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

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

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

El el cas del volum 3, el primer publicat, les concordances no s’han fet exactament sobre el text
publicat sinó sobre un text en què s’han corregit algunes errates i s’ha modificat la grafia d’una quants
mots d’acord amb alguns criteris de transcripció adoptats posteriorment a la publicació del volum
(concretament: grafia aglutinada de mots com dabans o lasús, i grafia v en lloc de u en formes verbals
com moven). D’aquesta manera hi haurà més uniformitat en les concordances entre el primer volum
publicat i els següents.
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Ex 1,9  lo qual no conexia Josep. 9 Dix  a son poble: –Veus que lo poble d’Israell 
Ex 1,15  de cor. 15 Dix lo rey de Egipte  a II juÿes medrines –de les qualls la una  
Ex 1,16  e l’altra, Puà–, 16 manant  a elles: –Quant vós levarets infants a les 
Ex 1,16  elles: –Quant vós levarets infants  a les juÿes en temps de lur perir, si serà 
Ex 1,20  ja han fet elles. 20 E féu Déu bé  a les medrines, e muntiplicà lo poble, e  
Ex 1,21  medrines taméran Déu, adificàran  a elles cases. 22 Manà Farahó a tot lo  
Ex 1,22  a elles cases. 22 Manà Farahó  a tot lo poble dient: –Qualquequal mascle  
Ex 2,2  concebé e parí un fill. E veren  a ell molt bel, e amaguàran-lo per III  
Ex 2,7  és aquest. 7 E dix sa germana  a lla filla de Farahó: –Iré e cridaré a tu 
Ex 2,7 lla filla de Farahó: –Iré e cridaré  a tu una fembra de lles hebrees que puga  
Ex 2,7  de lles hebrees que puga nodrir  a tu aquest infant. 8 Ella li dix: –Vé.  
Ex 2,11  aprés que fon crescut Moysèn, axí  a sos frares e viu lur aflicció. E havia  
Ex 2,18  18 Com elles foren tornades  a Ratxell, para lur, dix-los: –Per què  
Ex 2,19  de mà dels pastors, e encara poà  a nós aygua e abeurà nostres ovelles. 20 E 
Ex 2,22  para és nostro ajudador e desliurà  a mi de la mà de Farahó.» 23 Aprés molt de 
Ex 2,23  obra, e cridàran. E lur crit muntà  a nostra Senyor. 24 E oyí Déu lur  
Ex 3,1 e com ell anàs e amenàs son bestiar  a la ora devers lo desert, ell vench en lo 
Ex 3,2 en Horep. 2 E nostre Senyor aparech  a ell en flama de foch enmig de una  
Ex 3,5  E ell respòs: –Ací són. 5 Dix  a ell: –No t’ecosta ací. Descalsa’t lo  
Ex 3,9  dels fills d’Israell és venguda  a mi, e encara la eflicció de aquells los  
Ex 3,10  10 Donchs, vina, e trametré’t  a Farahó, e treuràs lo meu pobble, fills  
Ex 3,11  Moysès [*]: –Qui són yo, que vaja  a Farahó e que git los fills de Israell de 
Ex 3,12  meu de Agipta, tu sacrificaràs  a Déu sobra lo munt aquest. 13 Dix Moysèn  
Ex 3,13 yo vaig als fills de Israell e diré  a ells: “Lo Déu de vostres paras me tremet 
Ex 3,13  “Lo Déu de vostres paras me tremet  a vós”; e si dien: “Com és lo nom d’  
Ex 3,13  és lo nom d’equell?”, què diré  a ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui  
Ex 3,14  què diré a ells? 14 Dix Déu  a Moysèn: –Yo són qui són. E dix: –Axí  
Ex 3,14  –Yo són qui són. E dix: –Axí diràs  a ells fills d’Iraell: “Que és me tramet  
Ex 3,14  fills d’Iraell: “Que és me tramet  a vós.” 15 E dix altra veguada Déu a  
Ex 3,15  a vós.” 15 E dix altra veguada Déu  a Moysèn: –Açò diràs als fills d’Iraell:  
Ex 3,15  Déu de vostres paras, ma tramet  a vós, Déu de Abram, Déu de Ysach e Déu de 
Ex 3,15  e Déu de Jacob, dient: Aquest és  a mi mon nom enpertostemps, aquest és lo  
Ex 3,16  los vells de Israell, e digues  a ells: “Lo Déus de vostres pares aparaech 
Ex 3,16  “Lo Déus de vostres pares aparaech  a mi, lo Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo 
Ex 3,16 de Ysach, lo Déu de Jacob me tramet  a vós dient: Vesitant vesita a vós, e viu  
Ex 3,16 tramet a vós dient: Vesitant vesita  a vós, e viu totes les coses que són  
Ex 3,16 totes les coses que són sdevengudes  a vós en Agipta, 17 e dix que aportaré vós 
Ex 3,17  amoreu e fariseu e aveu e gebuseu,  a la terra fluent de let e de mel.” 18 E  
Ex 3,18  Israell al rey de Agipta, e diràs  a ells: “Lo Senyor, Déu dels hebreus,  
Ex 3,18  Senyor, Déu dels hebreus, apellà  a nós, e irem per via de III dies per lo  
Ex 3,19 nostro.” 19 Mes yo sé que no lexarà  a vós lo rey de Agipta per ço que us ne  
Ex 3,20  per mà podarosa. 20 E yo mostraré  a ell la mia mà, e percudiré Agipte en  
Ex 3,22  buyts. 22 Demenarà la fembra  a sa vaÿna e a sa hosta vaxels d’argent e 
Ex 3,22  22 Demenarà la fembra a sa vaÿna e  a sa hosta vaxels d’argent e d’aur e  
Ex 4,1  E respòs Moysès e dix: –No creuran  a mi ne oyran la mia veu, e diran: “No  
Ex 4,1  la mia veu, e diran: “No aperech  a tu nostre Senyor.” 2 Dix Déu a ell: –Què 
Ex 4,2  a tu nostre Senyor.” 2 Dix Déu  a ell: –Què’s axò que tens en la mà tua?  
Ex 4,6  trach-la’n masela, blancha com  a neu. 7 Dix-li Déu: –Torna la mà en ton 
Ex 4,8  la’n sana [*]. 8 –E si no creuran  a tu e no t’oyran per lo senyal primer,  
Ex 4,11  e só tart de lengua. 11 Dix Déu  a ell: –Qui féu la boqua de ll’home, o  
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Ex 4,14 yo que és bell perler. Aquest axirà  a encontre teu, e aquell perllerà ab ell,  
Ex 4,15  tua boqua e en la sua, e mostraré  a vosaltres què devets fer. 16 E aquell  
Ex 4,16  en aqueles coses que pertànyan  a Déu. 17 E prin aquesta vergue [*] ab la  
Ex 4,18  senyals. 18 E anà Moysès e tornà  a Itró, son sogre, e dix a ell: –Iré ara e 
Ex 4,18  e tornà a Itró, son sogre, e dix  a ell: –Iré ara e tornaré a mos frares en  
Ex 4,18  e dix a ell: –Iré ara e tornaré  a mos frares en Agipta, e veuré si encara  
Ex 4,19 Al qual dix: –Vé en pau. 19 Dix Déu  a Moysèn en Madian: –Vé e torna-te’n a  
Ex 4,19  en Madian: –Vé e torna-te’n  a Agipta, car tots aquells que quarían la  
Ex 4,21  la verge de Déu en la mà. 21 E dix  a ell nostra Senyor: –Com te’n retorneràs 
Ex 4,22 no lex lo meu poble. 22 E diràs açò  a ell: “Açò diu nostro Senyor: Mon fill  
Ex 4,24  corech nostre Senyor e volch  a ell auciure. 25 E tantost Siporà pres  
Ex 4,25 aquell e dix: «Tu est nuvi de sanch  a mi.» 26 E lexà aquell pus que hach dit  
Ex 4,26  pus que hach dit «nuvi de sanch  a mi», per circuncisió. 27 E dix Déu a  
Ex 4,27  mi», per circuncisió. 27 E dix Déu  a Aron: –Ix ancontre de Moysèn en lo  
Ex 4,27 Moysèn en lo desert. Lo qual li axí  a carere en lo munt de Déu e besà-llo.  
Ex 4,28  del Senyor per les qualls tramatia  a ells, e lurs senyals que manave fer. 29  
Ex 4,30  que Déu los havia perllades  a Moysès e féu los senyals devant lo  
Ex 5,3  e que per venture no sdevengua  a nós en pastalència e en morteldat. 4 E  
Ex 5,4 pastalència e en morteldat. 4 E dix  a ells lo rey de Agipta: –Per què Moysèn e 
Ex 5,5  fets! 5 E adonchs Farahó dix  a son consell: –Molt és lo poble de la  
Ex 5,5  Vejats quanta companya esvaex  a ell! E diguéran a ells: –Molts. E ell  
Ex 5,5  companya esvaex a ell! E diguéran  a ells: –Molts. E ell dix: –Donchs, vejats 
Ex 5,10  –Axí ha dit Farahó: que no do  a vós palla. 11 Anats e cullits-na en  
Ex 5,15  E los fills d’Iraell [*] diguéran  a ells: –Per què fets açò contra vostres  
Ex 5,16  és donade e som batuts. E diguéran  a Faraó: –Palla no’ns és donada e la obra 
Ex 5,17  e per amor de açò diets: “Anem  a sacreficar a Déu.” 18 Anats, donchs, e  
Ex 5,17  de açò diets: “Anem a sacreficar  a Déu.” 18 Anats, donchs, e obrats, car  
Ex 5,18  e obrats, car palla no serà donada  a vós, e retets segons costuma lo nombre  
Ex 5,20 [*] per cascun dia. 20 E coraguéran  a Moysès e Aron, que stàvan encontra lo  
Ex 5,21  lo aximent de Faraó, 21 e diguéran  a ells: –Veja nostro Senyor e jutja so que 
Ex 5,22  auciura nós. 22 E retornà Moysèn  a nostre Senyor e dix: –Senyor, per què  
Ex 5,22 lo teu poble, ne per què has tramès  a mi? 23 Car per ço que yo són entrat a  
Ex 5,23 mi? 23 Car per ço que yo són entrat  a Farahó per ço que perlàs en lo teu nom,  
Ex 6,1  6,Tit Capítol VI 1 E dix Déu  a Moysèn: –Ara veuràs què faré a Farahó,  
Ex 6,1  Déu a Moysèn: –Ara veuràs què faré  a Farahó, car ab mà fort m’enmanaré ells, 
Ex 6,2  terra sua. 2 E perlà nostre Senyor  a Moysèn dient: –Yo só lo Senyor, 3 que  
Ex 6,3  –Yo só lo Senyor, 3 que aparaguí  a Abram e a Ysach e a Jacob en Déu  
Ex 6,3 lo Senyor, 3 que aparaguí a Abram e  a Ysach e a Jacob en Déu totpoderós, e en  
Ex 6,3  3 que aparaguí a Abram e a Ysach e  a Jacob en Déu totpoderós, e en lo meu nom 
Ex 6,3  meu nom Adonay, lo qual fiu saber  a ells, 4 e fiu pati e’ncara fermí ab  
Ex 6,4  e’ncara fermí ab ells que daria  a ells la terra de Cananan per  
Ex 6,7  vostra e Déu vostra, que desliuré  a vós del senyorejament dells egepcians, 8 
Ex 6,8  dells egepcians, 8 e aportaré  a vós en la terra sobra la quall yo levé  
Ex 6,8  la mia mà per ço que donàs ella  a Abram e Ysach e Jacob, e yo daré aquella 
Ex 6,8  e Ysach e Jacob, e yo daré aquella  a vós a posayr. Yo són Senyor.” 9 E comtà  
Ex 6,8  e Jacob, e yo daré aquella a vós  a posayr. Yo són Senyor.” 9 E comtà Moysèn 
Ex 6,10 e per lo obra dura. 10 E perllà Déu  a Moysèn dient: 11 –Entre e parla a Farahó 
Ex 6,11  a Moysèn dient: 11 –Entre e parla  a Farahó [*] que yaquesca axir los fills  
Ex 6,13  circunsisos levis. 13 E parlà Déu  a Moysèn e Aron, e donà manament als fills 
Ex 6,13 donà manament als fills d’Iraell e  a Farahó, rey de Agipta, per ço que  
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Ex 6,20  Jacobech, sa tia, la qual infantà  a ell Aron e Moysèn e Marian. Fóran los  
Ex 6,25  filles de Putiell, le quall parí  a ell Fineàs. E aquests són prínceps de  
Ex 6,27  e aquests són aquells qui perlàran  a Farahó, rey de Agipta, per traura los  
Ex 6,28  e Aron 28 en lo dia que perllà  a ells nostre Senyor en terra de Agipta.  
Ex 6,29  Agipta. Capítol VII 29 E perlà Déu  a Moisèn dient: –Yo són lo Senyor. Parla a 
Ex 6,29  dient: –Yo són lo Senyor. Parla  a Farahó, rey de Agipta, totes les coses  
Ex 6,29  totes les coses que yo parle  a tu. 30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo són  
Ex 7,1  ma oyrà Farahó? 7,Tit 1 Dix Déu  a Moysès: –Vet que yo t’he ordenat senyor 
Ex 7,2  totes les peraules que yo man  a tu, e Aron ton frare parlarà a Faraó que 
Ex 7,2  man a tu, e Aron ton frare parlarà  a Faraó que jaquesca axir los fills de  
Ex 7,4  en la terra de Agipta. 4 E no oyrà  a vós lo rey Farahó, e yo donaré plagua en 
Ex 7,7 anys e Aron de LXXXIII com perlàran  a Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn e Aron: 9  
Ex 7,8  com perlàran a Farahó. 8 E dix Déu  a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó: 
Ex 7,9  Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà  a vós Farahó: “Mostrats-ma senyal”,  
Ex 7,9  “Mostrats-ma senyal”, digues  a Aron: “Prin la tua verge e gita-la an  
Ex 7,14  axí com havia dit Déu. 14 Dix Déu  a Moysèn: –Greu és lo cor de Farahó, que  
Ex 7,15  que no vol lexar lo poble. 15 Vé  a ell al matí, e axiràs a les ayguas e  
Ex 7,15  15 Vé a ell al matí, e axiràs  a les ayguas e staràs encontra ell a lla  
Ex 7,15  a les ayguas e staràs encontra ell  a lla riba dell flum, e la vergua la quall 
Ex 7,16  portaràs en la tua mà, 16 e diràs  a ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, me ha 
Ex 7,16  Déu dels hebreus, me ha tramès  a tu dient: Lexa anar lo meu poble per ço  
Ex 7,19  les ayguas del flum.” 19 E dix Déu  a Moysèn: –Digues a Aron: “Prin la vergue  
Ex 7,19  19 E dix Déu a Moysèn: –Digues  a Aron: “Prin la vergue e astín la tua mà  
Ex 8,1  flum. 8,Tit Capítol VIII 1 Dix Déu  a Moysèn: –Intra a Farahó e digues a ell:  
Ex 8,1  VIII 1 Dix Déu a Moysèn: –Intra  a Farahó e digues a ell: “Açò diu nostra  
Ex 8,1  a Moysèn: –Intra a Farahó e digues  a ell: “Açò diu nostra Senyor: Lexa anar  
Ex 8,1 anar lo meu poble perquè sacrefiqua  a mi. 2 E si no’l vols lexar, vet que yo  
Ex 8,4  relíquies dels teus menjars, 4 e  a tu e a ton pobla e a tos serfs antraran  
Ex 8,4  dels teus menjars, 4 e a tu e  a ton pobla e a tos serfs antraran les  
Ex 8,4  menjars, 4 e a tu e a ton pobla e  a tos serfs antraran les granotes.” 5 Dix  
Ex 8,5  antraran les granotes.” 5 Dix Déu  a Moysès: –Digues a Aron: “Stin la tua mà  
Ex 8,5  5 Dix Déu a Moysès: –Digues  a Aron: “Stin la tua mà sobra los flums, e 
Ex 8,9  9 E dix Moysèn [*]: –Tu preguas  a mi que trague les granotes? Elles  
Ex 8,16  [*]. 16 E dix [*] Moysèn: –Parla  a Aron e digues-li: “Stin la tua mà e  
Ex 8,19 e no oý ells, axí com havia dit Déu  a Moysèn. 20 E dix Déu a Moysès: –Leve’t  
Ex 8,20  dit Déu a Moysèn. 20 E dix Déu  a Moysès: –Leve’t bon matí, e stà devant  
Ex 8,20  matí, e stà devant Farahó, e †stà†  a les ayguas, e diràs a ell: “Açò diu Déu: 
Ex 8,20  e †stà† a les ayguas, e diràs  a ell: “Açò diu Déu: Lexa anar lo meu  
Ex 8,21 ’l lexes anar, vet que yo tramatré  a tu [*] e ton poble e en totes les tues  
Ex 8,25  Apellà Farahó Moysèn e Aron e dix  a ells: –Anats e sacrificats al vostra Déu 
Ex 8,27  Senyor Déu nostro axí com ha manat  a nós. 28 E dix Farahó: –Jo lexaré vós per 
Ex 8,29  Senyor que tolgue les mosques  a Farahó e a sos serfs e a son poble demà; 
Ex 8,29  que tolgue les mosques a Farahó e  a sos serfs e a son poble demà; emperò  
Ex 8,29  mosques a Farahó e a sos serfs e  a son poble demà; emperò guarda’t que d’ 
Ex 8,29  leys anar lo poble per sacrificar  a nostre Senyor. 30 Axí Moysèn devant  
Ex 8,31  de aquel, e tolch les mosques  a Farahó e a sos servidors e a son poble,  
Ex 8,31  e tolch les mosques a Farahó e  a sos servidors e a son poble, axí que no  
Ex 8,31  a Farahó e a sos servidors e  a son poble, axí que no’n fo vista una.  
Ex 9,1  9,Tit Capítol VIIIIª 1 Dix Déu  a Moysèn: –Entra a Farahó, e parla a ell e 
Ex 9,1  VIIIIª 1 Dix Déu a Moysèn: –Entra  a Farahó, e parla a ell e dix: “Açò diu  



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

6 
 

Ex 9,1  a Moysèn: –Entra a Farahó, e parla  a ell e dix: “Açò diu nostre Senyor Déu  
Ex 9,1  lo peu poble per ço que sacrifich  a mi; 2 car si encara los tendràs, 3 vet  
Ex 9,8  no lexà anar lo poble. 8 E dix Déu  a Mosyèn e Aron: –Prenets vostras punys  
Ex 9,12 e no oí ells, axí com havia dit Déu  a Moysèn. 13 E dix Déu a Moysèn: –Leve’t  
Ex 9,13  dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu  a Moysèn: –Leve’t matí e està devant  
Ex 9,13  matí e està devant Faraó, e digues  a ell: “Açò diu nostro Senyor [*]: Lexa  
Ex 9,13  Senyor [*]: Lexa anar lo meu pobla  a secrificar, 14 car aquesta veguada  
Ex 9,14 que sàpias que no és nangú semblant  a mi [*]. 15 [*] 16 E per amor de açò yo  
Ex 9,16  de açò yo t’he posat, que mostre  a tu ma fortalesa e que sia recomptat lo  
Ex 9,22  padruscha.” 20-21 [*] 22 E dix Déu  a Moysèn: –Stin la tua mà devers lo cel  
Ex 9,25  en los camps, de l’home entrò  a la fembra, ferí [*], e tota la herba e  
Ex 9,27  d’Israell [*]. 27 E tramès Farahó  a Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo he  
Ex 9,27  Farahó a Moysèn e Aron, e dix  a ells: –Yo he peccat ara, e nostro Senyor 
Ex 9,28  nostre Senyor que cessa los trons  a lla pedra, per ço que lex anar vós e que 
Ex 9,29  de lla ciutat, estendré la mia mà  a nostre Senyor e saceran tots los trons e 
Ex 9,33  [*] e stès ses mans vers lo cel  a nostro Senyor, e cessàran los trons e la 
Ex 9,34  e la padruscha e los trons, anadí  a peccat, 35 e fou anduraÿt son cor e de  
Ex 10,1  [*]. 10,Tit Capítol Xª 1 E dix Déu  a Moysèn: –Entra a Faraó, car yo he  
Ex 10,1  Xª 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra  a Faraó, car yo he anduraÿt lo seu cor e  
Ex 10,3  vostro. 3 Entràran Moysès e Aron  a Farahó, e diguéran a ell: –Açò diu  
Ex 10,3  Moysès e Aron a Farahó, e diguéran  a ell: –Açò diu nostro Senyor, [*] dells  
Ex 10,3  Senyor, [*] dells habreus: “Entrò  a quant no vols éser sotmès a mi? Per què  
Ex 10,3  “Entrò a quant no vols éser sotmès  a mi? Per què no vols lexar anar lo meu  
Ex 10,3  anar lo meu poble perquè sacrifich  a mi? 4 E si no ho vols fer, vet que yo  
Ex 10,5 aparà, e menjaran tot ço que és [*]  a la padruscada, e reuran tots los arbres  
Ex 10,8  8 E tornàran Moysèn e Aron  a Farahó, lo qual dix: –Anats e  
Ex 10,11  com vós vullats, e sacraficats  a nostre Senyor, car açò demenats  
Ex 10,12  isquéran devant Farahó. 12 Dix Déu  a Moysèn: –Stin la tua mà sobra la terra  
Ex 10,12  que ménjan tota la herba que romàs  a la padrusca. 13 Astès le sua verge  
Ex 10,15  poms dels arbres, e tot ço [*] que  a la padrusca era romàs [*]. 16 Per la  
Ex 10,16  Farahó apellà Moysèn e Aron e dix  a ells: –Yo he peccat [*]. 17 Prech-vos  
Ex 10,21  la terra de Agipta, tant fosch que  a palpar hauran. 22 E stès Moysès la mà  
Ex 10,24  24 E Faraó apellà Moysès e dix  a ells: –Anats e sacreficats al Senyor  
Ex 10,26  aquellas coses qui són necesàrias  a sarvir al Senyor Déu nostro, car nós no  
Ex 10,28  lexar anar ells. 28 E dix Farahó  a Moysèn: –Pertex-ta de mi, e guarda d’ 
Ex 11,1  cara. 11,Tit Capítol XI 1 Dix Déu  a Moysèn: –Encara tocaré Farahó de una  
Ex 11,2 lexar-vos-ha axir. 2 Digues ara  a tot lo poble que parla cascú ab son  
Ex 11,8  8 –E devàllan tots aquests serfs  a mi –dix Farahó– e adoren-me dient: “Ix 
Ex 11,8 “Ix tu e tot lo poble que és sotmès  a mi. E aprés açò exirem.” 9 E axí-sa’n 
Ex 11,9  devant Farahó. E dix nostro Senyor  a Moysèn: –Ferehó no us oyrà, per molts de 
Ex 12,1  12,Tit Capítol XII 1 E Déu dix  a Moysèn e Aron en terra de Agipte: 2 –Lo  
Ex 12,2  de Agipte: 2 –Lo mes aquest és  a vós començament e primer mes de l’any.  
Ex 12,3  e primer mes de l’any. 3 Perlats  a tota la universa terra e coŀleció dels  
Ex 12,3  dels fills d’Iraell, e diets  a ells: “Lo X dia d’aquest mes prengua  
Ex 12,3  cascú de vós per casada un anyell  a lurs casas. 4 E si algú serà manor en  
Ex 12,4  de lles ànimes que sían sufacients  a manjar l’anyell. 5 [*] mascla sens  
Ex 12,11  cuytosament en la Pàscua ell  a Déu. 12 »E pasaré per terra de Agipta e  
Ex 12,12 la terra de Agipta, de l’hom entrò  a lla bèstia, e [*] faré juhí. Yo són  
Ex 12,13 Yo són Senyor. 13 E vasaré la sanch  a vós en senyal sobra les cases que vós  
Ex 12,13 sanch e pasaré sobra vós, e no sarà  a vós plagua [*] com yo faré la terra de  
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Ex 12,14  e salabrerets aquest dia en festa  a Déu en les vostres generacions, en fur  
Ex 12,18  lo vespra, menjarets l’alís entrò  a XXI dia de aquell matex mes, a vespra.  
Ex 12,18  a XXI dia de aquell matex mes,  a vespra. 19 Per VII dies levat no sia  
Ex 12,21  tots los vells d’Israell. Dix  a ells: –Anats e pren[e]ts un animal per  
Ex 12,24 Tu guarda aquesta peraulla legítima  a tu e a tos fills entrò enpertostemps. 25 
Ex 12,24  aquesta peraulla legítima a tu e  a tos fills entrò enpertostemps. 25 E com  
Ex 12,25  la quall nostro Senyor és donador  a vós, axí com ha feta covinença, vós  
Ex 12,26  aquestes coses. 26 E com diran  a vós vostres fills: “Quina és aquesta  
Ex 12,27 és aquesta relegió?”, 27 vós direts  a ells: “Secrifici pasat és dell Senyor,  
Ex 12,28  e faéran axí com havia manat Déu  a Moysès e Aron. 29 E fonch fet en la miga 
Ex 12,31 què no hagués mort. 31 Cridà Farahó  a Moysèn e Aron en aquella nit e dix:  
Ex 12,35  de Israell axí com manà Moysèn  a ells, car demenàran dels agepcians  
Ex 12,42  42 Nit és aquesta observadora  a nostro Senyor, car adux a ells de la  
Ex 12,42  a nostro Senyor, car adux  a ells de la terra de Agipta; aquesta  
Ex 12,43  en lurs generacions. 43 Dix Déu  a Moysèn e Aron: –Aquesta és la relegió de 
Ex 12,48  [*] en companya e volrà fer Pàscua  a Déu, primerament sien sircuncisos tots  
Ex 12,48  d’aquell; adonchs acòstan-ça  a salebrar, e serà axí com nadiu de lla  
Ex 12,49  ley serà al nadiu e al palagrí e  a l’habitant entre vós. 50 E féran los  
Ex 12,50  fills d’Israell axí com manà Déu  a Moysèn e Aron, 51 e’n aquell metex dia  
Ex 13,1  XIII 1 E perlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Santifica a mi lo  
Ex 13,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Santifica  a mi lo primer nat qui obre vullva en los  
Ex 13,5  e dels jebuseus, los quals jurà  a vostres paras que’lls donaria aquí  
Ex 13,7  7 Alís manjarets [*], e no aparà  a tu nanguna cosa levada ne en les tues  
Ex 13,8  és lo dia que féu nostre Senyor  a mi com tragué de Agipta.” 9 E serà quax  
Ex 13,9 la tua boqua, car ab fort mà tragué  a tu nostre Senyor de Agipta. 10 Per la  
Ex 13,11  dels cananeus, segons que ha jurat  a tos pares que donerà aquella a tu, 12  
Ex 13,11  a tos pares que donerà aquella  a tu, 12 depertiràs aquells que òbran  
Ex 13,12 depertiràs aquells que òbran vullva  a nostre Senyor e tots aquells qui són  
Ex 13,14  demà “Què és açò?”, tu respondràs  a ells: “En mà fort nos tragué nostre  
Ex 13,15  E per amor d’açò yo sacrifich  a nostro Senyor tot lo mascle que obre  
Ex 13,17  vaés, e que no levàs contra ells  a batalla, e que’lls retornàs en Agipta,  
Ex 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Parla alls fills d’  
Ex 14,5  què’lls lexàrem que no servesca  a nós? 6 E mès-sa en carera, e pres tot  
Ex 14,7  totes les altres caretas de Agipta  a obs de lla host. 8 E anduraý nostra  
Ex 14,9  los agepcians, acostàran-sa  a ells que posàvan prop la mar, e tots los 
Ex 14,10 ells, e taméran-sa fort. Cridàran  a nostre Senyor. 11 Diguéran a Moysèn:  
Ex 14,11  a nostre Senyor. 11 Diguéran  a Moysèn: –Per ventura no havia sapulcras  
Ex 14,12  Car molt és millor servir  a ells que morir en lo desert. 13 E dix  
Ex 14,15  ço, calats vosaltres. 15 Dix Déu  a Moysèn: –De què’t clamas a mi? Parla  
Ex 14,15 Dix Déu a Moysèn: –De què’t clamas  a mi? Parla als fills de Israell que’s  
Ex 14,17  agepcians per ço que pasaguèscan  a vós, e seré glorificat en Farahó, e en  
Ex 14,22  mar en sech, e era la mar axí com  a mur a lla dresta de aquells a e lla  
Ex 14,22 en sech, e era la mar axí com a mur  a lla dresta de aquells a e lla sinestra.  
Ex 14,22  com a mur a lla dresta de aquells  a e lla sinestra. 23 E los agepcians  
Ex 14,26  per ells contra nós. 26 Dix Déu  a Moysèn: –Stin la tua mà sobra la mar, e  
Ex 14,28  mar, que no’n romàs d’ells entrò  a I. 29 E los fills d’Iraell pasàran per  
Ex 14,29  la mar en sech, e les ayguas éran  a ells axí com a mur a destra e a  
Ex 14,29  e les ayguas éran a ells axí com  a mur a destra e a sinestra. 30 Deliurà  
Ex 14,29  ayguas éran a ells axí com a mur  a destra e a sinestra. 30 Deliurà nostre  
Ex 14,29  a ells axí com a mur a destra e  a sinestra. 30 Deliurà nostre Senyor en  
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Ex 15,1  e los fills d’Israell aquest cant  a nostre Senyor, e diguéran: Cantem a  
Ex 15,1 a nostre Senyor, e diguéran: Cantem  a nostre Senyor, car gloriosament és  
Ex 15,2  és en nostre Senyor. Ell és fet  a mi en salut. Ell és mon Déu, e yo  
Ex 15,5  ells devellàran en pregon axí com  a pedra. 6 Senyor, la tua dreta és  
Ex 15,7  irra, la qual devorà ells axí com  a palla, 8 e en l’esparit de la tua furor 
Ex 15,10  e ells són somorgolats com  a plom en les ayguas grans. 11 Senyor,  
Ex 15,11  ¿quals dels forts és semblant  a tu en fortalesa, ne qui és semblant a tu 
Ex 15,11 tu en fortalesa, ne qui és semblant  a tu en granesa e en santedat, terrible e 
Ex 15,21 e ab aldufs, 21 sagons que pertanya  a cascuna, dient: Cantem a nostra Senyor  
Ex 15,21  pertanya a cascuna, dient: Cantem  a nostra Senyor tot gloriós e engranaït,  
Ex 15,25  apellà nostro Senyor, e ell mostrà  a ell un fust; lo quall com l’hach mès en 
Ex 16,4  multitut de fam? 4 E dix Déu  a Moysèn: –Veus que yo plouré a vós pa del 
Ex 16,4  Déu a Moysèn: –Veus que yo plouré  a vós pa del cel, e axirà lo poble e  
Ex 16,6  dies. 6 E diguéran Moysès e Aron  a tots los fills de Ysraell: –Al vespra  
Ex 16,8  8 Dix Moysèn: –Nostre Senyor derà  a vós en lo vespra carn, e’l matí pa en  
Ex 16,9  contra’ll Senyor. 9 E dix Moysèn  a Aron: –Digues a tota la universitat  
Ex 16,9  9 E dix Moysèn a Aron: –Digues  a tota la universitat dells fills de  
Ex 16,10  10 Dementra parlava Aron  a tot lo ajustament dels fills d’Israell, 
Ex 16,11  aparech en nuu. 11 E perlà Déu  a Moysèn e dix: 12 –Yo he oÿt lo  
Ex 16,12  dels fills d’Israell. Parlla  a ells e digues-los: “Al vespra  
Ex 16,14  cosa manuda quax radona, samblant  a soliandra, sobra la terra. 15 E com  
Ex 16,16  açò cascú tant com ne haja mester  a menjar, un almut per cascun cap; sagons  
Ex 16,18  cascú ajustà sagons que havia obs  a son menjar. 19 Dix Moysèn a ells: –Nangú 
Ex 16,19  obs a son menjar. 19 Dix Moysèn  a ells: –Nangú no estoig e’ll matí d’  
Ex 16,21 quarts, aytant com na havían master  a lur obs, e com sa levava lo sol, fonia  
Ex 16,22 de lla multitut, e recomptàran-ho  a Moysèn, 23 e ell dix: –Açò és ço que ha  
Ex 16,23  que us sobrerà, stojats-ho entrò  a demà. 24 E féran-ho axí com los manà  
Ex 16,28  colísan, e no trobàran. 28 Dix Déu  a Moysèn: –¿Entrò a quant no volran  
Ex 16,28  28 Dix Déu a Moysèn: –¿Entrò  a quant no volran guardar lo meu manament  
Ex 16,29  ne la lig? 29 Vejats, cor Déu dóna  a vós [*] doblament lo menjar en lo VIª  
Ex 16,31  magna, per ço com era samblant  a manera de solandra, blanch, e la sua  
Ex 16,32  un almut d’ell, e sia guardat  a vostres generacions per ço que conèguan  
Ex 16,32  que conèguan lo pa que fiu menjar  a vós en lo desert com vos haguí gitats de 
Ex 16,33  de terra d’Egipta.” 33 Dix Moysèn  a Aron: –Prin un vaxell e meti-hi  
Ex 16,33 ’ll devant nostre Senyor per stojar  a les vostres generacions. 34 E féu axí  
Ex 16,34  34 E féu axí Aron com manà Déu  a Moysèn, e posà aquell a reservar en lo  
Ex 16,34  manà Déu a Moysèn, e posà aquell  a reservar en lo tabernacle. 35 Los fills  
Ex 16,35  e aquest manjàran [*] e les fins  a la terra de Canan. 36 E lo almut ab què  
Ex 17,2  lo poble. 2 E pledejà lo poble  a Moysèn [*]. E dix [*] Moysèn: –Per què  
Ex 17,4  [*] morísem de cet? 4 Cridà Moysèn  a Déu dient: –Què faré de aquest poble,  
Ex 17,5  alepidar-me-han? 5 E dix Déu  a Moysèn: –Cuyta’t e vé devant lo poble,  
Ex 17,9  d’Israell en Rabidí. 9 Dix Moysèn  a Josuè: [*] 10 [*] axí com parlà a ell  
Ex 17,10  a Josuè: [*] 10 [*] axí com parlà  a ell Moysèn, e batallà’s contra Amalech. 
Ex 17,14  en boqua de coltell. 14 E dix Déu  a Moysèn: –Escriu açò per remenbrança en  
Ex 18,1  tot ço que havia fet nostre Senyor  a Moysèn e a Ysraell poble seu, axí com  
Ex 18,1  havia fet nostre Senyor a Moysèn e  a Ysraell poble seu, axí com Déu los havia 
Ex 18,6  prop del munt de Déu, 6 e tramès  a dir a Moysèn: –Jo, Jetró, venc a tu ab  
Ex 18,6  del munt de Déu, 6 e tramès a dir  a Moysèn: –Jo, Jetró, venc a tu ab la  
Ex 18,6  a dir a Moysèn: –Jo, Jetró, venc  a tu ab la muller tua e II fills teus ab  
Ex 18,8  en lo tabernacle, 8 comptà Moysèn  a son sogra tot so que Déu havia fet a  
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Ex 18,8  son sogra tot so que Déu havia fet  a Farahó [*] per amor de Israell, e tot lo 
Ex 18,8  e tot lo traball que era sdevengut  a ells en lo camí, e com havia a ells  
Ex 18,8  a ells en lo camí, e com havia  a ells desliurats nostro Senyor. 9 Fon  
Ex 18,9  per amor del bé que Déu havia fet  a Israell [*], 10 e dix: –Beneÿt sia  
Ex 18,12  de Moysèn, holocaust e sacrifici  a Déu. E vench Aron e tots los vells de  
Ex 18,15 15 Al qual dix Moysèn: –Lo poble ve  a mi [*] 16 [*] per so que yo jutge a  
Ex 18,16 a mi [*] 16 [*] per so que yo jutge  a ells, e fas-los a saber los sacrets de 
Ex 18,16 so que yo jutge a ells, e fas-los  a saber los sacrets de Déu e la lig de  
Ex 18,19  en aquelles coses que pertanyen  a Déu [*], 20 e stablex homes que ansènyan 
Ex 18,22  poble tostemps, e les coses majors  a què no poran dar consell recontaran a  
Ex 18,22 què no poran dar consell recontaran  a tu, e ells jutgeran les coses menors; e  
Ex 18,22  coses menors; e serà leugera cosa  a tu, e los altres ho poran sofarir. 23 E  
Ex 18,26  e so que era molt greu retornava  a ell, e tota pocha cosa jutjàvan ells. 27 
Ex 19,3  la ragió del munt. 3 E Moysèn pujà  a nostre Senyor, e Déu apellà Moysèn del  
Ex 19,3  Moysèn del munt. Dix: –Açò diràs  a la casa de Jacob, e anunciaràs açò a la  
Ex 19,3  la casa de Jacob, e anunciaràs açò  a la casa d’Israell: 4 “Vós metex havets  
Ex 19,4  ales de àguilles, e fiu vanir vós  a mi. 5 Si ara oyrets la mia veu e  
Ex 19,5 guardarets la mia covinensa, serets  a mi tresor de tots los pobles, car mia és 
Ex 19,6  és tota la terra, 6 e vós serets  a mi en regna sacerdotal e gent santa.”  
Ex 19,7 que’lls havia dites Déu que digués  a ells. 8 Respòs tot lo poble ensemps:  
Ex 19,8  Senyor farem. E com retornàs Mosèn  a Déu per dir-li la resposta, 9 dix-li 
Ex 19,9  9 dix-li Déu: –Ya ara vendré  a tu en una caliga de nuu per ço que m’  
Ex 19,10  de Déu al poble, 10 e dix Déu  a Moysèn: –Vé al poble e santificha a ells 
Ex 19,10 a Moysèn: –Vé al poble e santificha  a ells vuy e demà, e levaran lurs  
Ex 19,11 sien apellats en lo dia terç, e [*]  a ells en lo terç dia sobre lo munt de  
Ex 19,12  no pugets al munt ne us acostets  a les sues fins, car tot hom qui toquarà  
Ex 19,15  lo terç dia, e no us acostets  a vostres mullers. 16 E com fon lo terç  
Ex 19,17  loch de la alberguada, e steguéran  a la raÿl del munt. 18 E tot lo munt de  
Ex 19,18  e pujava lo fum de aquell quax com  a fum de fornal. [*] 19 [*] E Moysèn  
Ex 19,19 [*] E Moysèn perlava e Déu responia  a ell. 20 Devellà Déu sobra lo munt de  
Ex 19,21  Com aquell li respongués, 21 dix  a ell: –Devalla e testimonieja ab lo poble 
Ex 19,23  ells no sien ferits. 23 Dix Moysèn  a Déu: –No porà nangú pujar al munt de  
Ex 19,23  pujar al munt de Sinaý, car tu has  a ells testimoniejat e’lls has squivats  
Ex 20,3  de casa de servitut. 3 »No sia  a tu altra déu sinó mi, 4 ne no faces [*]  
Ex 20,5  generació de aquells qui han en oy  a mi, 6 e fas misericòrdia en millers, en  
Ex 20,12  la qual nostra Senyor ton Déu dóne  a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No fornicaràs.  
Ex 20,19  estiguéran de luny. 19 E diguéran  a Moysèn: –Parle tu ab Déu, e oyr-t’  
Ex 20,20  car Déu vench per ço que provàs  a vós e per ço que sia la sua tamor en vós 
Ex 20,21  poble de luny, e Moysèn se acostà  a la caligua en què era Déu. 22 E dix Déu  
Ex 20,22  en què era Déu. 22 E dix Déu  a Moysèn: –Açò diràs als fills d’Iraell:  
Ex 20,24 serà mamòria del meu [*]; yo vendré  a tu e banayré tu. 25 »E si feràs a mi  
Ex 20,25  a tu e banayré tu. 25 »E si feràs  a mi altar de pedra, no adifiquas aquell  
Ex 20,26  26 »E no puges per scalons  a l’altar meu, per ço que no sia  
Ex 21,2  serf hebreu, VI anys servescha  a tu, e’n lo VII any axirà franch de  
Ex 21,4 ell ensemps. 4 E si son senyor darà  a ell muller e infantarà fills o filles,  
Ex 21,6  axir franch”, 6 ofira son senyor  a ell devant lo jutge, e acost-se a la  
Ex 21,6 a ell devant lo jutge, e acost-se  a la porta [*], e puys forat-li la  
Ex 21,6 -li la orella ab una lena, e serà  a ell serf enpertostemps. 7 »E si algú  
Ex 21,8  mas no haja poder de vendra-la  a pobla strany si menyspresà aquella. 9 E  
Ex 21,9  sagons costuma dells fills faça  a’quella. 10 E si pendrà altra, servesca  
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Ex 21,10  10 E si pendrà altra, servesca  a la macipa ses núpcies e sos vastiments,  
Ex 21,18  hòmens sa berelleran e la un farà  a ll’altra proïsma seu ab pedra o ab  
Ex 21,21  un dia o II, no serà tangut  a pena, car la moneda de aquell és. 22 »E  
Ex 21,32  serventa serà farida per ell, do  a son senyor XXX sicles d’argent, e lo  
Ex 21,33  obrir-la-ha e no la cobrirà, e  a’quella caurà bou o assa, 34 lo senyor  
Ex 22,7  lo dan. 7 »E si algun comenarà  a son amich moneda o vaxella en guarda e  
Ex 22,9  qui dirà lo jutja smenerà II tants  a son companyó. 10-13 [*] 14 »E si algú  
Ex 22,15  majorment si serà loguada per preu  a la sua obra. 16 »Si algun forçarà verga  
Ex 22,16  sposada [*] dormirà ab ella, ferà  a ella dot e pendrà per muller. 17 E si lo 
Ex 22,29  los delmes e promeyas ta usaràs  a dar per ofarir. Los primers nats de tos  
Ex 22,29 Los primers nats de tos fills daràs  a mi, 30 e de tos bous e de tes ovelles  
Ex 22,30  ab sa mara, e lo VIII dia retràs  a mi aquell. 31 »Hòmens sants serets a mi, 
Ex 22,31  mi aquell. 31 »Hòmens sants serets  a mi, e no menjarets les carns que seran  
Ex 23,4  o asa arant, retornar-l’has  a ton amich; 5 e si veuràs asa de ton  
Ex 23,15  dies menjarets alís, axí com mané  a tu en lo temps del mes de meses com  
Ex 23,22  anamichs, e aflegiré aquells que  a tu aflegiran. 23 »E irà mon àngell  
Ex 23,23  àngell devant tu, e amanar-t’he  a’moreu e a heteu e a fariseu e a cananeu 
Ex 23,23  tu, e amanar-t’he a’moreu e  a heteu e a fariseu e a cananeu e a’veu e 
Ex 23,23 amanar-t’he a’moreu e a heteu e  a fariseu e a cananeu e a’veu e a  
Ex 23,23 he a’moreu e a heteu e a fariseu e  a cananeu e a’veu e a jebuseu, als quals  
Ex 23,23 e a heteu e a fariseu e a cananeu e  a’veu e a jebuseu, als quals yo  
Ex 23,23  e a fariseu e a cananeu e a’veu e  a jebuseu, als quals yo contrestaré. 24 No 
Ex 23,30  les bèsties contra tu; 30 poch  a poch scamparé ells devant tu entrò que  
Ex 23,31  teus térmens de lla Mar Roja entrò  a la mar dels pelestins, e del desert  
Ex 23,33 si servex alls lurs déus, sertament  a tu serà en scàndoll. 24,Tit Capítol  
Ex 24,1  scàndoll. 24,Tit Capítol XXIII 1 E  a Moysès dix: –Puga a nostro Senyor, tu e  
Ex 24,1  XXIII 1 E a Moysès dix: –Puga  a nostro Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú e 
Ex 24,3  e respòs encara lo poble, tots  a [*] veu: –Totes les peraules que nostre  
Ex 24,5  sacrificis pacificables  a Déu, vadels XII. 6 E pres Moysès la  
Ex 24,12  e baguéran. 12 Dix nostre Senyor  a Moysèn: –Puja a mi en lo munt e stà  
Ex 24,12  Dix nostre Senyor a Moysèn: –Puja  a mi en lo munt e stà aquí, e donaré a tu  
Ex 24,12  mi en lo munt e stà aquí, e donaré  a tu II taules de pedra e la ley e los  
Ex 24,14  -vos así entrò que tornem  a vós. E romandran ab vós Aron e Hur, car  
Ex 24,14  nexeran questions, recomtats-les  a ells. 15 E com pujàs Moysèn, cobrí’l la 
Ex 25,1  XXIIII 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’  
Ex 25,2  als fills d’Iraell que apòrtan  a mi les promísies de tots los hòmens, e  
Ex 25,6 vermelles, e fusts de setim 6 e oli  a la lumanària e a lla cuyna, e coses  
Ex 25,6  de setim 6 e oli a la lumanària e  a lla cuyna, e coses odorants e ungens e  
Ex 25,8  e encara lo recional. 8 E faran  a mi santuari e habitaré enmig de aquells, 
Ex 25,9  del tabernacle que yo mostraré  a tu e de tots los vexells, farets axí  
Ex 25,9  los vexells, farets axí aquell e  a la sua coltura. 10 »Arqua de fust de  
Ex 25,16  la arqua lo testament que yo daré  a tu. 17 »E feràs una clausta de fin aur,  
Ex 25,19  part de l’oratori, 19 e la un sia  a lha un lats, e l’altra, a l’altra, 20  
Ex 25,19  un sia a lha un lats, e l’altra,  a l’altra, 20 axí que cascun lats de la  
Ex 25,21  poseràs lo testament que yo daré  a tu ab la clausta, 22 e aquí’t manaré e  
Ex 25,22  22 e aquí’t manaré e parlaré  a tu desobra la clausta, d’entre les II  
Ex 25,22  totes les coses que yo menaré  a tu e alls fills d’Israell. 23 »E feràs  
Ex 25,24 e cobriràs ella d’aur net. E feràs  a ella alredador tot entorn [*] 25 [*] un  
Ex 25,33 lats e III de l’altra; 33 III poms  a manera de nou en la una cama, e pom e  
Ex 25,34  asta del canalobra haura IIII poms  a manera de nous, e haurà en ells poms e  
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Ex 25,40 guarde fé segons l’exemplar que és  a tu mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol  
Ex 26,4  juntes. 4 E feràs anses, ço és,  a manera de bagues, en lus lats e en la  
Ex 26,5  per ço que hom puga ajustar la un  a l’altra. 6 E feràs L ganxos d’aur ab  
Ex 26,6  què junyes les cortines, cada una  a sa part, e axí serà’n feta una tenda. 7 
Ex 26,7  tenda. 7 »E feràs de pèl de cabra,  a obs de cobrir lo tabernacle, XII  
Ex 26,21  antrasí XL colones de argent, II  a cascuna taula. 22 E de la part del  
Ex 26,24  24 E seran juntes devall tro  a damunt, e la I sa tendrà ab l’altra ab  
Ex 26,30  tabernacle sagons lo axemplar que  a tu fo mostrat en lo munt. 31 »E faràs  
Ex 26,36  tremuntana. 36 »E feràs cubertor  a la porta de la tenda, per on hom entra  
Ex 27,6 mytat de l’altar. 6 E feràs barres  a l’altar de fust de setim II, les qualls 
Ex 27,13  amplesa de la cort que reguarda  a orient sia de L colzes, 14 [*] e al un  
Ex 27,17  e lurs pilars, que són axí com  a fonaments, seran d’aram. 18 E lo palau  
Ex 27,19 tabernacle [*] e tot ço que pertany  a la cort serà d’eram. 20 »E tu mana als  
Ex 27,20  als fills de Israell que apòrtan  a tu oli de arbras de olivers que sia molt 
Ex 27,21  coltivament als fills d’Israell e  a lurs supcessós. 28,Tit Capítol XXVII 1  
Ex 28,1  per ecer sacerdots e que servèscan  a mi, axí com Aron e Nadab e Abiú e  
Ex 28,2  Aytamar. 2 E feràs vestadura santa  a Aron, frare teu, en glòria e honrament.  
Ex 28,3 glòria e honrament. 3 E tu perlaràs  a [*] los savis de cor, los quals yo he  
Ex 28,3  de saviesa, que fàçan vestadures  a Aró, en les quals santificats aministren 
Ex 28,3 en les quals santificats aministren  a mi. 4 »Aquests són los vestiments que  
Ex 28,4 e breguer. E feran vastiments sants  a Aron, ton frare, e a sos fills, per ço  
Ex 28,4  sants a Aron, ton frare, e  a sos fills, per ço que servèscan a mi axí 
Ex 28,4 e a sos fills, per ço que servèscan  a mi axí com a cecerdots. 5 E ells pendran 
Ex 28,4  per ço que servèscan a mi axí com  a cecerdots. 5 E ells pendran lo drap de  
Ex 28,15  de les pedras. 15 »E feràs  a l’hosen [*] juý obre brodada, axí com  
Ex 28,32  lo cabès, e antorn serà d’ell com  a ora d’esberch [*] per ço que no’s  
Ex 28,37  ab fill blau, e serà sobraposada  a la sàvana 38 sobra lo front de Aron, e  
Ex 28,40  gonelles de drap de li, e feràs  a ells bregués e capels atrasí, a honor e  
Ex 28,40  a ells bregués e capels atrasí,  a honor e balesa. 41 E feràs vastir  
Ex 28,41  E feràs vastir aquestes vestadures  a Aron, ton frare, e a sos fills ab ell, e 
Ex 28,41  vestadures a Aron, ton frare, e  a sos fills ab ell, e a tots consagreràs  
Ex 28,41  ton frare, e a sos fills ab ell, e  a tots consagreràs les mans e santificaràs 
Ex 28,41 consagreràs les mans e santificaràs  a ells, e serviran a mi en ofici de  
Ex 28,41  e santificaràs a ells, e serviran  a mi en ofici de sacerdots. 42 E fé a ells 
Ex 28,42 a mi en ofici de sacerdots. 42 E fé  a ells breguers de li per cobrir lur carn  
Ex 28,42  vergonya, e de lurs lombes entrò  a les cuxes. 43 E usaran aquells Aron e  
Ex 28,43  del testamén e con se acostaran  a l’altar per ço que aminístran en lo  
Ex 28,43  no múyran. Costuma de setgle serà  a Aron e a la sua sament aprés d’ell.  
Ex 28,43  Costuma de setgle serà a Aron e  a la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  
Ex 29,1  1 »Aquesta és la cosa que faràs  a ells: »Tu santificaràs a ells a sarvir  
Ex 29,1  que faràs a ells: »Tu santificaràs  a ells a sarvir mi, e tu pendràs I vadell  
Ex 29,1  a ells: »Tu santificaràs a ells  a sarvir mi, e tu pendràs I vadell e II  
Ex 29,4  4 Presentaràs Aron e sos fills  a la porta del tabernacla del testament e  
Ex 29,4  tabernacla del testament e levaràs  a ells en aygües. 5 E aduràs a Aron lo  
Ex 29,5  a ells en aygües. 5 E aduràs  a Aron lo vastiment, ço és, la gonella de  
Ex 29,8  ell. 8 E acostar-te-has  a sos fills de aquell, e aportar-los-  
Ex 29,9 gonelles de li, e senyràs bragués 9  a Aron e a sos fills, e posaràs a ells  
Ex 29,9 de li, e senyràs bragués 9 a Aron e  a sos fills, e posaràs a ells capells, e  
Ex 29,9  9 a Aron e a sos fills, e posaràs  a ells capells, e seran a mi sacerdots en  
Ex 29,9  e posaràs a ells capells, e seran  a mi sacerdots en costuma del setgle. »E  
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Ex 29,18 ab encens sobre l’altar. Oferta és  a Déu e odor suau [*]. 19-21 [*]  
Ex 29,26 lo pits del moltó, lo qual és alsat  a Aron, e santificaràs aquell alsant  
Ex 29,28  e sos fills, e açò caurà en part  a Aron e a sos fills en dret de setgle  
Ex 29,28 fills, e açò caurà en part a Aron e  a sos fills en dret de setgle alls fills  
Ex 29,28  pasificables de aquells que oféran  a nostre Senyor. 29 »E les vestadures  
Ex 29,35  35 »Totes les coses que he manadas  a tu, feràs sobra Aron e sos fills. VII  
Ex 29,42  de suavitat, 42 car sacrifici és  a nostre Senyor, oferta perdurable en les  
Ex 29,42  en les vostres generacions,  a la porta del tabernacle del testament,  
Ex 29,42  on ara sabs lo loch on yo parlaré  a tu. 43 E aquí manaré als fills d’  
Ex 29,44  ab sos fills per so que servèscan  a mi axí com a sacerdots. 45 E habitaré  
Ex 29,44  per so que servèscan a mi axí com  a sacerdots. 45 E habitaré enmig dels  
Ex 30,1  30,Tit Capítol XXVIIIIª 1 »E feràs  a ell altar per fer perfum de timiama, e  
Ex 30,3  entorn d’él e los corns, e faràs  a ell sercle d’aur entorn 4 e II anelles  
Ex 30,10  generacions. Sant dels sants és  a nostra Senyor. 11 E perlà nostre Senyor  
Ex 30,11  Senyor. 11 E perlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 12 –Quant levaràs la suma  
Ex 30,12  cascun preu per les sues ànimes  a nostre Senyor, e no serà plagua en ells  
Ex 30,13  e†, miga part del sicle oferan  a nostre Senyor. 14 E tots aquells que  
Ex 30,14 de XX anys amunt donerà lo preu tot  a nostre Senyor. 15 Lo rich no  
Ex 30,16  sia covinença devant nostre Senyor  a perdonar sobre vostres ànimes. 17 E  
Ex 30,17  ànimes. 17 E perlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 18 –Tu feràs un vaxell d’ 
Ex 30,20  testimoni e com sa deuran ajustar  a l’altar per ço que ofíran en aquell  
Ex 30,20 per ço que ofíran en aquell timiama  a nostre Senyor, 21 per ço que per ventura 
Ex 30,21  no múyran. E serà en fur de setgle  a ell e a sa samença per successions.  
Ex 30,21  E serà en fur de setgle a ell e  a sa samença per successions. 22-34 [*]  
Ex 31,1  Capítol XXX 1 E dix nostre Senyor  a Moysèn: 2 –Vet que yo apelle per nom  
Ex 31,6  diversitat de fusta. 6 E he donat  a ell per companyó Holiab, fill de  
Ex 31,6  totes les coses que yo he menades  a tu: 7 lo tabernacle de amistança e la  
Ex 31,11  e totes aquestes coses que yo man  a tu faran. 12 E perlà nostre Senyor a  
Ex 31,12  tu faran. 12 E perlà nostre Senyor  a Moysèn; dix-li: 13 –Parla als fills de 
Ex 31,13  als fills de Israell, e digues  a ells: “Guardat-vos que’ll disapta meu 
Ex 31,13  que yo són Senyor que santifich  a vós. 14 [*] E qui ansutzarà aquell, de  
Ex 31,15  dia, que és disapta, és repòs sant  a nostre Senyor. Tot hom qui farà obra en  
Ex 31,18  nostre Senyor an lo munt de Sinaý  a Moysès, com hach complides aquestes  
Ex 32,1 lo poble que masa se tardava Moysèn  a devellar dell munt. Ajustàran-sa tots  
Ex 32,1 sobra Aron. Diguéran: –Leve’t e fé  a nós déus que vàjan devant nós, car  
Ex 32,3  lo poble aportàran les oralleres  a Aron. 4 E pres-ho de lurs mans e gità  
Ex 32,5 sa veu e cridà. Dix: –Demà és festa  a Déu. 6 E levàran-sa matí e ofaríran  
Ex 32,6 pacificables, e asech-sa lo poble  a menjar e a beura, e levàran-sa a  
Ex 32,6  e asech-sa lo poble a menjar e  a beura, e levàran-sa a jugar. 7 Parlà  
Ex 32,6  a menjar e a beura, e levàran-sa  a jugar. 7 Parlà nostre Senyor a Moysèn e  
Ex 32,7 -sa a jugar. 7 Parlà nostre Senyor  a Moysèn e dix: –Vé e devalla, car lo teu  
Ex 32,8  són pertits de la via que mostrist  a ells. Han fet a ci un vadell d’escança, 
Ex 32,8 la via que mostrist a ells. Han fet  a ci un vadell d’escança, e han adorat e  
Ex 32,9 9 E altra veguada dix nostre Senyor  a Moysèn: –Yo veg que aquest poble és de  
Ex 32,10 de dura servitut. 10 E ara lexa ell  a mi, e aïrar-s’ha la mia ira contra  
Ex 32,10  contra ells, e deliré ells, e faré  a tu en gent gran. 11 E preguà nostra  
Ex 32,17 Oyí Josuè lo brogit dell poble. Dix  a Moysèn: –Crits de batalla oig en la  
Ex 32,19  cantans. 19 E com ell sa acostàs  a lla posada, ell viu lo vadell e los  
Ex 32,20 -lo sobre les ayguas e donà-les  a beura als fills d’Israell. 21 Dix a  
Ex 32,21  beura als fills d’Israell. 21 Dix  a Aron: –Què ha fet a tu aquest poble, que 
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Ex 32,21 Israell. 21 Dix a Aron: –Què ha fet  a tu aquest poble, que aportases sobra ell 
Ex 32,22  bé aquest poble, que és aperellat  a mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a nós déus  
Ex 32,23  és aperellat a mal; 23 e diguéran  a mi: “Fé a nós déus qui’ns guían, car  
Ex 32,23  a mal; 23 e diguéran a mi: “Fé  a nós déus qui’ns guían, car Moysèn, que  
Ex 32,24  “Aportau or.” E adugéran-lo  a mi, e yo gití aquell en lo foch, e axí  
Ex 32,26  nangú és de nostre Senyor, vengue  a mi. E ajustàran-sa a ell tots los  
Ex 32,26  vengue a mi. E ajustàran-sa  a ell tots los fills de Leví, 27 als quals 
Ex 32,27  d’Israell: “L’home posa coltell  a son lats, e anats e tornats de la una  
Ex 32,27  e tornats de la una porta entrò  a l’altra per mig de le alberguada. Cascú 
Ex 32,29  –Consacrets les vostres mans vuy  a nostre Senyor, cascú de vós en vostres  
Ex 32,29  o en vostres fraras, per ço que do  a vós banadicció. 30 E’n l’altra dia  
Ex 32,30  peccàs de gran peccat. Yo pujaré  a nostre Senyor e per vantura veuré si  
Ex 32,31  peccats. 31 E retornà Moysès  a nostre Senyor. Dix: –Senyor, prech-ta  
Ex 32,31 pecat contra tu, per ço com han fet  a ells déus d’aur. Perdona’ls esta  
Ex 32,33  respòs nostre Senyor: –Qui pacarà  a mi, yo’l rauré de mon libre. 34 Tu  
Ex 32,34  en aquest poble ço que he dit  a tu: Vet que lo meu àngell irà devant tu, 
Ex 33,1  XXXII 1 E parlà nostra Senyor  a Moysèn dient: –Vé, devala de aquest  
Ex 33,1  de Agipta, en la terra que juré  a Abram, a Ysach e Jacob dient: “A la tua  
Ex 33,1  en la terra que juré a Abram,  a Ysach e Jacob dient: “A la tua sament  
Ex 33,5  sobra ells. 5 E dix nostre Senyor  a Moysèn: –Parla als fills d’Israell.  
Ex 33,5  Una veguada pujaré ab tu e deliré  a tu. Ja ara depòs lo teu ornament per ço  
Ex 33,5  ornament per ço que sàpia què faré  a tu. 6 E posàran los fills d’Israell lur 
Ex 33,8  ’s tot lo poble e stava cascú  a lla porta de son papalló, e reguardàvan  
Ex 33,9  una colona de una nuu e stava  a la porta del tabernacle, e perlàvan de  
Ex 33,12  tabernacles. 11 [*] 12 Dix Moysèn  a nostre Senyor: –Tu manes que yo amèn  
Ex 33,12  yo amèn aquest poble, e no’m fas  a saber quals anviaràs ab mi. E tu digist  
Ex 33,12  ab mi. E tu digist los me farias  a saber [*], e he trobada gràcia devant  
Ex 33,13  trob ara gràcia devant tu, mostra  a mi la tua fas per ço que yo sàpia tu  
Ex 33,14  fas irà devant tu, e repòs donaré  a tu. 15-17 [*] –[*] car tu has trobada  
Ex 33,18  per nom. 18 E ell dix: –Mostra  a mi la tua glòria. 19 Respòs nostre  
Ex 33,19  nostre Senyor: –Yo mostraré tot bé  a tu, e apalaré lo nom de nostre Senyor  
Ex 33,20  veure la mia faç, car no pot veura  a mi home que visque. 21 Altra veguada  
Ex 34,1  34,Tit Capítol XXXIII 1 E dix Déu  a Moysèn: –Talla a tu II taulles de pedra  
Ex 34,1 XXXIII 1 E dix Déu a Moysèn: –Talla  a tu II taulles de pedra aytals com les  
Ex 34,11 11 »Observa tot ço que vuy he manat  a tu, e yo matex gitaré devant la tua fas  
Ex 34,12  no faces amistances, car ells són  a tu en roÿna, 13 mas destroviràs lurs  
Ex 34,18 dies manjaràs l’alís, axí com mané  a tu en lo temps del mes de la spigua, car 
Ex 34,22 ’n lo VII posaràs [*]. 22 »E feràs  a tu la festa de Sinquagesma en les  
Ex 34,27  de sa mara. 27 Dix nostre Senyor  a Moysèn: –Scriu a tu aquestes peraules,  
Ex 34,27  Dix nostre Senyor a Moysèn: –Scriu  a tu aquestes peraules, car sobre les  
Ex 34,32  E com ell los parlàs, 32 vanguéran  a ell atrasí tots los fills d’Israell,  
Ex 34,34  d’Israell totes les coses que  a ell éran menades, 35 cor con veian a l’ 
Ex 34,35  ell éran menades, 35 cor con veian  a l’axir de Moysèn sa fas axí sclarida,  
Ex 35,1  dels fills d’Israell e dix  a ells: –Aquestes són les coses que mana  
Ex 35,2 farets vostre obra. Lo VII dia sarà  a vós sant, disapta e repòs de nostre  
Ex 35,4  lo dia dell disapta.” 4 Dix Moysèn  a tota la coŀlació dells fills d’Israell: 
Ex 35,8  de setim, 8 e oli per iŀluminar e  a cuynar e a confagir los ungents e la  
Ex 35,8  8 e oli per iŀluminar e a cuynar e  a confagir los ungents e la timiama de l’ 
Ex 35,9 pedres de unicle e pedres precioses  a adornar lo hossen e l’ephot. 10 »E  
Ex 35,11  nostre Senyor ha menat, 11 ço és  a saber, lo tabernacle e sa tenda, son  
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Ex 35,15  e lo cobertor de lla porta  a la porta del tabernacle, 16 e la ara de  
Ex 35,19 e les cordes, 19 e lurs draps de li  a servitut de lla santedat, e lo drap de  
Ex 35,19  santedat, e lo drap de la santedat  a Aron, al primer, e los draps de servir a 
Ex 35,19  al primer, e los draps de servir  a sos fills, a servir a mi axí com a  
Ex 35,19  e los draps de servir a sos fills,  a servir a mi axí com a sacerdots.” 20 Axí 
Ex 35,19  de servir a sos fills, a servir  a mi axí com a sacerdots.” 20 Axí tota la  
Ex 35,19  a sos fills, a servir a mi axí com  a sacerdots.” 20 Axí tota la multitut dels 
Ex 35,21  voluntat e devote les promísies  a nostre Senyor, a fer so que era obs al  
Ex 35,21  les promísies a nostre Senyor,  a fer so que era obs al tabernacle del  
Ex 35,21  obs al tabernacle del testimoni e  a tot so que era master ne nasesari a lur  
Ex 35,21 a tot so que era master ne nasesari  a lur coltivament ne a les santes  
Ex 35,21  ne nasesari a lur coltivament ne  a les santes vestadures. 22 E los hòmens e 
Ex 35,22  vaxells d’aur, tot ho ofaríran  a Déu. 23 E si nangú havie †cassats† ne  
Ex 35,24  argent ni d’aram, tot ho ofaríran  a Déu, e tot lenyam de satim per fer  
Ex 35,28  28 e coses ben odorans, e oli  a les luminàries [*]. 29 Tots los hòmens e 
Ex 35,30 Senyor per mà de Moysèn [*]. 30 [*]  a tots los fills d’Israell: –Veus que  
Ex 35,32  e de sciença en tota doctrina, 32  a cogitar e a fer la obra en aur e en  
Ex 35,32  en tota doctrina, 32 a cogitar e  a fer la obra en aur e en argent e en  
Ex 36,2  manà fer. 2 E com apellàs Moysèn  a ells, e encara a tots los hòmens ensemps 
Ex 36,2 com apellàs Moysèn a ells, e encara  a tots los hòmens ensemps als quals Déu  
Ex 36,3  grat s’hi ofarían obrar, 3 liurà  a ells tots los universos dons dels fills  
Ex 36,5  dons muntiplicàvan, vanguéran 5  a Moysèn e diguéran: –Més ofer lo poble  
Ex 36,6 E axí fou sasat que no ofaríran pus  a lla obra, 7 [*]. 8 E faéran tots los  
Ex 36,8  8 E faéran tots los savis de cor,  a complir le obra del tabernacle, X  
Ex 36,13  que havían cascuna L anses, e axí  a cada lats de cortines ell féu L anelles  
Ex 36,14  14 E fou fet un tabernacle  a manera de fleçades de pèlls de cabres  
Ex 36,16  16 De les qualls ell juny sinch  a una part e VI a lla altra. 17 E féu, en  
Ex 36,16  ell juny sinch a una part e VI  a lla altra. 17 E féu, en cascuna de  
Ex 36,19  les XI una. 19 E féu cobartori  a lla tenda, de pells de moltons  
Ex 36,22  posts per ço que’s junyís la una  a l’altra; e axí ho féu en totes les  
Ex 36,24  24 ab XL colones de argent, II  a cascuna post [*], là on tarminava l’  
Ex 36,33  de les taules, de la un angle tro  a l’altra. 34 E totes aquestes taules  
Ex 36,36  d’aur, e los fonaments †quax  a manera de pilars feren d’aram†. 37 [*]  
Ex 37,2 aur pur, de dins e de fora. 2 E féu  a aquella un sercle d’aur entorn, 3 e  
Ex 37,7 xerobins de pur aur, los quals posà  a cascun lats en la clausta: 8 la un  
Ex 37,9  [*] la clausta, reguardant la un  a l’altra. 10 E féu una taulla de fust de 
Ex 37,11  11 e cobrí-la d’aur pur. E féu  a ella orla d’aur pur, tot entorn, 12 en  
Ex 37,13  de IIII dits [*]. 13 [*] angles  a manera de IIII peus 14 [*] que passàs  
Ex 37,16  cubertes de aur. 16 E los vaxells  a diversos usos de la taula, axí com  
Ex 37,19  19 E havia en cascun canó III poms  a manera de nous, ab flors ensemps e ab  
Ex 37,19 l’altra canó havia atrasí III poms  a manera de nous, ab flors ensemps ab  
Ex 37,25  net un quintar. 25 E féu un altar  a la timiana, de fust de satim, e havia de 
Ex 38,3  de launes de aram. 3 E aparrallà  a ús de aquell diverses vaxells, axí com  
Ex 38,4  Tot açò féu de aram. 4 E féu  †a la ara† a manera de arret, dejús  
Ex 38,4 açò féu de aram. 4 E féu †a la ara†  a manera de arret, dejús aquesta fou  
Ex 38,5  los qualls pesasen per les perxes  a portar l’eltar, 6 les qualls féu de  
Ex 38,8  spills de les fembres qui saguésan  a la porta del tabernacle, a la intrada. 9 
Ex 38,8 saguésan a la porta del tabernacle,  a la intrada. 9 E [*] era la tenda en la  
Ex 38,14  colzes, III de lurs fonaments, una  a cascun lats de la antrada del  
Ex 38,22  de Moysèn, axí com Déu havia manat  a ell, 23 junyint a ell per compayó  
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Ex 38,23  Déu havia manat a ell, 23 junyint  a ell per compayó Holiab, fill de  
Ex 38,24  XXVIIIIª quintars e DCCXXX sicles  a pes del santuari. 25 E fou ofert de  
Ex 38,26  colones del santuari e la intrada,  a on penjava lo vel de la clausta. 27 E  
Ex 38,27  27 E foren fets C fonaments  a manera de pilars, de C quintars, [*]  
Ex 38,30  e ab tots los vaxels que pertànyan  a son ús, 31 [*] ab les staques de la cort 
Ex 39,1 e de li tortís faéran draps brodats  a obs de la santadat, dels quals faéran  
Ex 39,1  dels quals faéran vastaduras  a Aron, les quals portàs com adminestrarà  
Ex 39,1  axí com manà nostre Senyor  a Moysèn. 2 E féu lo ephot [*], de blau e  
Ex 39,5  axí com havia manat nostre Senyor  a Moysèn. 6 E aparallà II pedras de unicla 
Ex 39,7 Israell, axí com manà nostra Senyor  a Moysèn. 8 E féu l’hossen de obra noble  
Ex 39,19 podia moura. E fou fet axí com menà  a ell nostre Senyor. 20 E féran una  
Ex 39,28  28 [*] axí com manà nostre Senyor  a Moysèn. 29 E féran una launa de or pur a 
Ex 39,29  29 E féran una launa de or pur  a obs de lla sagrada †pressa†, e scrivíran 
Ex 39,30  mitra, axí com manà nostre Senyor  a Moysèn. 31 E fou acabada tota la obra  
Ex 39,31  ço que havia menat nostre Senyor  a Moysèn. 32 E adugéran el tabernacle a  
Ex 39,32 Moysèn. 32 E adugéran el tabernacle  a Moysèn ab la tenda e ab totes ses aÿnas, 
Ex 39,41  e la tenda [*], 41 e draps brodats  a sarvir en la santadat per Aron e per sos 
Ex 39,42  Car tot ço que manà nostre Senyor  a Moysèn axí ho féran los fills d’  
Ex 39,43 fills d’Israell. 43 E Moysès banaý  a ells com viu que totes aquestes coses  
Ex 39,43  éran acabadas axí com havia manat  a ell nostre Senyor. 40,Tit Capítol XXXIXª 
Ex 40,1  XXXIXª 1 Parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –En lo primer mes e en  
Ex 40,5 sterà ab les sues lànteas aquí. 5 E  a l’altar del perfum estarà devant l’  
Ex 40,13  vestadures per ço que aminístran  a mi [*]. 14-17 [*] 18 [*] e mès les 
Ex 40,25  de bona odor, axí com manà Déu  a Moysèn. 26 E posà cubertor en lo portal, 
Ex 40,30  traginat de la covinença e pujàran  a l’altar, axí com manà nostre Senyor. 31 
Lv 1,1  primer 1 E apellà Moysèn e perlà  a ell nostre Senyor del tebernacle del  
Lv 1,2  alls fills d’Israell e digues  a ells: »Home que oferrà de vosaltres a  
Lv 1,2 ells: »Home que oferrà de vosaltres  a nostre Senyor, de lles bèsties, dels  
Lv 1,3  la lur oferena [*] de bous, oferrà  a mi lo mascle net, devant la porta del  
Lv 1,4  holocaust, e serà pus acceptabla e  a ell pus profitabla. 5 E degoleran lo  
Lv 1,9  en holocaust, car açò és suau odor  a nostre Senyor. 10 »E si de lles ovelles  
Lv 1,13  holocaust, e açò és molt suau odor  a nostra Senyor. 14 »E si feran  
Lv 1,15  15 ofariran aquells los sacerdots  a l’altar, e torcen-li lo coll axí que  
Lv 1,16  e la ploma fora de l’altar,  a la plaja de orient, en [*] loch on solen 
Lv 1,17 és holocaust e oferena de suau odor  a nostre Senyor. 2,Tit Capítol II 1 »Ànima 
Lv 2,1  II 1 »Ànima com aporta sacrifici  a nostre Senyor, sèmolla serà la sua  
Lv 2,2  e és sacrifici de plasent odor  a nostre Senyor. 3 E ço que romandrà del  
Lv 2,4 forn, axí com pans de sèmola, ço és  a saber, meys de lavat [*]; 5 [*] 6  
Lv 2,8 e de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs  a nostre Senyor e liurar-ho-has en les 
Lv 2,9 sobra l’altar, en odor de suavitat  a nostre Senyor. 10 E qualquequal cosa  
Lv 2,11  les ofertes que seran ofertes  a nostre Senyor sien meys de levat, axí  
Lv 2,11  ni de mel en so que sacrificarets  a nostre Senyor. 12 Les premícies tan  
Lv 2,14 de les tues promícies de tos fruyts  a nostre Senyor, de les spigues encara  
Lv 2,14 foch, e puys los angruneràs axí com  a far, e axí oferàs les tues promícies a  
Lv 2,14  e axí oferàs les tues promícies  a nostre Senyor. 15 Scamparàs demunt oli e 
Lv 2,16  e tot l’ancens, cor sacrifici és  a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E si  
Lv 3,3  del pasificament en oferta  a nostre Senyor, lo grex de la tella e tot 
Lv 3,11  han sobra lo foch, e feran oferta  a nostre Senyor. 12 »E si serà cabra la  
Lv 3,12  la lur oferta [*] oferan aquella  a nostre Senyor, 13 pos la sua mà sobra lo 
Lv 4,1  4,Tit Capítol IIIIº 1 E parlà Déu  a Moysèn e dix: 2 –Parla als fills de  



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

16 
 

Lv 4,4  net al Senyor. 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 4,32 li perdonat. 32 »Si moltó aportaran  a sacrificar per peccat, la ovella que  
Lv 4,35 sia cremat sobra l’altar en ensens  a nostre Senyor, e prech per aquell e per  
Lv 5,4 »Ànima que jurarà e mourà sos lavis  a mantir o a mal o a bé, e en aquell  
Lv 5,4 jurarà e mourà sos lavis a mantir o  a mal o a bé, e en aquell jurament  
Lv 5,4  mourà sos lavis a mantir o a mal o  a bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Lv 5,7  ofira II tortres o II coloms  a nostre Senyor, un per lo peccat e l’  
Lv 5,14 peccat és. 12-13 [*] 14 E perlà Déu  a Moysèn: 15 –Ànima com tractarà falsia e  
Lv 5,16  ofirén lo moltó, e serà perdonat  a ell. 17 »Ànima si pecarà per ignorància  
Lv 6,1  19 [*]. 6,Tit  1 Dix nostre Senyor  a Moysèn: 2 –Ànima qui peccarà [*]  
Lv 6,2 qui peccarà [*] encontra Déu nagarà  a son proÿsma alguna comanda que lli serà  
Lv 6,8  Capítol VIº 8 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e a sos  
Lv 6,9  lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana  a Aron e a sos fills: »Aquesta és la ley  
Lv 6,9  a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e  a sos fills: »Aquesta és la ley de lo  
Lv 6,19  14-18 [*] 19 Perlà nostre Senyor  a Moysèn e dix: 20 –Aquesta és la oferta  
Lv 6,21  aquella calent en odor de suavitat  a nostre Senyor. 22 E tota la oferta serà  
Lv 6,24  de aquell. 24 Parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 25 –Parla a Eron e a sos  
Lv 6,25  Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla  a Eron e a sos fills: Aquesta és la ley de 
Lv 6,25  a Moysèn dient: 25 –Parla a Eron e  a sos fills: Aquesta és la ley de la  
Lv 6,30 per peccat de la qual sa aporta [*]  a la tenda del tabernacle del testimoni no 
Lv 7,5  sobra l’altar, car asò és perfum  a nostra Senyor [*]. 6 Tots los mascles  
Lv 7,7  serà una ley: als sacerdots que  a ella ofariran pertenyaran. 8 »E’l  
Lv 7,14 dels quals oferràs un per premícies  a nostre Senyor, e serà dels sacerdots que 
Lv 7,17 atrobada en lo terç dia, sia cremat  a foch. 18 E si algú menjarà en lo terç  
Lv 7,18  serà sa oferta e no profitarà  a l’ofirent, que mejorment qualquaqual  
Lv 7,19  no sia menjada, mas sia cremada  a foch, e so que serà net sia’n menjat d’ 
Lv 7,22  seu poble. 22 E perlà nostre [*]  a Moysèn dient: 23 –Parla als fills de  
Lv 7,28  del seu poble. 28 E parlà Déu  a Moysèn dient: 29 –Parla als fills d’  
Lv 7,34  de la alçadura [*], e deran-ho  a Eron, sacerdot, e als fills de aquell en 
Lv 7,34  fur del Senyor, en ley perdurabla  a tot lo poble de Israell. 35 »E aquesta  
Lv 7,35 35 »E aquesta és la unció de Aron e  a sos fills dels sacrificis del Senyor en  
Lv 7,35  Senyor en lo dia que Moysèn ordonà  a ells en ofici de prevera, 36 que manà a  
Lv 7,36  en ofici de prevera, 36 que manà  a ells lo Senyor donar alls fills d’  
Lv 7,38  38 les quals mès nostro Senyor  a Moysès en lo munt de Sinayí com menà als 
Lv 8,1  VIII 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab sos fills  
Lv 8,3 pa alís, 3 e ajusteràs tot lo poble  a la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e dix:  
Lv 8,7  bisbe de li e lo braguer, e vastí  a ell lo paŀli e demunt li donà l’afot, 8 
Lv 8,8 e demunt li donà l’afot, 8 e sanyí  a ell ab cordes de ephot, e ab aquells  
Lv 8,9  santificació, axí com havia manat  a ell nostre Senyor. 10 E aportà a ell  
Lv 8,10  a ell nostre Senyor. 10 E aportà  a ell untament d’oli ab lo quall untà lo  
Lv 8,26  pa menys de levat e una bastesa  a manera de crespel salgada d’oli e una  
Lv 8,27  lo sèu [*]. 27 E tot açò liurà  a Aron ab la cama dreta e a sos fills. Los 
Lv 8,27 açò liurà a Aron ab la cama dreta e  a sos fills. Los quals com ho haguésan  
Lv 8,28  e oferta en odor suau de sacrifici  a nostre Senyor. 29 E pres lo pits, e alçà 
Lv 8,29  en part sua, axí com havia manat  a ell lo Senyor. 30 E pres l’ungent de  
Lv 8,31  ells e lurs vestiments, manà  a ells dient: –Collets les carns fora del  
Lv 8,31  en lo canastell, axí com manà  a mi lo Senyor dient: “Aron e sos fills  
Lv 8,32  de la carn e dels pans, sia cremat  a foch. 33 [*] de la porta del tabernacle  
Lv 8,35  [*], e siats remenbrants axí com  a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 
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Lv 9,4  mesclada ab oli, car vuy aparech  a vós Déu.” 5 E aportàran totes les coses  
Lv 9,5  totes les coses que manà Moysèn  a lla porta del tabernacle, en lo quall  
Lv 9,6  manà nostre Senyor: farets e aparà  a vós la glòria d’ell. 7 E dix a Aron:  
Lv 9,7  a vós la glòria d’ell. 7 E dix  a Aron: –Acosta’t a l’altar e sacrificha 
Lv 9,7  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acosta’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 seu  
Lv 9,18  del poble, e ofariren e portaren  a ell sos fills la sanch, la quall escampà 
Lv 9,23  aparech la glòria de nostre Senyor  a tota la multitut. 24 E vech que foch axí 
Lv 10,2 isqué foch de nostre Senyor e cremà  a ells, e foren morts devant Déu. 3 Dix  
Lv 10,3  morts devant Déu. 3 Dix Moysèn  a Aron: –Açò és açò que parlà nostre  
Lv 10,3  en aquells que s’acòstan  a mi, e devant tot lo poble seré  
Lv 10,4  de Ozibell, avoncle de Aron, e dix  a ells: –Anats e prenets vostres frares  
Lv 10,6 com los fo manat. 6 E perllà Moysèn  a Aron e a Eletzar e a Ytamar, fills d’  
Lv 10,6  manat. 6 E perllà Moysèn a Aron e  a Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, e dix: 
Lv 10,6  perllà Moysèn a Aron e a Eletzar e  a Ytamar, fills d’ell, e dix: –Vós no  
Lv 10,8 tot ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu  a Aron: 9 –Tot vi és qui pot anbriagar;  
Lv 10,12  e munde. 11 [*] 12 E perlà Moysèn  a Aron, e a Eletzar e a Ytamar, fills d’  
Lv 10,12  11 [*] 12 E perlà Moysèn a Aron, e  a Eletzar e a Ytamar, fills d’él que li  
Lv 10,12  perlà Moysèn a Aron, e a Eletzar e  a Ytamar, fills d’él que li éran romasos: 
Lv 10,13  -lo en lo loch sant, car dat és  a tu e a tos fils dells sacrificis del  
Lv 10,13  en lo loch sant, car dat és a tu e  a tos fils dells sacrificis del Senyor,  
Lv 10,13  del Senyor, axí com manat és  a mi, 14-15 axí lo pits con totes les  
Lv 10,17  Car sant dels sants és, [*] dat  a vós que portets multitut de iniquitat e  
Lv 10,17  e que preguets per aquella  a nostre Senyor. 18 E no fo aduyta lla  
Lv 10,18  E no fo aduyta lla sanch de aquell  a lla santadat, e vós dagérets menjar ella 
Lv 10,18  en lo santuari, axí com és manat  a mi. 19 Respòs Aron a Moysès: –Vuy és  
Lv 10,19  com és manat a mi. 19 Respòs Aron  a Moysès: –Vuy és ofert lo sacrifici per  
Lv 10,19  e lo holocaust devant lo Senyor;  a mi és sdevengut axí com tu veus. Com  
Lv 10,19  poguí menjar aquella? E cridaren  a mi e mengí del sacrifici vuy si plau  
Lv 11,1  Capítol XI 1 E parlà nostra Senyor  a Moysèn e Aron: 2 –Digues als fills d’  
Lv 11,8  no toquets, car no són nèdeas  a vós. 9 »Aquests [*] que’s nodrèxan a  
Lv 11,9 vós. 9 »Aquests [*] que’s nodrèxan  a vós en ayguas e són legudes a vós: tots  
Lv 11,9  a vós en ayguas e són legudes  a vós: tots aquells que han alles ne  
Lv 11,10 ’s moven com en mar, és abominable  a vós; 11 [*] les lurs carns no menjarets  
Lv 11,12 scata en les ayguas són abominables  a vós. 13 »E aquestes són de les aves que  
Lv 11,13  no davets menjar, squivadores són  a vós: àguila e falcó e corneya 14 e milà  
Lv 11,20  sobra IIII peus serà abominabla  a vós. 21 E qualquequal anirà sobra IIII  
Lv 11,29  aquestes coses seran comptades  a vós entre les ensutzades e de aquells  
Lv 11,29  aquells qui’s mòvan [*], axí com  a mustella e rata e talpa e furó e cascun  
Lv 11,39  és mort de aquells qui són leguts  a vós menjar, qui lur mortaÿna tocarà [*]. 
Lv 11,41  sobre la terra sia abominable  a vós [*]. 42-43 [*] 44 [*] E no  
Lv 12,1  12,Tit Capítol XII 1 E parlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Parla als fils d’  
Lv 12,2 –Parla als fils d’Israell e digues  a ells: »Fembra que haurà consabut per  
Lv 12,6  de coloma o de tortra per peccat  a la porta dell tabernacla del testimoni e 
Lv 12,8 II polls de coloms, un dells qualls  a fer holocaust, l’altra per peccat, e  
Lv 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 E perlà Déu  a Moysèn e Aron dient: 2 –Lo home en lo  
Lv 13,2  axí com de lebrosia, sia aduyt  a Aron sacerdot o a algú de sos fills. 3  
Lv 13,2  sia aduyt a Aron sacerdot o  a algú de sos fills. 3 Lo qual com veurà  
Lv 13,8 e comdepnar-l’ha per inmunde, si  a ell serà vist. 9-23 [*] 24-26 »[*]  
Lv 13,40  [*] e home que és munde. 40 »Homa  a qui cauen los cabells dell cap e és  
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Lv 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E perlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Aquesta és la ley dell  
Lv 14,11  e totes aquestes coses devant Déu,  a la porta del tabernacle del testimoni,  
Lv 14,29  git sobra lo cap del purificat  a pardonar sobra él devant Déu, 30 e de  
Lv 14,33  en son abundament. 33 E parlà Déu  a Moysès e Aron dient: 34 –Com serets  
Lv 14,34  en terra de Canan, la qual yo daré  a vós en pocesió, e daré plaga de lebrosia 
Lv 14,35  que serà de casa e fer-ho-ha  a saber al prevera e dirà: “Enquax plagua  
Lv 14,35  “Enquax plagua de lebrosia és vist  a mi que sia en la mia casa.” 36 Lo  
Lv 14,36 en la mia casa.” 36 Lo prevera mana  a ell que denege totes les universes coses 
Lv 15,1  15,Tit Capítol XV 1 E perlà Déu  a Moysèn [*] dient: 2 –Parlats als fills  
Lv 15,14  de coloms, e devant Déu ell vendrà  a la porta del tabernacle del testimoni e  
Lv 15,29  II tortres o II polls de coloms  a lla porta dell tabernacle dell  
Lv 16,1  16,Tit Capítol XVI 1 E parlà Déu  a Moysèn aprés la mort de abdossos los  
Lv 16,2  foch astrany e moriren. 2 Menà Déu  a Moysèn e dix: –Parla a Aron ton frare  
Lv 16,2  2 Menà Déu a Moysèn e dix: –Parla  a Aron ton frare que no entra null temps  
Lv 16,3  una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron  a lla 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 posarà sorts sobra cascú: un  a Déu e altra a «trametrà» a Zezell; 9 e  
Lv 16,8 sorts sobra cascú: un a Déu e altra  a «trametrà» a Zezell; 9 e les qualls  
Lv 16,8  un a Déu e altra a «trametrà»  a Zezell; 9 e les qualls sorts axiran a  
Lv 16,9 Zezell; 9 e les qualls sorts axiran  a Déu, e oferrà Aron aquell que serà axit  
Lv 16,9  Aron aquell que serà axit en sort  a Déu per peccat, 10 e l’altra cabrit «na 
Lv 16,10  10 e l’altra cabrit «na tramès»  a Zezell, posarà viu devant Déu e faça  
Lv 16,27  fora la alberguade e seran cremats  a foch, axí les pells com la carn e los  
Lv 16,29  en la alberguada. 29 »E açò serà  a vós en fur perdurable: en lo mes VII, en 
Lv 16,31  e aflagirets vostres ànimes  a fur de tostemps. 32 »E perdonarà lo  
Lv 16,32  la mà per ço que servescha axí com  a cecerdot per son para, e †anaran†  
Lv 16,33 testimoni de nostre Senyor e encara  a l’altar e als saserdots e a l’univerç  
Lv 16,33 encara a l’altar e als saserdots e  a l’univerç poble. 34 »E açò serà a vós  
Lv 16,34  a l’univerç poble. 34 »E açò serà  a vós fur legítim e perdurable per ço que  
Lv 16,34  l’any. E ell féu axí con Déu manà  a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E parlà  
Lv 17,1  17,Tit Capítol XVII 1 E parlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Parla Aron e a sos  
Lv 17,2 Déu a Moysèn dient: 2 –Parla Aron e  a sos fills e a tots los fills d’Israell  
Lv 17,2  2 –Parla Aron e a sos fills e  a tots los fills d’Israell e digues a  
Lv 17,2  tots los fills d’Israell e digues  a ells: Aquesta és la peraule que manà Déu 
Lv 17,4 fora la alberguada, 4 e no hu oferà  a la porta del tabernacle per oferta a  
Lv 17,4  la porta del tabernacle per oferta  a Déu, digna és de sanch quax com qui  
Lv 17,5  ço que sia santificat Déu devant  a la porta dell tabernacle del testimoni;  
Lv 17,6  la sanch sobra l’altar de Déu  a lla porta dell tabernacla [*], e  
Lv 17,8  que seran aprés d’ells. 8 »E  a’quells dix: Home de lla casa de Israell 
Lv 17,9  o sacrifici 9 e no hu aportarà  a la porta del tabernacle per ço que ofira 
Lv 17,9  del tabernacle per ço que ofira  a Déu, l’home aquell serà tallat de son  
Lv 17,11  en la sanch és, e yo doné aquella  a vós sobra l’altar meu a perdonar sobre  
Lv 17,11  aquella a vós sobra l’altar meu  a perdonar sobre vostres ànimes, car la  
Lv 18,1  XVIII 1 E parlà nostra Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’  
Lv 18,2  –Parla als fills d’Israell. Diràs  a ells: »Yo són Senyor Déu vostro. 3  
Lv 18,3  la costuma de la regió de Canan,  a la qual yo dech metre vosaltres, no  
Lv 18,6 viurà. Yo són Senyor. 6 »Nangun hom  a la proÿsma de sanch no s’acosterà  
Lv 18,23  ab ella. La dona no’s sotmetrà  a nangun animal ne’s mesclarà ab ell, car 
Lv 18,28  aquella. 28 Guardau, donchs, que  a vosaltres en senblant manera no vomite  
Lv 19,1  19,Tit Capítol XIXº 1 E parlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Parla a tota la  
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Lv 19,2  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla  a tota la companya dels fills d’Iraell e  
Lv 19,2  dels fills d’Iraell e diràs  a ells: »Sans siau, car yo sant só, Senyor 
Lv 19,4  Déu vostra. 4 »No us vullau girar  a les ýdolles, ne déu de fozina no fareu.  
Lv 19,9  de la tua terra, no sagaràs fins  a lla terra ne les spigues romanents no  
Lv 19,13 Déu. 13 »No feràs traÿció ne malesa  a ton proÿsma [*]. No romandrà lo treball  
Lv 19,20  emperò ab preu no remuda ni donada  a libertat, seran batuts abdossos e no  
Lv 19,21  per lo seu delicta ofira al Senyor  a la porta del tebernacle del testimoni I  
Lv 19,23 los brots que brótan seran inmundes  a vosaltres, no menjareu d’aquells. 24 En 
Lv 20,1  Capítol XX 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Aquestes peraules diràs 
Lv 20,2  en Isrell, si algú derà de sament  a lla ýdolla de Maloch, de mort muyra [*]. 
Lv 20,4  que havia donat de la sament sua  a Maloch e no’l volrà matar, 5 posaré la  
Lv 20,22 los juýs e feu aquelles per tal que  a vosaltres la terra no us vomita en la  
Lv 20,24  de què les he abominades. 24 E  a vosaltres parle: Posaÿu la terra de  
Lv 20,24  la terra de ells, la qual donaré  a vosaltres en haratat, terra corent de  
Lv 20,24  Senyor Déu vostro, que he seperats  a vosaltres dels altres pobles. 25 Seperau 
Lv 20,25  coses qui’s mòvan en la terra que  a vosaltres he mostrat d’éser poluades.  
Lv 20,26  d’éser poluades. 26 »Sereu sants  a mi, car sant són yo. Són lo Senyor, e us 
Lv 21,1 Capítol XXI 1 Dix de cert lo senyor  a Moysèn: –Parla als sacerdots fills de  
Lv 21,1  sacerdots fills de Aron e direts  a ells: »No s’ansutza lo sacerdot en les  
Lv 21,3  3 o germana verge la quall no és  a marit ajustada; 4 e ab lo príncep de la  
Lv 21,8  que yo sant só [*] qui santificha  a vosaltres. 9 »La filla del sacerdot si  
Lv 21,15 car yo són lo Senyor que santifique  a ell. 16 Parlà lo Senyor a Moysèn dient:  
Lv 21,16  a ell. 16 Parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 17 –Digues a Aron: »Hom de 
Lv 21,17  Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues  a Aron: »Hom de la tua sament per  
Lv 21,21  de Aron secerdot no s’acosta  a presentar víctima al Senyor, ni pans al  
Lv 21,23  dintra lo vel no entre ne s’acost  a la ara, car màcula ha e ansutzar no deu  
Lv 21,23 meu. Yo són lo Senyor qui santifich  a ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e als fills 
Lv 21,24  santifich a ells. 24 Parlà Moysèn  a Aron e als fills seus e a tot Israell  
Lv 21,24  Moysèn a Aron e als fills seus e  a tot Israell totes coses que a ell éran  
Lv 21,24  e a tot Israell totes coses que  a ell éran stades menades. 22,Tit Capítol  
Lv 22,1  Capítol XXII 1 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parle a Aron e als  
Lv 22,2  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parle  a Aron e als fills d’ell que’s guàrdan  
Lv 22,2 no ansútzan lo nom dels santificats  a mi que ells presenten. Yo són lo Senyor. 
Lv 22,3  Yo són lo Senyor. 3 »Digues  a ells e an aquells que vendran aprés d’  
Lv 22,4 aquelles coses que santificades són  a mi entrò a tant que sia guarit. Qui  
Lv 22,4  que santificades són a mi entrò  a tant que sia guarit. Qui tocarà inmunda  
Lv 22,9  los meus manaments que no sotmètan  a peccat perquè no múyran en lo santuari  
Lv 22,9  Yo só lo Senyor qui santifich  a vosaltres. 10-14 [*] 15 »E no  
Lv 22,16  Yo són lo Senyor que santifich  a ells. 17 Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 
Lv 22,17  a ells. 17 Parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 18 –Parla a Aron [*] e als 
Lv 22,18 lo Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla  a Aron [*] e als fills d’Israell. Diràs a 
Lv 22,18  [*] e als fills d’Israell. Diràs  a ells: »Home de la casa de Israell e  
Lv 22,26  li pendreu. 26 Perlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella o cabra,  
Lv 22,32  Yo són lo Senyor que santifique  a vosaltres, 33 e us he trets de la terra  
Lv 22,33  de la terra de Agipta perquè fos  a vosaltres en Déu. Yo són lo Senyor.  
Lv 23,1  XXIII 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’  
Lv 23,2  –Parla als fills d’Israell. Diràs  a ells: »Aquestes són les festes dell  
Lv 23,5  5 »Lo primer mes, en lo XIIIIè dia  a la vesprade, Peça o Trespasament del  
Lv 23,9  [*] 8 [*]. 9 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 10 –Parla als fills d’  
Lv 23,10  –Parla als fills d’Israell. Diràs  a ells: »Com serets entrats en la terra la 
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Lv 23,14  al Déu vostre. Menament és per  a tostemps en vostres generacions [*].  
Lv 23,22  vostra terra, no les saguareu fins  a terra, ni les spigues romanents no les  
Lv 23,33  23-32 [*] 33 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 34 –Parla als fills d’  
Lv 23,40 disapta, dia de repòs, 40 e pendreu  a vosaltres lo primer dia fruyt de arbre  
Lv 23,41  dies cascun anny; costum serà per  a tostemps en vostres generacions. E en lo 
Lv 24,2  als fills d’Israell que apòrtan  a tu oli de olives molt pur e net per  
Lv 24,3 de vespres al matí davant lo Senyor  a honor e usança per a tostemps en vostres 
Lv 24,3  lo Senyor a honor e usança per  a tostemps en vostres generacions; 4 sobre 
Lv 24,4  molt net seran posades per  a tostemps en presència del Senyor. 5  
Lv 24,11 del Senyor e malaýs ell, amanat fon  a Moysès. E nomenà’s la mara d’él  
Lv 24,13  menava lo Senyor. 13 Lo qual perlà  a Moysèn 14 dient: –Trau lo blesfemador  
Lv 24,19  19 »Qui ferà alguna ferida o nafra  a’lgun de son proïsma, axí com ha fet axí 
Lv 24,23  axí com havia menat lo Seyor  a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E parlà lo 
Lv 25,1  Capítol XXV 1 E parlà lo Senyor  a Moysèn en lo munt de Sinaý dient: 2  
Lv 25,2 –Parla als fills de Israell e diràs  a ells: »Quant intrats serets en la terra  
Lv 25,2  en la terra la qual yo donaré  a vosaltres, fareu los disaptas del  
Lv 25,6 de repòs de lla terra és. 6 E seran  a vosaltras en vianda a tu e als teus  
Lv 25,6 és. 6 E seran a vosaltras en vianda  a tu e als teus servicials e sclaus e  
Lv 25,8  deran pastura. 8 »Comteràs de cert  a tu VII setenas de anys, que són XLIXª  
Lv 25,10  any L, e apellar-l’has Ramisió  a tots los habitadors de lla tua terra,  
Lv 25,13 jubileu [*]. 13 »[*] ratorna tothom  a les sues pocecions. 14-16 [*] 17 
Lv 25,19 la terra sens temença 19 e engendre  a vosaltres los seus fruyts, dels quals  
Lv 25,19 seus fruyts, dels quals menjeu fins  a sadolament, tament †sumptuositat† de  
Lv 25,21 fruyts, 21 donaré la mia benedicció  a vosaltres lo VI any, e ferà fruyt de III 
Lv 25,22 los fruyts fins al VIIII any; entrò  a tant que les coses novelles nàsquan,  
Lv 25,23  23 »La terra de cert no’s vendrà  a tostemps, car mia és, e vosaltres  
Lv 25,30  aquella e los seus succeïdors per  a tostemps, e rembra no’s porà en lo  
Lv 25,31  no serà, en lo jubileu retornarà  a son senyor. 32 »Les cases dells  
Lv 25,33  no seran en lo jubileu, tornaran  a lurs senyors, car les cases de lles  
Lv 25,35  de mans, rebràs aquell axí com  a stranger e palagrí e viurà ab tu, 36 no  
Lv 25,38  de la terra de Agipta perquè donàs  a vosaltras la terra de Canahan [*]. 39  
Lv 25,39  [*]. 39 »Si de pobresa [*] vendrà  a tu ton frare, no’l destrenyaràs de  
Lv 25,40  axí com als sclaus, 40 mas com  a logater o conreador fins l’any jubileu  
Lv 25,40  fins l’any jubileu servirà  a tu, 41 e aprés n’exirà ab sos fils e  
Lv 25,41  n’exirà ab sos fils e ratornarà  a lla sua generació e pocessió de sos  
Lv 25,44  Déu teu. 44 »Sclaus e sclaves sían  a vosaltres de les necions que entorn de  
Lv 25,47  stranyer e del palagrí, e, vengut  a meys, vendrà’s ton frare o a’lgú de  
Lv 25,47  a meys, vendrà’s ton frare o  a’lgú de son linatge, 48 aprés de la  
Lv 25,50  50 levant del preu lo temps que ha  a pasar fins l’any del jubileu, e de la  
Lv 25,50  sa leverà [*] serà-li comtat  a rahó de logater; 51 e si més muntarà los 
Lv 25,53  loguer ne rebretran. No aflegiràs  a ell forçadament devant tu. 54 E si per  
Lv 26,1  Déu vostre. Capítol XXVI No fareu  a vosaltres ýdola ni dolediç ni títols  
Lv 26,2  los disaptes e hajau tamença  a mon santuari. Yo són lo Senyor. 3 »Si en 
Lv 26,3  observareu e fareu aquells, donaré  a vosaltres pluja en lo temps, 4 e la  
Lv 26,8  8 persaguiran V de vosaltres  a C stranyés, e C de vosaltres a XªMª, e  
Lv 26,8  a C stranyés, e C de vosaltres  a XªMª, e cauran los vostres anamichs d’  
Lv 26,9 espasa en presència vostra. 9 Rebré  a vosaltres e créxer vos faré, sereu  
Lv 26,16  16 jo de sert aquestes coses faré  a vosaltres: »Vesitar-vos-he  
Lv 26,17  oy, e fugireu nangú no persaguint  a vosaltres. 18 »E si axí no obayreu a mi, 
Lv 26,18  vosaltres. 18 »E si axí no obayreu  a mi, anadiré-hy les iniquitats vostres  
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Lv 26,18 anadiré-hy les iniquitats vostres  a VII dobles per los vostras peccats, 19 e 
Lv 26,19  de la vostra duresa, e donaré  a vosaltres desobre cel axí com a ferro, e 
Lv 26,19  a vosaltres desobre cel axí com  a ferro, e la terra de ecer 20 serà  
Lv 26,22  bèsties dels camps que destroviran  a vosaltres e a vostros bestiàs [*]. 23-26 
Lv 26,22 camps que destroviran a vosaltres e  a vostros bestiàs [*]. 23-26 [*] 27 »E si  
Lv 26,34  destrovydes. 34 »Lavors plauran  a lla terra los lurs disaptes en tots los  
Lv 26,36 volant, e axí fugiran com si fugían  a espasa. Cauran nangú no persaguint-los 
Lv 26,37  desobre sos frares axí com fugint  a batalles. Nangú de vosaltres als  
Lv 26,40 de mi e han caminat per lo contrari  a mi. 41 Caminaré yo donchs contra ells e  
Lv 26,41  yo donchs contra ells e amanaré  a ells en la terra batalívol entrò a tant  
Lv 26,41  a ells en la terra batalívol entrò  a tant que’s don vergonya la icnocenta  
Lv 26,43  com serà lexada per ells conplaurà  a si en los disaptas seus sofirent soladat 
Ex 2,9 macipa, apellà la mara de aquell. 9  A la qual dix la filla de Farahó: –Prin  
Ex 26,5 que hom les puge ajustar ensemps. 5  A cascuna part de la cortina haurà L  
Ex 33,1  a Abram, a Ysach e Jacob dient:  “A la tua sament daré aquella.” 2 Dar-t’ 
Ex 1,1  de Israell qui venguéran en Egipte  ab Jacob, cascú ab sa casada hi entràran:  
Ex 1,1 venguéran en Egipte ab Jacob, cascú  ab sa casada hi entràran: 2 Rubuèn,  
Ex 1,9  –Veus que lo poble d’Israell és  ab nós, e és molt fort. 10 Vanits e sapiam 
Ex 1,10  e·ns fésan gera, e que se anadísan  ab nostros anamichs, e que·ns gitàsan de  
Ex 1,14 -los fer regoles de brach mesclat  ab palla, e ab tot servey en lo camp e en  
Ex 1,14  de brach mesclat ab palla, e  ab tot servey en lo camp e en tota lur  
Ex 1,14  e en tota lur obra servían ells  ab duresa de cor. 15 Dix lo rey de Egipte  
Ex 2,20  -lo per ço que manuch lo pa  ab nós. 21 E apallàran-lo. E jurà Moysès 
Ex 2,21  -lo. E jurà Moysès que staria  ab ell. E pres Siporà, filla de aquell,  
Ex 2,24  ’s de lla covinensa que féu  ab Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 e  
Ex 2,24 de lla covinensa que féu ab Abram e  ab Ysach e ab Jacob, 25 e reguardà nostro  
Ex 2,24  que féu ab Abram e ab Ysach e  ab Jacob, 25 e reguardà nostro Senyor los  
Ex 3,12 Agipta? 12 E dix-li Déu: –Yo seré  ab tu, e açò serà senyal que yo’t tramet: 
Ex 4,14  14 E nostre Senyor iresch-sa  ab Moysèn e dix: –Aron, ton frare [*],  
Ex 4,14  a encontre teu, e aquell perllerà  ab ell, e veurà tu, e alegrar-se-ha  
Ex 4,15 -se-ha son cor. 15 E tu perleràs  ab ell, e posa la mia peraula en la boqua  
Ex 4,17 a Déu. 17 E prin aquesta vergue [*]  ab la quall seran fets los senyals. 18 E  
Ex 5,7  de palla al poble per mesclar-la  ab lo brach de les regoles, ne lenya per  
Ex 6,1  –Ara veuràs què faré a Farahó, car  ab mà fort m’enmanaré ells, e ab mà  
Ex 6,1  car ab mà fort m’enmanaré ells, e  ab mà poderosa gitaré ells de lla terra  
Ex 6,4 a ells, 4 e fiu pati e’ncara fermí  ab ells que daria a ells la terra de  
Ex 6,6  lla servitut d’ell, e rembré-us  ab bras [*] e ab grans juýs, 7 e pendré  
Ex 6,6 d’ell, e rembré-us ab bras [*] e  ab grans juýs, 7 e pendré vós ab mi en  
Ex 6,7 [*] e ab grans juýs, 7 e pendré vós  ab mi en poble, e seré vostra Senyor, e  
Ex 6,12  ma oyrà Farahó? Guarda com yo són  ab los no circunsisos levis. 13 E parlà  
Ex 7,4  d’Israell, de terra de Agipta  ab grans juÿns, 5 per ço que sàpian los  
Ex 7,17  que yo són Senyor. Vet que yo fir  ab la mia verge que és en la mia mà les  
Ex 7,22  los ancantadors dells agepcians  ab lurs ancantaments, e fou anduraÿt lo  
Ex 8,2  yo’t percudiré tots los térmens  ab granots, 3 e buliran tots los flums de  
Ex 10,9 9 Dix Moysès: –Ab nostres mullers e  ab nostres infants irem, e ab tot nostre  
Ex 10,9  e ab nostres infants irem, e  ab tot nostre bastiar e ab tot nostre  
Ex 10,9  irem, e ab tot nostre bastiar e  ab tot nostre arnès, car gran festa és de  
Ex 10,26  26 E tot nostre bastiar se n’irà  ab nós, axí que no hy romandrà d’ells una 
Ex 11,2  ara a tot lo poble que parla cascú  ab son amich, e les fembres ab lurs  
Ex 11,2  cascú ab son amich, e les fembres  ab lurs vaÿnes, que’lls préstan aÿnes d’ 
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Ex 12,8  les carns en aquella nit, rostides  ab foch, [*] ab latuges agrestes. 9 No  
Ex 12,8  aquella nit, rostides ab foch, [*]  ab latuges agrestes. 9 No menjarets d’él  
Ex 12,34  que levàs, la lur pasta liguada  ab draps sobra lurs musclos. 35 E faéran  
Ex 12,38  companyes e mesclaya gran que pugà  ab ells, ovelles e bous e bèsties [*]. 39  
Ex 12,48  48 e si algun pelegrí volrà passar  ab [*] en companya e volrà fer Pàscua a  
Ex 13,4  no menjets pa levat. 4 Vuy axirets  ab mes nou de la spiga, 5 e us matrà  
Ex 13,9  sia tostemps en la tua boqua, car  ab fort mà tragué a tu nostre Senyor de  
Ex 13,19  19 E pres Moysèn la ossa de Josep  ab si, per ço com ell conjurà los fills d’ 
Ex 13,19 vós, portats-vos-en la mia ossa  ab vós.» 20 E moguéran-sa de Sachot e  
Ex 14,6 -sa en carera, e pres tot lo pobla  ab si, 7 e manà ab si DC caretes triades  
Ex 14,7 e pres tot lo pobla ab si, 7 e manà  ab si DC caretes triades on anàvan hòmens  
Ex 14,8  de Israell; e aquells éran axits  ab mà alta. 9 E com los pasaguían los  
Ex 14,19  d’Israell, e anà detràs ells,  ab ells agualment una colona de nuu [*];  
Ex 14,31  E vaéran los fills d’Israell que  ab gran mà los havia Déu conbatuts contra  
Ex 15,1  ell ha gitat en la mar lo cavall  ab son cavalcador. 2 La mia fortalesa e la 
Ex 15,19  És entrada la cavelaria de Farahó  ab caretes e ab cavalcadors en la Mar  
Ex 15,19 la cavelaria de Farahó ab caretes e  ab cavalcadors en la Mar Roga, e  
Ex 15,20  totes les fembres aprés d’ela  ab tamborets e ab aldufs, 21 sagons que  
Ex 15,20 fembres aprés d’ela ab tamborets e  ab aldufs, 21 sagons que pertanya a  
Ex 16,29  lo VIª dia. Romangue cascú de vós  ab si matex, e nangú no isque de son loch  
Ex 16,31  sabor quax semblant de crespells  ab mel. 32 Dix Mosèn: –Aquesta és la  
Ex 16,36  a la terra de Canan. 36 E lo almut  ab què mesuràran la magna era de la deena  
Ex 17,5 Iraell, e aporta en ta mà la vergua  ab la qual farist lo flum e vé. 6 E yo  
Ex 17,7 ço com temptaren Déu dient: «És Déu  ab nós o no?», apellà lo nom de aquell  
Ex 18,5 Farahó». 5 E vench sogre de Moysèn,  ab los fills e ab la muller de Moysèn, en  
Ex 18,5  sogre de Moysèn, ab los fills e  ab la muller de Moysèn, en lo desert, on  
Ex 18,6 dir a Moysèn: –Jo, Jetró, venc a tu  ab la muller tua e II fills teus ab ella.  
Ex 18,6 tu ab la muller tua e II fills teus  ab ella. 7 Lo qual axí de casa e sobleguà  
Ex 18,7  e besà-lo, e saludàran-se  ab peraules pacificables. Com fóran  
Ex 18,12  de Ysraell per ço que menjàsan pa  ab ell devant nostre Senyor. 13 E l’altra 
Ex 18,18  consumes, tu e lo poble aquest que  ab tu és. Ultra les tues virtuts és aquest 
Ex 18,19  e prin mon consell, e serà Déu  ab tu: sies tu al poble en aquelles coses  
Ex 19,9  per ço que m’oja perlar lo poble  ab tu e que crèguan ab tu enpertostemps.  
Ex 19,9 perlar lo poble ab tu e que crèguan  ab tu enpertostemps. Denuncià Moysèn totes 
Ex 19,13  morà de mort.” 13 E no tòquan él  ab la mà, car ab pedras serà alepidat e ab 
Ex 19,13  13 E no tòquan él ab la mà, car  ab pedras serà alepidat e ab sagetes  
Ex 19,13  mà, car ab pedras serà alepidat e  ab sagetes asagetat [*]. Mas comensaran  
Ex 19,18  devellava nostro Senyor sobra ell  ab foch, e pujava lo fum de aquell quax  
Ex 19,21  dix a ell: –Devalla e testimonieja  ab lo poble que per ventura no’s  
Ex 20,19  19 E diguéran a Moysèn: –Parle tu  ab Déu, e oyr-t’hem. No parla Déu ab  
Ex 20,19  Déu, e oyr-t’hem. No parla Déu  ab nós per ço que no muyram. 20 Dix Moysèn 
Ex 20,22  “Vós oÿts que del cel he perlat  ab vós. 23 No farets déus d’aur ni d’  
Ex 20,25 altar de pedra, no adifiquas aquell  ab pedres doladises, cor si tu leveràs  
Ex 21,3  VII any axirà franch de grat. 3 E  ab aytal vestadura com intrerà, ab aytal  
Ex 21,3 3 E ab aytal vestadura com intrerà,  ab aytal n’exirà. E si havia muller, sa  
Ex 21,3  E si havia muller, sa muller isqua  ab ell ensemps. 4 E si son senyor darà a  
Ex 21,4  del senyor, e ell exirà per cabal  ab son vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo am 
Ex 21,6  [*], e puys forat-li la orella  ab una lena, e serà a ell serf  
Ex 21,14  acordadament [*] son proÿsma  ab enguan e’ll persaguex, de dins mon  
Ex 21,18  la un farà a ll’altra proïsma seu  ab pedra o ab puny, e aquell no serà mort  
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Ex 21,18  a ll’altra proïsma seu ab pedra o  ab puny, e aquell no serà mort mes caurà  
Ex 21,20  »E qui ferà son serf o sa serventa  ab verge e morà sots sa mà, digna cerà de  
Ex 21,28  28 »E si bou ferrà hom o fembra  ab lo corn e moran, sia alepidat lo bou e  
Ex 21,32  d’argent, e lo bou sia alepidat  ab pedras. 33 E si algú cavarà una  
Ex 22,4  deu éser venut. 4 E si serà trobat  ab ell so que haurà furtat [*], o sia bou  
Ex 22,5  5 E si algú guastarà camp o vinya  ab foch, o hi lexarà sa bèstia per ço que  
Ex 22,16  que lla haya sposada [*] dormirà  ab ella, ferà a ella dot e pendrà per  
Ex 22,19  no lexeràs viura. 19 »E qui jaurà  ab bèstia, de mort muyra. 20 »Qui ferà  
Ex 22,30  feràs semblantment: VII dies serà  ab sa mara, e lo VIII dia retràs a mi  
Ex 23,5  5 e si veuràs asa de ton amich  ab càrech en tera, [*] ajudar-li-has  
Ex 23,19  Senyor ton Déu. »No cogues cabrit  ab la let de sa mara. 20 »Vet que yo  
Ex 23,20 que yo tremet lo meu àngel que vaga  ab tu e que’t guart en la via, e que’t  
Ex 23,21  sua veu, e no’t vulles contendra  ab ell, car no perdonaré vostres culpas  
Ex 23,32  aquells devant vós. 32 No faràs  ab ells nangun fermament, ne ab lurs déus. 
Ex 23,32  faràs ab ells nangun fermament, ne  ab lurs déus. 33 No habitaran en la tua  
Ex 24,2 hi acostaran, ne lo poble no hy pug  ab ell. 3 E vench Moysèn e recomtà al  
Ex 24,8  fermament que fermà nostro Senyor  ab nosaltres sobra totes aquestes  
Ex 24,14 entrò que tornem a vós. E romandran  ab vós Aron e Hur, car si entre vosaltres  
Ex 25,14  per los II sercles de l’altra, e  ab aquestes baras serà aportada la arqua;  
Ex 25,21  lo testament que yo daré a tu  ab la clausta, 22 e aquí’t manaré e  
Ex 26,6 l’altra. 6 E feràs L ganxos d’aur  ab què junyes les cortines, cada una a sa  
Ex 26,17 enaxí que una taulla sa puga ajunyr  ab l’altra, e despuys junyr totes, 18 les 
Ex 26,24  tro a damunt, e la I sa tendrà  ab l’altra ab tornets d’aur, e les II  
Ex 26,24  e la I sa tendrà ab l’altra  ab tornets d’aur, e les II taules que en  
Ex 26,33  33 Serà ensarat aquest cobriment  ab corbayons d’aur, e dintra sterà l’  
Ex 27,10  en longuesa. 10 E feràs XX colones  ab lurs pilars d’eram, e les colones  
Ex 28,1  1 »E tu acoste’t ton frare Aron  ab sos fills, de mig dels fills d’  
Ex 28,7  e de li tortís, obre brodade, 7  ab dues les spatlles junyents d’emdoses  
Ex 28,28  junyr [*] 28 [*] sobre los musclos  ab fill blau, axí que sia feta e romangua  
Ex 28,37  Senyor. 37 E liguaràs aquella  ab fill blau, e serà sobraposada a la  
Ex 28,41  a Aron, ton frare, e a sos fills  ab ell, e a tots consagreràs les mans e  
Ex 29,12 -n’has sobra lo corn de l’altar  ab lo teu dit, e lo romanent de la sanch  
Ex 29,18  son cap, 18 e oferàs tot lo moltó  ab encens sobre l’altar. Oferta és a Déu  
Ex 29,28  la cuxa que departist del moltó 28  ab la qual és santificat Aron e sos fills, 
Ex 29,34 entrò al matí, cremeràs lo romenent  ab foch, car altres no’n deven menjar,  
Ex 29,40  daena part de sèmola neta mesclada  ab oli, que haja masura de la IIII part de 
Ex 29,44  al tabernacla del testament  ab altar, e Aron ab sos fills per so que  
Ex 29,44  del testament ab altar, e Aron  ab sos fills per so que servèscan a mi axí 
Ex 30,4 ço que per aquells sien meses bares  ab què sia portat l’altar. 5 E aquellas  
Ex 30,6  que reta testimoni quant parlaré  ab tu. 7 »E Aron perfumerà ensemps sobre  
Ex 31,6 fill de Achisemon, del trip de Dan,  ab cor de tota saviesa per ço que faésan  
Ex 32,11  terra de Agipta en gran fortalesa,  ab mà fort e poderosa? 12 ¿E diran los  
Ex 33,3  de mel e de let. Yo no pujaré  ab tu, car aquest poble és de dura  
Ex 33,5  dura servitut. Una veguada pujaré  ab tu e deliré a tu. Ja ara depòs lo teu  
Ex 33,12  e no’m fas a saber quals anviaràs  ab mi. E tu digist los me farias a saber  
Ex 33,21  veguada dix: –Vet así és lo loch  ab mi, e staràs sobra la pedra, 22 [*] e  
Ex 34,2  mantinent en lo munt [*]. Staràs  ab mi en sobiranesa del munt. 3 E nangú no 
Ex 34,3  del munt. 3 E nangú no puig  ab tu [*], ne ovelles ne bous no pastúran  
Ex 34,4  havia menat nostre Senyor, e portà  ab si les taulles. 5 Com devellàs nostre  
Ex 34,5  Senyor per la nuu, stech Moysèn  ab ell [*] 6 [*] dix: –Senyorador, Senyor  
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Ex 34,9  tu, prech-ta que entres ara  ab nós, car aquest poble és de dura  
Ex 34,12  12 E guarda’t que null temps  ab los habitadors de aquella terra no  
Ex 34,15  15 No tallaràs fermament  ab nangun de aquelles regions, ne  
Ex 34,15  de aquelles regions, ne fornicaràs  ab lurs déus [*] 16 [*]. 17 »[*] fonadís  
Ex 34,26  Senyor ton Déu. »No cogues cabrit  ab let de sa mara. 27 Dix nostre Senyor a  
Ex 34,27 peraulles aquestes talaré fermament  ab tu e ab Israell. 28 Astech Moysèn ab  
Ex 34,27  aquestes talaré fermament ab tu e  ab Israell. 28 Astech Moysèn ab nostre  
Ex 34,28  tu e ab Israell. 28 Astech Moysèn  ab nostre Senyor XL dies e XL nits, e no  
Ex 34,29 per ço com en companya havia perlat  ab nostre Senyor. 30 E com lo véran Aron e 
Ex 34,30  véran Aron e als fills d’Israell  ab la cara axí resplandent, teméran-sa  
Ex 34,34 sobra la sua cara. 34 E com perlava  ab nostre Senyor, ell lo’s levava, e com  
Ex 34,34  ell lo hi tornava, e puys perlava  ab los fills d’Israell totes les coses  
Ex 34,35  maravalaven-sa, e com perlava  ab ells, ell le’s cobria. 35,Tit Capítol  
Ex 35,5  Senyor, de tote vostre voluntat e  ab alegre cor ofarits aquells al Senyor:  
Ex 35,29  29 Tots los hòmens e les fembres  ab pensa devota ofaríran lurs dons de què  
Ex 36,24  de migjorn contra tremuntana, 24  ab XL colones de argent, II a cascuna post 
Ex 36,26  vers tremuntana féu XX taulles 26  ab XL colones de argent, II per cascuna  
Ex 36,34 aur, per los quals puga éser portat  ab les bares, les quals atrasí deven éser  
Ex 36,36  e destinta, 36 e IIII colones [*],  ab lurs capitells tots cuberts d’aur, e  
Ex 37,19  canó III poms a manera de nous,  ab flors ensemps e ab liris; e ab l’altra 
Ex 37,19  manera de nous, ab flors ensemps e  ab liris; e ab l’altra canó havia atrasí  
Ex 37,19  ab flors ensemps e ab liris; e  ab l’altra canó havia atrasí III poms a  
Ex 37,19  atrasí III poms a manera de nous,  ab flors ensemps ab liris; aquesta matexa  
Ex 37,19  a manera de nous, ab flors ensemps  ab liris; aquesta matexa obra era en tots  
Ex 37,24  aur net. 24 E pesava lo canalobra  ab totes ses aÿnes d’aur net un quintar.  
Ex 37,27  axí una corona de aur tot entorn,  ab II anells d’aur sobra la corona per  
Ex 38,10  C colzes, 10 e XX colones de aram  ab lurs fonaments, e los caps de lles  
Ex 38,11  devers tremuntana era la tenda  ab les colones e ab los fonaments e ab los 
Ex 38,11  era la tenda ab les colones e  ab los fonaments e ab los caps de les  
Ex 38,11 ab les colones e ab los fonaments e  ab los caps de les colones, tot era de una 
Ex 38,12  cortines de L colzes, e X colonas  ab lurs fonaments d’aram, e lo cap de  
Ex 38,15 intrada del tabernacle féu cortines  ab XV colzos de lonch, e III colones ab  
Ex 38,15  XV colzos de lonch, e III colones  ab sos fonaments. 16 Atrasí totes les  
Ex 38,30  del testimoni, e l’altar  ab lo crivell de l’aram e ab tots los  
Ex 38,30 l’altar ab lo crivell de l’aram e  ab tots los vaxels que pertànyan a son ús, 
Ex 38,31  que pertànyan a son ús, 31 [*]  ab les staques de la cort e de lla sua  
Ex 39,3  †bragues† d’aur, e cosíran-les  ab fill que fos entra blau e entre la  
Ex 39,3  obra brodada e’n poguésen cosir  ab les primeres colors sots son ragiment,  
Ex 39,18  les spatles devall, e junýan-sa  ab lo ephot, e axí era en cascun musclo.  
Ex 39,30  nostre Senyor. 30 Strangué ella  ab fill blau ab lo mitra, axí com manà  
Ex 39,30  30 Strangué ella ab fill blau  ab lo mitra, axí com manà nostre Senyor a  
Ex 39,32  E adugéran el tabernacle a Moysèn  ab la tenda e ab totes ses aÿnas, axí com  
Ex 39,32  tabernacle a Moysèn ab la tenda e  ab totes ses aÿnas, axí com són corbalons, 
Ex 40,4  són manades. E lo canalobra sterà  ab les sues lànteas aquí. 5 E a l’altar  
Ex 40,9  de l’oli e untaràs lo tabernacle  ab los seus vaxells per ço que sían  
Ex 40,12  del testimoni, e com saran levats  ab aygua, 13 portaran les santes  
Lv 1,7  -l’han sobra l’altar del foch  ab scles de lenya debans conponides; 8 e  
Lv 1,13  los budels e los peus levaran  ab aygua e sacrificar-ho-han sobra l’ 
Lv 1,17  ales de aquell, ne no ançatarà ne  ab ferre pertirà aquella; e perfumerà  
Lv 1,17  e perfumerà sobra ell l’altar  ab la lenya qui és sobra lo foch posada.  
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Lv 2,13  aportaràs per sicrificar, salaràs  ab sal, ne no aportaràs al fermament del  
Lv 3,15  menbres vidals, 15 e los II lombes  ab lo fetge, que és sobra aquells prop de  
Lv 6,21  21 La qual fregiran en paella  ab oli, e ofariran aquella calent en odor  
Lv 6,28  de coura, sia respat e puys levat  ab aygua. 29 »Tots los mascles de linatja  
Lv 7,10  que offer; 10 vulle’s que sia  ab oli untat o mesclat o sia sequa menys  
Lv 8,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Prin Aron  ab sos fills e ab lurs vestadures e ab l’ 
Lv 8,2  dient: 2 –Prin Aron ab sos fills e  ab lurs vestadures e ab l’untament de l’ 
Lv 8,2 ab sos fills e ab lurs vestadures e  ab l’untament de l’oli e un vadell per  
Lv 8,6  ofarí Aron e sos fills e levà ells  ab aygua, 7 e vastí-li lo vastiment de  
Lv 8,8  li donà l’afot, 8 e sanyí a ell  ab cordes de ephot, e ab aquells adobà l’ 
Lv 8,8 e sanyí a ell ab cordes de ephot, e  ab aquells adobà l’hosen, en lo quall era 
Lv 8,10  10 E aportà a ell untament d’oli  ab lo quall untà lo tabernacle e tot açò  
Lv 8,27  sèu [*]. 27 E tot açò liurà a Aron  ab la cama dreta e a sos fills. Los quals  
Lv 9,4 cascú, e ofarirets sèmolla mesclada  ab oli, car vuy aparech a vós Déu.” 5 E  
Lv 9,19  e la coa de l’ariet e los ronyons  ab lo sèu e la ratela dell fetge 20  
Lv 10,5 -los axí com los trobàran, vestits  ab les goneles de li, e gitàran-los  
Lv 13,45 haurà sa vestimenta depertida e irà  ab lo cap nuu, e la vestadura que portarà  
Lv 13,45 vestadura que portarà serà contexta  ab lo caperó ensemps, e clamar-s’ha al  
Lv 13,55  és: la sua vestimenta sia cremada  ab foch [*]. 56 E si despuys que la  
Lv 14,6  vives, 6 e l’altra ocel pendrà  ab lo fust de cedra e la grana e l’hisop, 
Lv 14,10  en sacrefici, que sia mesclada  ab oli, e I sister de oli. 11 E com lo  
Lv 14,52  axí en la sua sanch del perdal com  ab les ayguas vivas, e ab lo pardal viu e  
Lv 14,52  perdal com ab les ayguas vivas, e  ab lo pardal viu e ab lo fust e ab la  
Lv 14,52  ayguas vivas, e ab lo pardal viu e  ab lo fust e ab la grana e ab l’hisop. 53 
Lv 14,52  e ab lo pardal viu e ab lo fust e  ab la grana e ab l’hisop. 53 E com haurà  
Lv 14,52  viu e ab lo fust e ab la grana e  ab l’hisop. 53 E com haurà lexat anar lo  
Lv 14,57 e de diverses colors d’aquelles 57  ab què’s puxa conèxer que és munda o  
Lv 15,5  -sa les vestadures, e ell, levat  ab aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 6 E 
Lv 15,16  de coit, levar-s’ha lo cors tot  ab aygua, e serà inmunde entrò al vespra.  
Lv 15,18  al vespra. 17 [*] 18 E la fembra  ab què haurà jagut levar-s’ha ab aygua  
Lv 15,18  ab què haurà jagut levar-s’ha  ab aygua e serà no nèdea entrò al vespra.  
Lv 15,22  lo seu vestiment, e ell, levat  ab aygua, serà no nèdeu entrò al vespra.  
Lv 15,23 levarà les sues vestedures, e levat  ab aygua, serà ensutzat entrò al vespra.  
Lv 15,24  al vespra. 24 E si l’home jaurà  ab ella en lo temps de lla sanch mestrual, 
Lv 15,27  la sua vestimenta, e ell, levat  ab aygua, serà inmunde entrò al vespra. 28 
Lv 15,32  e que són ensutzas per jaura  ab fembra, 33 e de aquelles que han de lur 
Lv 15,33  de sanch, e dels hòmens que jauen  ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà Déu 
Lv 16,3  e açò se féu en una nuu. 3 Mas  ab açò vendrà Aron a lla santedat, que  
Lv 16,19  entorn, 19 e git-na VII veguades  ab lo dit, e denejarà ell e santificarà  
Lv 16,28 açò, leverà sa vastimenta e sa carn  ab aygua, e axí entrerrà en la alberguada. 
Lv 17,7 presentalles de totes les coses [*]  ab les quals són fornicades. Açò serà fur  
Lv 17,8  e dells stranys qui peregrínan  ab vós qui oferrà holocaust o sacrifici 9  
Lv 17,13  scamp la sanch sua e cobra-la  ab de terra, 14 car l’ànima de tota carn  
Lv 17,15 leverà la sua vastimenta e si matex  ab aygua, e serà ensutzat fins al vespre.  
Lv 18,23  no pertisiparàs ne t’anleguiràs  ab ella. La dona no’s sotmetrà a nangun  
Lv 18,23  a nangun animal ne’s mesclarà  ab ell, car leig peccat és. 24 »No siats  
Lv 18,24  peccat és. 24 »No siats poluats  ab totes aquestes coses en les quals són  
Lv 19,19  tues bèsties no faràs pertisipar  ab animals d’altra condició o natura, e  
Lv 19,20 la vestiràs. 20 »L’homa si dormirà  ab fembra ab pertisipació de sanch, que  
Lv 19,20  20 »L’homa si dormirà ab fembra  ab pertisipació de sanch, que sia sclava,  
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Lv 19,20 sclava, encara que sia noble emperò  ab preu no remuda ni donada a libertat,  
Lv 20,6 e alls ydolàtrechs e haurà fornicat  ab ells, posaré la mia cara [*] e mataré  
Lv 20,12 [*]. 9-11 [*] 12 »Si algú dormirà  ab sa nora, cadescú muyra, car gran peccat 
Lv 20,13  [*] sia sobra éls. 13 »Qui dormirà  ab mascle ab participació feminill,  
Lv 20,13  éls. 13 »Qui dormirà ab mascle  ab participació feminill, cadascú ha fet  
Lv 20,18  lur iniquitat. 18 »Qui pertisiperà  ab fembra [*] e haurà descuberta la sua  
Lv 20,20  lur malvestat. 20 »Qui participarà  ab la muller de son pare o ab la muller de 
Lv 20,20  ab la muller de son pare o  ab la muller de son oncle e haurà  
Lv 20,27  de divinació, de mort muyra e  ab pedras sían alipidats; la sanch lur en  
Lv 21,4  quall no és a marit ajustada; 4 e  ab lo príncep de la tera no s’ensutzerà.  
Lv 21,9  filla del sacerdot si serà trobada  ab mal acta e haurà mal trectat lo nom de  
Lv 21,9  mal trectat lo nom de son Déu,  ab flames serà cremada. 10 »Lo sacerdot  
Lv 21,10  major entra sos frares, lo qual  ab oli sant és untat lo seu cap e les sues 
Lv 22,6  són; e com haurà lavat la sua carn  ab aygua 7 e serà post lo sol, levors,  
Lv 22,23  del Senyor. 23 »Lo bou e la ovella  ab la orella tallada e la coha,  
Lv 22,28  no serà sacrificade en un dia  ab los seus fills. 29 »E si inmolareu  
Lv 23,13  Senyor, 13 e [*] seran presentats  ab ell: II delmes de sèmola comolta ab  
Lv 23,13 ab ell: II delmes de sèmola comolta  ab olli en perfum del Senyor e olor molt  
Lv 24,10 de Israell, beralà’s en les tendes  ab un hom d’Israell, 11 e com blasmàs lo  
Lv 24,16 que sia palagrí o de la ciutat, [*]  ab pedras sia alapidat. 17 »Qui ferirà e  
Lv 24,23 que havia blesmat fora les tendes e  ab pedres lo destranguéran. E faéran los  
Lv 25,6 logater teu e al palagrí que habita  ab tu; 7 e al teu bastiar les coses que  
Lv 25,35  com a stranger e palagrí e viurà  ab tu, 36 no prengues usura d’él [*]. Tem 
Lv 25,41  servirà a tu, 41 e aprés n’exirà  ab sos fils e ratornarà a lla sua  
Lv 25,46  aquests haureu per sclaus, 46 e  ab dret de haretatja rematreu als  
Lv 25,52  preu; 52 e si de poch, serà comta  ab ell segons lo nombre dels anys, retrà  
Lv 25,53  compredor. 53 Los que abans serví  ab lo loguer ne rebretran. No aflegiràs a  
Lv 25,54  rembra, en l’any jubileu axirà  ab sos fills. 55 »Car meus són tots los  
Lv 26,9 muntiplicats e fermaré lo meu pacta  ab vosaltres; 10 menjareu les coses molt  
Lv 26,28  e caminareu contra mi, 28 jo iré  ab furor contrària envers vosaltres e  
Lv 26,40  de lurs malvestats e de sos mals,  ab los quals sa són capgirats e lunyats de 
Lv 26,42  de lla amistança e pacta que fermí  ab Jacob e Isach e de Abram, de lla terra  
Lv 26,44  e que fos trancat lo meu pacta  ab ells, car yo són lo Senyor Déu d’ells, 
Ex 10,9  al Déu vostro [*]. 9 Dix Moysès:  –Ab nostres mullers e ab nostres infants  
Lv 18,23  22 »[*] car abominació és. 23  »Ab nanguna bèstia no pertisiparàs ne t’  
Ex 1,19  ho saben fer axí bé com nós, e  abans que nós venguam ja han fet elles. 20 
Ex 12,34  34 E portà-sa’n lo poble,  abans que levàs, la lur pasta liguada ab  
Ex 22,16  obra. 16 »Si algun forçarà verga  abans que lla haya sposada [*] dormirà ab  
Lv 14,36  les universes coses de la sua casa  abans que entra ell en aquella e que vege  
Lv 18,28 con he vomitat la gent que és stada  abans de vosaltres. 29 Tota ànima que farà 
Lv 25,31  dret de camps serà vanuda, car si  abans raamuda no serà, en lo jubileu  
Lv 25,53  dels anys al compredor. 53 Los que  abans serví ab lo loguer ne rebretran. No  
Lv 13,46 aquest habitarrà tot sol fora de la  abberguada. 47 »Vestadures de lana e de li 
Ex 18,3  la quall ell havia jaquida, 3  abdós de aquells fills, lo qual un era  
Ex 28,27  II anels d’aur e metràs-los  abdós sobra les spatles [*] que guàrdan  
Lv 3,4  e tot lo grex que dins ell és, 4  abdós los ronyons e los lombras, e en  
Ex 35,35  de Dan, serà son companyó, 35 car  abdosos han la esiència per ço que fàsan  
Lv 7,4  grex que cobra les entràmanes 4 e  abdosos los ronyons, e lo sèu demunt ells, 
Lv 20,19  lla sua carn descobrirà; porteran  abdosos lur malvestat. 20 »Qui participarà 
Ex 4,29  que manave fer. 29 E venguéran  abdossos e ajustàran tots los vells de  
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Ex 12,22  e salpasar-n’hets lo lindar e  abdossos perestatges. E nangú de vós no  
Ex 22,9  lo jutge, [*] veja la rahó de  abdossos, e aquell qui dirà lo jutja  
Lv 16,1 parlà Déu a Moysèn aprés la mort de  abdossos los fills de Aron com ofaríran lo 
Lv 19,20  ni donada a libertat, seran batuts  abdossos e no morran, car no fon francha.  
Lv 20,20 vergonya e de sa parentat, porteran  abdossos lo seu peccat; sense fills moran. 
Ex 2,17 ’s Moysès e defensà les infantas e  abeurà les ovelles. 18 Com elles foren  
Ex 2,19 pastors, e encara poà a nós aygua e  abeurà nostres ovelles. 20 E ell los dix:  
Ex 2,16  poar aygua e omplir les piques per  abeurar lo bastiar de lur para. 17 E  
Ex 15,8 ayguas, la onda corech e stech, als  abisos fóran reblits enmig de la mar. 9 L’ 
Ex 24,1 a nostro Senyor, tu e Aron, Nadab e  Abiú e LXX vels d’Israell, e adoreràs de  
Ex 24,9 9 E pujàran Moysès e Aron e Nadab e  Abiú e LXX dells vells d’Israell, 10 e  
Ex 28,1  a mi, axí com Aron e Nadab e  Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E feràs  
Lv 10,1 cares. 10,Tit Capítol X 1 E Nedab e  Abiú, fills de Aron, prenguéran lurs  
Lv 11,20  anant sobra IIII peus serà  abominabla a vós. 21 E qualquequal anirà  
Lv 11,10  ayguas qui’s moven com en mar, és  abominable a vós; 11 [*] les lurs carns no 
Lv 11,41  ço que grapone sobre la terra sia  abominable a vós [*]. 42-43 [*] 44  
Lv 11,12  han ale ne scata en les ayguas són  abominables a vós. 13 »E aquestes són de  
Lv 18,22  són [*]. 18-21 [*] 22 »[*] car  abominació és. 23 »Ab nanguna bèstia no  
Lv 18,29  nangunes de aquestes coses, ço és,  abominacions, perirà enmig de son poble.  
Lv 20,23  coses faéran, de què les he  abominades. 24 E a vosaltres parle: Posaÿu 
Lv 26,30  vostres ýdoles, e la mia ànima vos  abominerà 31 en tant que les vostres  
Lv 18,26  e no fareu nengunes de aquestes  abominesions, axí lo habitant en la terra  
Ex 2,24  ’s de lla covinensa que féu ab  Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 e reguardà 
Ex 3,6 –Yo són lo Déu de tos paras, Déu de  Abram e Déu de Isach e Déu de Jacob. E  
Ex 3,15  paras, ma tramet a vós, Déu de  Abram, Déu de Ysach e Déu de Jacob, dient: 
Ex 3,16  pares aparaech a mi, lo Déu de  Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob me 
Ex 4,5  que aparech Déu de tos paras,  Abram, Ysach e Jacob. 6 Dix-li altra  
Ex 6,3  –Yo só lo Senyor, 3 que aparaguí a  Abram e a Ysach e a Jacob en Déu  
Ex 6,8  la mia mà per ço que donàs ella a  Abram e Ysach e Jacob, e yo daré aquella a 
Ex 32,13  poble. 13 Remenbre’t, Senyor, de  Abram, de Ysach e de Jacob, tos servidors, 
Ex 33,1  de Agipta, en la terra que juré a  Abram, a Ysach e Jacob dient: “A la tua  
Lv 26,42  que fermí ab Jacob e Isach e de  Abram, de lla terra de cert me menbraré,  
Lv 14,32 qui no pot haver totes coses en son  abundament. 33 E parlà Déu a Moysès e Aron 
Lv Expl  1-34 [*] Expl Ací se  acaba lo terç libre, de Livítich.  
Ex 39,31  nostre Senyor a Moysèn. 31 E fou  acabada tota la obra del tabernacle [*]  
Ex 39,43  viu que totes aquestes coses éran  acabadas axí com havia manat a ell nostre  
Ex 32,30  Senyor e per vantura veuré si poré  acabar que us perdó vostres peccats. 31 E  
Ex 5,14 solíets [*]! 14 E éran batuts si no  acabàvan lur obra [*]. [*] 15 E los fills  
Lv 1,4  lo cap de l’holocaust, e serà pus  acceptabla e a ell pus profitabla. 5 E  
Lv 22,21  sens màculla la presentarà que  acceptabla sia; nenguna màcula no serà en  
Ex 12,16 e no farets nanguna obra entra vós,  acceptats aquells qui són diputats  
Ex 39,12  11 [*] 12 en lo terç, ligírius,  àchates e ametistes; 13 en lo quart,  
Ex 31,6  a ell per companyó Holiab, fill de  Achisemon, del trip de Dan, ab cor de tota 
Ex 3,5  són. 5 Dix a ell: –No t’ecosta  ací. Descalsa’t lo calsament de tos peus, 
Ex 8,19  ancantadors [*]: –Lo dit de Déu és  ací. E fou anderoÿt lo cor de Farahó, e no 
Ex 3,4  [*] –Moysès, Moysès! E ell respòs:  –Ací són. 5 Dix a ell: –No t’ecosta ací.  
Ex Expl Israell per totes lurs mogudes. Expl Ací fenex lo segon libre, de Èxodus. Lv  
Lv Expl Lv 27,Tit  1-34 [*] Expl Ací se acaba lo terç libre, de Livítich.  
Ex 1,18 -les-se vanir e dix: –Per què és  açò que no volets fer ço que jo us he  
Ex 2,1  -la. 2,Tit Capítol II 1 E aprés  açò, exí un home de la casa de Leví, e  
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Ex 2,15  és la cosa.» 15 E Farahó sabé  açò, volch lo auciure. E fogí Moysèn  
Ex 3,12  E dix-li Déu: –Yo seré ab tu, e  açò serà senyal que yo’t tramet: com  
Ex 3,20 són faedores enmig d’ells, e aprés  açò lexarà vós. 21 E yo daré gràcia al  
Ex 3,22  e d’aur e vastadures, e posarets  açò sobre los fills e les filles vostres,  
Ex 4,22 que no lex lo meu poble. 22 E diràs  açò a ell: “Açò diu nostro Senyor: Mon  
Ex 5,1 e adoràran. 5,Tit Capítol V 1 Aprés  açò, entràran Moysèn e Aron devant Farahó, 
Ex 5,15  [*] diguéran a ells: –Per què fets  açò contra vostres serfs? 16 Palla no’ns  
Ex 5,17  vagats en ociositat, e per amor de  açò diets: “Anem a sacreficar a Déu.” 18  
Ex 6,6  lla mia covinença. 6 E per amor de  açò jo dich alls fills d’Iraell: “Yo són  
Ex 7,17  ço vet què diu nostre Senyor: En  açò antenas que yo són Senyor. Vet que yo  
Ex 8,7  tota la terra [*]. 7 E faéran  açò atrasí los encantadors [*] adugéran  
Ex 9,16  a mi [*]. 15 [*] 16 E per amor de  açò yo t’he posat, que mostre a tu ma  
Ex 10,7  de Farahó: –Per què sofarim nós  açò? Lexem anar los hòmens per ço que  
Ex 10,11  e sacraficats a nostre Senyor, car  açò demenats vosaltres. E mantinent sa  
Ex 11,1  de una plagua, e Agipta, e aprés  açò lexar-vos-ha axir. 2 Digues ara a  
Ex 11,8  poble que és sotmès a mi. E aprés  açò exirem.” 9 E axí-sa’n Moysèn molt  
Ex 12,47  dells fills d’Israell faéran  açò, 48 e si algun pelegrí volrà passar ab 
Ex 13,14 te demenaran tos fills demà “Què és  açò?”, tu respondràs a ells: “En mà fort  
Ex 13,15  nat de lles bèsties. E per amor d’ açò yo sacrifich a nostro Senyor tot lo  
Ex 14,11  per morir? Per què has volgut fer  açò, que’ns tragueses de Agipta? 12 ¿No  
Ex 16,15  «Man hu?», que vol dir: «Què és  açò?», cor no sabían què s’era. Dix  
Ex 16,16  qual manà nostra Senyor: Culla de  açò cascú tant com ne haja mester a  
Ex 16,25  és de nostre Senyor; per amor de  açò no trobarets vuy al camp. 26 En lo VI  
Ex 17,14  14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu  açò per remenbrança en lo libre, e liure- 
Ex 18,14 qu·ell havia fet [*], dix: –Qu·és  açò que tu fas al poble? Per què seus tu  
Ex 18,23  ho poran sofarir. 23 E si tu fas  açò, tu compleys lo ministeri de Déu, [*]  
Ex 18,24 son loch en pau. 24 E com Moysèn oý  açò, ell féu tot ço qu·ell li consellà.  
Ex 19,3  a la casa de Jacob, e anunciaràs  açò a la casa d’Israell: 4 “Vós metex  
Ex 20,11  e posà en lo VIIª dia. Per amor de  açò banaý Déu lo dia del disapta e  
Ex 20,18 botzina e vaÿa lo munt fumar, e per  açò, de paor, estiguéran de luny. 19 E  
Ex 21,28  e lo senyor del bou serà quiti de  açò; 29 mas si lo bou haurà costumat de  
Ex 22,3 si sarà axit lo sol e s’esdevendrà  açò que faça homey, ell deu morir. E si  
Ex 23,11  menjaran les bèsties del camp; e  açò matex faràs [*] de ton oliver. 12 »VI  
Ex 29,2  sia untat de oli [*]; emperò tot  açò feràs de farina de forment. 3 E posar  
Ex 29,28  és santificat Aron e sos fills, e  açò caurà en part a Aron e a sos fills en  
Ex 29,33  mans. Los stranys no menjaran d’ açò, car sants són. 34 E si romandran de  
Ex 29,38  aquell serà santificat. 38 »E  açò és alò que feràs en l’altar cascun  
Ex 31,16 colguen aquell en lurs generacions;  açò és covinença enpertostemps 17 entra mi 
Ex 32,5  de tera de Agipta! 5 E com Aron oý  açò, adeficà altar devant ell, e alçà sa  
Ex 35,26  [*] 26 e pèlls de cabres; tot  açò fèyan per lur pròpia volentat. 27 E la 
Ex 36,17 en les unes L, e en les altres L, e  açò perquè ensemps sa poguésan ajunyr. 18  
Ex 38,3  e mortés e loces e tanalles. Tot  açò féu de aram. 4 E féu †a la ara† a  
Lv 1,9  seran bé levats en aygua; e posarà  açò lo sacerdot en holocaust, car açò és  
Lv 1,9  açò lo sacerdot en holocaust, car  açò és suau odor a nostre Senyor. 10 »E si 
Lv 1,13  han sobra l’altar en holocaust, e  açò és molt suau odor a nostra Senyor. 14  
Lv 3,5  totes les parts de dins, 5 de tot  açò faça perfum sobra l’altar, posat  
Lv 7,2  dels sants és, 2 e per amor de  açò allà on degolaran lo holocaust  
Lv 8,10  lo quall untà lo tabernacle e tot  açò que és en ell, 11 e santifichà ells e  
Lv 8,27  posà sobra lo sèu [*]. 27 E tot  açò liurà a Aron ab la cama dreta e a sos  
Lv 9,24  sobra l’altar. E com lo poble viu  açò, loàran nostre Senyor e gitàran-sa  
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Lv 10,3  Déu. 3 Dix Moysèn a Aron: –Açò és  açò que parlà nostre Senyor: Yo seré  
Lv 13,28  de cremament és, e per amor de  açò sia mundat, car siquatrix és de foch.  
Lv 13,52  que serà atrobat, 52 e per amor de  açò sia cremada en flama de foch. 53 E si  
Lv 14,6 de cedra e la grana e l’hisop, tot  açò benyaràs en la sanch de ll’aucel  
Lv 14,7 sanch de ll’aucel degollat. 7 E de  açò salpusch aquell qui és mundat VII  
Lv 14,51  e en les ayguas vivas atresí, e de  açò salpuscarà la casa per VII veguades,  
Lv 16,2  car yo aparaguí sobra la cuberta e  açò se féu en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà 
Lv 16,3  e açò se féu en una nuu. 3 Mas ab  açò vendrà Aron a lla santedat, que oferrà 
Lv 16,11  anar aquex en lo desert. 11 »E com  açò serà fet, ofira lo tor e prech per si  
Lv 16,28  ensemps. 28 E qualquaqual cremerà  açò, leverà sa vastimenta e sa carn ab  
Lv 16,29  entrerrà en la alberguada. 29 »E  açò serà a vós en fur perdurable: en lo  
Lv 16,34  e a l’univerç poble. 34 »E  açò serà a vós fur legítim e perdurable  
Lv 17,5  mig de son poble. 5 E per amor de  açò deven ofarir sacrificis e dons los  
Lv 17,12 ànima e perdonerà. 12 E per amor de  açò dixí als fills d’Israell: Tota ànima  
Lv 20,19 para ni de mara no descobriràs. Qui  açò ferà la difamació de lla sua carn  
Lv 22,24  [*]. 24 [*] en la vostra terra  açò en nanguna manera no façats. 25 De la  
Lv 24,20 haurà donat, aytal la sostenrà e de  açò serà destret. 21 »Qui matarà bèstia  
Lv 25,54  forçadament devant tu. 54 E si per  açò no’s porà rembra, en l’any jubileu  
Ex 3,15  E dix altra veguada Déu a Moysèn:  –Açò diràs als fills d’Iraell: “Lo  
Ex 4,5  -la, e mantinent tornà verge. 5  –Açò és fet per ço que crèguan que aparech 
Ex 4,22 lo meu poble. 22 E diràs açò a ell:  “Açò diu nostro Senyor: Mon fill primer  
Ex 5,1  devant Farahó, e diguéran-li:  –Açò diu nostre Senyor, Déu de Israell:  
Ex 8,1  –Intra a Farahó e digues a ell:  “Açò diu nostra Senyor: Lexa anar lo meu  
Ex 8,20  †stà† a les ayguas, e diràs a ell:  “Açò diu Déu: Lexa anar lo meu poble [*],  
Ex 9,1  a Farahó, e parla a ell e dix:  “Açò diu nostre Senyor Déu dels habreus:  
Ex 9,13  està devant Faraó, e digues a ell:  “Açò diu nostro Senyor [*]: Lexa anar lo  
Ex 10,3  e Aron a Farahó, e diguéran a ell:  –Açò diu nostro Senyor, [*] dells habreus: 
Ex 11,4  e devant tot lo pobble. 4 E dix:  –Açò diu nostre Senyor: “En la miga nit  
Ex 16,23  -ho a Moysèn, 23 e ell dix:  –Açò és ço que ha perlat Déu: Lo repòs del 
Ex 19,3  e Déu apellà Moysèn del munt. Dix:  –Açò diràs a la casa de Jacob, e  
Ex 20,22 què era Déu. 22 E dix Déu a Moysèn:  –Açò diràs als fills d’Iraell: “Vós oÿts  
Ex 27,21  de vespres tro al matí devant Déu.  Açò serà perdurabla coltivament als fills  
Ex 30,13  en ells quant comptats seran. 13  Açò darà cascú que pasarà al nom: mig  
Ex 32,27  fills de Leví, 27 als quals dix:  –Açò diu lo Senyor Déu d’Israell: “L’  
Lv 1,17  lenya qui és sobra lo foch posada.  Açò és holocaust e oferena de suau odor a  
Lv 10,3  devant Déu. 3 Dix Moysèn a Aron:  –Açò és açò que parlà nostre Senyor: Yo  
Lv 14,32  polls dels coloms [*] 31 [*]. 32  »Açò és lo sacrifici del lebrós qui no pot 
Lv 17,7  [*] ab les quals són fornicades.  Açò serà fur perdurable en aquells, e  
Ex 32,14  com les steles del cel [*].” 14 E  aconortà’s nostre Senyor, e no féu lo mal 
Ex 32,12 [*]?” Repòs-sa la tua ira, e sies  aconortat sobre la malesa de ton poble. 13 
Ex 14,27  E los agepcians volguéran fugir, e  aconsaguíran-los les aygües, e  
Ex 21,14  degua fugir. 14 E si algú agoytarà  acordadament [*] son proÿsma ab enguan e  
Ex 21,6 son senyor a ell devant lo jutge, e  acost-se a la porta [*], e puys forat- 
Lv 21,18  no presenta pa al seu Déu 18 ni s’ acost al seu servey. Si orb serà o  
Lv 21,23  que dintra lo vel no entre ne s’ acost a la ara, car màcula ha e ansutzar  
Lv 21,21 de la sament de Aron secerdot no s’ acosta a presentar víctima al Senyor, ni  
Lv 9,7  la glòria d’ell. 7 E dix a Aron:  –Acosta’t a l’altar e sacrificha per ton 
Ex 20,21  lo poble de luny, e Moysèn se  acostà a la caligua en què era Déu. 22 E  
Lv 9,8 lo poble [*]. 8 E mantinent Aron se  acostà a l’altar e degollà lo vadell per  
Lv 7,12 Senyor. 12 »E si la oferta serà per  acostament de gràcia, oferràs pans sens  
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Ex 12,48 tots los mascles d’aquell; adonchs  acòstan-ça a salebrar, e serà axí com  
Lv 10,3  seré santificat en aquells que s’ acòstan a mi, e devant tot lo poble seré  
Ex 22,8  8 e si no serà atrobat lo ladra,  acostar-se-ha lo senyor de lla casa al 
Ex 29,8 aquesta manera consegreràs ell. 8 E  acostar-te-has a sos fills de aquell,  
Ex 34,30  axí resplandent, teméran-sa de  acostar prop d’ell. 31 E apallats per  
Ex 24,2  de luny. 2 E solament Moysès se  acostarà al Senyor, e aquells no s’hi  
Lv 22,3  aprés d’ells: »Tot hom qui s’ acostarà de vostra generació en aquelles  
Ex 24,2  al Senyor, e aquells no s’hi  acostaran, ne lo poble no hy pug ab ell. 3 
Ex 28,43 lo tabernacle del testamén e con se  acostaran a l’altar per ço que aminístran 
Ex 14,9  E com los pasaguían los agepcians,  acostàran-sa a ells que posàvan prop la  
Ex 29,10  untades les mans de aquell, 10  acostaràs lo vadel devant lo tabernacle  
Ex 40,12  ço que sían sants dels sants. 12  »Acostaràs Aron e sos fills dafora del  
Ex 32,19  d’hòmens cantans. 19 E com ell sa  acostàs a lla posada, ell viu lo vadell e  
Lv 25,49  part de para o de mara, e son cosí  acostat de parantiu; e si ell se porà  
Ex 28,1  28,Tit Capítol XXVII 1 »E tu  acoste’t ton frare Aron ab sos fills, de  
Lv 18,6  hom a la proÿsma de sanch no s’ acosterà perquè amostra la lagesa d’ela.  
Ex 19,12  -vos que no pugets al munt ne us  acostets a les sues fins, car tot hom qui  
Ex 19,15  aparalats lo terç dia, e no us  acostets a vostres mullers. 16 E com fon  
Lv 21,9 del sacerdot si serà trobada ab mal  acta e haurà mal trectat lo nom de son  
Ex 32,5  de Agipta! 5 E com Aron oý açò,  adeficà altar devant ell, e alçà sa veu e  
Ex 24,4  de nostra Senyor. E levà’s matí e  adificà altar al raÿl del munt, e XII  
Ex 1,11  per so que aflegísan ells. Adonchs  adificàran ciutats als tabernacles de  
Ex 1,21  ço com les medrines taméran Déu,  adificàran a elles cases. 22 Manà Farahó a 
Ex 17,15  mamòria de Amalech sots lo sel. 15  Adifichà Moysèn altar, e apellà lo nom de  
Ex 20,25 »E si feràs a mi altar de pedra, no  adifiquas aquell ab pedres doladises, cor  
Ex 39,1  a Aron, les quals portàs com  adminestrarà en lo santuari, axí com manà  
Lv 8,8  ab cordes de ephot, e ab aquells  adobà l’hosen, en lo quall era doctrina e 
Ex 29,5  e l’hosen, †e adobaràs éls en  adobament de l’ephot†, 6 e metràs la  
Ex 29,5  e lo pali de ephot e l’hosen, †e  adobaràs éls en adobament de l’ephot†, 6  
Ex 2,10  ’l-ma bé, 10 car ell ha la mia  adobció en loch de fill. E ella apellà lo  
Ex 6,3  en Déu totpoderós, e en lo meu nom  Adonay, lo qual fiu saber a ells, 4 e fiu  
Ex 5,5  obres? Anats fer vostres fets! 5 E  adonchs Farahó dix a son consell: –Molt és 
Ex 12,48  tots los mascles d’aquell;  adonchs acòstan-ça a salebrar, e serà  
Ex 1,11  obra per so que aflegísan ells.  Adonchs adificàran ciutats als tabernacles 
Ex 15,1  Senyor [*]. 15,Tit Capítol XV 1  Adonchs cantà Moysèn e los fills d’  
Ex 17,8  sobre los fills de Israell». 8  Adonchs venc Amalech per conbatra los  
Ex 14,25  ’lls en la pregonesa. E diguéran  adons los agepcians: –Fugiam devant  
Lv 5,18  lla extimació dell paccat. Lo qual  ador per ell, car no sabent ho féu, e serà 
Ex 8,30  Axí Moysèn devant nostre Senyor e  adorà’l, 31 lo qual féu sagons la peraula 
Ex 34,8 ’s Moysèn, e ancorbà’s en terra e  adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo trob gràcia 
Ex 34,14 e lurs ymatges [*]. 14 »E no vulles  adorar déu strany. Nostre Senyor és celós, 
Lv 14,53  lo perdal volar al camp desliura,  adorarà per la casa e serà mundada per  
Ex 4,31  lur aflicció, e ancorbàran-sa e  adoràran. 5,Tit Capítol V 1 Aprés açò,  
Ex 8,29  dix Moysès: –Yo axiré devant tu, e  adoraré nostre Senyor que tolgue les  
Ex 8,26  de totes les obres† dels agepcians  adoraren e sicrificaren al Senyor nostro  
Ex 32,8  a ci un vadell d’escança, e han  adorat e han-li sacreficat, e han dit  
Ex 33,10 lo tabernacle. E stàvan ells aquí e  adoràvan defora lurs tabernacles. 11 [*]  
Ex 11,8  aquests serfs a mi –dix Farahó– e  adoren-me dient: “Ix tu e tot lo poble  
Ex 23,24  als quals yo contrestaré. 24 No  adoreràs los déus de aquells, ne colràs  
Ex 24,1  e Abiú e LXX vels d’Israell, e  adoreràs de luny. 2 E solament Moysès se  
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Lv 26,1  posareu en vostra terra perquè  adoreu aquella, car yo són lo Senyor Déu  
Ex 25,7  de unicle e pedras precioses per  adornar ephot e encara lo recional. 8 E  
Ex 35,9  de unicle e pedres precioses a  adornar lo hossen e l’ephot. 10 »E  
Ex 12,27  E ancorbà-se lo poble e  adorrà. 28 Axíran los fills d’Israell, e  
Ex 20,5  ne en la terra dejús [*]. 5 »No  adorreràs ne suplicaràs ells ne los  
Ex 8,7  açò atrasí los encantadors [*]  adugéran granotes sobra la terra de  
Ex 32,24  quals yo diguí: “Aportau or.” E  adugéran-lo a mi, e yo gití aquell en lo 
Ex 39,32  menat nostre Senyor a Moysèn. 32 E  adugéran el tabernacle a Moysèn ab la  
Lv 24,23  Moysèn als fills d’Israell, e  adugéran aquell que havia blesmat fora les 
Ex 29,46  yo són lo Senyor Déu d’ells, que  adugí ells de terra d’Egipta per so que  
Lv 11,45  terra, 45 car yo són lo Senyor que  adugí vós de terra de Agipta per ço que  
Ex 32,7  lo teu poble ha peccat, lo quall  adugist de terra de Agipta, 8 e tantost sa 
Ex 8,18  atratal los ancantadors [*] per  adur poys, e no ho poguéran fer. [*] 19  
Ex 29,5  e levaràs a ells en aygües. 5 E  aduràs a Aron lo vastiment, ço és, la  
Ex 40,4 posaràs devant aquella lo vell. 4 E  aduràs aquí [*] taulla e areseràs tot son  
Ex 8,5 flums, e encara sobra los stanys, e  aduré granotes sobra la terra de Agipte.”  
Ex 10,4  4 E si no ho vols fer, vet que yo  aduré [*] de terra lengostes en la tua  
Ex 12,42  observadora a nostro Senyor, car  adux a ells de la terra de Agipta; aquesta 
Ex 32,23  qui’ns guían, car Moysèn, que’ns  adux de terra de Agipta, no sabem què li  
Lv 13,2  o naxença axí com de lebrosia, sia  aduyt a Aron sacerdot o a algú de sos  
Lv 14,2  con hom lo deurà mundar: »Sarà  aduyt al pravera, 3 e axirà lo prevera  
Lv 25,38  són lo Senyor Déu vostre que us he  aduyt de la terra de Agipta perquè donàs a 
Lv 10,18 aquella a nostre Senyor. 18 E no fo  aduyta lla sanch de aquell a lla santadat, 
Ex 15,7  de la tua glòria has deposats los  adversaris meus. Tu trametist la tua irra, 
Lv 5,4  a mal o a bé, e en aquell jurament  afermarà sa peraulla oblidadament e aprés  
Lv 16,31  31 Lo disapta é reposament, e  aflagirets vostres ànimes a fur de  
Ex 7,18 seran conpodrides les aygües e serà  aflagit Agipta bavent les ayguas del  
Ex 3,17  17 e dix que aportaré vós de la  aflecció de Agipta en terra de Canan,  
Lv 25,17  14-16 [*] 17 No vullau  aflegir vostres proïsmes, e tema cascú son 
Ex 23,22  e aflegiré aquells que a tu  aflegiran. 23 »E irà mon àngell devant tu, 
Lv 25,53 serví ab lo loguer ne rebretran. No  aflegiràs a ell forçadament devant tu. 54  
Ex 23,22  yo seré anamich de tos anamichs, e  aflegiré aquells que a tu aflegiran. 23 »E 
Lv 16,29 en lo mes VII, en lo X dia del mes,  aflegirets vostres ànimas; nangú no faça  
Ex 1,11  sobre aquesta obra per so que  aflegísan ells. Adonchs adificàran ciutats 
Ex 3,9  los qualls per los agepcians són  aflegits. 10 Donchs, vina, e trametré’t a 
Lv 26,39  paccats de lurs pares e seus seran  aflegits, 40 entrò que’s penídan de lurs  
Ex 17,13  elçades entrò lo sol colguava. 13  Aflequí Josuè e Amalech e son poble en  
Ex 2,11  Moysèn, axí a sos frares e viu lur  aflicció. E havia un home agepcià que  
Ex 3,7 7 Al qual dix lo Senyor: –Yo viu la  aflicció del meu poble en Agipta, e oyí la 
Ex 4,31  Iraell e que havia guardada la lur  aflicció, e ancorbàran-sa e adoràran.  
Ex 21,22  ells ferrà fembre prenys e ella se  afollerà, e si ella viu, sertes tangut és  
Lv 8,7  a ell lo paŀli e demunt li donà l’ afot, 8 e sanyí a ell ab cordes de ephot,  
Ex 2,11 e viu lur aflicció. E havia un home  agepcià que batia un de sos frares, que  
Ex 2,14 -ma tu auciura axí com auciest lo  agepcià? E temé’s Moysèn e dix: «Per  
Ex 2,19  venir? 19 Ellas diguéran: –Un home  agepcià nos ha defençat de mà dels  
Lv 24,10  que enjendrat havia de un homa  agepcià entre los fills de Israell, beralà 
Ex 1,13  muntiplicàvan e crexían. 13 E los  agepcians haguéran en oy los fills de  
Ex 3,9  de aquells los qualls per los  agepcians són aflegits. 10 Donchs, vina, e 
Ex 3,21  gràcia al pobla aquest devant los  agepcians, e com vós n’exirets no n’  
Ex 6,5  fills d’Iraell, los qualls los  agepcians opréman, e són stat remenbrat de 



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

32 
 

Ex 7,5  juÿns, 5 per ço que sàpian los  agepcians que yo són Senyor, que estendré  
Ex 7,21  e podrí lo riu, e no poguéran los  agepcians beura [*]. 22 E faéran  
Ex 7,22  semblantment los ancantadors dells  agepcians ab lurs ancantaments, e fou  
Ex 8,26 fer †menys de totes les obres† dels  agepcians adoraren e sicrificaren al  
Ex 9,4  entre les pocesions [*] dels  agepcians, axí que no perí res de alò que  
Ex 9,6  foren morts tots los animals dels  agepcians, e dels fills d’Israell no’n  
Ex 11,3  sua gràcia al seu poble devant los  agepcians. E fou Moysès gran baró  
Ex 11,7  depertí nostro Senyor entre als  agepcians e los fills d’Iraell.” 8 –E  
Ex 12,23  23 car Déu pasarà per farir los  agepcians, e com veurà la sanch sobra lo  
Ex 12,27  d’Iraell en Agipta, farint los  agepcians e les vostres cases deliurans.”  
Ex 12,35  Moysèn a ells, car demenàran dels  agepcians vestadures, vaxells d’argent e  
Ex 12,36  gràcia al seu poble devant los  agepcians, que [*] despulàran Agipta. 37 E 
Ex 14,4 e’n tota la sua host, e sebran los  agepcians que yo són lo Senyor. E feren- 
Ex 14,5  5 E fou denunciat al senyor dels  agepcians que llo pobla d’Iraell fugia, e 
Ex 14,9  mà alta. 9 E com los pasaguían los  agepcians, acostàran-sa a ells que  
Ex 14,10  d’Israell los vulls e véran los  agepcians aprés d’ells, e taméran-sa  
Ex 14,12  ta de nós per so que serviscam los  agepcians”? Car molt és millor servir a  
Ex 14,13  que’lls farà vuy, car aquests  agepcians que ara vaets, null temps d’  
Ex 14,17  andurayré lo cor de Farahó e dells  agepcians per ço que pasaguèscan a vós, e  
Ex 14,20 posade dells fills de Israell e los  agepcians, scuradat erra la nuu tenebrosa  
Ex 14,23  aquells a e lla sinestra. 23 E los  agepcians persaguían-los e intràran  
Ex 14,24  Senyor reguardà la posada dells  agepcians en colona de foch e en nuu,  
Ex 14,24  e en nuu, destroví la posada dells  agepcians, 25 e sotsobrà la roda de lles  
Ex 14,25  la roda de lles caretas dells  agepcians, e aportà’lls en la pregonesa.  
Ex 14,25  la pregonesa. E diguéran adons los  agepcians: –Fugiam devant Israell, car Déu 
Ex 14,27  [*]. 27 [*] en lur loch. E los  agepcians volguéran fugir, e aconsaguíran  
Ex 14,30 en aquel dia Israell de la mà dells  agepcians, 31 e vaéran los agepcians morts 
Ex 14,31 mà dells agepcians, 31 e vaéran los  agepcians morts sobra la riba de la mar. E 
Ex 19,4  havets vist ço que he fet alls  agepcians, ne com vos he portats sobre  
Ex 32,12 mà fort e poderosa? 12 ¿E diran los  agepcians: “Per mal trasch ells de nostre  
Ex 2,23 Aprés molt de temps, morí lo rey de  Agipta. E sospiràran los fils de Israell  
Ex 3,7  viu la aflicció del meu poble en  Agipta, e oyí la lur clamor per raó de lla 
Ex 3,10 lo meu pobble, fills de Israell, de  Agipta. 11 E dix Moysès [*]: –Qui són yo,  
Ex 3,11  e que git los fills de Israell de  Agipta? 12 E dix-li Déu: –Yo seré ab tu, 
Ex 3,12 tramet: com trauràs lo poble meu de  Agipta, tu sacrificaràs a Déu sobra lo  
Ex 3,16  coses que són sdevengudes a vós en  Agipta, 17 e dix que aportaré vós de la  
Ex 3,17  que aportaré vós de la aflecció de  Agipta en terra de Canan, hateu e amoreu e 
Ex 3,18 tu e los vells de Israell al rey de  Agipta, e diràs a ells: “Lo Senyor, Déu  
Ex 3,19 yo sé que no lexarà a vós lo rey de  Agipta per ço que us ne anets sinó per mà  
Ex 3,22 e les filles vostres, e despulerets  Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1 E respòs  
Ex 4,18  –Iré ara e tornaré a mos frares en  Agipta, e veuré si encara són vius. Al  
Ex 4,19  en Madian: –Vé e torna-te’n a  Agipta, car tots aquells que quarían la  
Ex 4,20  aquells sobre un asa, e tornà en  Agipta portant la verge de Déu en la mà.  
Ex 4,21  Senyor: –Com te’n retorneràs en  Agipta, veges tots los senyals que t’he  
Ex 5,4 morteldat. 4 E dix a ells lo rey de  Agipta: –Per què Moysèn e Aron sou curosos 
Ex 5,12  lo poble per tota la terra de  Agipta per ço que colísan la palla del  
Ex 6,13  fills d’Iraell e a Farahó, rey de  Agipta, per ço que trasquésan los fills d’ 
Ex 6,13  trasquésan los fills d’Isrell de  Agipta. 14 E aquests són los prínceps de  
Ex 6,27  qui perlàran a Farahó, rey de  Agipta, per traura los fills de Israell de 
Ex 6,27  fills de Israell de lla terra de  Agipta, e aquest és Moysès e Aron 28 en lo 
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Ex 6,28  a ells nostre Senyor en terra de  Agipta. Capítol VII 29 E perlà Déu a  
Ex 6,29  lo Senyor. Parla a Farahó, rey de  Agipta, totes les coses que yo parle a tu. 
Ex 7,3  e mes meravelles en la terra de  Agipta. 4 E no oyrà a vós lo rey Farahó, e 
Ex 7,4  fills d’Israell, de terra de  Agipta ab grans juÿns, 5 per ço que sàpian 
Ex 7,5  que estendré la mia mà sobra  Agipta e trauré los fills d’Israell del  
Ex 7,18  les aygües e serà aflagit  Agipta bavent les ayguas del flum.” 19 E  
Ex 7,19 astín la tua mà sobre les ayguas de  Agipta e sobra los flums de aquells, e los 
Ex 7,19 e que sia crúor en tota la terra de  Agipta, axí en vaxells de fust com de  
Ex 8,6 stès la mà Aron sobre les ayguas de  Agipta, e pujàran les granotes e cobríran  
Ex 8,7 adugéran granotes sobra la terra de  Agipta. 8 Apallà Farahó Moysèn e Aron e  
Ex 8,17  fets poys [*] per tota la terra de  Agipta. 18 E féran atratal los ancantadors 
Ex 9,9  [*], 9 [*] pols sobra la terra de  Agipta, e serrà sobra los hòmens e las  
Ex 9,9  sobra los hòmens e las bèsties de  Agipta verolla. 10 E ells stàvan devant  
Ex 9,18  e més que no fou negun temps en  Agipta, despuys que fo fundada la terra  
Ex 9,22  en tota la universa terra de  Agipta, sobra los hòmens e sobra [*] la  
Ex 9,23  Senyor pedra sobra la terra de  Agipta, 24 [*] e fo en cantitat que anch  
Ex 10,7  al Senyor lur Déu. ¿No veus que  Agipta és consumada? 8 E tornàran Moysèn e 
Ex 10,12  –Stin la tua mà sobra la terra de  Agipta, als lagosts [*], que ménjan tota  
Ex 10,13  sua verge Moysès sobra la terra de  Agipta e nostra Senyor tramès vent bufant  
Ex 10,21  tanebres sobre tota la terra de  Agipta, tant fosch que a palpar hauran. 22 
Ex 10,22  en tota la universa terra de  Agipta per III dies, 23 enaxí que nangú no 
Ex 11,1  tocaré Farahó de una plagua, e  Agipta, e aprés açò lexar-vos-ha axir. 
Ex 11,3  baró meravallosament en terra de  Agipta, devant [*] Farahó e devant tot lo  
Ex 11,4  Senyor: “En la miga nit entraré en  Agipta, 5 e moran tots los primers nats  
Ex 11,6 clamor en tota la universa terra de  Agipta, tal que no fo debans ne serà  
Ex 12,12  a Déu. 12 »E pasaré per terra de  Agipta e en le nit aquesta faré tots los  
Ex 12,12  los primers nats en la terra de  Agipta, de l’hom entrò a lla bèstia, e  
Ex 12,13  plagua [*] com yo faré la terra de  Agipta. 14 E vós haurets aquell dia en  
Ex 12,17  traguí vostres hosts de terra de  Agipta, e guardarets lo dia aquest en  
Ex 12,27  les casas dells fills d’Iraell en  Agipta, farint los agepcians e les vostres 
Ex 12,29  tots los primers nats de terra de  Agipta, del primer nat [*] de lles catives 
Ex 12,33  -en e banaÿts mi. 33 E sforçà’s  Agipta de anviar-los fora la terra  
Ex 12,36  los agepcians, que [*] despulàran  Agipta. 37 E moguéran lus fills d’  
Ex 12,39  coguéran la pasta que traguéran de  Agipta e féran-na pans alisos, los quals 
Ex 12,39 poch levar, car covania’ls axir de  Agipta, e no pogéran fer nanguna demorança 
Ex 12,41  de nostre Senyor de lla terra de  Agipta. 42 Nit és aquesta observadora a  
Ex 12,42  car adux a ells de la terra de  Agipta; aquesta dèvan observar tots los  
Ex 13,3 aquest dia en lo qual sots axits de  Agipta, de casa de servitut, car en mà  
Ex 13,8  nostre Senyor a mi com tragué de  Agipta.” 9 E serà quax senyal en la tua mà 
Ex 13,9  mà tragué a tu nostre Senyor de  Agipta. 10 Per la quall cosa tu guardaràs  
Ex 13,14 nos tragué nostre Seyor de terra de  Agipta, de casa de servitut, 15 car Farahó 
Ex 13,15  los primers nats de lla terra de  Agipta, dels primers nats dels hòmens  
Ex 13,17  a batalla, e que’lls retornàs en  Agipta, 18 mas menà’ls per la via dell  
Ex 14,7  e totes les altres caretas de  Agipta a obs de lla host. 8 E anduraý  
Ex 14,8  Senyor lo cor de Farahó, rey de  Agipta, e pasaguí los fills de Israell; e  
Ex 14,11  –Per ventura no havia sapulcras en  Agipta? ¿Per ço som nós amanats en lo  
Ex 14,11  fer açò, que’ns tragueses de  Agipta? 12 ¿No’s aquesta la peraula que  
Ex 14,12  la peraula que nós te díem en  Agipta dient: “Pertex-ta de nós per so  
Ex 15,26  sobra vós la malesa que mis en  Agipta. Yo són lo Senyor salvador teu. 27  
Ex 16,1  aprés que fóran axits de terra de  Agipta. 2 E murmurà tota la congregació  
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Ex 16,3  mà de nostre Senyor en la terra de  Agipta, on saýam sobra les olles de les  
Ex 16,6  Senyor trasch-vos de terra de  Agipta, 7 e al matí vauràs la glòria de  
Ex 18,1 seu, axí com Déu los havia trets de  Agipta, 2 pres Siporà, muller de Moysèn,  
Ex 19,1 l’eximent d’Iraell de la terra de  Agipta, en lo dia aquest, venguéran en lo  
Ex 20,2  teu qui’t traguí de terra de  Agipta, de casa de servitut. 3 »No sia a  
Ex 23,9  los pelegrins, [*] en terra de  Agipta. 10 »Per VI anys sembreràs ta terra 
Ex 23,15 temps del mes de meses com axist de  Agipta. E no aparàs davant mi buyt. 16 »E  
Ex 32,1  Moysèn, que’ns tragué de terra de  Agipta, no sabem què li és sdevengut. 2  
Ex 32,4  qui’t traguéran de tera de  Agipta! 5 E com Aron oý açò, adeficà altar 
Ex 32,7  lo quall adugist de terra de  Agipta, 8 e tantost sa són pertits de la  
Ex 32,8  que t’han tret de terra de  Agipta. 9 E altra veguada dix nostre  
Ex 32,11 poble, lo qual has tret de terra de  Agipta en gran fortalesa, ab mà fort e  
Ex 32,23  Moysèn, que’ns adux de terra de  Agipta, no sabem què li ha esdevengut.” 24 
Ex 33,1  teu poble que traguist de terra de  Agipta, en la terra que juré a Abram, a  
Ex 34,18 mes de lla spigua exist de terra de  Agipta. 19 »Tot ço que obre vullva de  
Lv 11,45 lo Senyor que adugí vós de terra de  Agipta per ço que fos [*] en Senyor. Sans  
Lv 18,3  3 Sagons la usança de la terra de  Agipta on haveu habitat no fareu; segons  
Lv 19,36  vostre qui us ha tret de terra de  Agipta. 37 »Servau tots los meus manaments 
Lv 22,33  33 e us he trets de la terra de  Agipta perquè fos a vosaltres en Déu. Yo  
Lv 23,43  com los traguí de la terra de  Agipta. Yo són lo Senyor Déu vostro. 44 »E 
Lv 25,38  que us he aduyt de la terra de  Agipta perquè donàs a vosaltras la terra  
Lv 25,42 que jo’ls he trets de lla terra de  Agipta [*]. 43 [*] tembràs tu lo Déu teu.  
Lv 25,55  los qualls he trets de la terra de  Agipta. 26,Tit  1 »Yo són lo Senyor Déu  
Lv 26,13  que us he trets de la terra de  Agipta [*]. 14 »[*] 15 e si no servarets  
Lv 26,45  quant los traguí de lla terra de  Agipta en presència de les gens perquè fos 
Ex 3,20  a ell la mia mà, e percudiré  Agipte en totes les mies meravelles qui  
Ex 6,26  fills d’Israell de lla terra de  Agipte sobra les hosts, 27 e aquests són  
Ex 7,4  rey Farahó, e yo donaré plagua en  Agipte, e trauré les mies hosts e lo meu  
Ex 8,5  e aduré granotes sobra la terra de  Agipte.” 6 E stès la mà Aron sobre les  
Ex 9,22  dell camp, e an tota la terra de  Agipte. 23 E stès Moysès la verge vers lo  
Ex 10,2  coses que són antravengudes en  Agipte, los meus senyals que yo he fets en 
Ex 10,19  ’n romàs una en totes les fins de  Agipte. 20 E anduraý nostra Senyor lo cor  
Ex 12,1 Déu dix a Moysèn e Aron en terra de  Agipte: 2 –Lo mes aquest és a vós  
Ex 12,40  que los fills d’Israell féran en  Agipte fon CCCCXXX anys; 41 los quals com  
Ex 17,3  –Per què faïst axir nós de  Agipte, per ço que [*] morísem de cet? 4  
Ex 21,14  qual no degua fugir. 14 E si algú  agoytarà acordadament [*] son proÿsma ab  
Ex 29,33  32 [*] menjaran, 33 per ço que sia  agradable lo sacrifici e que santifícan la 
Ex 15,6 a pedra. 6 Senyor, la tua dreta és  agranaïda en fortalesa, e la tua drestra,  
Ex 12,8  rostides ab foch, [*] ab latuges  agrestes. 9 No menjarets d’él que sia cru 
Ex 9,7  de Israell. Diguéran-li que no.  Agreujà’s lo cor de Farahó e no lexà anar 
Ex 8,15  Farahó que dat li era rapòs; fou  agreujat en son cor e no oý aquells, axí  
Lv 7,10  fills d’Israell sia depertit per  agual masura. 11 »Aquesta és la ley de llo 
Lv 7,12 fogaça alisa untada d’oli, [*] per  agual mesclament, 13 [*] 14 dels quals  
Lv 13,31  31 E si veurà la plaga alçada  agual de la cotna, e los cabells negres,  
Lv 19,36  en pes just, [*] mesura. 36 [*]  agual [*]. Yo són lo Senyor Déu vostre qui 
Lv 24,22  ferirà l’hom, serà punit. 22 »E  agual juý sia entre vosaltres, vulles que  
Ex 14,19 Israell, e anà detràs ells, ab ells  agualment una colona de nuu [*]; 20 stech  
Lv 2,7  si la presentala serà de †tamor†,  agualment de sèmola e de oli. 8 »Pendràs  
Ex 4,25  Siporà pres una squerda de pedra  aguda e tallà lo prepusi de son fill, e  
Lv 11,13  menjar, squivadores són a vós:  àguila e falcó e corneya 14 e milà e  
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Lv 11,18 18 e’l signe, que és ocel gran com  àguila, e la ganta 19 e lo flamench e la  
Ex 19,4 ne com vos he portats sobre ales de  àguilles, e fiu vanir vós a mi. 5 Si ara  
Lv 19,10  raÿms ne los grans caents no les  agusteràs, mas als pobles e palagrins los  
Ex 35,34  en lo seu cor. E Holiap, fill de  Ahisamech, dell trip de Dan, serà son  
Ex 32,10 servitut. 10 E ara lexa ell a mi, e  aïrar-s’ha la mia ira contra ells, e  
Ex 15,14  14 E los pobles pujàran e són  aïrats, los habitadors de Falestim [*].  
Ex 2,22  «Lo Déu de mon para és nostro  ajudador e desliurà a mi de la mà de  
Ex 18,4  dix: «Déu de mon para, tu est mon  ajudador e’m desliurist del colltel de  
Ex 23,5 de ton amich ab càrech en tera, [*]  ajudar-li-has [*]. »6 [*] 7 [*] E lo  
Ex 26,9  masura seran totes les altres. 9  Ajunyir-les-has de V en V, e axí que  
Ex 26,17  enaxí que una taulla sa puga  ajunyr ab l’altra, e despuys junyr totes, 
Ex 36,17 L, e açò perquè ensemps sa poguésan  ajunyr. 18 E féu L sivelles de aram per  
Ex 3,16  de generació en generació.” 16 Vé,  ajusta los vells de Israell, e digues a  
Ex 9,19  aquest present temps. 19 Donques,  ajusta ara ton bastiar e tot ço que és en  
Ex 16,18  masurava no’n trobava més; cascú  ajustà sagons que havia obs a son menjar.  
Ex 35,1 ’s cobria. 35,Tit Capítol XXXIIII 1  Ajustà Moysèn tota la companya dels fills  
Lv 21,3  verge la quall no és a marit  ajustada; 4 e ab lo príncep de la tera no  
Ex 15,8  en l’esparit de la tua furor són  ajustades les ayguas, la onda corech e  
Ex 26,23  23 e II taules faràs que sían  ajustades en l’angla del tabernacla †e  
Ex 39,4  son ragiment, 4 e II orles ensemps  ajustades de cascun lats en les sumitats,  
Ex 16,10  10 Dementra parlava Aron a tot lo  ajustament dels fills d’Israell,  
Lv 23,36  holocaust al Senyor, car és dia de  ajustança; nanguna obra de servici no  
Ex 26,4  cortines per ço que hom les puge  ajustar ensemps. 5 A cascuna part de la  
Ex 26,5  ço és, bagues, per ço que hom puga  ajustar la un a l’altra. 6 E feràs L  
Ex 30,20  del testimoni e com sa deuran  ajustar a l’altar per ço que ofíran en  
Ex 4,29  fer. 29 E venguéran abdossos e  ajustàran tots los vells de Israell. 30 E  
Ex 8,14  de lles villes e dells camps, 14 e  ajustàran-les en diversos munts, e la  
Ex 32,26 és de nostre Senyor, vengue a mi. E  ajustàran-sa a ell tots los fills de  
Ex 32,1  Moysèn a devellar dell munt.  Ajustàran-sa tots sobra Aron. Diguéran:  
Ex 23,10  »Per VI anys sembreràs ta terra e  ajustaràs ton splet; 11 lo VII any [*]  
Ex 23,16 que és en l’aximent de l’any, com  ajustaràs tos fruyts del camp. 17 »III  
Lv 23,39  39 »Del XV dia del mes VII, quant  ajustareu los fruyts de la terra, fareu  
Ex 9,19  trobat al camp defora que no sarà  ajustat, serà mort per lo caÿment de la  
Ex 5,8  messes, e al bosch la lenya, 8 e  ajustats sobre ell e no l’aminvets res  
Lv 8,3  e I canastell de pa alís, 3 e  ajusteràs tot lo poble a la porta [*]. 4  
Ex 2,16  VII filles, les quals vanguéran  al pou per poar aygua e omplir les piques  
Ex 3,8  terra fluent de let e de mel,  al loch de Canan, heteu e amoreu e fariseu 
Ex 3,13 sobra lo munt aquest. 13 Dix Moysèn  al Senyor: –Vet que yo vaig als fills de  
Ex 3,18  entraràs tu e los vells de Israell  al rey de Agipta, e diràs a ells: “Lo  
Ex 3,21 açò lexarà vós. 21 E yo daré gràcia  al pobla aquest devant los agepcians, e  
Ex 4,11  o lo mut, o qui ha ratut lo veure  al sech? No hu he fet yo? 12 Ara vé, e yo  
Ex 4,16  fer. 16 E aquell parlarà per tu  al poble, e ell serà en la tua boqua, e tu 
Ex 5,3  per lo desert e que sacrificham  al nostre Déu e Senyor, e que per venture  
Ex 5,7  aquí avant no donets gens de palla  al poble per mesclar-la ab lo brach de  
Ex 5,7  colir lo restoll en les messes, e  al bosch la lenya, 8 e ajustats sobre ell  
Ex 5,8  cridaran dient: “Anem, sacraficem  al nostro Déu!” 9 Sían obrant e opromuts,  
Ex 5,10  de lles obres [*] e diguéran  al poble: –Axí ha dit Farahó: que no do a  
Ex 7,15  no vol lexar lo poble. 15 Vé a ell  al matí, e axiràs a les ayguas e staràs  
Ex 8,8  lo seu poble per so que sacrifich  al Senyor, lur Déu. 9 E dix Moysèn [*]:  
Ex 8,25  e dix a ells: –Anats e sacrificats  al vostra Déu en aquesta terra. 26 Dix  
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Ex 8,26  agepcians adoraren e sicrificaren  al Senyor nostro [*]. 27 Nós irem per lo  
Ex 8,27  de III dies. Aquí sacrificarem  al Senyor Déu nostro axí com ha manat a  
Ex 8,28  lexaré vós per ço que secreficeu  al Senyor Déu vostro [*]; solament que no  
Ex 9,19  [*] car tot ço e quant serà trobat  al camp defora que no sarà ajustat, serà  
Ex 10,7  los hòmens per ço que sacrifícan  al Senyor lur Déu. ¿No veus que Agipta és  
Ex 10,8  lo qual dix: –Anats e secrificats  al Déu vostro [*]. 9 Dix Moysès: –Ab  
Ex 10,22 hauran. 22 E stès Moysès la mà vers  al cel, e fóran fetes tenebres horibles en 
Ex 10,24  e dix a ells: –Anats e sacreficats  al Senyor vostra Déu, mes vostres ovelles  
Ex 10,25  sacrificis holocausts que ofiram  al Senyor Déu nostro? 26 E tot nostre  
Ex 10,26  coses qui són necesàrias a sarvir  al Senyor Déu nostro, car nós no sabem què 
Ex 11,3  nostra Senyor darà la sua gràcia  al seu poble devant los agepcians. E fou  
Ex 11,5 Farahó, saent sobra son siti, entrò  al primer nat de la serventa que és detràs 
Ex 12,6  ovelles. 6 E servats-las entrò  al XIIII dia dell mes aquest, e  
Ex 12,9  cuyt en aygua, mas solament rostit  al foch [*]. 10 [*]. 11 E axí menjarets  
Ex 12,15 menjarà levat, del primer dia entrò  al VII. 16 Lo primer dia e al sagon serà  
Ex 12,16  entrò al VII. 16 Lo primer dia e  al sagon serà encara de gran festa e  
Ex 12,22  de lla porta de la sua casa entrò  al matí, 23 car Déu pasarà per farir los  
Ex 12,31  de Israell, e anats sacrificar  al Senyor axí com havets dits. 32 Vostres  
Ex 12,36  aur. 36 Donà nostra Senyor gràcia  al seu poble devant los agepcians, que [*] 
Ex 12,49 d’ell. 49 »Aquesta matexa ley serà  al nadiu e al palagrí e a l’habitant  
Ex 12,49 »Aquesta matexa ley serà al nadiu e  al palagrí e a l’habitant entre vós. 50 E 
Ex 13,3  cor meus sots tots. 3 Dix Moysès  al poble d’Irell: –Remenbrats-vos  
Ex 13,12  hauràs mascle consegreràs  al Senyor. 13 E lo primer nat de l’assa  
Ex 13,15 dels primers nats dels hòmens entrò  al primer nat de lles bèsties. E per amor  
Ex 14,3  “Car ells són torbats en la terra,  al desert los han closos.”, 4 E yo  
Ex 14,5 E feren-ho axí. 5 E fou denunciat  al senyor dels agepcians que llo pobla d’ 
Ex 14,13 morir en lo desert. 13 E dix Moysèn  al poble: –No us tamats, e stats e vajats  
Ex 16,7  -vos de terra de Agipta, 7 e  al matí vauràs la glòria de nostre Senyor, 
Ex 16,12  los: “Al vespra manjarets carns, e  al matí serets sadolls de pans, e sabrets  
Ex 16,20 ·l na creguéran e n’stojaren entrò  al matí, trobàran-ho vèrmens e pudents;  
Ex 16,23  Lo repòs del disapta és santificat  al Senyor. Totes aquelles coses que haureu 
Ex 16,25  per amor de açò no trobarets vuy  al camp. 26 En lo VI dia ne colits; lo VII 
Ex 18,13 lo poble devant Moysèn de matí stro  al vespra. 14 Com Jetró, son sogra, viu so 
Ex 18,14  [*], dix: –Qu·és açò que tu fas  al poble? Per què seus tu tot sol e al  
Ex 18,14 al poble? Per què seus tu tot sol e  al poble stà devant tu del matí al vespre? 
Ex 18,14  e al poble stà devant tu del matí  al vespre? 15 Al qual dix Moysèn: –Lo  
Ex 18,19  consell, e serà Déu ab tu: sies tu  al poble en aquelles coses que pertanyen a 
Ex 19,2  de Rahabidim e vanguéran tro  al desert de Sinaý, e faéran tendes e  
Ex 19,9  totes aquestes peraules de Déu  al poble, 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé al  
Ex 19,10  poble, 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé  al poble e santificha a ells vuy e demà, e 
Ex 19,12  los: “Guardats-vos que no pugets  al munt ne us acostets a les sues fins,  
Ex 19,12  sues fins, car tot hom qui toquarà  al munt morà de mort.” 13 E no tòquan él  
Ex 19,13  sonar la botzina, levors pújan  al munt. 14 Devellà Moysèn del munt al  
Ex 19,14 al munt. 14 Devellà Moysèn del munt  al poble e santificà’l. E com haguéran  
Ex 19,22  los sacerdots e aquells que pújan  al Senyor sían santificats per ço que ells 
Ex 19,23  Moysèn a Déu: –No porà nangú pujar  al munt de Sinaý, car tu has a ells  
Ex 19,23  dient: “Posa térmens prop del munt  al poble e santifica aquell.” 24 Al qual  
Ex 19,24  poble no pàsan lostérmens ne púgan  al Senyor, per ço que per ventura jo no  
Ex 19,25  no’lls aucia. 25 E devellà Moysès  al poble e comptà totes aquestes coses.  
Ex 20,20 per ço que no muyram. 20 Dix Moysèn  al poble: –No us temats, car Déu vench per 
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Ex 21,8  en los vulls de son senyor  al qual serà liurada, jaquesca-la, mas  
Ex 22,8  -se-ha lo senyor de lla casa  al jutge e jurarà que no mès sa mà en asò  
Ex 22,20  mort muyra. 20 »Qui ferà sacrifici  al diabla, sia destrovit. No deu haver  
Ex 23,18  lo grex de la mia festa entrò  al matí. 19 Les promísies de ta terra  
Ex 23,27  devant tu, e auciuré tot lo poble  al qual tu entreràs, e tots tos anamichs  
Ex 23,31  dels pelestins, e del desert entrò  al flum. E liuraré en vostres mans los  
Ex 24,2  2 E solament Moysès se acostarà  al Senyor, e aquells no s’hi acostaran,  
Ex 24,3  ab ell. 3 E vench Moysèn e recomtà  al pobla totes les peraules del Senyor, e  
Ex 24,4  E levà’s matí e adificà altar  al raÿl del munt, e XII títols per XII  
Ex 26,37 li tortís, obre brodada. 37 E feràs  al cobertor V colones de fust de setim, e  
Ex 27,9  mostrat. 9 »E feràs plaça o cort  al tabernacle, e’n l’angle de tremuntana 
Ex 27,14  a orient sia de L colzes, 14 [*] e  al un lats haja III colones e altres tants 
Ex 27,21  fills, axí que crem de vespres tro  al matí devant Déu. Açò serà perdurabla  
Ex 28,33  no’s trench laugerament. 33 Daval  al peu de aquella gonella faràs megranes  
Ex 29,34 carns consagrades e dels pans entrò  al matí, cremeràs lo romenent ab foch, car 
Ex 29,39  II moltons de II anys, 39 un  al matí e altra al vespra sacrificaràs, 40 
Ex 29,39  de II anys, 39 un al matí e altra  al vespra sacrificaràs, 40 e la daena part 
Ex 29,41  41 E altra anyell o moltó oferàs  al vespra, axí com faÿst per lo matí, e  
Ex 29,44  en ma glòria. 44 E santificaré  al tabernacla del testament ab altar, e  
Ex 30,8  aquell, 8 e com aloguarà aquellas  al vespre, ferà perfum de timiama per  
Ex 30,13 seran. 13 Açò darà cascú que pasarà  al nom: mig sicle sagons la masura del  
Ex 30,20  e los peus 20 com deuran entrar  al tabernacle del testimoni e com sa  
Ex 32,19  taules en terra e trenquà aquellas  al peu dell munt. 20 E pres lo vadell que  
Ex 32,30  30 E’n l’altra dia parlà Moysèn  al poble: –Vosaltres peccàs de gran  
Ex 33,8  de la posada. 8 E com axís Moysèn  al tabernacle de la covinensa defora de la 
Ex 33,8  e reguardàvan [*] Moysèn dentrò  al vanir de sa tenda. 9 E ell entrat en lo 
Ex 35,5  5 “Triats de vós les promísies  al Senyor, de tote vostre voluntat e ab  
Ex 35,5  e ab alegre cor ofarits aquells  al Senyor: or e argent e aram, 6 e blau e  
Ex 35,19  e lo drap de la santedat a Aron,  al primer, e los draps de servir a sos  
Ex 35,21 nostre Senyor, a fer so que era obs  al tabernacle del testimoni e a tot so que 
Ex 36,6  que ni hom ni fembra no oferís pus  al santuari. E axí fou sasat que no  
Ex 39,17 de l’hosen, 17 [*] e vanguéran tro  al musclo, e aquí havia un anell d’aur,  
Lv 1,11 -lo sens màcula, 11 e sia degolat  al lats de l’altar que reguarda [*]  
Lv 1,14  sacrificació e oferta de ocells  al Senyor, axí com de tortes o de  
Lv 2,13  salaràs ab sal, ne no aportaràs  al fermament del teu Déu del teu sacrifici 
Lv 2,14 encara verdejans, torraràs aquelles  al foch, e puys los angruneràs axí com a  
Lv 3,5 dejús posat, en oferta en odor suau  al Senyor. 6 »E si la lur oferta serà de  
Lv 3,16  l’altar e fer-n’ha perfum suau  al Senyor [*]. 17 »Perdurable dret en les  
Lv 4,3 per son peccat un vadel que sia net  al Senyor. 4 E aportarà aquell a la porta  
Lv 4,4 lo cap d’aquell e degollarà aquell  al Senyor. 5 E pendrà de la sua sanch e  
Lv 4,31  sobra l’altar en odor de suavitat  al Senyor, e pregerà per aquell e serà-  
Lv 4,34  [*]. 34 [*] e lo romanent git  al fonament de aquell. 35 E prengua lo sèu 
Lv 5,16  -hy la V part e liura-hu  al saserdot, lo qual prech per aquell  
Lv 5,18  18 ofira un moltó net del folch  al sacerdot, sagons la masura de lla  
Lv 6,5  entregrament, e la V part més  al senyor al qual ha donat lo dan. 6 E per 
Lv 6,5  e la V part més al senyor  al qual ha donat lo dan. 6 E per lo seu  
Lv 6,6  moltó nèdeu del folch, e do aquell  al sacerdot segons la stimació de la  
Lv 6,9  en l’altar tota la nit entrò  al matí, e lo foch serà en aquell matex  
Lv 6,20 e de sos fills la qual dèvan ofarir  al Senyor en lo dia de la sua onsió:  
Lv 7,11  les coses pesificables que ofíran  al Senyor. 12 »E si la oferta serà per  
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Lv 7,15  romangua d’éls nanguna cosa entrò  al matí. 16 »Si emperò alguna cosa per  
Lv 7,16  si alguna cosa romandrà tro  al matí, legut és de mengar-la; 17 e si  
Lv 7,20  dels pasificaments que és oferta  al Senyor, perirà de son poble. 21 »E qui  
Lv 7,25  menjarà lo sèu que deu éser ofert  al Senyor en ensens perirà del seu poble.  
Lv 7,29  »Qui ofer sacrifici pasaficabla  al Senyor, ofira ensemps son sacrificament 
Lv 7,38 Israell que ofarísan lurs oblacions  al Senyor en lo desert de Sinaý. 8,Tit  
Lv 8,33  no axirets VII dies, entrò  al dia que sia complit lo temps de la  
Lv 9,9 corn de l’altar e gità lo romanent  al fonament d’aquell. 10 E lo sèu e los  
Lv 11,24 serà ensutzat e no serà nèdeu entrò  al vespra. 25 E si serà necessària cosa  
Lv 11,25 seus vestiments e serà no nèdeu tro  al sol post. 26-28 [*] 29 »E totes  
Lv 11,31 tots aquests són no nèdeus, [*] tro  al vespra. 32 »E qui caurà sobra ells que  
Lv 11,32  en aygua car serà ensutsada entrò  al vespra, e axí aprés seran mundes. 33  
Lv 11,40  [*]. 40 [*] serà inmunde entrò  al vespre. 41 »E tot ço que grapone sobre  
Lv 12,6  del testimoni e donar-ho-ha  al sacerdot, 7 que ho ofira devant Déu e  
Lv 13,7  [*] e serà vist lebrós, sia tornat  al prevere 8 e comdepnar-l’ha per  
Lv 13,45 lo caperó ensemps, e clamar-s’ha  al sacerdot 46 per tostemps, cor labrós és 
Lv 13,49  per lepra [*] e sia mostrat  al sacerdot. 50 Lo qual lo tengue per VII  
Lv 14,2  hom lo deurà mundar: »Sarà aduyt  al pravera, 3 e axirà lo prevera fora la  
Lv 14,7  anar lo perdal viu que se’n vol  al camp. 8 »E com l’home leverà la sua  
Lv 14,35  de casa e fer-ho-ha a saber  al prevera e dirà: “Enquax plagua de  
Lv 14,46  és tenquada, serà inmunde entrò  al vespra; 47 e qui dormirà en aquella o  
Lv 14,53  haurà lexat anar lo perdal volar  al camp desliura, adorarà per la casa e  
Lv 15,5  levat ab aygua, serà no nèdeu tro  al vespra. 6 E si siurà alà on ell ha  
Lv 15,6 levat en aygua, serà no nèdeu entrò  al vespra. 7-8 [*] 9 E lo siti en què  
Lv 15,14  del testimoni e donarà aquells  al sacerdot, 15 lo qual oferrà la un per  
Lv 15,16  tot ab aygua, e serà inmunde entrò  al vespra. 17 [*] 18 E la fembra ab què  
Lv 15,18  ha ab aygua e serà no nèdea entrò  al vespra. 19 »E fembra que de son temps  
Lv 15,19  de son temps haurà flux de sanch  al cap dell mes, sia depertida per VII  
Lv 15,20  tocharà ella serà no nèdeu entrò  al vespra; 21 e lo loch [*] on siurà [*]  
Lv 15,22 levat ab aygua, serà no nèdeu entrò  al vespra. 23 E tot vexell sobra lo qual  
Lv 15,23 levat ab aygua, serà ensutzat entrò  al vespra. 24 E si l’home jaurà ab ella  
Lv 15,27  levat ab aygua, serà inmunde entrò  al vespra. 28 »E si seserà lo flux de la  
Lv 15,29  29 e en lo VIII dia oferà  al sacerdot II tortres o II polls de  
Lv 16,33 e vestadures santas, 33 e perdonerà  al santuari, al tabernacle del testimoni  
Lv 16,33 santas, 33 e perdonerà al santuari,  al tabernacle del testimoni de nostre  
Lv 17,5  aquelles presentales pasificables  al Senyor, 6 e scampen los sacerdots la  
Lv 17,6 perfumen lo sèu en odor de sauvitat  al Senyor. 7 E d’aquí avant no degòllan  
Lv 17,15  ab aygua, e serà ensutzat fins  al vespre. E per aquest orde serà fet  
Lv 19,5  inmolareu víctima dels pacífichs  al Senyor perquè sia piadós, 6 aquell dia  
Lv 19,13  lo treball de ton logater fins  al matí. 14 No malayràs lo sort ni  
Lv 19,21  21 E per lo seu delicta ofira  al Senyor a la porta del tebernacle del  
Lv 19,22  e preguarà per ell lo sacerdot [*]  al Senyor Déu, [*] e remetrà-li son  
Lv 19,24  fruyts seran santificats loables  al Senyor; 25 en lo V any manjareu los  
Lv 21,6  en lur carn. 6 Sants seran  al Senyor Déu seu, e no poluyran lo seu  
Lv 21,7  és de son marit, car santificat és  al Déu seu 8 e los pans del sacrifici  
Lv 21,17  que haurà màcula, no presenta pa  al seu Déu 18 ni s’acost al seu servey.  
Lv 21,18  pa al seu Déu 18 ni s’acost  al seu servey. Si orb serà o renquellós,  
Lv 21,21  no s’acosta a presentar víctima  al Senyor, ni pans al seu Déu. 22 Menjarà  
Lv 21,21  víctima al Senyor, ni pans  al seu Déu. 22 Menjarà tan solament dels  
Lv 22,3  que preséntan los fills de Israell  al Senyor en lo quall ha inmundícia,  
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Lv 22,6  qual és sutza, 6 serà inmunde fins  al vespra e no manjarà de lles coses que  
Lv 22,15 dels fills d’Israell que preséntan  al Senyor, 16 car per ventura no  
Lv 22,18  vulla aquella cosa en holocaust  al Senyor, 19 presentat sia per vosaltres. 
Lv 22,21  presentarà víctima dels pacífichs  al Senyor, o per vot o voluntàriament,  
Lv 22,22  o ronya [*], no preséntan aquell  al Senyor ni cramaran aquell sobra la ara  
Lv 22,25 mà de l’stranyer no presentau pans  al Déu vostre ni nanguna cosa que donar  
Lv 22,27  sots la mamella de lla mara lur, e  al VIII dia d’aquí avant presentar sa  
Lv 22,27 dia d’aquí avant presentar sa porà  al Senyor; 28 e aquella vacha o ovella no  
Lv 22,29 inmolareu víctima per retre gràcias  al Senyor perquè sia piadors, 30 en aquell 
Lv 23,10  promeyes de les vostres messes  al sacerdot, 11 lo quall alçarà la guarba  
Lv 23,14 les messes fins que lla presentareu  al Déu vostre. Menament és per a tostemps  
Lv 23,34  ço és, Cabanyelles, per VII dies  al Senyor. 35 »Lo primer dia serà anomenat 
Lv 23,36  per VII dies presentareu holocaust  al Senyor. Lo dia VIII serà gran festa e  
Lv 23,36 e molt santa; presentareu holocaust  al Senyor, car és dia de ajustança;  
Lv 23,37  Presentareu en aquelles oblació  al Senyor, los holocausts e sacrificis e  
Lv 23,38  vostres vots e promeses e donatius  al Senyor. 39 »Del XV dia del mes VII,  
Lv 24,3  posarà aquelles Aron de vespres  al matí davant lo Senyor a honor e usança  
Lv 25,6  servicials e sclaus e sclaves e  al logater teu e al palagrí que habita ab  
Lv 25,6 sclaus e sclaves e al logater teu e  al palagrí que habita ab tu; 7 e al teu  
Lv 25,7  e al palagrí que habita ab tu; 7 e  al teu bastiar les coses que néxan deran  
Lv 25,22 any VIII e menjareu los fruyts fins  al VIIII any; entrò a tant que les coses  
Lv 25,30 haurà ramuda en l’any, serà girada  al comprador, e posayrà aquella e los seus 
Lv 25,52  anys, retrà lo restant dels anys  al compredor. 53 Los que abans serví ab lo 
Ex 3,7  car no podia guardar contra Déu. 7  Al qual dix lo Senyor: –Yo viu la aflicció 
Ex 4,18 Agipta, e veuré si encara són vius.  Al qual dix: –Vé en pau. 19 Dix Déu a  
Ex 16,6 e Aron a tots los fills de Ysraell:  –Al vespra sabrets que nostro Senyor  
Ex 16,12  Parlla a ells e digues-los:  “Al vespra manjarets carns, e al matí  
Ex 18,15  devant tu del matí al vespre? 15  Al qual dix Moysèn: –Lo poble ve a mi [*]  
Ex 19,24  al poble e santifica aquell.” 24  Al qual dix Déu: –Vé e devalla, e pujaràs  
Ex 32,33  fer, rau-ma de ton libre [*]. 33  Al qual respòs nostre Senyor: –Qui pacarà  
Lv 15,6  nèdeu tro al vespra. 6 E si siurà  alà on ell ha sagut, ell leverà les sues  
Lv 24,14  han oït les mans sobra son cap, e  alapídan aquell tot lo poble. 15 Als fills 
Lv 24,16  o de la ciutat, [*] ab pedras sia  alapidat. 17 »Qui ferirà e metarà hom, de  
Ex 6,25 són los parantats de Cariatarim. 25  Alatzar, fill de Aron, sacerdot, pres per  
Lv 10,16 peccat, trobà’l, e fou irat contra  Alatzar e Aytamar, que romanguéran fills  
Ex 6,23  filla de Eminedab, [*] e Buy e  Alazar e Tamar. 24 [*] Aquests són los  
Lv 13,49  aquell o serta pell [*], 49 si d’ alba o roga màcula serà ensutzada, per  
Lv 10,4  e portats-los defora de la  albergada. 5 E mantinent entràran e  
Ex 4,24  24 E com anàs en son camí e fos l’ alberguada, corech nostre Senyor e volch a 
Ex 19,17  poble encontra Déu del loch de la  alberguada, e steguéran a la raÿl del  
Ex 32,26  26 E stech enmig del portal de lla  alberguada. Dix: –Si nangú és de nostre  
Ex 32,27  entrò a l’altra per mig de le  alberguada. Cascú mat muller o frare o  
Lv 4,21  la vadell aporten-lo fora de la  alberguada e créman-lo axí com lo primer 
Lv 6,11  les cendres e traurà-les fora l’ alberguada, e posar-les-ha en loch net 
Lv 14,8 com sarà purificat pot entrar en la  alberguada, [*] defora la sua tende VII  
Lv 16,26  cors en aygua, e axí intrerà en la  alberguada. 27 E lo tor [*] que seran  
Lv 16,28 carn ab aygua, e axí entrerrà en la  alberguada. 29 »E açò serà a vós en fur  
Lv 17,3  dells fills de Israell que [*] la  alberguada o fora la alberguada, 4 e no hu 
Lv 17,3  que [*] la alberguada o fora la  alberguada, 4 e no hu oferà a la porta del 
Lv 16,27 lo santuari, seran aportats fora la  alberguade e seran cremats a foch, axí les 
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Ex 17,1  del desert de Sín per les sues  alberguades, sagons la peraula de Déu, e  
Ex 32,5 oý açò, adeficà altar devant ell, e  alçà sa veu e cridà. Dix: –Demà és festa a 
Lv 8,29 nostre Senyor. 29 E pres lo pits, e  alçà aquell devant Déu, de l’ariet de la  
Lv 9,21  e les cames dretas depertí Aron e  alçà-ho devant Déu axí com manà Moysèn.  
Lv 13,31  lla barba. 31 E si veurà la plaga  alçada agual de la cotna, e los cabells  
Lv 7,34  la cama dreta. 34 E lo pits de la  alçadura [*], e deran-ho a Eron,  
Lv 23,11  messes al sacerdot, 11 lo quall  alçarà la guarba devant lo Senyor perquè  
Lv 8,27  fills. Los quals com ho haguésan  alçat devant Déu, 28 e ell pres-ho de  
Ex 15,20  aprés d’ela ab tamborets e ab  aldufs, 21 sagons que pertanya a cascuna,  
Lv 11,12  [*]. 12 Tots aquells que no han  ale ne scata en les ayguas són abominables 
Ex 28,1 a mi, axí com Aron e Nadab e Abiú e  Aleatzar e Aytamar. 2 E feràs vestadura  
Ex 18,25  ço qu·ell li consellà. 25 Mosèn  alegí barons [*] de tot lo poble de  
Ex 4,14  perllerà ab ell, e veurà tu, e  alegrar-se-ha son cor. 15 E tu  
Lv 23,40  de fulla, e sàlzer del torrent, e  alegrar-vos-heu devant lo Senyor Déu  
Ex 18,9  nostro Senyor. 9 Fon molt  alegre Jetró per amor del bé que Déu havia 
Ex 35,5  de tote vostre voluntat e ab  alegre cor ofarits aquells al Senyor: or e 
Ex 17,4  poble, que si no era per un poch  alepidar-me-han? 5 E dix Déu a Moysèn: 
Ex 19,13  él ab la mà, car ab pedras serà  alepidat e ab sagetes asagetat [*]. Mas  
Ex 21,28  o fembra ab lo corn e moran, sia  alepidat lo bou e no sien menjades les  
Ex 21,29  auciurà homa o fembra, lo bou sia  alepidat; e son senyor, si ho sabia, sia  
Ex 21,32  XXX sicles d’argent, e lo bou sia  alepidat ab pedras. 33 E si algú cavarà  
Ex 19,4  ne com vos he portats sobre  ales de àguilles, e fiu vanir vós a mi. 5  
Ex 25,20  reguart en l’escampament de lurs  ales [*], e la cara de cascú reguart  
Ex 25,22 desobra la clausta, d’entre les II  ales dels xerobins que seran sobra la  
Ex 37,9  de l’altra [*], 9 stanent lurs  ales [*] la clausta, reguardant la un a l’ 
Lv 1,17  les cenres. 17 E no destrovirà les  ales de aquell, ne no ançatarà ne ab ferre 
Lv 11,10  menjarets. 10 Aquell qui no haurà  ales ne scata, [*] en les ayguas qui’s  
Ex 15,4  sua host gità en mar, e tots los  alets prínceps de aquells són nagats en  
Ex 12,4  un anyell a lurs casas. 4 E si  algú serà manor en nombra que no puga  
Ex 12,48  axí com nadiu de lla terra; e si  algú no serà sircuncís, no manuch d’ell.  
Ex 16,4  dia, per ço que yo’ls asaig si  algú irà en ma ley o no. 5 E en lo die VI  
Ex 21,7  a ell serf enpertostemps. 7 »E si  algú vendrà sa filla e sa serventa, no  
Ex 21,14  en lo qual no degua fugir. 14 E si  algú agoytarà acordadament [*] son proÿsma 
Ex 21,22  22 »E si’s baralaran II hòmens e  algú d’ells ferrà fembre prenys e ella se 
Ex 21,33 bou sia alepidat ab pedras. 33 E si  algú cavarà una sisterna e obrir-la-ha 
Ex 22,1  sia seu. 22,Tit Capítol XXI 1 E si  algú emblarà ovella o bou e l’auciurà o  
Ex 22,5  restituesca-ho en doble. 5 E si  algú guastarà camp o vinya ab foch, o hi  
Ex 22,14  a son companyó. 10-13 [*] 14 »E si  algú manlavarà bèstia de son proïsma e  
Lv 5,3  mala és e deu éser lexada. 3 »E si  algú tocarà la inmundícia de l’homa  
Lv 7,18  dia, sia cremat a foch. 18 E si  algú menjarà en lo terç dia de lles carns  
Lv 7,25  en vostros diversos usos; 25 e si  algú menjarà lo sèu que deu éser ofert al  
Lv 11,25  25 E si serà necessària cosa que  algú port de aquelles mortes, leverà los  
Lv 11,38  [*]. 35-37 [*] 38 E si  algú serà donada aygua sobra samença e  
Lv 11,39  aquí metex és ensutzada. 39 »Si  algú animal és mort de aquells qui són  
Lv 13,2  sia aduyt a Aron sacerdot o a  algú de sos fills. 3 Lo qual com veurà la  
Lv 20,2  stranys que habítan en Isrell, si  algú derà de sament a lla ýdolla de  
Lv 20,12  manaments [*]. 9-11 [*] 12 »Si  algú dormirà ab sa nora, cadescú muyra,  
Ex 12,48  d’Israell faéran açò, 48 e si  algun pelegrí volrà passar ab [*] en  
Ex 21,35  bèstia que hy serà morta. 35 E si  algun bou nefrerà altra bou que sia d’  
Ex 22,7  mès lo foch smena lo dan. 7 »E si  algun comenarà a son amich moneda o  
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Ex 22,16  per preu a la sua obra. 16 »Si  algun forçarà verga abans que lla haya  
Lv 15,5  qual él siurà, inmunda és. 5 E si  algun home tocarà lo lit de aquell, lau- 
Lv 5,2  sua iniquitat. 2 »Ànima que tocarà  alguna cosa no neda, sia que sia morta [*] 
Lv 5,2  sia morta [*] per si matexa o per  alguna altra reptilla, e serà oblidada la  
Lv 6,2  encontra Déu nagarà a son proÿsma  alguna comanda que lli serà feta en fe, e  
Lv 6,2  rabuda e ell enblarà aquella, o en  alguna manera la nagarà o li’n farà  
Lv 6,2  manera la nagarà o li’n farà  alguna calúmnia, 3 o la hy matrà en cosa  
Lv 7,16  cosa entrò al matí. 16 »Si emperò  alguna cosa per volentat serà aportada per 
Lv 7,16  en aquell dia sia menjada; si  alguna cosa romandrà tro al matí, legut és 
Lv 7,17  legut és de mengar-la; 17 e si  alguna cosa ne serà atrobada en lo terç  
Lv 11,33  33 Tot vaxell de terra en lo qual  alguna cosa de aquells haurà stat serà  
Lv 14,36  entra ell en aquella e que vege si  alguna lepra serà en aquella, per ço que  
Lv 19,35  26-34 [*] 35 »No vullau fer  alguna cosa malvada en juý, en retgle, en  
Lv 24,19 retrà ànima per ànima. 19 »Qui ferà  alguna ferida o nafra a’lgun de son  
Ex 16,17 los fills de Israell. Collíran-na  alguns més e altres meys, 18 e aquell que  
Ex 21,18  aquell [*], muyra. 17 [*] 18 »Com  alguns hòmens sa berelleran e la un farà a 
Ex 18,3  «Strany fuy e palagrí en la terra  aliena», 4 e l’altra havia nom Aliètzar,  
Ex 18,4  aliena», 4 e l’altra havia nom  Aliètzar, dix: «Déu de mon para, tu est  
Lv 20,27  de mort muyra e ab pedras sían  alipidats; la sanch lur en ells sia.  
Ex 12,15  15 »E per VII dies menjarets l’ alís, e lo primer dia no serà levat en les 
Ex 12,17  de menjar. 17 E observats lo  alís, cor en força del dia aquest traguí  
Ex 12,18 del mes, en lo vespra, menjarets l’ alís entrò a XXI dia de aquell matex mes,  
Ex 13,6  en aquest mes. 6 VII dies menjareu  alís nèdeus, e en lo VII dia sarà la festa 
Ex 23,15 [*] 15 E guardaràs la festa del pa  alís; VII dies menjarets alís, axí com  
Ex 23,15  del pa alís; VII dies menjarets  alís, axí com mané a tu en lo temps del  
Ex 29,2  vadell e II moltons nèdeus, 2 e pa  alís e crespel en què no haja levat, que  
Ex 34,18  [*], 18 mes guarda la festa de l’ alís. VII dies manjaràs l’alís, axí com  
Ex 34,18  de l’alís. VII dies manjaràs l’ alís, axí com mané a tu en lo temps del  
Lv 8,2  e II moltons e I canastell de pa  alís, 3 e ajusteràs tot lo poble a la  
Lv 8,26  26 E pres de lla sistella dell pa  alís que era devant nostra Senyor; pa  
Ex 13,7 VII dia sarà la festa del Senyor. 7  Alís manjarets [*], e no aparà a tu  
Lv 7,12  levat salguats d’oli, e fogaça  alisa untada d’oli, [*] per agual  
Lv 8,26  salgada d’oli e una foguasa  alisa posà sobra lo sèu [*]. 27 E tot açò  
Ex 12,39  de Agipta e féran-na pans  alisos, los quals cogéran sots sendra, car 
Lv 23,6  Senyor és. 6 [*] per VII dies pans  alisos [*]. 7 [*] nanguna obra de servici  
Lv 7,2  dels sants és, 2 e per amor de açò  allà on degolaran lo holocaust  
Lv 11,9 legudes a vós: tots aquells que han  alles ne scates, axí en mar com en terra e 
Ex 22,5  per ço que pexa [*] restituirà  allò. 6 »E si axirà foch e trobarà spiguas 
Lv 2,10  10 E qualquequal cosa romendrà de  allò, serà de Aron e de sos fills, sants  
Ex 6,6  6 E per amor de açò jo dich  alls fills d’Iraell: “Yo són lo Senyor  
Ex 14,2  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla  alls fills d’Israell que’s retórnan e  
Ex 19,4  metex havets vist ço que he fet  alls agepcians, ne com vos he portats  
Ex 23,33  féçan peccar en mi; car si servex  alls lurs déus, sertament a tu serà en  
Ex 25,22  les coses que yo menaré a tu e  alls fills d’Israell. 23 »E feràs taulla  
Ex 29,28  e a sos fills en dret de setgle  alls fills d’Israell, car promísies són e 
Ex 34,11  e los cananeus e los hateus e  alls fariseus e’lls eveus e als gebuseus. 
Ex 34,32  atrasí tots los fills d’Israell,  alls quals manà tot ço que havia oÿt de  
Lv 1,2  del testimoni e dix: 2 –Parlla  alls fills d’Israell e digues a ells:  
Lv 7,36  36 que manà a ells lo Senyor donar  alls fills d’Israell en relegió  
Lv 9,3  devant nostre Senyor. 3 E diràs  alls fills d’Israell: “Prenets un cabrit  
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Lv 20,6  qui’s declinarà als ancantadors e  alls ydolàtrechs e haurà fornicat ab ells, 
Ex 32,24  no sabem què li ha esdevengut.” 24  Alls quals yo diguí: “Aportau or.” E  
Ex 16,16  com ne haja mester a menjar, un  almut per cascun cap; sagons lo nombra de  
Ex 16,32  la qual mana Déu: “Umplits un  almut d’ell, e sia guardat a vostres  
Ex 16,33  magna com n’hi porà caber en un  almut, e stoge’ll devant nostre Senyor  
Ex 16,36  fins a la terra de Canan. 36 E lo  almut ab què mesuràran la magna era de la  
Ex 7,11  sabents e ancantadors, e faéran  alò metex per los encantaments [*], 12 e  
Ex 9,4  agepcians, axí que no perí res de  alò que pertanya als fills de Israell. 5 E 
Ex 29,38  serà santificat. 38 »E açò és  alò que feràs en l’altar cascun dia  
Ex 30,8 les lantes encendrà aquell, 8 e com  aloguarà aquellas al vespre, ferà perfum  
Ex 25,24  ella d’aur net. E feràs a ella  alredador tot entorn [*] 25 [*] un sercle  
Ex 1,11  ells. Adonchs adificàran ciutats  als tabernacles de Farahó: Phiroen,  
Ex 3,13  Moysèn al Senyor: –Vet que yo vaig  als fills de Israell e diré a ells: “Lo  
Ex 3,15  veguada Déu a Moysèn: –Açò diràs  als fills d’Iraell: “Lo Senyor, Déu de  
Ex 4,31  nostra Senyor los havia vesitats,  als fills d’Iraell e que havia guardada  
Ex 5,6 6 E manà en aquell dia lo majoral e  als altres: 7 –D’aquí avant no donets  
Ex 6,9  Moysèn totes les peraules aquestes  als fills de Israell, los quals no ohíran  
Ex 6,13  a Moysèn e Aron, e donà manament  als fills d’Iraell e a Farahó, rey de  
Ex 6,26  26 Aquest és Aron e Moysèn,  als quals manà Déu que traguésan lurs  
Ex 9,4 que no perí res de alò que pertanya  als fills de Israell. 5 E ordonà nostre  
Ex 10,12 la tua mà sobra la terra de Agipta,  als lagosts [*], que ménjan tota la herba  
Ex 11,7  depertí nostro Senyor entre  als agepcians e los fills d’Iraell.” 8 –E 
Ex 12,31  e axits d’entre mon poble, vós e  als fills de Israell, e anats sacrificar  
Ex 14,15  –De què’t clamas a mi? Parla  als fills de Israell que’s mòguan, 16 e  
Ex 15,8 les ayguas, la onda corech e stech,  als abisos fóran reblits enmig de la mar.  
Ex 19,6  són les peraules que perleràs  als fills d’Israell. 7 E vench Moysès e  
Ex 20,22  22 E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs  als fills d’Iraell: “Vós oÿts que del cel 
Ex 21,1  són los juýs que proposarets  als fills d’Israell: 2 »Si compreràs serf 
Ex 22,31  bèstias, mas gitar-les-hets  als cans. 23,Tit Capítol XXII 1 »No  
Ex 23,23  e a cananeu e a’veu e a jebuseu,  als quals yo contrestaré. 24 No adoreràs  
Ex 24,12 que escriví per so que’ls ansenyas  als fills d’Israell. 13 E levàran-sa  
Ex 24,14  Moysèn en lo munt de Déu, 14 e dix  als vells: –Esparats-vos así entrò que  
Ex 25,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills d’Iraell que apòrtan a mi les  
Ex 27,20 la cort serà d’eram. 20 »E tu mana  als fills de Israell que apòrtan a tu oli  
Ex 27,21  Açò serà perdurabla coltivament  als fills d’Israell e a lurs supcessós.  
Ex 28,12  de l’ephot, pedras de remenbrança  als fils d’Israell; e portarà Aron los  
Ex 28,40 de obra brescada d’aur. 40 E feràs  als fills de Aron gonelles de drap de li,  
Ex 29,43  yo parlaré a tu. 43 E aquí manaré  als fills d’Israell e santificaré altar  
Ex 31,13  a Moysèn; dix-li: 13 –Parla  als fills de Israell, e digues a ells:  
Ex 32,20  les ayguas e donà-les a beura  als fills d’Israell. 21 Dix a Aron: –Què  
Ex 32,27 sa a ell tots los fills de Leví, 27  als quals dix: –Açò diu lo Senyor Déu d’  
Ex 33,5  dix nostre Senyor a Moysèn: –Parla  als fills d’Israell. Digues-los que lo  
Ex 34,11  e alls fariseus e’lls eveus e  als gebuseus. 12 E guarda’t que null  
Ex 34,30  Senyor. 30 E com lo véran Aron e  als fills d’Israell ab la cara axí  
Ex 36,1  e Holiab e tots los hòmens savis  als quals Déus donà saviesa e entamiment  
Ex 36,2  e encara a tots los hòmens ensemps  als quals Déu havia donada saviesa, e  
Lv 2,2 e posa-hy ensens, 2 e porta-les  als fills de Aron, sacerdots, dels quals  
Lv 4,2  parlà Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla  als fills de Israell: »Ànima com pecarà  
Lv 7,7  e cascun sacrefici serà una ley:  als sacerdots que a ella ofariran  
Lv 7,23  [*] a Moysèn dient: 23 –Parla  als fills de Israell: »Lo sèu dels bous e  
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Lv 7,29 parlà Déu a Moysèn dient: 29 –Parla  als fills d’Israell: »Qui ofer sacrifici  
Lv 7,34  e deran-ho a Eron, sacerdot, e  als fills de aquell en fur del Senyor, en  
Lv 7,38  en lo munt de Sinayí com menà  als fills de Israell que ofarísan lurs  
Lv 11,2  Senyor a Moysèn e Aron: 2 –Digues  als fills d’Israell: »Guardats tot ço que 
Lv 12,2  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla  als fils d’Israell e digues a ells:  
Lv 15,2  Déu a Moysèn [*] dient: 2 –Parlats  als fills de Israell [*]: »Homa qui soferà 
Lv 15,31  del seu flux. 31 »E mostreràs  als fills d’Israell que’s guàrdan de  
Lv 16,33 nostre Senyor e encara a l’altar e  als saserdots e a l’univerç poble. 34 »E  
Lv 17,12  12 E per amor de açò dixí  als fills d’Israell: Tota ànima de vós no 
Lv 17,14  carn en la sanch és. Per ço he dit  als fills d’Israell: La sanch de tota  
Lv 18,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills d’Israell. Diràs a ells: »Yo  
Lv 19,10  grans caents no les agusteràs, mas  als pobles e palagrins los lexeràs colir.  
Lv 20,2  dient: 2 –Aquestes peraules diràs  als fills d’Israell: [*] e dels stranys  
Lv 20,6  [*]. 6 »Ànima qui’s declinarà  als ancantadors e alls ydolàtrechs e haurà 
Lv 21,1  de cert lo senyor a Moysèn: –Parla  als sacerdots fills de Aron e direts a  
Lv 21,24  a ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e  als fills seus e a tot Israell totes coses 
Lv 22,2  a Moysèn dient: 2 –Parle a Aron e  als fills d’ell que’s guàrdan de  
Lv 22,18  dient: 18 –Parla a Aron [*] e  als fills d’Israell. Diràs a ells: »Home  
Lv 23,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills d’Israell. Diràs a ells:  
Lv 23,10 lo Senyor a Moysèn dient: 10 –Parla  als fills d’Israell. Diràs a ells: »Com  
Lv 23,22  spigues romanents no les colireu;  als pobres e als palagrins les lexareu  
Lv 23,22  no les colireu; als pobres e  als palagrins les lexareu aquelles. Yo són 
Lv 23,34 lo Senyor a Moysèn dient: 34 –Parla  als fills d’Israell: Del XV dia de aquest 
Lv 23,44  Moysèn sobre les festes del Senyor  als fills d’Israell. 24,Tit Capítol  
Lv 24,2 1 E parlà nostre Senyor [*]: 2 –[*]  als fills d’Israell que apòrtan a tu oli  
Lv 24,23  Déu vostro. 23 E perlà Moysèn  als fills d’Israell, e adugéran aquell  
Lv 25,2 en lo munt de Sinaý dient: 2 –Parla  als fills de Israell e diràs a ells:  
Lv 25,6  seran a vosaltras en vianda a tu e  als teus servicials e sclaus e sclaves e  
Lv 25,39 ·l destrenyaràs de servitut axí com  als sclaus, 40 mas com a logater o  
Lv 25,46  46 e ab dret de haretatja rematreu  als suceÿdors e posayr-los-heu per  
Lv 26,37  a batalles. Nangú de vosaltres  als anamichs contrestar no porà. 38  
Lv 24,15  e alapídan aquell tot lo poble. 15  Als fills d’Israell parlaràs: »Hom qui  
Ex 29,24 e sos fills, e santificaràs aquells  alsant devant nostre Senyor, 25 [*] car  
Ex 29,26 alsat a Aron, e santificaràs aquell  alsant devant nostre Senyor, e serà en la  
Ex 29,26  lo pits del moltó, lo qual és  alsat a Aron, e santificaràs aquell alsant 
Ex 25,23 lonch, e I colze de ample, e mig d’ alt, 24 e cobriràs ella d’aur net. E  
Ex 25,25 que l’aur romendrà de IIII dits d’ alt, e sobra aquella feràs altra corona d’ 
Ex 27,1  sia quadrat, e haurà III colzes d’ alt. 2 E les IIII torres dels IIII angles  
Ex 27,18  d’ampla L colzes, e V colzes d’ alt, e serà de li tortís, e lurs colones,  
Ex 30,2  axí que vengue codrat, e haurà d’ alt II colzes [*] los seus corns, 3 e  
Ex 37,1  II colzes e mig [*] d’ampla, e d’ alt I colze e mig. E cobrí-la d’aur  
Ex 37,10 II colzes, e de ample I colze, e d’ alt I colze e mig; 11 e cobrí-la d’aur  
Ex 37,25  de cascuna cadra I colze, e d’ alt II colzes, e en cascun angla axia un  
Ex 38,1  cascuna quadra V colzes, e III d’ alt, 2 dell quall axían corns en cascun  
Ex 14,8 Israell; e aquells éran axits ab mà  alta. 9 E com los pasaguían los agepcians, 
Ex 17,15  sots lo sel. 15 Adifichà Moysèn  altar, e apellà lo nom de Déu «En mon  
Ex 20,24 déus d’aur ni d’argent, 24 ço és,  altar ferets de terra, e ofarets sobra  
Ex 20,25  e banayré tu. 25 »E si feràs a mi  altar de pedra, no adifiquas aquell ab  
Ex 20,26  26 »E no puges per scalons a l’ altar meu, per ço que no sia ravellada la  
Ex 21,14 enguan e’ll persaguex, de dins mon  altar lo deus pendra per ço que muyra. 15  
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Ex 24,4  Senyor. E levà’s matí e adificà  altar al raÿl del munt, e XII títols per  
Ex 24,6  e la part romanent buydà sobra l’ altar. 7 E pres lo libre dell fermament, e 
Ex 25,30 fin aur pur. 30 E posaràs sobre ell  altar lo pa de proposició devant mi  
Ex 27,1  27,Tit Capítol XXVI 1 »E feràs  altar de satim, lo qual haurà V colzos de  
Ex 27,5  [*] 5 [*] entrò la mytat de l’ altar. 6 E feràs barres a l’altar de fust 
Ex 27,6  de l’altar. 6 E feràs barres a l’ altar de fust de setim II, les qualls  
Ex 27,7  perxes o barras en dos lats de l’ altar per portar ell. 8 No soldat, mas va  
Ex 28,43  testamén e con se acostaran a l’ altar per ço que aminístran en lo  
Ex 29,12  posar-n’has sobra lo corn de l’ altar ab lo teu dit, e lo romanent de la  
Ex 29,16  la sanch de aquell, [*] sobra l’ altar, 17 e puys desmenbreràs lo moltó de  
Ex 29,18  tot lo moltó ab encens sobre l’ altar. Oferta és a Déu e odor suau [*].  
Ex 29,37  37 VII dies perdoneràs sobra l’ altar, e santificaràs aquell, e serà sant  
Ex 29,38  38 »E açò és alò que feràs en l’ altar cascun dia continuadament: II  
Ex 29,43  als fills d’Israell e santificaré  altar en ma glòria. 44 E santificaré al  
Ex 29,44  al tabernacla del testament ab  altar, e Aron ab sos fills per so que  
Ex 30,1  Capítol XXVIIIIª 1 »E feràs a ell  altar per fer perfum de timiama, e de fust 
Ex 30,4  meses bares ab què sia portat l’ altar. 5 E aquellas baras faràs de fust de 
Ex 30,6 d’aur. 6 E posaràs, ell devant, l’ altar contra lo vell e lo cobriment que  
Ex 30,18 entre lo testimoni del tabernacle e  altar. E matràs aygua, 19 e levar-se-  
Ex 30,20  e com sa deuran ajustar a l’ altar per ço que ofíran en aquell timiama  
Ex 31,8  que sobra ella és, [*] 8 [*] e l’ altar de la timiama, 9 e de l’holocaust e 
Ex 32,5  5 E com Aron oý açò, adeficà  altar devant ell, e alçà sa veu e cridà.  
Ex 37,25  d’aur net un quintar. 25 E féu un  altar a la timiana, de fust de satim, e  
Ex 37,27  perxes per ell e que poguésan l’ altar portar. 28 E les bares féu de fust  
Ex 38,1  38,Tit Capítol XXXVII 1 E féu  altar de holocaust de fust de satim, e  
Ex 38,7  lo lats de lla ara per portar l’ altar. E aquest altar no era sòlit, ans  
Ex 38,7  ara per portar l’altar. E aquest  altar no era sòlit, ans era comcavat, de  
Ex 38,30  del tabernacle del testimoni, e l’ altar ab lo crivell de l’aram e ab tots  
Ex 39,39  e lo cobertor del portal, 39 e l’ altar de aram, [*] e ses perxes e totes  
Ex 40,5  ab les sues lànteas aquí. 5 E a l’ altar del perfum estarà devant l’arqua  
Ex 40,6  6 E devant aquell posaràs l’ altar de l’holocaust. 7 E metràs lo  
Ex 40,7  7 E metràs lo pitxer entre l’ altar e lo tabernacle; omplir-l’has d’ 
Ex 40,24  nostre Senyor ordonà. 24 E posà l’ altar de ll’aur sots lo traginat dell  
Ex 40,27  antrament del tabernacle, 27 e l’ altar de l’holocaust en lo vestiari del  
Ex 40,28 tabernacla del testimoni prop de l’ altar. 29 E levàran-sa Moysès e Aron e  
Ex 40,30  de la covinença e pujàran a l’ altar, axí com manà nostre Senyor. 31 E  
Ex 40,31  palau entorn del tabernacla, e l’ altar fou portat en la tenda. Aprés que  
Lv 1,5 sanch de aquell gitant entorn de l’ altar qui és devant la porta del  
Lv 1,7  menbres, 7 posar-l’han sobra l’ altar del foch ab scles de lenya debans  
Lv 1,11  11 e sia degolat al lats de l’ altar que reguarda [*] devant nostre  
Lv 1,11  gítan la sanch de aquell sobra l’ altar entorn, 12 e depertèscan los menbres 
Lv 1,13  e sacrificar-ho-han sobra l’ altar en holocaust, e açò és molt suau  
Lv 1,15 ofariran aquells los sacerdots a l’ altar, e torcen-li lo coll axí que sia  
Lv 1,16  lo guavaig e la ploma fora de l’ altar, a la plaja de orient, en [*] loch  
Lv 1,17  aquella; e perfumerà sobra ell l’ altar ab la lenya qui és sobra lo foch  
Lv 2,9  del sacrifici e ofira’l sobra l’ altar, en odor de suavitat a nostre  
Lv 2,12 dons, e [*] sien conpostes sobra l’ altar en odor de suavitat. 13 »E qualqua  
Lv 3,2  scàmpan la sanch antorn de l’ altar, 3 e ofíran de la degolladura del  
Lv 3,5  5 de tot açò faça perfum sobra l’ altar, posat demunt les lenyes, e lo foch  
Lv 3,8  Aron scàmpan la sanch entorn de l’ altar, 9 e puxs ofíran la degolladura del  
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Lv 3,13  Aron scàmpan la sanch entorn de l’ altar, 14 e pendran de aquella en past del 
Lv 3,16 e cremar-ho-ha en foch sobra l’ altar e fer-n’ha perfum suau al Senyor  
Lv 3,17  pénjan los lombes oferets sobra l’ altar. 4,Tit Capítol IIIIº 1 E parlà Déu a 
Lv 4,7  sanch lexarà en lo fonament de l’ altar de l’holocaust en lo entrament del  
Lv 4,18  sanch pos en los corns de ll’ altar [*]. 19-20 [*] 21 Emperò la vadell  
Lv 4,30 seu dit e toch-na los corns de l’ altar de l’holocaust, e lo romanent git  
Lv 4,31  e perfumar-n’has sobra l’ altar en odor de suavitat al Senyor, e  
Lv 4,35 pacificament, e sia cremat sobra l’ altar en ensens a nostre Senyor, e prech  
Lv 6,9  ley de lo holocaust: Cremerà en l’ altar tota la nit entrò al matí, e lo foch 
Lv 6,9  e lo foch serà en aquell matex  altar. 10 E lo sacerdot vesta gonela e  
Lv 6,10  foch e posarà aquellas prop de l’ altar; 11 e puys despularà’s aquests  
Lv 6,12  crem tostemps sobra la ara de l’ altar, lo qual nodresqua lo sacerdot metén 
Lv 6,22 E tota la oferta serà cremada en l’ altar per lo sacerdot qui del para per  
Lv 7,2  aquell sia scampada entorn de ll’ altar. 3 E ofiren de la coha e dell grex  
Lv 7,5 faça’n lo sacerdot perfum sobra l’ altar, car asò és perfum a nostra Senyor  
Lv 7,30  lo pits, devant la porta de l’ altar del tabernacle [*] 31 [*]. 32 E la  
Lv 8,11  santifichà ells e salpesà sobra l’ altar VII veguades, e untà ell e tots sos  
Lv 8,15  son dit e tanyí los corns de ll’ altar entorn. E com l’hachsantificat,  
Lv 9,7  7 E dix a Aron: –Acosta’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 seu  
Lv 9,9  son dit, e toquà’n lo corn de l’ altar e gità lo romanent al fonament d’  
Lv 9,18 la sanch, la quall escampà sobra l’ altar entorn. 19 E lo sèu dell bou e la  
Lv 9,20 lo pits; e com foren cremades en l’ altar lo sèu, 21 e los pits de aquells e  
Lv 9,24 holocaust e lo sèu que era sobra l’ altar. E com lo poble viu açò, loàran  
Lv 10,12  aquell sens levat prop de l’ altar, cor sant dels sants és. 13 E  
Lv 16,25  per peccat serà perfumat sobra l’ altar. 26 »E aquell que haurà lexat anar  
Lv 16,33  de nostre Senyor e encara a l’ altar e als saserdots e a l’univerç  
Lv 17,6  los sacerdots la sanch sobra l’ altar de Déu a lla porta dell tabernacla  
Lv 17,11  e yo doné aquella a vós sobra l’ altar meu a perdonar sobre vostres ànimes, 
Lv 26,30 de vostres filles. 30 Destroyré les  altes coses vostres, e les vostres ýdoles  
Ex 25,10  [*] d’ampla, I colze e mig de  altesa. 11 E cobriràs ella de fin aur,  
Ex 1,15  la una havia nom Siphorà, e l’ altra, Puà–, 16 manant a elles: –Quant vós 
Ex 2,22 terra stranya.» E puys hach-ne un  altra, lo qual apellà Ètzer dient: «Lo Déu 
Ex 3,15  “Que és me tramet a vós.” 15 E dix  altra veguada Déu a Moysèn: –Açò diràs als 
Ex 4,6  Abram, Ysach e Jacob. 6 Dix-li  altra veguada nostre Senyor: –Mit ta mà en 
Ex 9,6 nostro Senyor la cosa aquesta en l’ altra dia, que foren morts tots los  
Ex 17,12  e Hur sofarían les mans, un deçà e  altra delà. E fóran les sues mans elçades  
Ex 18,4 palagrí en la terra aliena», 4 e l’ altra havia nom Aliètzar, dix: «Déu de mon 
Ex 18,13  ell devant nostre Senyor. 13 E l’ altra dia saÿa Moysèn per ço que jutgàs lo 
Ex 20,3 de casa de servitut. 3 »No sia a tu  altra déu sinó mi, 4 ne no faces [*]  
Ex 21,10  faça a’quella. 10 E si pendrà  altra, servesca a la macipa ses núpcies e  
Ex 21,18  sa berelleran e la un farà a ll’ altra proïsma seu ab pedra o ab puny, e  
Ex 21,35  morta. 35 E si algun bou nefrerà  altra bou que sia d’altri, e aquell  
Ex 25,12  sían en la un lats, e II, en l’ altra. 13 E faràs barras de fust de setim; 
Ex 25,14 II secles d’or de la un lats, e l’ altra per los II sercles de l’altra, e ab 
Ex 25,14 e l’altra per los II sercles de l’ altra, e ab aquestes baras serà aportada  
Ex 25,19  19 e la un sia a lha un lats, e l’ altra, a l’altra, 20 axí que cascun lats  
Ex 25,19 sia a lha un lats, e l’altra, a l’ altra, 20 axí que cascun lats de la  
Ex 25,25  dits d’alt, e sobra aquella feràs  altra corona d’aur. 26 E feràs IIII  
Ex 25,32  III de lla un lats e III de l’ altra; 33 III poms a manera de nou en la  
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Ex 26,5  ço que hom puga ajustar la un a l’ altra. 6 E feràs L ganxos d’aur ab què  
Ex 26,14  14 [*] e sobra aquesta feràs  altra cobriment de pells de bochs. 15 »E  
Ex 26,17 que una taulla sa puga ajunyr ab l’ altra, e despuys junyr totes, 18 les quals 
Ex 26,24  a damunt, e la I sa tendrà ab l’ altra ab tornets d’aur, e les II taules  
Ex 26,27  del testimoni, 27 e altres V en l’ altra lats e devers la plaja occidental.  
Ex 28,10  VI noms en la una pedra e VI en l’ altra, sagons la nativitat de aquells. 11  
Ex 28,14  d’aur net, la una tan gran con l’ altra, e feràs ellas d’obra spesa, e  
Ex 28,16 en doble, e heurà un palm de larc e  altra palm d’ampla. 17-25 [*]  
Ex 28,34  d’aur e squelles d’aur, e en l’ altra tira haja quasquavells d’aur e  
Ex 29,39 moltons de II anys, 39 un al matí e  altra al vespra sacrificaràs, 40 e la  
Ex 29,41  atratal masura matexa [*]. 41 E  altra anyell o moltó oferàs al vespra, axí 
Ex 30,2 ell, 2 e haurà de lonch un colze, e  altra d’ampla, axí que vengue codrat, e  
Ex 30,9  sobra aquell timiama que haja  altra conposició, ne oferta ne holocaust  
Ex 30,9  ne oferta ne holocaust que haja  altra trampament. 10 E pregarà Aron sobre  
Ex 32,9 t’han tret de terra de Agipta. 9 E  altra veguada dix nostre Senyor a Moysèn:  
Ex 32,27  tornats de la una porta entrò a l’ altra per mig de le alberguada. Cascú mat  
Ex 32,30 que do a vós banadicció. 30 E’n l’ altra dia parlà Moysèn al poble:  
Ex 33,20  an aquell qui’m plaurà. 20 E  altra veguada dix: –Tu no pots veure la  
Ex 36,16  juny sinch a una part e VI a lla  altra. 17 E féu, en cascuna de elles, L  
Ex 36,19 de pells de moltons anvarmalides, e  altra cobartor que stigués demunt aquestes 
Ex 36,22  per ço que’s junyís la una a l’ altra; e axí ho féu en totes les taules  
Ex 36,33  [*] contra la mar. 33 E féu atrasí  altra bara que pasàs per mig de les  
Ex 36,33 les taules, de la un angle tro a l’ altra. 34 E totes aquestes taules sían  
Ex 37,8  en la sumitat de la una part, e l’ altra en la sumitat de l’altra [*], 9  
Ex 37,8  e l’altra en la sumitat de l’ altra [*], 9 stanent lurs ales [*] la  
Ex 37,9  la clausta, reguardant la un a l’ altra. 10 E féu una taulla de fust de  
Ex 37,18  canons, III de una part e III d’ altra. 19 E havia en cascun canó III poms  
Ex 37,19  flors ensemps e ab liris; e ab l’ altra canó havia atrasí III poms a manera  
Ex 38,15  antrada del tabernacle. 15 E de la  altra part de la intrada del tabernacle  
Lv 2,14  oferta no ofires sal. 14 »Si en  altra manera oferràs dons de les tues  
Lv 4,7  contra lo vell [*]. 7 [*] e tot l’ altra romanent de la sanch lexarà en lo  
Lv 5,2  [*] per si matexa o per alguna  altra reptilla, e serà oblidada la sua  
Lv 5,7  Senyor, un per lo peccat e l’ altra per l’holocaust, 8-9 [*]; 10  
Lv 7,30  30 [*] en la sua mà lo sèu e en  altra lo pits, devant la porta de l’altar 
Lv 10,7  no axirets fora del tabernacle; en  altra manera parirets, e l’oli de lla  
Lv 12,8 un dells qualls a fer holocaust, l’ altra per peccat, e preguarà per ella lo  
Lv 13,33  egual en la cotna, 33 reurà’l en  altra loch meys de lla plagua, e tenrà’l  
Lv 13,56  que la vestadura serà levada  altra veguada [*]; 57 e [*] veurà hom que  
Lv 14,6 de terra sobra ayguas vives, 6 e l’ altra ocel pendrà ab lo fust de cedra e la 
Lv 14,9  tots los pèls del cors, e lau-sa  altra veguada lo cors e les vestadures. 10 
Lv 14,44  lo sacerdot hi entrarà e veurà que  altra lepra serà tornada e per les parets  
Lv 15,15  oferrà la un per lo paccat e l’ altra en holocaust e pregarà per aquell  
Lv 15,30  quals la un oferrà per peccat e l’ altra per holocaust, e pregarà lo prevera  
Lv 16,8  sorts sobra cascú: un a Déu e  altra a «trametrà» a Zezell; 9 e les  
Lv 16,10  en sort a Déu per peccat, 10 e l’ altra cabrit «na tramès» a Zezell, posarà  
Lv 19,6  sacrificada manjareu aquella, e l’ altra dia, e tot quant serà restat en lo  
Lv 19,19  no faràs pertisipar ab animals d’ altra condició o natura, e lo camp no’l  
Lv 20,17 per tant com lur legesa la un de l’ altra han demostrada, e portaran lur  
Lv 24,21  21 »Qui matarà bèstia dar-n’ha  altra per aquella; que ferirà l’hom, serà 
Ex 33,21  pot veura a mi home que visque. 21  Altra veguada dix: –Vet así és lo loch ab  
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Ex 22,31  les carns que seran mortes per  altras bèstias, mas gitar-les-hets als 
Lv 14,28  polze dret de la sua mà e del peu  altrasí en lo loch de la sanch qui és  
Ex 5,6 manà en aquell dia lo majoral e als  altres: 7 –D’aquí avant no donets gens de 
Ex 14,7  hòmens conbatens, e totes les  altres caretas de Agipta a obs de lla  
Ex 16,17 Israell. Collíran-na alguns més e  altres meys, 18 e aquell que meys na  
Ex 18,22  e serà leugera cosa a tu, e los  altres ho poran sofarir. 23 E si tu fas  
Ex 26,3  seran juntes ensemps, e les  altres V seran atrasí juntes. 4 E feràs  
Ex 26,8 e de aquesta masura seran totes les  altres. 9 Ajunyir-les-has de V en V, e 
Ex 26,20  guarda devers tramuntana poseràs  altres XX taules, 21 e aquestes hauran  
Ex 26,27  del tabernacle del testimoni, 27 e  altres V en l’altra lats e devers la  
Ex 27,12  cortina de L colzos, X colones, e  altres tans pilars en següén. 13 E en  
Ex 27,14 [*] e al un lats haja III colones e  altres tants pilars. 15 [*] 16 En le  
Ex 29,34  cremeràs lo romenent ab foch, car  altres no’n deven menjar, car  
Ex 34,4  II taulles de pedra aytals com les  altres éran, e levà’s da nits, e pujà en  
Ex 36,17  L bagues en les unes L, e en les  altres L, e açò perquè ensemps sa poguésan 
Lv 6,11  draps e vastir-se-n’han d’ altres, e pendrà les cendres e traurà-  
Lv 7,24  o de aquelles que seran mortes per  altres bèsties haurets en vostros diversos 
Lv 10,14-15 mi, 14-15 axí lo pits con totes les  altres coses restans. 16 E com Moysès  
Lv 11,4 no serà fesa, axí com lo camel e de  altres, no menjarets de aquelles, e entre  
Lv 13,5  ni mudada, tengue’l anclòs per  altres VII dies, 6 e lo dia VII guart  
Lv 13,54  lepra és, e tengua aquells per  altres VII dies. 55 E con veurà la fas de  
Lv 20,24  que he seperats a vosaltres dels  altres pobles. 25 Seperau vosaltras,  
Lv 20,26  lo Senyor, e us he seperats dels  altres pobles perquè fóseu meus. 27 »Hom o 
Ex 4,13  -te, Senyor, que hy trametas  altri. 14 E nostre Senyor iresch-sa ab  
Ex 21,35  bou nefrerà altra bou que sia d’ altri, e aquell morrà, vènan lo bou aquell 
Ex 21,5  vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo  am nostre senyor e ma muller e mos fills,  
Ex 2,2  un fill. E veren a ell molt bel, e  amaguàran-lo per III mesos. 3 E com més  
Ex 17,8  fills de Israell». 8 Adonchs venc  Amalech per conbatra los fills d’Israell  
Ex 17,10  a ell Moysèn, e batallà’s contra  Amalech. E Moysèn e Aron e Hur pujàran  
Ex 17,11 Israell vancia, e com baxava la mà,  Amalech sobrava. 12 E les mans de Moysès  
Ex 17,13 lo sol colguava. 13 Aflequí Josuè e  Amalech e son poble en boqua de coltell.  
Ex 17,14  de Josuè. Jo daliré la mamòria de  Amalech sots lo sel. 15 Adifichà Moysèn  
Ex 17,16  e la batalla de Déu serà contra  Amalech de generació en generació. 18,Tit  
Ex 20,6  en millers, en aquells qui  àman mi e guàrdan los meus menaments. 7  
Ex 23,23  23 »E irà mon àngell devant tu, e  amanar-t’he a’moreu e a heteu e a  
Lv 26,41 41 Caminaré yo donchs contra ells e  amanaré a ells en la terra batalívol entrò 
Lv 24,11  lo nom del Senyor e malaýs ell,  amanat fon a Moysès. E nomenà’s la mara  
Ex 14,11  en Agipta? ¿Per ço som nós  amanats en lo desert, per morir? Per què  
Lv 20,18  sanch de lla sua font, seran morts  amandosos d’enmig de lur poble. 19 »La  
Ex 16,3  lo desert, 3 e diguéran [*]: –Més  amàram éser morts per la mà de nostre  
Ex 15,23  cosa que fos apellat aquell loch  Amarech, per ço com éran amargoses. 24 E  
Ex 1,14  -los e anvejàvan-los, 14 e·n  amargor aportàvan la vida de aquells, e  
Ex 15,23  loch Amarech, per ço com éran  amargoses. 24 E murmurà lo poble contra  
Ex 15,23  ayguas de Marech per so com éran  amarsoses; per so fou covinent cosa que  
Ex 29,13  la ratalla del fetge, e lo grex de  ambdosos los renyons, e d’aquests  
Ex 21,16 o sa mara, de mort muyra. 16 »E qui  amblarà homa e vendrà aquell [*], muyra.  
Ex 2,12  null hom, [*] aucís lo egepcià e  ameguà’l en la erena. 13 E axí en lo  
Ex 33,12  a nostre Senyor: –Tu manes que yo  amèn aquest poble, e no’m fas a saber  
Ex 12,51  e Aron, 51 e’n aquell metex dia  amenà nostre Senyor los fills d’Iraell de 
Ex 3,1  secerdot de Mian, e com ell anàs e  amenàs son bestiar a la ora devers lo  
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Lv 20,17  han feta e horibla; seran morts  amendossos en presènsia dell pobla, per  
Lv 19,18  de legotaries [*]. 17 »[*] 18 [*]  Ameràs lo teu amich axí com tu matex. Yo  
Ex 39,12  12 en lo terç, ligírius, àchates e  ametistes; 13 en lo quart, crisòlits e  
Ex 11,2 tot lo poble que parla cascú ab son  amich, e les fembres ab lurs vaÿnes, que  
Ex 22,7  dan. 7 »E si algun comenarà a son  amich moneda o vaxella en guarda e li serà 
Ex 23,4  4 »E si encontraràs bou de ton  amich o asa arant, retornar-l’has a ton 
Ex 23,4  asa arant, retornar-l’has a ton  amich; 5 e si veuràs asa de ton amich ab  
Ex 23,5 ton amich; 5 e si veuràs asa de ton  amich ab càrech en tera, [*] ajudar-li- 
Ex 32,27  Cascú mat muller o frare o  amich o proïsma seu.” 28 E féran los fills 
Lv 19,18  [*]. 17 »[*] 18 [*] Ameràs lo teu  amich axí com tu matex. Yo són lo Senyor.  
Ex 28,43  se acostaran a l’altar per ço que  aminístran en lo santuari, per ço que en  
Ex 40,13  les santes vestadures per ço que  aminístran a mi [*]. 14-17 [*] 18  
Ex 28,3  a Aró, en les quals santificats  aministren a mi. 4 »Aquests són los  
Ex 5,11  vós na pugats haver, e no us serà  aminvat res de vostre obra. 12 E fou  
Ex 5,8  8 e ajustats sobre ell e no l’ aminvets res del trebal ne’ls lexets  
Ex 31,7 he menades a tu: 7 lo tabernacle de  amistança e la arqua del testimoni e la  
Ex 40,33  intrar Moysèn en la tenda de la  amistança, car la nuu la cobria [*]. 34 E  
Lv 24,3  del testimoni, en lo tabernacla de  amistança, posarà aquelles Aron de vespres 
Lv 24,8  rebuts dels fills d’Israell de  amistança per tostemps, 9 e seran de Aron  
Lv 26,42 sues, 42 e remenbrar-m’he de lla  amistança e pacta que fermí ab Jacob e  
Lv 26,45  45 e remenbrar-m’he de la mia  amistança primera quant los traguí de lla  
Ex 34,12  de aquella terra no faces  amistances, car ells són a tu en roÿna, 13 
Ex 5,17  vagats en ociositat, e per  amor de açò diets: “Anem a sacreficar a  
Ex 6,6  de lla mia covinença. 6 E per  amor de açò jo dich alls fills d’Iraell:  
Ex 9,16  semblant a mi [*]. 15 [*] 16 E per  amor de açò yo t’he posat, que mostre a  
Ex 13,15  primer nat de lles bèsties. E per  amor d’açò yo sacrifich a nostro Senyor  
Ex 16,25  disapta és de nostre Senyor; per  amor de açò no trobarets vuy al camp. 26  
Ex 16,26  és repòs de nostre Senyor, e per  amor de ço no trobarets. 27 E vench lo VII 
Ex 18,8  que Déu havia fet a Farahó [*] per  amor de Israell, e tot lo traball que era  
Ex 18,9 Senyor. 9 Fon molt alegre Jetró per  amor del bé que Déu havia fet a Israell  
Ex 20,11  hy són, e posà en lo VIIª dia. Per  amor de açò banaý Déu lo dia del disapta e 
Lv 7,2  »Santa dels sants és, 2 e per  amor de açò allà on degolaran lo holocaust 
Lv 11,33  haurà stat serà ensutzat; per  amor de ço deu éser trenquat. 34 Tots los  
Lv 13,28 asats clara, de cremament és, e per  amor de açò sia mundat, car siquatrix és  
Lv 13,52 e tot ço que serà atrobat, 52 e per  amor de açò sia cremada en flama de foch.  
Lv 17,5  enmig de mig de son poble. 5 E per  amor de açò deven ofarir sacrificis e dons 
Lv 17,12  en la ànima e perdonerà. 12 E per  amor de açò dixí als fills d’Israell:  
Ex 3,8 e de mel, al loch de Canan, heteu e  amoreu e fariseu e eeu e gebuseu, 9 car la 
Ex 3,17  Agipta en terra de Canan, hateu e  amoreu e fariseu e aveu e gebuseu, a la  
Ex 13,5  cananeus e dells hateus e dells  amoreus e dels eveus e dels jebuseus, los  
Ex 33,2  ço que gite’n los cananeus e los  amoreus e los hateus e’ls feriseus e’lls 
Ex 34,11  matex gitaré devant la tua fas los  amoreus e los cananeus e los hateus e alls 
Lv 18,6  de sanch no s’acosterà perquè  amostra la lagesa d’ela. Yo són lo  
Ex 25,10  de aquella haurà II colzes [*] d’ ampla, I colze e mig de altesa. 11 E  
Ex 26,8 haurà XXX colzos de lonch e IIII de  ampla, e de aquesta masura seran totes les 
Ex 27,1 qual haurà V colzos de lonch e V d’ ampla, así que sia quadrat, e haurà III  
Ex 27,18  haurà de longuesa C colzes, d’ ampla L colzes, e V colzes d’alt, e serà  
Ex 28,16  un palm de larc e altra palm d’ ampla. 17-25 [*] 26 [*] de  
Ex 30,2 haurà de lonch un colze, e altra d’ ampla, axí que vengue codrat, e haurà d’  
Ex 37,1  de lonch II colzes e mig [*] d’ ampla, e d’alt I colze e mig. E cobrí-  
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Ex 37,12  e cercle d’aur [*] tot entorn, de  ampla de IIII dits [*]. 13 [*] angles a  
Ex 25,17 fin aur, de dos colzos e mig [*] de  ample. 18 E faràs dos xerobins d’aur  
Ex 25,23  II colzes de lonch, e I colze de  ample, e mig d’alt, 24 e cobriràs ella d’ 
Ex 26,16  16 de longuesa de X colzes, e  ample I colze e mig. 17 E en los lats de  
Ex 36,21  de la taula de X colzes, e d’ ample I colze e mig. 22 II encastadures  
Ex 37,6 II colzes e mig, e I colze e mig d’ ample. 7 E féu II xerobins de pur aur, los 
Ex 37,10  e havia de lonch II colzes, e de  ample I colze, e d’alt I colze e mig; 11  
Ex 26,2 cortina serà de XXVIII colzes, e la  amplesa, de IIII colzos. Totes les  
Ex 27,13  pilars en següén. 13 E en aquella  amplesa de la cort que reguarda a orient  
Ex 36,15  de lonc XXX colzes, e IIII d’ amplla, e totes axí éran de una matexa  
Ex 6,20  per les sues companyes. 20 E pres  Amram muller Jacobech, sa tia, la qual  
Ex 6,20  Fóran los anys de la vida d’ Amram CXXXVII anys. 21 E los fills de  
Ex 30,14  tots aquells que hauran de XX anys  amunt donerà lo preu tot a nostre Senyor.  
Ex 7,9  “Prin la tua verge e gita-la  an terra devant Faraó” [*]. 10 [*] E  
Ex 9,22  e sobra [*] la herba dell camp, e  an tota la terra de Agipte. 23 E stès  
Ex 23,2  testimoni. 2 No saguiràs companya  an fer mal, ne en juý de molts no digues  
Ex 31,18 la sua obra.” 18 Donà nostre Senyor  an lo munt de Sinaý a Moysès, com hach  
Ex 33,19  de qui volré, e faré misericòrdia  an aquell qui’m plaurà. 20 E altra  
Ex 36,38  de aur, e los fonaments, ço és, ço  an què ells stàvan, que éran fichats en  
Lv 6,20  la Xª part de un sister de sèmola  an sacrifici perdurabla, la meytat per lo  
Lv 22,3  són lo Senyor. 3 »Digues a ells e  an aquells que vendran aprés d’ells: »Tot 
Ex 4,18  quall seran fets los senyals. 18 E  anà Moysès e tornà a Itró, son sogre, e  
Ex 14,19  qui guiava la posada d’Israell, e  anà detràs ells, ab ells agualment una  
Ex 18,27 E lexà’nar Moysèn son sogre, e ell  anà-sa’n en sa casa e terra. 19,Tit  
Ex 2,8  aquest infant. 8 Ella li dix: –Vé.  Anà tantost la macipa, apellà la mara de  
Lv 5,16  sa restituesca lo dan, e puys  anadesca-hy la V part e liura-hu al  
Ex 9,34 cessada e la padruscha e los trons,  anadí a peccat, 35 e fou anduraÿt son cor  
Lv 26,18  18 »E si axí no obayreu a mi,  anadiré-hy les iniquitats vostres a VII  
Ex 1,10  nós e·ns fésan gera, e que se  anadísan ab nostros anamichs, e que·ns  
Ex 15,9 fóran reblits enmig de la mar. 9 L’ anamich dix: «Jo’ls pesaguiré e’ls  
Ex 23,22  e faràs ço que he perllat, yo seré  anamich de tos anamichs, e aflegiré  
Ex 1,10  gera, e que se anadísan ab nostros  anamichs, e que·ns gitàsan de lla terra e  
Ex 15,6  tua drestra, Senyor, ha farit los  anamichs, 7 e en multitut de la tua glòria 
Ex 23,22  he perllat, yo seré anamich de tos  anamichs, e aflegiré aquells que a tu  
Ex 23,27  al qual tu entreràs, e tots tos  anamichs daré en ta servitut. 28 [*] 29  
Lv 26,7  límites, 7 perseguireu los vostres  anamichs e decauran devant vosaltres, 8  
Lv 26,8  a XªMª, e cauran los vostres  anamichs d’espasa en presència vostra. 9  
Lv 26,16  sembrareu la sament, que per los  anamichs serà devorada; 17 posaré la mia  
Lv 26,32  terra. Spaventar-se-han los  anamichs vostres com los habitadors de  
Lv 26,37  a batalles. Nangú de vosaltres als  anamichs contrestar no porà. 38 Perireu  
Lv 26,39  lurs malvestats en la terra de sos  anamichs, e per los paccats de lurs pares  
Lv 11,20  penada. 20 »E totes volotaries  anant sobra IIII peus serà abominabla a  
Ex 5,1  Senyor, Déu de Israell: “Lexa  anar lo meu poble per so que sacrifícan mi 
Ex 7,16  me ha tramès a tu dient: Lexa  anar lo meu poble per ço que sacrifich en  
Ex 8,1 a ell: “Açò diu nostra Senyor: Lexa  anar lo meu poble perquè sacrefiqua a mi.  
Ex 8,8  de mi e mon poble, e yo lexaré  anar lo seu poble per so que sacrifich al  
Ex 8,20  e diràs a ell: “Açò diu Déu: Lexa  anar lo meu poble [*], 21 car si no’l  
Ex 8,21  poble [*], 21 car si no’l lexes  anar, vet que yo tramatré a tu [*] e ton  
Ex 8,29 aquí avant no falesques que no leys  anar lo poble per sacrificar a nostre  
Ex 8,32  axí que en aquesta veguada no lexà  anar lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIª 1 Dix  
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Ex 9,1  Senyor Déu dels habreus: Lexa  anar lo peu poble per ço que sacrifich a  
Ex 9,7  ’s lo cor de Farahó e no lexà  anar lo poble. 8 E dix Déu a Mosyèn e  
Ex 9,13  “Açò diu nostro Senyor [*]: Lexa  anar lo meu pobla a secrificar, 14 car  
Ex 9,28  trons a lla pedra, per ço que lex  anar vós e que en nanguna manera de aquí  
Ex 9,35  cor e de sos serfs [*], e no lexà  anar lo poble d’Israell, axí com havia  
Ex 10,3  sotmès a mi? Per què no vols lexar  anar lo meu poble perquè sacrifich a mi? 4 
Ex 10,7  –Per què sofarim nós açò? Lexem  anar los hòmens per ço que sacrifícan al  
Ex 10,10  Senyor. 10 [*] –[*] Com lexaré  anar vós e vostres infants? Per què havets 
Ex 10,20  lo cor de Farahó, e no’n lexà  anar los fills d’Iraell. 21 E dix nostre  
Ex 10,27  lo cor de Farahó, e no volch lexar  anar ells. 28 E dix Farahó a Moysèn:  
Ex 13,15  era anduraÿt e no’ns volia lexar  anar, e nostre Senyor ocís tots los  
Ex 21,11  farà aquestes [*] coses, lexa-la  anar de grat sens moneda. 12 »E qui farà  
Ex 21,26 serventa e destrovirà ells, los lex  anar franchs [*]; 27 e si dent trencarà  
Ex 21,27  [*], per semblantment los lex  anar franchs. 28 »E si bou ferrà hom o  
Lv 13,54  que sien levades, e si no’n pot  anar, lepra és, e tengua aquells per  
Lv 14,7  que de dret sia purgat, e puys lex  anar lo perdal viu que se’n vol al camp.  
Lv 14,53 e ab l’hisop. 53 E com haurà lexat  anar lo perdal volar al camp desliura,  
Lv 16,10 e faça pregàrias sobra aquex, e lex  anar aquex en lo desert. 11 »E com açò  
Lv 16,26 altar. 26 »E aquell que haurà lexat  anar lo cabrit leverà sos vastiments e son 
Lv 16,32  axí com a cecerdot per son para, e  †anaran† vestadures de li e vestadures  
Ex 15,22  -se’n en lo desert de Sur, e  anàran III dies per lo desert, e no  
Ex 3,1  sogre, secerdot de Mian, e com ell  anàs e amenàs son bestiar a la ora devers  
Ex 4,24 nat engendrat [*]. 23 [*]” 24 E com  anàs en son camí e fos l’alberguada,  
Ex 10,11  mal? 11 No serà fet axí, mas  anats tans hòmens com vós vullats, e  
Ex 12,31  vós e als fills de Israell, e  anats sacrificar al Senyor axí com havets  
Ex 32,27 “L’home posa coltell a son lats, e  anats e tornats de la una porta entrò a l’ 
Ex 5,4  curosos del poble e de lurs obres?  Anats fer vostres fets! 5 E adonchs Farahó 
Ex 5,11  Farahó: que no do a vós palla. 11  Anats e cullits-na en qualqua loch que  
Ex 5,18  “Anem a sacreficar a Déu.” 18  Anats, donchs, e obrats, car palla no serà 
Ex 8,25  Farahó Moysèn e Aron e dix a ells:  –Anats e sacrificats al vostra Déu en  
Ex 10,8  e Aron a Farahó, lo qual dix:  –Anats e secrificats al Déu vostro [*]. 9  
Ex 10,24 E Faraó apellà Moysès e dix a ells:  –Anats e sacreficats al Senyor vostra Déu, 
Ex 12,21  los vells d’Israell. Dix a ells:  –Anats e pren[e]ts un animal per companyas  
Ex 12,32  prenets, axí com havets perllat.  Anats-vos-en e banaÿts mi. 33 E sforçà 
Lv 10,4  avoncle de Aron, e dix a ells:  –Anats e prenets vostres frares devant lo  
Ex 13,21  de lla fi del desert. 21 E Déu  anava devant ells per mostrar-los la  
Ex 2,5  en lo flum, e les sues mecipes  anàvan sobra la riba del flum. Com la  
Ex 14,7  e manà ab si DC caretes triades on  anàvan hòmens conbatens, e totes les  
Ex 2,3  faéran una erqueta de bova, e  anbreguàran-la de brach, e enpaguntàran  
Lv 10,9  Déu a Aron: 9 –Tot vi és qui pot  anbriagar; per què no beuràs tu [*] com  
Ex 7,11 11 E apellà Farahó hòmens sabents e  ancantadors, e faéran alò metex per los  
Ex 7,22  [*]. 22 E faéran semblantment los  ancantadors dells agepcians ab lurs  
Ex 8,18  de Agipta. 18 E féran atratal los  ancantadors [*] per adur poys, e no ho  
Ex 8,19  poguéran fer. [*] 19 Diguéran los  ancantadors [*]: –Lo dit de Déu és ací. E  
Ex 9,11  les bèsties. 11 E no poguéran los  ancantadors star devant Moysèn per rahó de 
Lv 20,6  [*]. 6 »Ànima qui’s declinarà als  ancantadors e alls ydolàtrechs e haurà  
Ex 7,22 ancantadors dells agepcians ab lurs  ancantaments, e fou anduraÿt lo cor de  
Ex 39,13  e totes aquestes pedras éran  ancastades en aur [*]. 14 E havia-hy XII 
Ex 36,24  post [*], là on tarminava l’ ancastadura. 25 E de la banda del  
Ex 28,11  fills d’Israell; aquestes pedras  ancastaràs en aur [*]. 12 E pose-les en  
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Lv 1,17  les ales de aquell, ne no  ançatarà ne ab ferre pertirà aquella; e  
Ex 35,3  que ferà en ell obra, muyra. 3 No  ancendràs foch en tots los vostros  
Lv 2,16  és del far e de l’oli, e tot l’ ancens, cor sacrifici és a Déu. 3,Tit  
Lv 16,12  e degoll aquell. 12 E prengua l’ ancenser e unpla-hu de les brasas, e  
Ex 9,24 Agipta, 24 [*] e fo en cantitat que  anch nangun temps no fonch tanta [*]. 25  
Lv 13,5  serà cresquda ni mudada, tengue’l  anclòs per altres VII dies, 6 e lo dia VII 
Ex 4,27  27 E dix Déu a Aron: –Ix  ancontre de Moysèn en lo desert. Lo qual  
Ex 12,27  e les vostres cases deliurans.” E  ancorbà-se lo poble e adorrà. 28 Axíran  
Ex 34,8  generació. 8 E cuytà’s Moysèn, e  ancorbà’s en terra e adorà, 9 e dix:  
Ex 4,31  havia guardada la lur aflicció, e  ancorbàran-sa e adoràran. 5,Tit Capítol  
Ex 8,27  [*]. 27 Nós irem per lo desert  andadura de III dies. Aquí sacrificarem al 
Ex 8,19  [*]: –Lo dit de Déu és ací. E fou  anderoÿt lo cor de Farahó, e no oý ells,  
Ex 26,35  l’arqua [*] 35 [*] e lo canalobre  andret de la taulla en lo lats del  
Ex 4,21 e feràs aquells devant Farahó. E yo  andurairé lo seu cor per ço que no lex lo  
Ex 8,32  que no’n fo vista una. 32 E fou  anduraït lo cor de Farahó, axí que en  
Ex 9,12  que en ells era [*]. 12 E Déu  anduraý lo cor de Farahó, e no oí ells,  
Ex 10,20  en totes les fins de Agipte. 20 E  anduraý nostra Senyor lo cor de Farahó, e  
Ex 11,10 axí com són scrits, e nostre Senyor  anduraý lo cor de Farahó, que no lexà axir 
Ex 14,8  de Agipta a obs de lla host. 8 E  anduraý nostra Senyor lo cor de Farahó,  
Ex 14,4  al desert los han closos.”, 4 E yo  andurayré lo cor d’aquells per ço que vos 
Ex 14,17  de lla Mar Roja en sech. 17 E yo  andurayré lo cor de Farahó e dells  
Ex 7,13  la vergue de aquells. 13 E fou  anduraÿt lo cor de Farahó, e no oyí  
Ex 7,22  ab lurs ancantaments, e fou  anduraÿt lo cor de Farahó e no l’oí, axí  
Ex 9,35 los trons, anadí a peccat, 35 e fou  anduraÿt son cor e de sos serfs [*], e no  
Ex 10,1 a Moysèn: –Entra a Faraó, car yo he  anduraÿt lo seu cor e de sos serfs per ço  
Ex 13,15 casa de servitut, 15 car Farahó era  anduraÿt e no’ns volia lexar anar, e  
Ex 7,3 de Israell de lla terra sua. 3 E yo  anduriré lo seu cor, e muntiplicaré mos  
Ex 39,17  tro al musclo, e aquí havia un  anell d’aur, 18 [*] e develàvan per les  
Ex 27,7 7 e metràs les perxes per les dites  anelles, e seran les perxes o barras en  
Ex 30,4  a ell sercle d’aur entorn 4 e II  anelles d’aur sots lo sercle per cascun  
Ex 36,13  a cada lats de cortines ell féu L  anelles de aur per ço que’s pogués junyr  
Ex 37,3  d’aur entorn, 3 e fermà IIII  anelles d’aur per angles, II anelles en  
Ex 37,3  IIII anelles d’aur per angles, II  anelles en cascun lats. 4 E féu bares de  
Ex 25,15  e seran les bares en los sercles o  anells, e null temps no los trauràs d’  
Ex 35,22  e les fembres aportàran braçales e  anells d’aur e braçaleres e nasals, e  
Ex 36,13 obra brodada, 9-12 [*]. 13 E féu L  anells d’aur que pàsan per orda per les  
Ex 37,5  d’aur, 5 les qualls posà per los  anells que éran en los lats de la archa  
Ex 37,27 una corona de aur tot entorn, ab II  anells d’aur sobra la corona per cacun  
Ex 38,5  de aram [*]; 5 e féu desota IIII  anells [*] per los qualls pesasen per les  
Ex 38,7  de aram, 7 e mès les perxes en los  anells sobre lo lats de lla ara per portar 
Ex 39,16 doble, 16 e II ganxos que tenían II  anells d’aur, e posàran II anels d’aur  
Ex 39,19  tanbé cadenas que prenían los II  anells de l’hossen, axí que lo hossen no  
Ex 26,29  posts cobriràs d’aur, e lurs  anels feràs d’or, per los quals les baras 
Ex 28,27  musclos e defora. 27 E faràs II  anels d’aur e metràs-los abdós sobra  
Ex 39,16  II anells d’aur, e posàran II  anels d’aur sobra los lats de l’hosen,  
Ex 5,3  de Israell apellà nós per ço que  anem la via de III dies per lo desert e  
Ex 5,8  vagar; e puxes cridaran dient:  “Anem, sacraficem al nostro Déu!” 9 Sían  
Ex 5,17 ociositat, e per amor de açò diets:  “Anem a sacreficar a Déu.” 18 Anats,  
Ex 3,19  lo rey de Agipta per ço que us ne  anets sinó per mà podarosa. 20 E yo  
Ex 8,28  vostro [*]; solament que no us ne  anets pus luny, e preguats per mi. 29 E  
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Ex 23,20  mara. 20 »Vet que yo tremet lo meu  àngel que vaga ab tu e que’t guart en la  
Ex 33,2  2 Dar-t’he per guiador lo meu  àngel per ço que gite’n los cananeus e  
Ex 14,19  host [*]. 18 [*] 19 E moch-sa l’ àngell de Déu qui guiava la posada d’  
Ex 23,23  que a tu aflegiran. 23 »E irà mon  àngell devant tu, e amanar-t’he a  
Ex 32,34  ço que he dit a tu: Vet que lo meu  àngell irà devant tu, e yo en lo dia de  
Ex 26,23  faràs que sían ajustades en l’ angla del tabernacla †e creximent†. 24 E  
Ex 37,25  e d’alt II colzes, e en cascun  angla axia un corn. 26 E cobrí aquell tot  
Ex 26,19  II desots cascuna taulla e en cada  angle. 20 E en lo lats sagon del  
Ex 27,9 plaça o cort al tabernacle, e’n l’ angle de tremuntana contra migjorn serà la 
Ex 36,33  per mig de les taules, de la un  angle tro a l’altra. 34 E totes aquestes  
Ex 38,2  2 dell quall axían corns en cascun  angle, e cobrí aquell de launes de aram. 3 
Ex 38,11  corbalons éran de argent. 11 En l’ angle devers tremuntana era la tenda ab  
Ex 25,12 d’or, los quals posaràs sobra IIII  angles de la archa: II sercles sían en la  
Ex 25,26  d’or, e posaràs aquells en IIII  angles de aquexa matexa taulla, per  
Ex 26,24  d’aur, e les II taules que en los  angles són posadores per aytal matexa  
Ex 27,2  alt. 2 E les IIII torres dels IIII  angles seran cubertes de aram. 3 E feràs  
Ex 37,3  3 e fermà IIII anelles d’aur per  angles, II anelles en cascun lats. 4 E féu 
Ex 37,13  de ampla de IIII dits [*]. 13 [*]  angles a manera de IIII peus 14 [*] que  
Lv 2,14  aquelles al foch, e puys los  angruneràs axí com a far, e axí oferàs les 
Lv 6,5  pensades retrà, 5 tot ço que per  anguan volia retanir, entregrament, e la V 
Ex 4,19 car tots aquells que quarían la tua  ànima són morts. 20 E pres Moysès sa  
Ex 12,15 levat en les vostres casas. Aquella  ànima serà perida de Israell que menjarà  
Ex 12,19  que menjarà cosa levada, parirà la  ànima de aquell de lla coŀleció d’Iraell, 
Ex 15,9  e depertiré lurs armes, e la mia  ànima serà enriqueïda. Yo trauré lo meu  
Ex 21,23 morà, jutjaràs sagons que’s merex:  ànima per ànima, 24 vull per vull, dent  
Ex 21,23  sagons que’s merex: ànima per  ànima, 24 vull per vull, dent per dent, mà 
Ex 21,30  mesa sobra ell, sia donada per la  ànima de aquell, o qualqua cosa que sia  
Ex 31,14  e qui farà en ell obra, perirà l’ ànima de aquell d’enmig de son poble. 15  
Lv 4,27  de peccats és. 22-26 [*] 27 »E si  ànima peccarà per ichnorància del pobla de 
Lv 5,1  perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E si  ànima pecarà e oirà la veu de sagrament e  
Lv 7,18  ofirent, que mejorment qualquaqual  ànima que aytal cabrit menyspreserà, serà  
Lv 7,20  net sia’n menjat d’ella. 20 E  ànima ensutzada que menjarà de lles carns  
Lv 7,27  de tots los animals [*]; 27 tota  ànima que menjarà sanch perirà del seu  
Lv 17,10  yo fermaré la mia faç contra la  ànima de aquel e scamparé aquella de son  
Lv 17,11  aquella de son poble, 11 car l’ ànima de la carn en la sanch és, e yo doné 
Lv 17,11  ànimes, car la sanch [*] en la  ànima e perdonerà. 12 E per amor de açò  
Lv 17,12 açò dixí als fills d’Israell: Tota  ànima de vós no mengerà sanch, ni encara  
Lv 17,14 e cobra-la ab de terra, 14 car l’ ànima de tota carn en la sanch és. Per ço  
Lv 17,14  de tota carn no manjareu, car l’ ànima de tota carn en la sanch és, e  
Lv 17,15  que menjarà aquella morrà. 15 »L’ ànima qui manjarà cosa de si morta o presa 
Lv 18,29  stada abans de vosaltres. 29 Tota  ànima que farà nangunes de aquestes coses, 
Lv 19,8  Senyor ha potlluïda, e perirà l’ ànima de aquell de enmig de son poble. 9  
Lv 24,18  Qui ferirà ni matrà animal, retrà  ànima per ànima. 19 »Qui ferà alguna  
Lv 24,18  ni matrà animal, retrà ànima per  ànima. 19 »Qui ferà alguna ferida o nafra  
Lv 26,30  de lles vostres ýdoles, e la mia  ànima vos abominerà 31 en tant que les  
Lv 2,1 a nostre Senyor. 2,Tit Capítol II 1  »Ànima com aporta sacrifici a nostre  
Lv 4,2 dix: 2 –Parla als fills de Israell:  »Ànima com pecarà per ignorància de  
Lv 5,2  portarà la sua iniquitat. 2  »Ànima que tocarà alguna cosa no neda, sia 
Lv 5,4  ho conexerà, digne és de culpa. 4  »Ànima que jurarà e mourà sos lavis a  
Lv 5,15  [*] 14 E perlà Déu a Moysèn: 15  –Ànima com tractarà falsia e’n aror en  
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Lv 5,17 lo moltó, e serà perdonat a ell. 17  »Ànima si pecarà per ignorància e ferà una 
Lv 6,2  1 Dix nostre Senyor a Moysèn: 2  –Ànima qui peccarà [*] encontra Déu nagarà 
Lv 20,6  en ell en lo fornicament [*]. 6  »Ànima qui’s declinarà als ancantadors e  
Ex 12,21  Dix a ells: –Anats e prenets un  animal per companyas vostres, e  
Lv 11,39  metex és ensutzada. 39 »Si algú  animal és mort de aquells qui són leguts a 
Lv 18,23  La dona no’s sotmetrà a nangun  animal ne’s mesclarà ab ell, car leig  
Lv 24,18  mort muyra. 18 Qui ferirà ni matrà  animal, retrà ànima per ànima. 19 »Qui  
Ex 9,6 altra dia, que foren morts tots los  animals dels agepcians, e dels fills d’  
Ex 34,19  mesculí serà meu de tots los  animals, axí de bous com de ovelles serà  
Lv 7,26  poble. 26 »E la sanch de tots los  animals [*]; 27 tota ànima que menjarà  
Lv 11,2 que sia vostre Déu. Aquests són los  animals que menjarets de tots los animals  
Lv 11,2  animals que menjarets de tots los  animals de lla terra: 3 tot aquel que ha  
Lv 11,46  sant. 46 »Aquesta és la ley dels  animals e de les volatarias e de totes  
Lv 19,19 tues bèsties no faràs pertisipar ab  animals d’altra condició o natura, e lo  
Lv 16,29  X dia del mes, aflegirets vostres  ànimas; nangú no faça obra, axí lo nadiu  
Ex 1,5  Gad, Aser. 5 E foren totes les  ànimes que hy entràran de la cuxa de Jacob 
Ex 12,4  casa, segons los nombres de lles  ànimes que sían sufacients a manjar l’  
Ex 16,16  sagons lo nombra de les vostres  ànimes que habítan en lo tabernacle, axí  
Ex 30,12  deran cascun preu per les sues  ànimes a nostre Senyor, e no serà plagua  
Ex 30,16  Senyor a perdonar sobre vostres  ànimes. 17 E perlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 11,44  44 [*] E no ensutzets les vostres  ànimes en totes les reptilles que’s mòvan 
Lv 11,46  e de les volatarias e de totes  ànimes vives que’s mòvan en aygua e  
Lv 16,31  é reposament, e aflagirets vostres  ànimes a fur de tostemps. 32 »E perdonarà  
Lv 17,11  altar meu a perdonar sobre vostres  ànimes, car la sanch [*] en la ànima e  
Lv 20,25  perquè no potluau les vostres  ànimes en la bèstia ne en lo aucel ne en  
Lv 26,16  vostres ulls e deseque les vostres  ànimes; debades sembrareu la sament, que  
Lv 11,21  abominabla a vós. 21 E qualquequal  anirà sobra IIII peus [*] haurà longuesa  
Lv 18,23  bèstia no pertisiparàs ne t’ anleguiràs ab ella. La dona no’s sotmetrà 
Lv 23,41  la festa d’él per VII dies cascun  anny; costum serà per a tostemps en  
Lv 23,3  car disapta de repòs és, e serà  anomenat sant. Nanguna faena no fareu en  
Lv 23,35  al Senyor. 35 »Lo primer dia serà  anomenat molt gran e molt sant. Nanguna  
Ex 1,17  e no faéran lo manament d’ell,  ans conservàran lurs infants. 18 E lo rey  
Ex 23,24  de aquells, ne colràs aquells [*],  ans los destroviràs [*]. 25 Servirets lo  
Ex 38,7 altar. E aquest altar no era sòlit,  ans era comcavat, de taules, e dintra  
Ex 37,23  VII lenternes e VII tanalles e sos  ansancers d’aur net. 24 E pesava lo  
Ex 18,20  a Déu [*], 20 e stablex homes que  ansènyan lo manament de Déu, e la manera  
Ex 4,12 Ara vé, e yo seré en la tua boqua e  ansenyar-t’he què perleràs. 13 Aquell  
Ex 24,12  que escriví per so que’ls  ansenyas als fills d’Israell. 13 E  
Ex 26,4  V seran atrasí juntes. 4 E feràs  anses, ço és, a manera de bagues, en lus  
Ex 26,5  cascuna part de la cortina haurà L  anses, ço és, bagues, per ço que hom puga  
Ex 36,13 lles cortines, que havían cascuna L  anses, e axí a cada lats de cortines ell  
Lv 21,1  de Aron e direts a ells: »No s’ ansutza lo sacerdot en les morts de la sua 
Lv 22,2  que són santificades [*], e no  ansútzan lo nom dels santificats a mi que  
Lv 21,23  s’acost a la ara, car màcula ha e  ansutzar no deu lo santuari meu. Yo són lo 
Ex 31,14  que santifich a vós. 14 [*] E qui  ansutzarà aquell, de mort morà; e qui farà 
Lv 15,31  que no múyran en lurs legesses com  ansutzaran lo meu tabernacle que és entre  
Lv 22,9 múyran en lo santuari com l’hauran  ansutzat. Yo só lo Senyor qui santifich a  
Lv 22,15  a vosaltres. 10-14 [*] 15 »E no  ansutzeràs les coses santificades dels  
Ex 39,6  encastades en aur, e en elles éran  antalats [*] los noms dels fills d’  
Ex 28,36  una launa d’or pur, en la qual  antallaràs la obra del solament sant de  
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Ex 4,10 perler, e de aquests III dies yo no  antandria so que tu has perlat. E he  
Ex 31,3  de sperit de Déu e de saviesa e de  antaniment e de eciència en tota obra 4  
Ex 7,17  vet què diu nostre Senyor: En açò  antenas que yo són Senyor. Vet que yo fir  
Lv 5,4  sa peraulla oblidadament e aprés  antendrà en la errada, 5 faça panitència  
Ex 25,11  una corona, un sercle d’aur tot  antorn, 12 e quatre sercles d’or, los  
Ex 28,32  loch de la quall serà lo cabès, e  antorn serà d’ell com a ora d’esberch  
Ex 37,6  -la. 6 E féu una clausta tot  antorn, de pur aur, e havia de lonch II  
Lv 3,2  Aron, sacerdots, scàmpan la sanch  antorn de l’altar, 3 e ofíran de la  
Lv 3,17  tot no menjarets, e lo grex que és  antorn del pits e aquell que pénjan los  
Ex 38,14  fonaments, una a cascun lats de la  antrada del tabernacle. 15 E de la altra  
Ex 40,26 E posà cubertor en lo portal, en l’ antrament del tabernacle, 27 e l’altar de 
Lv 6,26 manuch aquella en lo loc sant en l’ antrament del tabernacle. 27 »E  
Ex 8,4  e a tu e a ton pobla e a tos serfs  antraran les granotes.” 5 Dix Déu a  
Ex 14,22 E foren les ayguas dapartides, 22 e  antràran los fills d’Iraell per mig de  
Lv 9,23  pacificables, devellà, 23 e  antràran Moysèn e Aron en lo tabernacle  
Ex 1,10  gitàsan de lla terra e que hy  antràsan ells. 11 E matéran sobra ells  
Ex 26,21  XX taules, 21 e aquestes hauran  antrasí XL colones de argent, II a cascuna 
Ex 10,2  E de totes aquelles coses que són  antravengudes en Agipte, los meus senyals  
Ex 8,3  los flums de granotes, e pujaran e  antreran en la tua casa, e en la tua  
Ex 35,33  en aur e en argent e en eram, 33 e  antretallar pedres, e obra de fusta. E tot 
Ex 19,3  –Açò diràs a la casa de Jacob, e  anunciaràs açò a la casa d’Israell: 4  
Ex 34,24  tu e axamplaré ton terme, nengú no  anvajarà la tua terra, e tu, pugant, apara 
Ex 36,19  a lla tenda, de pells de moltons  anvarmalides, e altra cobartor que stigués 
Ex 1,13 e opremien-los e scarnían-los e  anvejàvan-los, 14 e·n amargor aportàvan  
Ex 24,5  per XII trips d’Israell. 5 E  anvià per jóvens dels fills d’Israell, e  
Ex 12,33  mi. 33 E sforçà’s Agipta de  anviar-los fora la terra dient: «Tots  
Ex 33,12  poble, e no’m fas a saber quals  anviaràs ab mi. E tu digist los me farias  
Ex 12,2  vós començament e primer mes de l’ any. 3 Perlats a tota la universa terra e  
Ex 13,10  lo fur aquest en son temps, d’ any en any. 11 »E com ta metrà nostre  
Ex 13,10  fur aquest en son temps, d’any en  any. 11 »E com ta metrà nostre Senyor en  
Ex 21,2 VI anys servescha a tu, e’n lo VII  any axirà franch de grat. 3 E ab aytal  
Ex 23,11  e ajustaràs ton splet; 11 lo VII  any [*] lexeràs reposar per ço que ménjan  
Ex 23,16  festa que és en l’aximent de l’ any, com ajustaràs tos fruyts del camp. 17 
Ex 23,17  del camp. 17 »III veguades en l’ any aparrà tot mascle teu devant lo Senyor 
Ex 23,29  ells devant la tua cara en un  any, ne la terra no serà trestornada  
Ex 30,10  lo corn d’aquell una veguada l’ any, en la sanch que és oferta per peccat, 
Ex 34,22  yo’t raemí en aquell temps de l’ any. 23 »III veguades en l’any aperrà tot 
Ex 34,23  de l’any. 23 »III veguades en l’ any aperrà tot mascle teu devant lo Senyor 
Ex 34,24  Senyor ton Déu III veguades en l’ any. 25 »No degollaràs sobre levat sanch  
Lv 1,10  o de cabres, l’holocaust sia de I  any, e ofíran-lo sens màcula, 11 e sia  
Lv 9,3 peccat e I vadell e un anyell d’un  any, e sien sens màcula en holocaust, 4 lo 
Lv 12,6 o per filla, porterà un anyell de I  any en holocaust e I poll de coloma o de  
Lv 14,10 II anyels nèdeus e una ovella de un  any sens taqua e III deenes de sèmolla en  
Lv 16,34  de aquells una veguada en l’ any. E ell féu axí con Déu manà a Moysèn.  
Lv 19,24 menjareu d’aquells. 24 En lo quart  any tots los fruyts seran santificats  
Lv 19,25  loables al Senyor; 25 en lo V  any manjareu los fruyts d’aquells [*]. Yo 
Lv 23,12  un anyell sens màculla, de un  any, en holocaust del Senyor, 13 e [*]  
Lv 25,4  los seus fruyts, 4 e en lo VII  any disapte serà de la terra, del  
Lv 25,5  tues promeyes no’ls culliràs, car  any de repòs de lla terra és. 6 E seran a  
Lv 25,10  vostra terra. 10 E santificats l’ any L, e apellar-l’has Ramisió a tots  
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Lv 25,11  [*] és jubileu [*], 11 [*]. E lo L  any no cenbrereu ne culireu voluntàriament 
Lv 25,12  12 per la santificació de l’ any jubileu [*]. 13 »[*] ratorna tothom a  
Lv 25,20  si direu què menjareu en lo VII  any, si no sembrereu ne collireu vostres  
Lv 25,21 la mia benedicció a vosaltres lo VI  any, e ferà fruyt de III anys, 22 e  
Lv 25,22  de III anys, 22 e sembrareu l’ any VIII e menjareu los fruyts fins al  
Lv 25,22 e menjareu los fruyts fins al VIIII  any; entrò a tant que les coses novelles  
Lv 25,29  de reembra-la dins lo temps de I  any. 30 E si no la haurà ramuda en l’any, 
Lv 25,30  30 E si no la haurà ramuda en l’ any, serà girada al comprador, e posayrà  
Lv 25,40  com a logater o conreador fins l’ any jubileu servirà a tu, 41 e aprés n’  
Lv 25,50  lo temps que ha a pasar fins l’ any del jubileu, e de la moneda per la  
Lv 25,51  los anys que romànan fins l’ any del jubileu, segons lo comte retrà-  
Lv 25,54 si per açò no’s porà rembra, en l’ any jubileu axirà ab sos fills. 55 »Car  
Lv 14,12  del testimoni, 12 e pendrà l’ anyel e ofarirà’l per la colpa, e lo  
Ex 12,3  prengua cascú de vós per casada un  anyell a lurs casas. 4 E si algú serà  
Ex 12,4  manor en nombra que no puga haver  anyell, prengua ell son vaý que és prop de 
Ex 12,4  que sían sufacients a manjar l’ anyell. 5 [*] mascla sens màculla e tenra, 
Ex 29,41  masura matexa [*]. 41 E altra  anyell o moltó oferàs al vespra, axí com  
Lv 3,7  net serà ofert ell. 7 »E si oferan  anyell devant nostre Senyor, 8 pòsan la mà 
Lv 5,6  per lo peccat 6 e ofira I  anyell dell folch o una cabra, e orerà per 
Lv 9,3  cabrit per peccat e I vadell e un  anyell d’un any, e sien sens màcula en  
Lv 12,6  per fill o per filla, porterà un  anyell de I any en holocaust e I poll de  
Lv 19,21  del tebernacle del testimoni I  anyell, 22 e preguarà per ell lo sacerdot  
Lv 23,12  és santifichada, serà tallat un  anyell sens màculla, de un any, en  
Lv 14,10  10 »E en lo dia VIII prengua II  anyels nèdeus e una ovella de un any sens  
Ex 6,16  Gerson e Caad e Merarí. E los  anys de la vida de Leví foren CXXXVII  
Ex 6,16  de la vida de Leví foren CXXXVII  anys. 17 E los fills de Gerson, fills de  
Ex 6,18  e Asuar e Hobron e Ozibal. E los  anys de Caad foren CXXXIII. 19 E los fills 
Ex 6,20  Aron e Moysèn e Marian. Fóran los  anys de la vida d’Amram CXXXVII anys. 21  
Ex 6,20  anys de la vida d’Amram CXXXVII  anys. 21 E los fills de Ysacar foren: Coré 
Ex 7,7 manà Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX  anys e Aron de LXXXIII com perlàran a  
Ex 12,40 Israell féran en Agipte fon CCCCXXX  anys; 41 los quals com fóran complits, en  
Ex 16,35  d’Iraell menjàran la magna per XL  anys entrò que venguéran en terra  
Ex 21,2  2 »Si compreràs serf hebreu, VI  anys servescha a tu, e’n lo VII any axirà 
Ex 23,10  [*] en terra de Agipta. 10 »Per VI  anys sembreràs ta terra e ajustaràs ton  
Ex 29,38  continuadament: II moltons de II  anys, 39 un al matí e altra al vespra  
Ex 30,14  14 E tots aquells que hauran de XX  anys amunt donerà lo preu tot a nostre  
Ex 38,25  que trespasàran en nombra de XX  anys [*], DCIIIMªDL pesos. 26 Fóran emperò 
Lv 25,3  los disaptas del Senyor. 3 »Per VI  anys sembreràs ton camp e per VI anys  
Lv 25,3 VI anys sembreràs ton camp e per VI  anys poderàs ta vinya e coliràs los seus  
Lv 25,8  de cert a tu VII setenas de  anys, que són XLIXª anys, 9 e sonareu lo  
Lv 25,8  VII setenas de anys, que són XLIXª  anys, 9 e sonareu lo corn lo VII mes e lo  
Lv 25,21  lo VI any, e ferà fruyt de III  anys, 22 e sembrareu l’any VIII e  
Lv 25,51 de logater; 51 e si més muntarà los  anys que romànan fins l’any del jubileu,  
Lv 25,52  comta ab ell segons lo nombre dels  anys, retrà lo restant dels anys al  
Lv 25,52  dels anys, retrà lo restant dels  anys al compredor. 53 Los que abans serví  
Ex 33,19 Senyor: –Yo mostraré tot bé a tu, e  apalaré lo nom de nostre Senyor devant tu, 
Ex 8,8  sobra la terra de Agipta. 8  Apallà Farahó Moysèn e Aron e dix:  
Ex 2,21  ço que manuch lo pa ab nós. 21 E  apallàran-lo. E jurà Moysès que staria  
Lv 23,37  les festes del Senyor les qualls  apallareu molt grans e molt santes.  
Ex 35,30 Israell: –Veus que nostre Senyor ha  apallat lo nom de Balehel, fill de Urí,  
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Ex 34,31  -sa de acostar prop d’ell. 31 E  apallats per ell, retornàran axí Aron com  
Ex 2,20  és aquell home? Per què’ll lexàs?  Apallats-lo per ço que manuch lo pa ab  
Ex 34,24  la tua terra, e tu, pugant,  apara’t devant nostre Senyor ton Déu III  
Ex 10,5  la terra, axí que res de ella no  aparà, e menjaran tot ço que és [*] a la  
Ex 13,7  Senyor. 7 Alís manjarets [*], e no  aparà a tu nanguna cosa levada ne en les  
Lv 9,6  que manà nostre Senyor: farets e  aparà a vós la glòria d’ell. 7 E dix a  
Lv 13,57  hom que en les primeres taques  aparà la lepra, sia cremada, 58 e si no hy 
Ex 3,16  a ells: “Lo Déus de vostres pares  aparaech a mi, lo Déu de Abram, lo Déu de  
Ex 6,3  dient: –Yo só lo Senyor, 3 que  aparaguí a Abram e a Ysach e a Jacob en  
Lv 16,2  arqua, per ço que no muyra, car yo  aparaguí sobra la cuberta e açò se féu en  
Ex 10,26  fins tant en aquell loch siam  aparaguts. 27 Enduraý nostre Senyor lo cor 
Ex 19,15  vestadures, 15 dix-los: –Stats  aparalats lo terç dia, e no us acostets a  
Ex 39,6  manat nostre Senyor a Moysèn. 6 E  aparallà II pedras de unicla encastades en 
Lv 13,58  lepra, sia cremada, 58 e si no hy  aparan, [*] serà munda. 59 »Aquesta és la  
Ex 23,15  de meses com axist de Agipta. E no  aparàs davant mi buyt. 16 »E la  
Ex 3,2 de Déu, en Horep. 2 E nostre Senyor  aparech a ell en flama de foch enmig de  
Ex 4,5  –Açò és fet per ço que crèguan que  aparech Déu de tos paras, Abram, Ysach e  
Ex 16,10  que lla glòria de nostra Senyor  aparech en nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn e  
Ex 16,14 E cobrí tota la fas de lla terra, e  aparech en lo desert una cosa manuda quax  
Lv 9,4  sèmolla mesclada ab oli, car vuy  aparech a vós Déu.” 5 E aportàran totes  
Lv 9,23  axíran e banaýran lo pobble. E  aparech la glòria de nostre Senyor a tota  
Ex 3,2  de foch enmig de una romeguera, e  aparia que’ll romaguer cremàs, e no  
Ex 23,17  camp. 17 »III veguades en l’any  aparrà tot mascle teu devant lo Senyor ton 
Ex 38,3 cobrí aquell de launes de aram. 3 E  aparrallà a ús de aquell diverses vaxells, 
Ex 23,20 via, e que’t men en lo loch que t’ apella. 21 Guarda ell e ou la sua veu, e  
Ex 2,8 li dix: –Vé. Anà tantost la macipa,  apellà la mara de aquell. 9 A la qual dix  
Ex 2,10 mia adobció en loch de fill. E ella  apellà lo nom de aquel Moysèn dient: «De  
Ex 2,22  consabé e infantà fill, lo quall  apellà Garson dient: «Peragrí fuy en terra 
Ex 2,22  E puys hach-ne un altra, lo qual  apellà Ètzer dient: «Lo Déu de mon para és 
Ex 3,18 ells: “Lo Senyor, Déu dels hebreus,  apellà a nós, e irem per via de III dies  
Ex 5,3 E ells diguéran: –Lo rey de Israell  apellà nós per ço que anem la via de III  
Ex 7,11  Farahó [*], e tornà colobra. 11 E  apellà Farahó hòmens sabents e  
Ex 10,16  Per la qual cosa, mantinent Farahó  apellà Moysèn e Aron e dix a ells: –Yo he  
Ex 10,24 aquells d’Israell [*]. 24 E Faraó  apellà Moysès e dix a ells: –Anats e  
Ex 12,21  nedius de lla terra. 20 [*] 21 E  apellà Moysèn tots los vells d’Israell.  
Ex 15,25  dient: –Què beurem? 25 Aquell  apellà nostro Senyor, e ell mostrà a ell  
Ex 16,31 son loch en lo dia VII. 30 [*] 31 E  apellà la casa de Israell lo nom d’aquell 
Ex 17,7  Déu dient: «És Déu ab nós o no?»,  apellà lo nom de aquell loch «Temptament e 
Ex 17,15 lo sel. 15 Adifichà Moysèn altar, e  apellà lo nom de Déu «En mon axalçament»,  
Ex 19,3  Moysèn pujà a nostre Senyor, e Déu  apellà Moysèn del munt. Dix: –Açò diràs a  
Ex 19,7  d’Israell. 7 E vench Moysès e  apellà los majors nats del poble, e dix- 
Ex 19,20 de Sinaý, en la suminat del munt, e  apellà Moysèn en lo cap de aquell. Com  
Ex 33,7  e tes-lo defora la posada, e  apellà lo nom de aquell «tabernacle de la  
Lv 1,1  Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1 E  apellà Moysèn e perlà a ell nostre Senyor  
Lv 9,1  complits VII dies, lo VIIIè die  apellà Moysèn Aron e sos fills e los fills 
Lv 10,4  E com ho oyí Aron, callà. 4 E  apellà Misael e Ethelsephan, fills de  
Ex 8,12  E axíran Moisèn e Aron de Farahó.  Apellà Moysèn nostre Senyor [*]. 13 E féu  
Ex 8,25  per aquesta manera de mosques. 25  Apellà Farahó Moysèn e Aron e dix a ells:  
Lv Inc  que és apellat Levítich, lo qual  apéllan los jueus Vaycrà. 1,Tit Capítol  
Lv 25,10 terra. 10 E santificats l’any L, e  apellar-l’has Ramisió a tots los  
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Lv 23,2  les festes dell Senyor les qualls  apellareu santes: 3 »Per VI dies fareu  
Ex 36,2 com nostre Senyor manà fer. 2 E com  apellàs Moysèn a ells, e encara a tots los 
Ex 15,23  per so fou covinent cosa que fos  apellat aquell loch Amarech, per ço com  
Ex 18,3  de aquells fills, lo qual un era  apellat Jerson dient [*]: «Strany fuy e  
Lv Inc  lo terç libre de Moysèn, que és  apellat Levítich, lo qual apéllan los  
Ex 19,11  levaran lurs vestadures, 11 e sien  apellats en lo dia terç, e [*] a ells en  
Ex 31,2  Senyor a Moysèn: 2 –Vet que yo  apelle per nom Besechel, lo fill de Urí,  
Ex 12,16  acceptats aquells qui són diputats  aperallar de menjar. 17 E observats lo  
Ex 34,2  les taulles que tranquist. 2 E stà  aperallat per lo matí per ço que puges  
Ex 4,1  ne oyran la mia veu, e diran: “No  aperech a tu nostre Senyor.” 2 Dix Déu a  
Ex 32,22  Tu coneys bé aquest poble, que és  aperellat a mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a 
Ex 34,23  l’any. 23 »III veguades en l’any  aperrà tot mascle teu devant lo Senyor Déu 
Ex 34,20  nat de tos fills reembràs, e no  aperràs devant mi buyt. 21 »VI dies  
Ex 17,5  e prin dells vells d’Iraell, e  aporta en ta mà la vergua ab la qual  
Lv 2,1  2,Tit Capítol II 1 »Ànima com  aporta sacrifici a nostre Senyor, sèmolla  
Lv 6,30 ’s degoll per peccat de la qual sa  aporta [*] a la tenda del tabernacle del  
Ex 14,25  de lles caretas dells agepcians, e  aportà’lls en la pregonesa. E diguéran  
Lv 8,10  manat a ell nostre Senyor. 10 E  aportà a ell untament d’oli ab lo quall  
Ex 25,14  l’altra, e ab aquestes baras serà  aportada la arqua; 15 e seran les bares en 
Lv 7,16  alguna cosa per volentat serà  aportada per sacrifici semblantment en  
Lv 16,27  per lo peccat, dels quals és  aportada la sanch en lo santuari, seran  
Ex 25,2  2 –Parla als fills d’Iraell que  apòrtan a mi les promísies de tots los  
Ex 27,20 »E tu mana als fills de Israell que  apòrtan a tu oli de arbras de olivers que  
Lv 24,2  2 –[*] als fills d’Israell que  apòrtan a tu oli de olives molt pur e net  
Ex 3,8  mans de Farahó e dels gepcians, e  aportar-los-he de aquella terra en  
Ex 29,8 -te-has a sos fills de aquell, e  aportar-los-has gonelles de li, e  
Lv 4,4 un vadel que sia net al Senyor. 4 E  aportarà aquell a la porta del tabernacle  
Lv 4,32  per peccat, la ovella que  aportarà sia nèdea, 33 [*] e degoll aquell 
Lv 17,9  holocaust o sacrifici 9 e no hu  aportarà a la porta del tabernacle per ço  
Lv 4,32  e serà-li perdonat. 32 »Si moltó  aportaran a sacrificar per peccat, la  
Ex 32,3  3 E faéran-ho axí lo poble  aportàran les oralleres a Aron. 4 E pres- 
Ex 35,22  22 E los hòmens e les fembres  aportàran braçales e anells d’aur e  
Ex 40,19 e posà la cubertura sobra ella 19 E  aportàran l’arqua del tabernacla, e penjà 
Lv 9,5  car vuy aparech a vós Déu.” 5 E  aportàran totes les coses que manà Moysèn  
Ex 23,19  matí. 19 Les promísies de ta terra  aportaràs en la casa dell Senyor ton Déu.  
Lv 2,13  de suavitat. 13 »E qualqua cosa  aportaràs per sicrificar, salaràs ab sal,  
Lv 2,13  sicrificar, salaràs ab sal, ne no  aportaràs al fermament del teu Déu del teu 
Ex 3,17  a vós en Agipta, 17 e dix que  aportaré vós de la aflecció de Agipta en  
Ex 6,8  senyorejament dells egepcians, 8 e  aportaré a vós en la terra sobra la quall  
Ex 15,26  manaments e observes [*], yo no  aportaré sobra vós la malesa que mis en  
Ex 32,21  –Què ha fet a tu aquest poble, que  aportases sobra ell tan gran peccat? 22  
Lv 16,27  la sanch en lo santuari, seran  aportats fora la alberguade e seran  
Ex 32,2  li és sdevengut. 2 Dix-los Aron:  –Aportats-me les orelleres [*] de  
Ex 32,24  24 Alls quals yo diguí:  “Aportau or.” E adugéran-lo a mi, e yo  
Ex 1,14  e anvejàvan-los, 14 e·n amargor  aportàvan la vida de aquells, e fèyan-  
Ex 35,25  diverses obres. 25 E les fembres  aportàvan de bon cor jesins e boquines e  
Lv 4,14  oferrà un vadel per lo peccat. E  aporten aquell a la porta del tabernacle,  
Lv 4,21  [*]. 19-20 [*] 21 Emperò la vadell  aporten-lo fora de la alberguada e  
Lv 16,6  e I moltó en holocaust; 6 e com  aporterà lo tor, orerà per si e per la sua 
Lv 16,24 li ses vestadures. E com serà axit,  aporterà e oferrà son holocaust e del  
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Ex 15,13  en lo poble que remist, e  aportest aquell en la tua fortalesa, en  
Ex 5,22  Senyor e dix: –Senyor, per què has  apramut lo teu poble, ne per què has  
Ex 2,1  -la. 2,Tit Capítol II 1 E  aprés açò, exí un home de la casa de Leví, 
Ex 2,11 l’havia tret.» 11 En aquells dies,  aprés que fon crescut Moysèn, axí a sos  
Ex 3,20  qui són faedores enmig d’ells, e  aprés açò lexarà vós. 21 E yo daré gràcia  
Ex 11,1  Farahó de una plagua, e Agipta, e  aprés açò lexar-vos-ha axir. 2 Digues  
Ex 11,6  tal que no fo debans ne serà  aprés; 7 e de tots los fills d’Iraell no  
Ex 11,8  tot lo poble que és sotmès a mi. E  aprés açò exirem.” 9 E axí-sa’n Moysèn  
Ex 14,10  los vulls e véran los agepcians  aprés d’ells, e taméran-sa fort.  
Ex 14,23  persaguían-los e intràran  aprés ells, e tots los cavalcants de  
Ex 15,20  Axíran totes les fembres  aprés d’ela ab tamborets e ab aldufs, 21  
Ex 16,1 Helim e Synaý, en lo XV dia del mes  aprés que fóran axits de terra de Agipta.  
Ex 28,43  serà a Aron e a la sua sament  aprés d’ell. 29,Tit Capítol XXVIII 1  
Ex 29,9 sacerdots en costuma del setgle. »E  aprés que hauràs untades les mans de  
Ex 29,29  Aron, hauran los fills de aquell  aprés d’ell per ço que en aquella unten e 
Lv 5,4 afermarà sa peraulla oblidadament e  aprés antendrà en la errada, 5 faça  
Lv 11,32  ensutsada entrò al vespra, e axí  aprés seran mundes. 33 Tot vaxell de terra 
Lv 11,38  serà donada aygua sobra samença e  aprés serà toquada per la mortaÿna, aquí  
Lv 14,48  la lepra depertida de lla casa,  aprés que la haurà exelbada, purificarà  
Lv 15,13  de pasió era ensutzat, nombrarà  aprés VII dies de la sua mundació, e  
Lv 15,25 no en lo temps de les mèstrues, mas  aprés lo temps, serà no nèdea quax axí com 
Lv 16,1  Capítol XVI 1 E parlà Déu a Moysèn  aprés la mort de abdossos los fills de  
Lv 17,7  en aquells, e aquells que seran  aprés d’ells. 8 »E a’quells dix: Home de 
Lv 19,7 lo terç dia ho cremereu. 7 Si nangú  aprés II dies menjarà de aquella, serà  
Lv 22,3  a ells e an aquells que vendran  aprés d’ells: »Tot hom qui s’acostarà de 
Lv 23,22  generacions [*]. 15-21 [*] 22 »E  aprés que haureu saguades les messes de  
Lv 23,43  43 perquè sàpian los que vendran  aprés de vosaltres que en cabanes fiu  
Lv 25,41  l’any jubileu servirà a tu, 41 e  aprés n’exirà ab sos fils e ratornarà a  
Lv 25,48  frare o a’lgú de son linatge, 48  aprés de la venda sa pot raembra;  
Ex 2,23  a mi de la mà de Farahó.» 23  Aprés molt de temps, morí lo rey de  
Ex 5,1 -sa e adoràran. 5,Tit Capítol V 1  Aprés açò, entràran Moysèn e Aron devant  
Ex 40,31  e l’altar fou portat en la tenda.  Aprés que totes aquestes coses fóran  
Ex 14,10 Hiroch contra Beelseon. 10 E com sa  apropinquàs Farahó, lavàran los fills d’  
Ex 20,1  1 E perlà Déu totes les peraules  aqu [*] dix: 2 –Yo són lo Déu Senyor teu  
Ex 2,10  de fill. E ella apellà lo nom de  aquel Moysèn dient: «De l’aygua l’havia  
Ex 8,31 31 lo qual féu sagons la peraula de  aquel, e tolch les mosques a Farahó e a  
Ex 14,5  lo cor de Farahó e dells serfs d’ aquel sobra lo poble, e dix: –Què volen  
Ex 14,30  30 Deliurà nostre Senyor en  aquel dia Israell de la mà dells  
Ex 20,17  proïsma. No desigeràs la muller de  aquel, ni son servent ne sa serventa, ne  
Ex 21,19  ’l farí, emperò que satisfaça en  aquel les despeses, axí dells metges com  
Ex 25,2  promísies de tots los hòmens, e de  aquel que ofir volentés pendràs aquelles.  
Lv 11,3  los animals de lla terra: 3 tot  aquel que ha depertida la ungla e que  
Lv 17,10  la mia faç contra la ànima de  aquel e scamparé aquella de son poble, 11  
Ex 4,16 serà en la tua boqua, e tu seràs en  aqueles coses que pertànyan a Déu. 17 E  
Ex 2,8  la macipa, apellà la mara de  aquell. 9 A la qual dix la filla de  
Ex 2,13  hebreus qui’s barelàvan, e dix en  aquell qui havia lo tort: –Per què fers  
Ex 2,14  –Per què fers ton proïsma? 14 E  aquell respòs: –Qui t’ha fet príncep ne  
Ex 2,20  ovelles. 20 E ell los dix: –On és  aquell home? Per què’ll lexàs? Apallats- 
Ex 2,21  ab ell. E pres Siporà, filla de  aquell, per muller, 22 la quall consabé e  
Ex 4,14  Aquest axirà a encontre teu, e  aquell perllerà ab ell, e veurà tu, e  
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Ex 4,15  posa la mia peraula en la boqua de  aquell, e yo seré en la tua boqua e en la  
Ex 4,16  a vosaltres què devets fer. 16 E  aquell parlarà per tu al poble, e ell serà 
Ex 4,25  de son fill, e toquà los peus de  aquell e dix: «Tu est nuvi de sanch a mi.» 
Ex 4,26  est nuvi de sanch a mi.» 26 E lexà  aquell pus que hach dit «nuvi de sanch a  
Ex 5,2  sacrifícan mi en lo desert.” 2 E  aquell respòs: –Qui és ton Senyor, que yo  
Ex 5,6  repòs de lles obres. 6 E manà en  aquell dia lo majoral e als altres: 7 –D’ 
Ex 8,22  tot linatja de mosques [*]. 22 En  aquell dia yo faré meravelles en la terra  
Ex 10,13  Senyor tramès vent bufant tro  aquell dia e aquella nit; e lo matí fet,  
Ex 10,26  què davem sacreficar fins tant en  aquell loch siam aparaguts. 27 Enduraý  
Ex 12,11  [*]. 10 [*]. 11 E axí menjarets  aquell: los vostros lombos sían sints, e  
Ex 12,14  terra de Agipta. 14 E vós haurets  aquell dia en remenbrança e salabrerets  
Ex 12,18  l’alís entrò a XXI dia de  aquell matex mes, a vespra. 19 Per VII  
Ex 12,19  cosa levada, parirà la ànima de  aquell de lla coŀleció d’Iraell, axí  
Ex 12,41 41 los quals com fóran complits, en  aquell matex dia exí tota la host de  
Ex 12,46  e no traurets de lla carn d’ aquell dafora, ne trenquarets os d’  
Ex 12,46 aquell dafora, ne trenquarets os d’ aquell. 47 »Tota la coŀleció dells fills  
Ex 12,48  sircuncisos tots los mascles d’ aquell; adonchs acòstan-ça a salebrar, e 
Ex 12,51  manà Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n  aquell metex dia amenà nostre Senyor los  
Ex 13,8  encontrades. 8 E recomptats [*] en  aquell dia e diràs: “Aquest és lo dia que  
Ex 14,2 la mar, contra Beelquefon, e devant  aquell castell pasarets sobra la mar. 3  
Ex 15,13  en lo poble que remist, e aportest  aquell en la tua fortalesa, en lo teu  
Ex 15,23  fou covinent cosa que fos apellat  aquell loch Amarech, per ço com éran  
Ex 16,4 n’ha cascú segons que haurà master  aquell dia, per ço que yo’ls asaig si  
Ex 16,18 -na alguns més e altres meys, 18 e  aquell que meys na cullia, com mesurava  
Ex 16,18  mesurava [*] trobava compliment, e  aquell que més ne cullia, com masurava no  
Ex 16,25 en aquells. 25 Dix Moysès: –Menjats  aquell vuy, cor disapta és de nostre  
Ex 16,31 apellà la casa de Israell lo nom d’ aquell magna, per ço com era samblant a  
Ex 16,34  Aron com manà Déu a Moysèn, e posà  aquell a reservar en lo tabernacle. 35 Los 
Ex 17,7 Déu ab nós o no?», apellà lo nom de  aquell loch «Temptament e barala sobre los 
Ex 18,16  los sacrets de Déu e la lig de  aquell. 17 Dix Jetró: –No és bona la cosa  
Ex 19,2 Sinaý, e faéran tendes e posades en  aquell loch, e devés la ragió del munt. 3  
Ex 19,16 la caliga era sobre lo munt cobrint  aquell. E fon oÿda veu gran de botzines  
Ex 19,18  ell ab foch, e pujava lo fum de  aquell quax com a fum de fornal. [*] 19  
Ex 19,20  munt, e apellà Moysèn en lo cap de  aquell. Com aquell li respongués, 21 dix a 
Ex 19,20  Moysèn en lo cap de aquell. Com  aquell li respongués, 21 dix a ell:  
Ex 19,23  prop del munt al poble e santifica  aquell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé e  
Ex 20,10  ton Déu, reposaràs e no faràs en  aquell nanguna obra, tu ne ton fill ne ta  
Ex 20,24  ferets de terra, e ofarets sobra  aquell holocausts e sacrificis  
Ex 20,25  a mi altar de pedra, no adifiquas  aquell ab pedres doladises, cor si tu  
Ex 20,25  cor si tu leveràs tayant sobra  aquell, serà ensutzat. 26 »E no puges per  
Ex 21,13 per voler-lo auciura, muyra. 13 E  aquell que no serà persaguit mas  
Ex 21,13  no serà persaguit mas desliurarà  aquell en les sues mans, meta’l hom en  
Ex 21,16  16 »E qui amblarà homa e vendrà  aquell [*], muyra. 17 [*] 18 »Com alguns  
Ex 21,18  proïsma seu ab pedra o ab puny, e  aquell no serà mort mes caurà en lit, 19  
Ex 21,19  sobra son bastó, serà ignocent  aquell qui’l farí, emperò que satisfaça  
Ex 21,21  tangut a pena, car la moneda de  aquell és. 22 »E si’s baralaran II hòmens 
Ex 21,30  ell, sia donada per la ànima de  aquell, o qualqua cosa que sia presa. 31 E 
Ex 21,35  altra bou que sia d’altri, e  aquell morrà, vènan lo bou aquell e  
Ex 21,35 altri, e aquell morrà, vènan lo bou  aquell e depertèscan entra si [*]. 36 E si 
Ex 21,36  hir o ara de III dies e no guardà  aquell son senyor, sertes ell deu smanar  
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Ex 22,2  no és tangut de lla sanch de  aquell. 3 Mas si sarà axit lo sol e s’  
Ex 22,3  ell deu morir. E si serà pres  aquell que ferà lo furt e no ha de què ho  
Ex 22,6  o guarbas de forment [*], sertes  aquell que ha mès lo foch smena lo dan. 7  
Ex 22,9  [*] veja la rahó de abdossos, e  aquell qui dirà lo jutja smenerà II tants  
Ex 22,30  sa mara, e lo VIII dia retràs a mi  aquell. 31 »Hòmens sants serets a mi, e no 
Ex 23,21  com peccarets, e és lo meu nom en  aquell. 22 Car si ohiràs la veu d’aquell  
Ex 23,22  aquell. 22 Car si ohiràs la veu d’ aquell e faràs ço que he perllat, yo seré  
Ex 24,10 Senyor de Israell, e sots lo peu d’ aquell quax obres de pedres de safir o  
Ex 24,13  -sa Moysèn e Yosuè, ministre d’ aquell, e pujà Moysèn en lo munt de Déu,  
Ex 25,9  e de tots los vexells, farets axí  aquell e a la sua coltura. 10 »Arqua de  
Ex 25,33  ço és, que prosaèxan de la asta de  aquell. 34 E en la asta del canalobra  
Ex 27,4  ses aÿnes d’eram. 4 E feràs en  aquell obra [*] de aram, e feràs sobra [*] 
Ex 27,20  pur, fet en pique, per ço que de  aquell crem [*] tostemps 21 en lo  
Ex 29,8 E acostar-te-has a sos fills de  aquell, e aportar-los-has gonelles de  
Ex 29,9  que hauràs untades les mans de  aquell, 10 acostaràs lo vadel devant lo  
Ex 29,10  posaran les mans sobra lo cap de  aquell. 11 E degoleràs aquell devant  
Ex 29,11  lo cap de aquell. 11 E degoleràs  aquell devant nostre Senyor, prop la porta 
Ex 29,15  fills pòsan la mà sobre lo cap de  aquell, 16 e degollar-l’has. E pendràs  
Ex 29,16  -l’has. E pendràs la sanch de  aquell, [*] sobra l’altar, 17 e puys  
Ex 29,26  és alsat a Aron, e santificaràs  aquell alsant devant nostre Senyor, e serà 
Ex 29,29 què usarà Aron, hauran los fills de  aquell aprés d’ell per ço que en aquella  
Ex 29,37  sobra l’altar, e santificaràs  aquell, e serà sant dels sants, e tot hom  
Ex 29,37  dels sants, e tot hom que toquarà  aquell serà santificat. 38 »E açò és alò  
Ex 30,7  quant pendrà les lantes encendrà  aquell, 8 e com aloguarà aquellas al  
Ex 30,9  generacions. 9 No posarets sobra  aquell timiama que haja altra conposició,  
Ex 30,10  10 E pregarà Aron sobre lo corn d’ aquell una veguada l’any, en la sanch que 
Ex 30,10  per peccat, e perdonerà sobra  aquell en les vostres generacions. Sant  
Ex 30,18 aram e un bací per levar, e posaràs  aquell entre lo testimoni del tabernacle e 
Ex 30,20  a l’altar per ço que ofíran en  aquell timiama a nostre Senyor, 21 per ço  
Ex 31,14  a vós. 14 [*] E qui ansutzarà  aquell, de mort morà; e qui farà en ell  
Ex 31,14  en ell obra, perirà l’ànima de  aquell d’enmig de son poble. 15 VI dias  
Ex 31,15  Senyor. Tot hom qui farà obra en  aquell dia morà. 16 Guarden los fills d’  
Ex 31,16  d’Israell lo disapta e colguen  aquell en lurs generacions; açò és  
Ex 32,1  nós déus que vàjan devant nós, car  aquell home, Moysèn, que’ns tragué de  
Ex 32,24  E adugéran-lo a mi, e yo gití  aquell en lo foch, e axí’n aquest vadell. 
Ex 32,28  la peraula de Moysès, e ocíran en  aquell dia quax XXIII milia hòmens. 29 E  
Ex 33,7  la posada, e apellà lo nom de  aquell «tabernacle de la covinensa». [*]  
Ex 33,19  qui volré, e faré misericòrdia an  aquell qui’m plaurà. 20 E altra veguada  
Ex 34,3  ne ovelles ne bous no pastúran en  aquell munt. 4 E tellà II taulles de pedra 
Ex 34,18  temps del mes de la spigua, car en  aquell temps del mes de lla spigua exist  
Ex 34,20  ovelles, e si no darà lo preu per  aquell, serà ocís. Lo primer nat de tos  
Ex 34,22  e la festa cor yo’t raemí en  aquell temps de l’any. 23 »III veguades  
Ex 35,2 disapta e repòs de nostre Senyor, e  aquell que ferà en ell obra, muyra. 3 No  
Ex 37,26  angla axia un corn. 26 E cobrí  aquell tot de aur net, e son tarrat e ses  
Ex 38,2  corns en cascun angle, e cobrí  aquell de launes de aram. 3 E aparrallà a  
Ex 38,3  de aram. 3 E aparrallà a ús de  aquell diverses vaxells, axí com olles e  
Ex 40,3  del testament. 3 E posaràs en  aquell la archa e posaràs devant aquella  
Ex 40,6  en lo tabernacle. 6 E devant  aquell posaràs l’altar de l’holocaust. 7 
Ex 40,27  del testimoni. E ofaríran en  aquell holocaust e sacrificis, axí com  
Ex 40,32  e la glòria de nostre Senyor omplí  aquell. 33 E no podia intrar Moysèn en la  
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Ex 40,35 e si pengava la nuu, stàvan-ça en  aquell metex loch. 36 E la nuu de nostre  
Lv 1,5  de Aron, secerdots, la sanch de  aquell gitant entorn de l’altar qui és  
Lv 1,11 los fills de Aron gítan la sanch de  aquell sobra l’altar entorn, 12 e  
Lv 1,17  17 E no destrovirà les ales de  aquell, ne no ançatarà ne ab ferre pertirà 
Lv 2,9 en les mans dels sacerdots. 9 E com  aquell oferrà aquella, prenga lo mamorial  
Lv 3,1  serà lur [*], axí com de bous,  aquell que sacrificarà, sia mascle o sia  
Lv 3,2  cap del seu sacrifici, e degollarà  aquell en la intrada del tabernacle, e los 
Lv 3,6  pasificar, sia mascle sia fembra,  aquell que oferrà complit e net serà ofert 
Lv 3,17  e lo grex que és antorn del pits e  aquell que pénjan los lombes oferets sobra 
Lv 4,4 que sia net al Senyor. 4 E aportarà  aquell a la porta del tabernacle del  
Lv 4,4  e posarà la sua mà sobra lo cap d’ aquell e degollarà aquell al Senyor. 5 E  
Lv 4,4  sobra lo cap d’aquell e degollarà  aquell al Senyor. 5 E pendrà de la sua  
Lv 4,14  un vadel per lo peccat. E aporten  aquell a la porta del tabernacle, 15 e  
Lv 4,15  los vells de Israell [*] lo cap de  aquell devant nostre Senyor, e com lo  
Lv 4,16  untat prengua de lla sanch de  aquell e port-la en lo tabernacle del  
Lv 4,30 e lo romanent git en lo fonament de  aquell. 31 E pendràs tot lo sèu axí com sa 
Lv 4,31  suavitat al Senyor, e pregerà per  aquell e serà-li perdonat. 32 »Si moltó  
Lv 4,33 aportarà sia nèdea, 33 [*] e degoll  aquell en lo loch on sòlan degollar los  
Lv 4,34  e lo romanent git al fonament de  aquell. 35 E prengua lo sèu e faça d’ell  
Lv 4,35 ensens a nostre Senyor, e prech per  aquell e per son peccat, e lurs peccats li 
Lv 5,4 lavis a mantir o a mal o a bé, e en  aquell jurament afermarà sa peraulla  
Lv 5,10  8-9 [*]; 10 [*] e pregua per  aquell lo sacerdot, e lo paccat de aquell  
Lv 5,10  aquell lo sacerdot, e lo paccat de  aquell serà perdonat. 11 »E si no basta  
Lv 5,16 -hu al saserdot, lo qual prech per  aquell ofirén lo moltó, e serà perdonat a  
Lv 6,3  o en una de totes ferà contra  aquell, en les quals coses solen peccar  
Lv 6,6  un moltó nèdeu del folch, e do  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  aquell per cascuna cosa que peccarà.  
Lv 6,9  entrò al matí, e lo foch serà en  aquell matex altar. 10 E lo sacerdot vesta 
Lv 6,23  de foch, e nangú no manuch de  aquell. 24 Parlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 6,27  »E qualquequal tocarà les carns de  aquell serà santifichat. E si de la sanch  
Lv 6,27  santifichat. E si de la sanch de  aquell en les vestadures serà scampada,  
Lv 6,29  sacerdotal mengen les carns de  aquell, car sant dels sants és, 30 e tota  
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch de  aquell sia scampada entorn de ll’altar. 3 
Lv 7,4  e lo sèu demunt ells, e la tella e  aquell del fetge [*], 5 e faça’n lo  
Lv 7,8  de l’holocaust haurà la pell d’ aquell, 9 e tot sacrifici de cèmolla qui  
Lv 7,16  per sacrifici semblantment en  aquell dia sia menjada; si alguna cosa  
Lv 7,34 ho a Eron, sacerdot, e als fills de  aquell en fur del Senyor, en ley  
Lv 8,15 sobra lo cap d’equell, 15 e degolà  aquell. Pres Moysèn la sanch e benyà son  
Lv 8,15  hachsantificat, scampà la sanch de  aquell en lo fonament. 16-17 [*] 18-21 [*] 
Lv 8,29  Senyor. 29 E pres lo pits, e alçà  aquell devant Déu, de l’ariet de la  
Lv 8,30  Aron e sobra los vestiments de  aquell e sobra sos fills [*]. 31 E com  
Lv 8,31  carns fora del tabernacle devant  aquell e menjats-les aquí, e los pans de 
Lv 9,9  e gità lo romanent al fonament d’ aquell. 10 E lo sèu e los ronyons, e féu  
Lv 10,12  oferta de nostre Senyor e menjats  aquell sens levat prop de l’altar, cor  
Lv 10,18  18 E no fo aduyta lla sanch de  aquell a lla santadat, e vós dagérets  
Lv 13,3 de lebrosia, e sagons l’arbitra d’ aquell serà depertit. 4 »Mas si serà luent 
Lv 13,4  blanch [*], prengua’l lo sacerdot  aquell e tingua’l enclòs per VII dies; 5  
Lv 13,6  VII dies, 6 e lo dia VII guart  aquell, e si serà scolorida la lebra e no  
Lv 13,31 cotna, e los cabells negres, tengua  aquell per VII dies, 32 e en lo dia VII  
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Lv 13,34  stigua en son loch [*], mundarà  aquell, e com haurà levades ses vestadures 
Lv 13,48  48 en stam e sots regiment de  aquell o serta pell [*], 49 si d’alba o  
Lv 13,55  VII dies. 55 E con veurà la fas de  aquell que no sia mudada ni revesa, ni  
Lv 14,4  la lepra que serà munda, 4 deman  aquell que serà purificat que ofira per si 
Lv 14,7 aucel degollat. 7 E de açò salpusch  aquell qui és mundat VII veguades per ço  
Lv 14,11  purificarà l’home, steblirà  aquell e totes aquestes coses devant Déu,  
Lv 14,25  25 [*] e la sanch de  aquell posarà sobra l’estrem de lla  
Lv 14,25  l’estrem de lla orella dreta de  aquell qui és mundat e sobra lo polze dret 
Lv 14,28  ha l’astrem de la orella dreta de  aquell e lo polze dret de la sua mà e del  
Lv 14,35  terra de vostra haretat, 35 vendrà  aquell que serà de casa e fer-ho-ha a  
Lv 14,51  aygües vives, 51 en la sanch de  aquell banyarà lo perdal viu, e lo fust e  
Lv 15,3  que hom toch la carn de  aquell qui decora, aytala humor és leig. 4 
Lv 15,5  5 E si algun home tocarà lo lit de  aquell, lau-sa les vestadures, e ell,  
Lv 15,13  10-12 [*] 13 »E si serà sanat  aquell qui d’aquesta manera de pasió era  
Lv 15,15 l’altra en holocaust e pregarà per  aquell devant Déu, e serà mundat dell flux 
Lv 16,9  sorts axiran a Déu, e oferrà Aron  aquell que serà axit en sort a Déu per  
Lv 16,11  per si e per la sua casa, e degoll  aquell. 12 E prengua l’ancenser e unpla- 
Lv 16,18 e gitarà aquella sobra los corns de  aquell entorn, 19 e git-na VII veguades  
Lv 16,26 serà perfumat sobra l’altar. 26 »E  aquell que 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 19,6  al Senyor perquè sia piadós, 6  aquell dia que sarà sacrificada manjareu  
Lv 19,8  ha potlluïda, e perirà l’ànima de  aquell de enmig de son poble. 9 »Com  
Lv 20,5  5 posaré la mia cara sobra l’homa  aquell e sobre [*] generació, e tallaré  
Lv 20,5  e sobre [*] generació, e tallaré  aquell e tots aquells que hauran consentit 
Lv 22,22  clapes o ronya [*], no preséntan  aquell al Senyor ni cramaran aquell sobra  
Lv 22,22  aquell al Senyor ni cramaran  aquell sobra la ara del Senyor. 23 »Lo bou 
Lv 22,30 al Senyor perquè sia piadors, 30 en  aquell dia menjareu aquellas coses; no  
Lv 23,11  sia piadors [*], e santificarà  aquell. 12 E en aquell dia que lla guarba  
Lv 23,12  [*], e santificarà aquell. 12 E en  aquell dia que lla guarba és santifichada, 
Lv 23,36 nanguna obra de servici no fareu en  aquell. 37 »Aquestes són les festes del  
Lv 24,12  de Ubrí, trip de Dan. 12 E materen  aquell en la presó fins que conaguesen què 
Lv 24,14  les mans sobra son cap, e alapídan  aquell tot lo poble. 15 Als fills d’  
Lv 24,23  als fills d’Israell, e adugéran  aquell que havia blesmat fora les tendes e 
Lv 25,35  ton frara e malalt de mans, rebràs  aquell axí com a stranger e palagrí e  
Ex 4,13 e ansenyar-t’he què perleràs. 13  Aquell dix: –Prech-te, Senyor, que hy  
Ex 12,19 no sia trobat en les vostres casas.  Aquell que menjarà cosa levada, parirà la  
Ex 15,25  Moysèn dient: –Què beurem? 25  Aquell apellà nostro Senyor, e ell mostrà  
Lv 11,10 de flums o en stanys, menjarets. 10  Aquell qui no haurà ales ne scata, [*] en  
Ex 2,1  la casa de Leví, e pres muller de  aquella matexa casa, 2 la qual concebé e  
Ex 3,8  gepcians, e aportar-los-he de  aquella terra en terra bona e delitosa,  
Ex 4,9 flum e gita-la en lo foch, e tota  aquella dell flum tornerà en sanch. 10 Dix 
Ex 6,8  a Abram e Ysach e Jacob, e yo daré  aquella a vós a posayr. Yo són Senyor.” 9  
Ex 9,10 pols de la cenra del forn, e scampà  aquella Moysèn devers lo cel, e mantinent  
Ex 10,13 tramès vent bufant tro aquell dia e  aquella nit; e lo matí fet, lo vent  
Ex 12,8  ell. 8 E menjarets les carns en  aquella nit, rostides ab foch, [*] ab  
Ex 12,16  e somplentitat, e’n lo dia VII  aquella matexa fastivitat serà faedora  
Ex 12,31  31 Cridà Farahó a Moysèn e Aron en  aquella nit e dix: –Levats-vos e axits  
Ex 13,11 que ha jurat a tos pares que donerà  aquella a tu, 12 depertiràs aquells que  
Ex 14,16  la Mar Roiga, e departir-se-ha  aquella, per ço que éntran los fills d’  
Ex 21,8  -la a pobla strany si menyspresà  aquella. 9 E si son fill sposarà aquella,  



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

63 
 

Ex 21,9  aquella. 9 E si son fill sposarà  aquella, sagons costuma dells fills faça a 
Ex 21,34  de lla sisterna pach lo preu de  aquella bèstia que hy serà morta. 35 E si  
Ex 25,10  de setim farets, la longuesa de  aquella haurà II colzes [*] d’ampla, I  
Ex 25,25  de IIII dits d’alt, e sobra  aquella feràs altra corona d’aur. 26 E  
Ex 27,13  tans pilars en següén. 13 E en  aquella amplesa de la cort que reguarda a  
Ex 28,33  laugerament. 33 Daval al peu de  aquella gonella faràs megranes de blau e  
Ex 28,35 aur e megranes atrasí. 35 E vestirà  aquella Aron en l’ofici del ministre per  
Ex 28,37  de nostre Senyor. 37 E liguaràs  aquella ab fill blau, e serà sobraposada a 
Ex 29,29  aquell aprés d’ell per ço que en  aquella unten e consegren les mans d’  
Ex 29,30  d’aquells. 30 VII dies [*], e per  aquella serà costituició de sos fills qui  
Ex 33,1  Jacob dient: “A la tua sament daré  aquella.” 2 Dar-t’he per guiador lo meu 
Ex 34,12 que null temps ab los habitadors de  aquella terra no faces amistances, car  
Ex 36,1  que sabésan fer obra de ferre,  aquella que’n lo santuari fos nacesari,  
Ex 37,2  pur, de dins e de fora. 2 E féu a  aquella un sercle d’aur entorn, 3 e fermà 
Ex 40,3 en aquell la archa e posaràs devant  aquella lo vell. 4 E aduràs aquí [*]  
Ex 40,4  tot son arasament, e posaràs sobra  aquella totes aquellas coses que’t són  
Ex 40,8  intrada de la tenda e la plaça de  aquella. 9 »E pendràs lo untament de l’  
Ex 40,19  del tabernacla, e penjà devant  aquella lo vell per ço que pogués oyr la  
Lv 1,17  ne no ançatarà ne ab ferre pertirà  aquella; e perfumerà sobra ell l’altar ab 
Lv 2,6  de lavat [*]; 5 [*] 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 [*] oferan  aquella a nostre Senyor, 13 pos la sua mà  
Lv 3,13  13 pos la sua mà sobra lo cap de  aquella e degol-la en lo tabernacla en  
Lv 3,14 entorn de l’altar, 14 e pendran de  aquella en past del foch del diumenga e lo 
Lv 4,5  E pendrà de la sua sanch e portarà  aquella en lo tabernacla dell testimoni, 6 
Lv 4,6  testimoni, 6 e benyarà son dit en  aquella sanch e salpuçar-n’ha VII  
Lv 4,29  la qual és per peccat, e degol  aquella en loch de ll’holocaust, 30 e  
Lv 5,11  I sester, de cèmola, e no meta en  aquella oli, ne ensens ni n’hi pos gens,  
Lv 6,2 e ell l’haurà rabuda e ell enblarà  aquella, o en alguna manera la nagarà o li 
Lv 6,21  en paella ab oli, e ofariran  aquella calent en odor de suavitat a  
Lv 6,26  26 E lo sacerdot qui ofer, manuch  aquella en lo loc sant en l’antrament del 
Lv 8,9  en lo cap, e en lo frontal de  aquella posà la làmina de aur consegrada  
Lv 10,17  de iniquitat e que preguets per  aquella a nostre Senyor. 18 E no fo aduyta 
Lv 10,19  axí com tu veus. Com poguí menjar  aquella? E cridaren a mi e mengí del  
Lv 11,4  e entre les inmundes reputats  aquella. 5 »E lo conill, que remugue e no  
Lv 12,7 que ho ofira devant Déu e prech per  aquella, e axí serà mundada del decoriment 
Lv 13,3  conna e los pèlls blanchs mudats,  aquella collor és spècia de lepra, e  
Lv 14,36  la sua casa abans que entra ell en  aquella e que vege si alguna lepra serà en 
Lv 14,36  e que vege si alguna lepra serà en  aquella, per ço que tota no sia feyta  
Lv 14,37  37 E com vaurà en les parets de  aquella la plagua verda o vermella e la  
Lv 14,44 màcules, la lepra és perseverant en  aquella, la casa és inmunde. 45 La qual  
Lv 14,47  al vespra; 47 e qui dormirà en  aquella o hy menjarà, leverà la sua  
Lv 14,48  que la haurà exelbada, purificarà  aquella pus li és ratude sanitat. 49 »E en 
Lv 14,49 sanitat. 49 »E en la purificació de  aquella prengua II perdals e fust de cedre 
Lv 14,52  per VII veguades, 52 e purificarà  aquella axí en la sua sanch del perdal com 
Lv 15,22  sutza. 22 E qui tocarà lo lit de  aquella leverà lo seu vestiment, e ell,  
Lv 16,18 18 [*] e port la sanch [*] e gitarà  aquella sobra los corns de aquell entorn,  
Lv 17,10 contra la ànima de aquel e scamparé  aquella de son poble, 11 car l’ànima de  
Lv 17,11  la carn en la sanch és, e yo doné  aquella a vós sobra l’altar meu a  
Lv 17,14  sanch és, e quisvulla que menjarà  aquella morrà. 15 »L’ànima qui manjarà  
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Lv 18,17  les sues vergonyes, car carn de  aquella són [*]. 18-21 [*] 22 »[*] car  
Lv 18,27 fóran devant vosaltres e ensutzàran  aquella. 28 Guardau, donchs, que a  
Lv 19,6  dia que sarà sacrificada manjareu  aquella, e l’altra dia, e tot quant serà  
Lv 19,7 7 Si nangú aprés II dies menjarà de  aquella, serà spaventabla e tengut de  
Lv 19,23  en la terra e haureu plentat en  aquella arbres portans fruyts, levar-n’ 
Lv 20,6  posaré la mia cara [*] e mataré  aquella de mig de son poble. 7 »Santificau 
Lv 21,7  ni desonest no pendran muller, ne  aquella que rebujada és de son marit, car  
Lv 22,18  o volentàriament presentar vulla  aquella cosa en holocaust al Senyor, 19  
Lv 22,28  presentar sa porà al Senyor; 28 e  aquella vacha o ovella no serà sacrificade 
Lv 24,5 »Pendràs de cert sèmola e couràs d’ aquella XII pans que en cadescú haurà II  
Lv 24,21 matarà bèstia dar-n’ha altra per  aquella; que ferirà l’hom, serà punit. 22 
Lv 25,25 vendrà lo seu propinqua per raembra  aquella, fer-ho pot; 26-27 [*]. 28 [*] e 
Lv 25,30 serà girada al comprador, e posayrà  aquella e los seus succeïdors per a  
Lv 26,1  en vostra terra perquè adoreu  aquella, car yo són lo Senyor Déu vostro.  
Lv 26,32  vostres com los habitadors de  aquella seran deperduts, 33 [*] e les  
Lv 26,35 vostres disaptes quant habitàveu en  aquella. 36 »E los que de vosaltres  
Ex 12,15 no serà levat en les vostres casas.  Aquella ànima serà perida de Israell que  
Ex 10,26  romandrà d’ells una ungla, ni de  aquellas coses qui són necesàrias a sarvir 
Ex 30,5  ab què sia portat l’altar. 5 E  aquellas baras faràs de fust de satim e  
Ex 30,8  encendrà aquell, 8 e com aloguarà  aquellas al vespre, ferà perfum de timiama 
Ex 32,19  gità les taules en terra e trenquà  aquellas al peu dell munt. 20 E pres lo  
Ex 40,4  e posaràs sobra aquella totes  aquellas coses que’t són manades. E lo  
Lv 5,15  com tractarà falsia e’n aror en  aquellas coses que són del Senyor  
Lv 6,10  cendras que farà lo foch e posarà  aquellas prop de l’altar; 11 e puys  
Lv 11,24  vós. 24 »E qui tocarà mortaÿna de  aquellas, serà ensutzat e no serà nèdeu  
Lv 22,2  als fills d’ell que’s guàrdan de  aquellas coses que són santificades [*], e 
Lv 22,30  piadors, 30 en aquell dia menjareu  aquellas coses; no romendrà nanguna cosa  
Ex 10,2  dels fills de Israell. E de totes  aquelles coses que són antravengudes en  
Ex 16,23  és santificat al Senyor. Totes  aquelles coses que haureu obs demà, feu, e 
Ex 18,19 serà Déu ab tu: sies tu al poble en  aquelles coses que pertanyen a Déu [*], 20 
Ex 25,2  de aquel que ofir volentés pendràs  aquelles. 3 Aquestes són les coses que  
Ex 25,13  barras de fust de setim; cobriràs  aquelles d’or, 14 e pasaràs la una barra  
Ex 25,37  37 E feràs VII làntias e posaràs  aquelles sobre lo canalobra per so que  
Ex 34,15  No tallaràs fermament ab nangun de  aquelles regions, ne fornicaràs ab lurs  
Ex 37,14  de IIII peus 14 [*] que passàs per  aquelles baras, per ço que hom la pogués  
Ex 37,15  ço que hom la pogués portar. 15 E  aquelles bares féu de fust de satim, e  
Ex 39,5  en les sumitats, 5 [*] †ensems† de  aquelles matexes collors, axí com havia  
Ex 39,7  dels fills d’Israell, 7 e posà  aquelles en los lats sobre los musclos de  
Lv 2,12  12 Les premícies tan solament de  aquelles ofertes [*] e lurs dons, e [*]  
Lv 2,14  spigues encara verdejans, torraràs  aquelles al foch, e puys los angruneràs  
Lv 7,24  lles bèsties morteÿnes per si o de  aquelles que seran mortes per altres  
Lv 11,4  camel e de altres, no menjarets de  aquelles, e entre les inmundes reputats  
Lv 11,25  necessària cosa que algú port de  aquelles mortes, leverà los seus  
Lv 14,40  en les pedras, 40 farà [*] gitar  aquelles fora la ciutat en lo loch  
Lv 14,56  luent e de diverses colors d’ aquelles 57 ab què’s puxa conèxer que és  
Lv 15,33  per jaura ab fembra, 33 e de  aquelles que han de lur temps e que  
Lv 17,5  del testimoni; e degollen  aquelles presentales pasificables al  
Lv 18,30  e no siats enpoluats en negunes de  aquelles coses. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 20,22  les mies leys e los juýs e feu  aquelles per tal que a vosaltres la terra  
Lv 22,3  s’acostarà de vostra generació en  aquelles coses que santificades són e que  



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

65 
 

Lv 22,4  per flux de sament, no menjarà de  aquelles coses que santificades són a mi  
Lv 23,22  pobres e als palagrins les lexareu  aquelles. Yo són lo Senyor Déu vostre.  
Lv 23,37 grans e molt santes. Presentareu en  aquelles oblació al Senyor, los holocausts 
Lv 24,3  lo tabernacla de amistança, posarà  aquelles Aron de vespres al matí davant lo 
Ex 1,14 14 e·n amargor aportàvan la vida de  aquells, e fèyan-los fer regoles de  
Ex 2,11  «De l’aygua l’havia tret.» 11 En  aquells dies, aprés que fon crescut  
Ex 3,7 lur clamor per raó de lla duresa de  aquells qui’lls opromían en les lurs  
Ex 3,9  a mi, e encara la eflicció de  aquells los qualls per los agepcians són  
Ex 4,19  e torna-te’n a Agipta, car tots  aquells que quarían la tua ànima són  
Ex 4,20  sa muller e sos fills, e posà  aquells sobre un asa, e tornà en Agipta  
Ex 4,21 que he posats en la tua mà, e feràs  aquells devant Farahó. E yo andurairé lo  
Ex 6,4  de Cananan per perigrinació de  aquells, en la quall foren peregrins e  
Ex 6,27  sobra les hosts, 27 e aquests són  aquells qui perlàran a Farahó, rey de  
Ex 7,12  vergua de Aron devorà la vergue de  aquells. 13 E fou anduraÿt lo cor de  
Ex 7,13 anduraÿt lo cor de Farahó, e no oyí  aquells, axí com havia dit Déu. 14 Dix Déu 
Ex 7,19  de Agipta e sobra los flums de  aquells, e los rius e los stanys e tots  
Ex 8,15  fou agreujat en son cor e no oý  aquells, axí com havia dit [*]. 16 E dix  
Ex 10,23  moura dell loch en què era, saul  aquells d’Israell [*]. 24 E Faraó apellà 
Ex 12,16  nanguna obra entra vós, acceptats  aquells qui són diputats aperallar de  
Ex 13,12  donerà aquella a tu, 12 depertiràs  aquells que òbran vullva a nostre Senyor e 
Ex 13,12 òbran vullva a nostre Senyor e tots  aquells qui són primers nats en les tues  
Ex 14,4  4 E yo andurayré lo cor d’ aquells per ço que vos pasaguèscan, e seré 
Ex 14,8  e pasaguí los fills de Israell; e  aquells éran axits ab mà alta. 9 E com los 
Ex 14,22  mar axí com a mur a lla dresta de  aquells a e lla sinestra. 23 E los  
Ex 14,31  mà los havia Déu conbatuts contra  aquells. Tamé lo poble nostre Senyor [*].  
Ex 15,4  mar, e tots los alets prínceps de  aquells són nagats en la Mar Roge, 5 [*] 
Ex 16,24  compodrí ne fou trobat vèrmens en  aquells. 25 Dix Moysès: –Menjats aquell  
Ex 18,3 quall ell havia jaquida, 3 abdós de  aquells fills, lo qual un era apellat  
Ex 18,21  que hajan en oy avarísia, e de  aquells ordona trebuns e senturions e  
Ex 19,22  [*], 22 e no lexs los sacerdots e  aquells que pújan al Senyor sían  
Ex 20,5  terça e en la quarta generació de  aquells qui han en oy a mi, 6 e fas  
Ex 20,6 6 e fas misericòrdia en millers, en  aquells qui àman mi e guàrdan los meus  
Ex 23,22 anamich de tos anamichs, e aflegiré  aquells que a tu aflegiran. 23 »E irà mon  
Ex 23,24  24 No adoreràs los déus de  aquells, ne colràs aquells [*], ans los  
Ex 23,24  los déus de aquells, ne colràs  aquells [*], ans los destroviràs [*]. 25  
Ex 23,31  habitadors de lla terra e gitaré  aquells devant vós. 32 No faràs ab ells  
Ex 24,2  Moysès se acostarà al Senyor, e  aquells no s’hi acostaran, ne lo poble no 
Ex 24,11  és serè. 11 E no mès sa mà sobra  aquells, car de luyn stiguéran dells fills 
Ex 25,8  a mi santuari e habitaré enmig de  aquells, 9 entorn tota semblança del  
Ex 25,26 feràs IIII sercles d’or, e posaràs  aquells en IIII angles de aquexa matexa  
Ex 28,10 en l’altra, sagons la nativitat de  aquells. 11 Per obra d’entallador [*]  
Ex 28,12 Israell; e portarà Aron los noms de  aquells devant nostre Senyor, e sobra  
Ex 28,38  Aron, e portarà les iniquitats d’ aquells qui oferaran, e santificarà los  
Ex 28,43  entrò a les cuxes. 43 E usaran  aquells Aron e sos fills con intraran en  
Ex 29,24 de Aron e sos fills, e santificaràs  aquells alsant devant nostre Senyor, 25  
Ex 29,28  de sacrificis pasificables de  aquells que oféran a nostre Senyor. 29 »E  
Ex 29,29  unten e consegren les mans d’ aquells. 30 VII dies [*], e per aquella  
Ex 29,35  VII dies consegreràs les mans d’ aquells, 36 e lo vadell per peccat [*]. 37 
Ex 30,4  per cascun lats per ço que per  aquells sien meses bares ab què sia portat 
Ex 30,14  oferan a nostre Senyor. 14 E tots  aquells que hauran de XX anys amunt donerà 
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Ex 35,5  voluntat e ab alegre cor ofarits  aquells al Senyor: or e argent e aram, 6 e 
Ex 36,2  Déu havia donada saviesa, e encara  aquells qui de grat s’hi ofarían obrar, 3 
Ex 38,25 pes del santuari. 25 E fou ofert de  aquells que trespasàran en nombra de XX  
Lv 1,15  tortes o de colomins, 15 ofariran  aquells los sacerdots a l’altar, e torcen 
Lv 3,15 II lombes ab lo fetge, que és sobra  aquells prop de la ylada, e tot lo grex de 
Lv 8,8  a ell ab cordes de ephot, e ab  aquells adobà l’hosen, en lo quall era  
Lv 9,2  e cascun sia munde e net, e ofir  aquells devant nostre Senyor. 3 E diràs  
Lv 9,4 ariet per pasificament, e degoleràs  aquells devant lo Senyor en sacrifici de  
Lv 9,21  l’altar lo sèu, 21 e los pits de  aquells e les cames dretas depertí Aron e  
Lv 10,3  Senyor: Yo seré santificat en  aquells que s’acòstan a mi, e devant tot  
Lv 11,9 en ayguas e són legudes a vós: tots  aquells que han alles ne scates, axí en  
Lv 11,12  ne lur mortehina [*]. 12 Tots  aquells que no han ale ne scata en les  
Lv 11,29  a vós entre les ensutzades e de  aquells qui’s mòvan [*], axí com a  
Lv 11,33  de terra en lo qual alguna cosa de  aquells haurà stat serà ensutzat; per amor 
Lv 11,39  39 »Si algú animal és mort de  aquells qui són leguts a vós menjar, qui  
Lv 13,54  no’n pot anar, lepra és, e tengua  aquells per altres VII dies. 55 E con  
Lv 15,14  tabernacle del testimoni e donarà  aquells al sacerdot, 15 lo qual oferrà la  
Lv 15,32 entre ells. 32 Aquesta és la ley de  aquells que han malaltia de flux de  
Lv 16,13  odorants axí que lla neulla [*] de  aquells cobra la cuberta que és sobra lo  
Lv 16,34  de Israell e per los peccats de  aquells una veguada en l’any. E ell féu  
Lv 17,7  Açò serà fur perdurable en  aquells, e aquells que seran aprés d’  
Lv 17,7  serà fur perdurable en aquells, e  aquells que seran aprés d’ells. 8 »E a  
Lv 18,3  no obrareu, ne en les costumes de  aquells no caminareu. 4 Fareu los meus  
Lv 18,4 los meus manaments guardareu, e per  aquells ireu. Yo són Senyor, Déu vostre. 5 
Lv 18,30  No vulau fer so que féran  aquells qui foren devant vosaltres, e no  
Lv 19,23  a vosaltres, no menjareu d’ aquells. 24 En lo quart any tots los  
Lv 19,25  en lo V any manjareu los fruyts d’ aquells [*]. Yo són lo Senyor Déu vostre.  
Lv 19,37  e tots los juýs e feu tots  aquells, car yo són lo Senyor. 20,Tit  
Lv 20,5  generació, e tallaré aquell e tots  aquells que hauran consentit en ell en lo  
Lv 22,3  lo Senyor. 3 »Digues a ells e an  aquells que vendran aprés d’ells: »Tot  
Lv 22,31  31 »Guardau mos manaments e feu  aquells. Yo són lo Senyor. 32 No ensutzeu  
Lv 23,42  cases de rama per VII dies. Tots  aquells que seran de la generació de  
Lv 24,14  fora les tendes, e pòsan tots  aquells qui hu han oït les mans sobra son  
Lv 25,45 entorn de vosaltres són 45 [*] o de  aquells que nats fóran en vostra terra:  
Lv 26,3  e so que us man observareu e fareu  aquells, donaré a vosaltres pluja en lo  
Lv 26,17  contraris, e subjugats sereu en  aquells qui us han en oy, e fugireu nangú  
Ex 16,20  no estoig e’ll matí d’ell. 20  Aquells qui no’l na creguéran e n’  
Ex 1,6  sos frares e tota la generació de  aquels, 7 e los fills de Israell  
Lv 8,28  28 e ell pres-ho de les mans de  aquels e perfumà’n sobre l’eltar de l’  
Lv 20,13 perllar: de mort muyra; la sanch de  aquels sia sobra ells. 14-16 [*] 17 »Qui 
Ex 2,6  Dix: –Dels infants dels hebreus és  aquest. 7 E dix sa germana a lla filla de  
Ex 2,7  lles hebrees que puga nodrir a tu  aquest infant. 8 Ella li dix: –Vé. Anà  
Ex 2,9  qual dix la filla de Farahó: –Prin  aquest infant e nodrex-lo’m, e yo logar 
Ex 3,12 tu sacrificaràs a Déu sobra lo munt  aquest. 13 Dix Moysèn al Senyor: –Vet que  
Ex 3,15  és a mi mon nom enpertostemps,  aquest és lo meu memorial de generació en  
Ex 3,21  vós. 21 E yo daré gràcia al pobla  aquest devant los agepcians, e com vós n’ 
Ex 6,27  Israell de lla terra de Agipta, e  aquest és Moysès e Aron 28 en lo dia que  
Ex 8,23  lo meu poble e lo teu. E demà serà  aquest senyal.” 24 Féu-ho lo Senyor axí, 
Ex 9,18  que fo fundada la terra entrò en  aquest present temps. 19 Donques, ajusta  
Ex 10,17  17 Prech-vos que’m perdonets  aquest peccat aquesta veguada, e preguats  
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Ex 12,2  Aron en terra de Agipte: 2 –Lo mes  aquest és a vós començament e primer mes  
Ex 12,3  e diets a ells: “Lo X dia d’ aquest mes prengua cascú de vós per casada 
Ex 12,6  -las entrò al XIIII dia dell mes  aquest, e sacrificaran ella de tota la  
Ex 12,14  dia en remenbrança e salabrerets  aquest dia en festa a Déu en les vostres  
Ex 12,17  lo alís, cor en força del dia  aquest traguí vostres hosts de terra de  
Ex 12,17  de Agipta, e guardarets lo dia  aquest en vostres generacions en fur  
Ex 13,3  poble d’Irell: –Remenbrats-vos  aquest dia en lo qual sots axits de  
Ex 13,3  en mà fort vos n’ha trets Déu d’ aquest loch, per ço que no menjets pa  
Ex 13,5 fluent de let e de mel. E salabrats  aquest dia en cascuna de vostras casas en  
Ex 13,5  dia en cascuna de vostras casas en  aquest mes. 6 VII dies menjareu alís  
Ex 13,10  guardaràs en aquesta manera lo fur  aquest en son temps, d’any en any. 11 »E  
Ex 15,1 cantà Moysèn e los fills d’Israell  aquest cant a nostre Senyor, e diguéran:  
Ex 16,3  Per què has menats nós en  aquest desert, per ço que aucies tota  
Ex 16,35 que venguéran en terra habitable, e  aquest manjàran [*] e les fins a la terra  
Ex 17,4  Moysèn a Déu dient: –Què faré de  aquest poble, que si no era per un poch  
Ex 18,18  e en va te consumes, tu e lo poble  aquest que ab tu és. Ultra les tues  
Ex 18,18 ab tu és. Ultra les tues virtuts és  aquest negoci, e solament aquest tu no  
Ex 18,18  és aquest negoci, e solament  aquest tu no porias sostanir. 19 Per la  
Ex 18,23 seus manaments poràs sofarir, e tot  aquest poble poràs menar cascú en son loch 
Ex 19,1  de la terra de Agipta, en lo dia  aquest, venguéran en lo desert de Sinayí,  
Ex 26,33  colones d’ergent. 33 Serà ensarat  aquest cobriment ab corbayons d’aur, e  
Ex 32,9 nostre Senyor a Moysèn: –Yo veg que  aquest poble és de dura servitut. 10 E ara 
Ex 32,21  21 Dix a Aron: –Què ha fet a tu  aquest poble, que aportases sobra ell tan  
Ex 32,22 iresqua lo senyor meu. Tu coneys bé  aquest poble, que és aperellat a mal; 23 e 
Ex 32,24 yo gití aquell en lo foch, e axí’n  aquest vadell. 25 Viu Moysès que lo poble  
Ex 32,31  Dix: –Senyor, prech-ta per  aquest poble que ha pecat contra tu, per  
Ex 32,34  libre. 34 Tu emperò vé e digues en  aquest poble ço que he dit a tu: Vet que  
Ex 32,34  en lo dia de mon revidar vasitaré  aquest peccat en ells. 35 E farí nostre  
Ex 33,1  a Moysèn dient: –Vé, devala de  aquest loch, tu e lo teu poble que  
Ex 33,3  e de let. Yo no pujaré ab tu, car  aquest poble és de dura servitut, per ço  
Ex 33,12  Senyor: –Tu manes que yo amèn  aquest poble, e no’m fas a saber quals  
Ex 33,13  ço que yo sàpia tu [*]; e reguarda  aquest poble e aquesta gent. 14 E dix  
Ex 34,9  -ta que entres ara ab nós, car  aquest poble és de dura servitut, e tolràs 
Ex 34,10  gents, per ço que detriu lo poble  aquest enmig del qual est [*]. 11 »Observa 
Ex 38,7  de lla ara per portar l’altar. E  aquest altar no era sòlit, ans era  
Lv 13,46  cor labrós és e no nèdeu; e  aquest habitarrà tot sol fora de la  
Lv 15,3  no nèdeu. 3 E levors sia jutgat  aquest vici car tangut n’és, e en cascun  
Lv 16,30  qui peregrina entra vós, 30 car en  aquest dia és perdó vostra e encara  
Lv 17,15 serà ensutzat fins al vespre. E per  aquest orde serà fet nèdeu, 16 lo qual si  
Lv 23,34 als fills d’Israell: Del XV dia de  aquest mes VII seran les festes dels  
Ex 3,15 Déu de Ysach e Déu de Jacob, dient:  Aquest és a mi mon nom enpertostemps,  
Ex 4,14  [*], conech yo que és bell perler.  Aquest axirà a encontre teu, e aquell  
Ex 6,26  dels levins e los parentats. 26  Aquest és Aron e Moysèn, als quals manà  
Ex 13,8  [*] en aquell dia e diràs:  “Aquest és lo dia que féu nostre Senyor a  
Ex 16,15  no sabían què s’era. Dix Moysèn:  –Aquest és lo pa que us dóna lo Senyor per 
Lv 6,13  dells sacrificis pesificables. 13  Aquest és lo foch perdurable que null  
Ex 1,11 E matéran sobra ells majorals sobre  aquesta obra per so que aflegísan ells.  
Ex 4,17  que pertànyan a Déu. 17 E prin  aquesta vergue [*] ab la quall seran fets  
Ex 7,23  la sua casa, e no hy posà son cor  aquesta veguada. 24 E cavàran los  
Ex 8,24  [*], e fou coronpuda la terra per  aquesta manera de mosques. 25 Apellà  
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Ex 8,25  e sacrificats al vostra Déu en  aquesta terra. 26 Dix Moysès: –No’s pot  
Ex 8,32  lo cor de Farahó, axí que en  aquesta veguada no lexà anar lo pobla.  
Ex 9,5  dient: –Demà farà nostro Senyor  aquesta cosa en terra. 6 E féu nostro  
Ex 9,6  6 E féu nostro Senyor la cosa  aquesta en l’altra dia, que foren morts  
Ex 9,14  lo meu pobla a secrificar, 14 car  aquesta veguada tramatré totes les mies  
Ex 9,18  [*]? 18 Vet que jo faré [*] en  aquesta hora ploura pedruscada major e més 
Ex 10,17  vos que’m perdonets aquest peccat  aquesta veguada, e preguats nostre Senyor  
Ex 10,17  nostre Senyor vostre que leu de mi  aquesta mort. 18 Exí Moysèn devant Farahó  
Ex 12,12  per terra de Agipta e en le nit  aquesta faré tots los primers nats en la  
Ex 12,24 les vostres casas [*]. 24 Tu guarda  aquesta peraulla legítima a tu e a tos  
Ex 12,26  a vós vostres fills: “Quina és  aquesta relegió?”, 27 vós direts a ells:  
Ex 12,42  de lla terra de Agipta. 42 Nit és  aquesta observadora a nostro Senyor, car  
Ex 12,42  adux a ells de la terra de Agipta;  aquesta dèvan observar tots los hòmens  
Ex 13,10  Per la quall cosa tu guardaràs en  aquesta manera lo fur aquest en son temps, 
Ex 14,12 ’ns tragueses de Agipta? 12 ¿No’s  aquesta la peraula que nós te díem en  
Ex 16,3  desert, per ço que aucies tota  aquesta multitut de fam? 4 E dix Déu a  
Ex 26,8  de lonch e IIII de ampla, e de  aquesta masura seran totes les altres. 9  
Ex 26,14  [*] 14 [*] e sobra  aquesta feràs altra cobriment de pells de  
Ex 29,7  oli de untamén sobre son cap, e en  aquesta manera consegreràs ell. 8 E  
Ex 33,4  4 E ohí lo poble le paraula mala  aquesta, e ploràran, e no mès nengú son  
Ex 33,13  tu [*]; e reguarda aquest poble e  aquesta gent. 14 E dix nostre Senyor: –La  
Ex 37,19 de nous, ab flors ensemps ab liris;  aquesta matexa obra era en tots los VI  
Ex 38,4 †a la ara† a manera de arret, dejús  aquesta fou atrasí [*] de aram [*]; 5 e  
Lv 7,21  home que ensutzar pot e mengerà de  aquesta matexa manera les carns, seran  
Lv 7,35  a tot lo poble de Israell. 35 »E  aquesta és la unció de Aron e a sos fills  
Lv 15,13  13 »E si serà sanat aquell qui d’ aquesta manera de pasió era ensutzat,  
Ex 12,43  43 Dix Déu a Moysèn e Aron:  –Aquesta és la relegió de Pasca: »Nangun  
Ex 12,49  sircuncís, no manuch d’ell. 49  »Aquesta matexa ley serà al nadiu e al  
Ex 16,16  us dóna lo Senyor per menjar. 16  Aquesta és la peraula la qual manà nostra  
Ex 16,32 de crespells ab mel. 32 Dix Mosèn:  –Aquesta és la peraula la qual mana Déu:  
Ex 24,8 e scampà-la sobra lo poble e dix:  –Aquesta és la sanch del fermament que  
Ex 25,33 una cama, e pom e flor ensemps [*].  Aquesta serà la obra de les VI canes del  
Ex 29,1  d’ell. 29,Tit Capítol XXVIII 1  »Aquesta és la cosa que faràs a ells: »Tu  
Ex 35,4 la coŀlació dells fills d’Israell:  –Aquesta és la peraulla que manà nostre  
Lv 6,9  9 –Mana a Aron e a sos fills:  »Aquesta és la ley de lo holocaust:  
Lv 6,20  nostre Senyor a Moysèn e dix: 20  –Aquesta és la oferta de Aron e de sos  
Lv 6,25  25 –Parla a Eron 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 ley de lo holocaust [*]  
Lv 7,11  sia depertit per agual masura. 11  »Aquesta és la ley de llo oferena de les  
Lv 7,37  en les generacions sues. 37  »Aquesta és la ley de holocaust e del  
Lv 8,5  porta [*]. 4 [*] defora, 5 e dix:  –Aquesta és la peraulla que nostro Senyor  
Lv 9,6  multitut devant Déu, 6 dix Moysèn:  –Aquesta és la peraula que manà nostre  
Lv 11,46  Sans sarets, car yo són sant. 46  »Aquesta és la ley dels animals e de les  
Lv 12,7  del decoriment de la sanch sua.  Aquesta és la ley de les perteres, mascla  
Lv 13,59 si no hy aparan, [*] serà munda. 59  »Aquesta és la ley de lla lepra e dels  
Lv 14,2  1 E perlà Déu a Moysèn dient: 2  –Aquesta és la ley dell lebrós con hom lo  
Lv 14,54 la casa e serà mundada per dret. 54  »Aquesta és la ley de tota lebra [*], 55  
Lv 15,32  tabernacle que és entre ells. 32  Aquesta és la ley de aquells que han  
Lv 17,2  fills d’Israell e digues a ells:  Aquesta és la peraule que manà Déu dient:  
Ex 6,9 9 E comtà Moysèn totes les peraules  aquestes als fills de Israell, los quals  
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Ex 12,25 feta covinença, vós observats totes  aquestes coses. 26 E com diran a vós  
Ex 19,9  Denuncià Moysèn totes  aquestes peraules de Déu al poble, 10 e  
Ex 19,25  Moysès al poble e comptà totes  aquestes coses. 20,Tit Capítol XIXª 1 E  
Ex 21,11  preu de sa nadea. 11 E si no farà  aquestes [*] coses, lexa-la anar de grat 
Ex 24,8  Senyor ab nosaltres sobra totes  aquestes peraulles. 9 E pujàran Moysès e  
Ex 25,14  los II sercles de l’altra, e ab  aquestes baras serà aportada la arqua; 15  
Ex 25,39 sían d’aur net. 39 Totes les aÿnes  aquestes sien en pes de un quintar, tot lo 
Ex 26,21  poseràs altres XX taules, 21 e  aquestes hauran antrasí XL colones de  
Ex 26,29  taules [*] entrò [*]. 29 E totes  aquestes posts cobriràs d’aur, e lurs  
Ex 28,11  los noms dels fills d’Israell;  aquestes pedras ancastaràs en aur [*]. 12  
Ex 28,41 a honor e balesa. 41 E feràs vastir  aquestes vestadures a Aron, ton frare, e a 
Ex 29,24  22-23 »[*] 24 E totes  aquestes coses poseràs sobra les mans de  
Ex 31,11  les coses segrades, 11 [*] e totes  aquestes coses que yo man a tu faran. 12 E 
Ex 31,18  Sinaý a Moysès, com hach complides  aquestes peraules, II taules [*] de pedra  
Ex 34,27 nostre Senyor a Moysèn: –Scriu a tu  aquestes peraules, car sobre les peraulles 
Ex 34,27  peraules, car sobre les peraulles  aquestes talaré fermament ab tu e ab  
Ex 36,19 e altra cobartor que stigués demunt  aquestes de pells de boch. 20 E féu les  
Ex 36,34 un angle tro a l’altra. 34 E totes  aquestes taules sían deurades, e les  
Ex 39,13  e onicles e beriŀles; e totes  aquestes pedras éran ancastades en aur  
Ex 39,43  banaý a ells com viu que totes  aquestes coses éran acabadas axí com havia 
Ex 40,31 portat en la tenda. Aprés que totes  aquestes coses fóran complides, 32 la nuu  
Lv 6,3  perduda o la hy salarà, o en totes  aquestes maneras o en una de totes ferà  
Lv 7,6  de preveres en loch sant mengaran  aquestes carns, car sant és dels sants. 7  
Lv 8,34  consegració [*], 34 axí com en  aquestes presents fets é, per ço que  
Lv 10,16  16 E com Moysès serquàs entra  aquestes coses lo boch cremat que era  
Lv 11,13 ayguas són abominables a vós. 13 »E  aquestes són de les aves que no davets  
Lv 11,23  que solament hajen IIII peus, sinó  aquestes que havem dites, lunyades sían de 
Lv 11,29  al sol post. 26-28 [*] 29 »E totes  aquestes coses seran comptades a vós entre 
Lv 14,11  l’home, steblirà aquell e totes  aquestes coses devant Déu, a la porta del  
Lv 16,4  una sàvana de li sobra lo cap, car  aquestes són santes vestadures les qualls  
Lv 18,24  és. 24 »No siats poluats ab totes  aquestes coses en les quals són ensutzades 
Lv 18,26 juýs e leys, e no fareu nengunes de  aquestes abominesions, axí lo habitant en  
Lv 18,27  entra vosaltres, 27 car totes  aquestes horibletats faéran los conreadors 
Lv 18,29  29 Tota ànima que farà nangunes de  aquestes coses, ço és, abominacions,  
Lv 20,23  devant vosaltres, car totes  aquestes coses faéran, de què les he  
Lv 26,16  són per mi [*], 16 jo de sert  aquestes coses faré a vosaltres: »Vesitar  
Lv 26,27  [*]. 23-26 [*] 27 »E si encara per  aquestes coses no m’oyrets e caminareu  
Ex 19,6  en regna sacerdotal e gent santa.”  Aquestes són les peraules que perleràs als 
Ex 25,3  ofir volentés pendràs aquelles. 3  Aquestes són les coses que pendran:  
Ex 35,1 dels fills d’Israell e dix a ells:  –Aquestes són les coses que mana nostre  
Lv 20,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Aquestes peraules diràs als fills d’  
Lv 23,2 als fills d’Israell. Diràs a ells:  »Aquestes són les festes dell Senyor les  
Lv 23,4 en totes les habitacions vostres. 4  »Aquestes són [*] les festes [*] santas  
Lv 23,37  de servici no fareu en aquell. 37  »Aquestes són les festes del Senyor les  
Ex 4,10  car yo no són bel perler, e de  aquests III dies yo no antandria so que tu 
Ex 6,14 los fills d’Isrell de Agipta. 14 E  aquests són los prínceps de les casades  
Ex 6,25  le quall parí a ell Fineàs. E  aquests són prínceps de lles companyes  
Ex 6,27  de Agipte sobra les hosts, 27 e  aquests són aquells qui perlàran a Farahó, 
Ex 10,1  e de sos serfs per ço que yo faça  aquests senyals en ell, 2 e que tu ho  
Ex 11,8  d’Iraell.” 8 –E devàllan tots  aquests serfs a mi –dix Farahó– e adoren- 
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Ex 11,10  e Aron faéran tots los senyals  aquests devant Farahó, axí com són scrits, 
Ex 14,13  Senyor que’lls farà vuy, car  aquests agepcians que ara vaets, null  
Ex 25,39  tot lo pes del canalobra; e tots  aquests vaxells sien fets d’aur pur. 40 E 
Ex 29,13  grex de ambdosos los renyons, e d’ aquests perfumeràs lo tabernacle; 14 e la  
Ex 32,8  han-li sacreficat, e han dit que  aquests són los déus [*], d’Israell, que  
Lv 6,11 de l’altar; 11 e puys despularà’s  aquests draps e vastir-se-n’han d’  
Lv 11,29  e rata e talpa e furó e cascun de  aquests segons lurs genus, 30 e dregó e  
Lv 11,31  e luert e cocodilus; 31 tots  aquests són no nèdeus, [*] tro al vespra.  
Lv 25,45  que nats fóran en vostra terra:  aquests haureu per sclaus, 46 e ab dret de 
Lv 26,39  consumerà. 39 La quall cosa si de  aquests nenguns no romendran, entresequar  
Ex 1,1  la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1  Aquests són los noms dels fills de Israell 
Ex 6,15  Enoch [*] e Sarí e Esraní. 15  Aquests són les parentats de Rubèn. E los  
Ex 6,15  Soher e Saüll, fill de la cananea.  Aquests són los perentats de Simeon. 16  
Ex 6,16  són los perentats de Simeon. 16  Aquests són los fills de Leví per lurs  
Ex 6,19 fills de Leví, fóran: Moarí e Musí.  Aquests tots fóran los parantats de Leví  
Ex 6,24  [*] e Buy e Alazar e Tamar. 24 [*]  Aquests són los parantats de Cariatarim.  
Ex 21,1  tua vergonya.” 21,Tit Capítol XX 1  »Aquests són los juýs que proposarets als  
Ex 28,4  santificats aministren a mi. 4  »Aquests són los vestiments que faran:  
Ex 32,4  un vadel fonadís. E ells diguéran:  –Aquests són los teus déus, d’Israell,  
Ex 38,21  foren de aram [*]. 18-20 [*] 21  Aquests són los struments del tabernacle  
Lv 11,2 he scrit per ço que sia vostre Déu.  Aquests són los animals que menjarets de  
Lv 11,9 toquets, car no són nèdeas a vós. 9  »Aquests [*] que’s nodrèxan a vós en  
Lv 26,45  Déu d’ells. Yo són lo Senyor Déu.  »Aquests són los menaments e juýs e leys  
Lv 16,10  devant Déu e faça pregàrias sobra  aquex, e lex anar aquex en lo desert. 11  
Lv 16,10  pregàrias sobra aquex, e lex anar  aquex en lo desert. 11 »E com açò serà  
Ex 25,26 e posaràs aquells en IIII angles de  aquexa matexa taulla, per sengles peus; 27 
Lv 4,18 lo vell, ço és, la clausta, 18 e de  aquexa matexa sanch pos en los corns de  
Ex 5,7  dia lo majoral e als altres: 7 –D’ aquí avant no donets gens de palla al  
Ex 8,29 poble demà; emperò guarda’t que d’ aquí avant no falesques que no leys anar  
Ex 9,28 anar vós e que en nanguna manera de  aquí avant no romanguats. 29 E dix Moysèn: 
Ex 10,28  –Pertex-ta de mi, e guarda d’ aquí avant no veges le mia cara, que en  
Ex 12,13 senyal sobra les cases que vós sots  aquí, e vauré la sanch e pasaré sobra vós, 
Ex 13,5  a vostres paras que’lls donaria  aquí terra fluent de let e de mel. E  
Ex 14,13  que ara vaets, null temps d’ aquí avant no’ls veurets, 14 car nostre  
Ex 14,28  host de Farahó qui’lls pasaguia,  aquí naguàran en la mar, que no’n romàs  
Ex 15,25  les ayguas tornàran dolces. E  aquí ordonà los manaments e juhís, e aquí  
Ex 15,25  ordonà los manaments e juhís, e  aquí asejà ells 26 e dix: –Si tu oyràs la  
Ex 15,27  de aygües e LXX palmes, e posàran  aquí sobres les ayguas. 16,Tit Capítol XVI 
Ex 17,3  e per què temptàs Déu? 3 E sedejà  aquí lo poble per aygua, e [*] diguéran:  
Ex 17,6  lo flum e vé. 6 E yo staré devant,  aquí demont la pedra de Horeb, e ferràs la 
Ex 22,2  lo ladra en la casa, e pendrà  aquí nafra [*] muyra; lo faridor no és  
Ex 24,12 Moysèn: –Puja a mi en lo munt e stà  aquí, e donaré a tu II taules de pedra e  
Ex 24,18  lla nuu e pujà en lo munt, e stech  aquí XL dies e XL nits. 25,Tit Capítol  
Ex 25,22  yo daré a tu ab la clausta, 22 e  aquí’t manaré e parlaré a tu desobra la  
Ex 29,43  lo loch on yo parlaré a tu. 43 E  aquí manaré als fills d’Israell e  
Ex 33,10 devant lo tabernacle. E stàvan ells  aquí e adoràvan defora lurs tabernacles.  
Ex 39,17 17 [*] e vanguéran tro al musclo, e  aquí havia un anell d’aur, 18 [*] e  
Ex 40,4  devant aquella lo vell. 4 E aduràs  aquí [*] taulla e areseràs tot son  
Ex 40,4 canalobra sterà ab les sues lànteas  aquí. 5 E a l’altar del perfum estarà  
Lv 4,12  12 [*] e cremar-ho-ha [*], e  aquí serà cremat on sòlan gitar les cenres 
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Lv 8,31  devant aquell e menjats-les  aquí, e los pans de consegració menjats,  
Lv 11,38 aprés serà toquada per la mortaÿna,  aquí metex és ensutzada. 39 »Si algú  
Lv 16,23  en lo santuari, e lexarà-les  aquí, 24 e levarà la sua carn en loch  
Lv 17,7  odor de sauvitat al Senyor. 7 E d’ aquí avant no degòllan nangunes  
Lv 22,27  de lla mara lur, e al VIII dia d’ aquí avant presentar sa porà al Senyor; 28 
Lv 26,31  vostres santuaris ne rebré d’ aquí avant la odor molt suau, 32 e  
Ex 8,27 per lo desert andadura de III dies.  Aquí sacrificarem al Senyor Déu nostro axí 
Ex 4,18  Itró, son sogre, e dix a ell: –Iré  ara e tornaré a mos frares en Agipta, e  
Ex 7,16 que sacrifich en lo desert; e entrò  ara no l’has volgut oyr. 17 E per ço vet  
Ex 9,19  present temps. 19 Donques, ajusta  ara ton bastiar e tot ço que és en lo  
Ex 9,27 e Aron, e dix a ells: –Yo he peccat  ara, e nostro Senyor és just, e yo e mon  
Ex 11,2 açò lexar-vos-ha axir. 2 Digues  ara a tot lo poble que parla cascú ab son  
Ex 14,13 farà vuy, car aquests agepcians que  ara vaets, null temps d’aquí avant no’ls 
Ex 19,5  e fiu vanir vós a mi. 5 Si  ara oyrets la mia veu e guardarets la mia  
Ex 19,9 li la resposta, 9 dix-li Déu: –Ya  ara vendré a tu en una caliga de nuu per  
Ex 21,29  bou haurà costumat de farir hir o  ara haurà III dies, e son senyor ho sàpia  
Ex 21,36  son senyor que’ll bou faria hir o  ara de III dies e no guardà aquell son  
Ex 29,42 testament, devant nostre Senyor, on  ara sabs lo loch on yo parlaré a tu. 43 E  
Ex 32,10  poble és de dura servitut. 10 E  ara lexa ell a mi, e aïrar-s’ha la mia  
Ex 33,5  pujaré ab tu e deliré a tu. Ja  ara depòs lo teu ornament per ço que sàpia 
Ex 33,13  devant tu. 13 Donchs, si yo trob  ara gràcia devant tu, mostra a mi la tua  
Ex 34,9  devant tu, prech-ta que entres  ara ab nós, car aquest poble és de dura  
Ex 35,15  de lla lumanària [*], 15 e la  ara dels perfums [*] de ll’odorament e lo 
Ex 35,16  a la porta del tabernacle, 16 e la  ara de l’holocaust, e la gratadora de l’ 
Ex 38,4  Tot açò féu de aram. 4 E féu †a la  ara† a manera de arret, dejús aquesta fou  
Ex 38,7  en los anells sobre lo lats de lla  ara per portar l’altar. E aquest altar no 
Lv 1,15  la sanch sobra [*] la part de l’ ara, 16 e gítan lo guavaig e la ploma fora 
Lv 2,2  faça’n lo prevera perfum sobra la  ara per remenbrança, e és sacrifici de  
Lv 6,12  »E lo foch crem tostemps sobra la  ara de l’altar, lo qual nodresqua lo  
Lv 9,17  d’ela e féu-na perfum sobra la  ara estés lo holocaust del matí. 18 E  
Lv 21,23  lo vel no entre ne s’acost a la  ara, car màcula ha e ansutzar no deu lo  
Lv 22,22  Senyor ni cramaran aquell sobra la  ara del Senyor. 23 »Lo bou e la ovella ab  
Ex 4,12  veure al sech? No hu he fet yo? 12  Ara vé, e yo seré en la tua boqua e  
Ex 6,1  Capítol VI 1 E dix Déu a Moysèn:  –Ara veuràs què faré a Farahó, car ab mà  
Ex 18,11  e de la mà dels egepcians [*]. 11  Ara conech que gran és lo Senyor nostre  
Ex 32,31  ells déus d’aur. Perdona’ls esta  arada. 32 E si no hu vols fer, rau-ma de 
Ex 26,37  les colones en què siuran seran d’ aram. 27,Tit Capítol XXVI 1 »E feràs altar 
Ex 27,2  dels IIII angles seran cubertes de  aram. 3 E feràs [*] ses loces [*] e sos  
Ex 27,4  4 E feràs en aquell obra [*] de  aram, e feràs sobra [*] l’arret [*] 5 [*] 
Ex 27,6  les qualls cobriràs de launes d’ aram, 7 e metràs les perxes per les dites  
Ex 27,11 lonch, e XX colones, e XX pilars d’ aram, e lurs congoyiments d’ergent. 12 E  
Ex 27,17  són axí com a fonaments, seran d’ aram. 18 E lo palau haurà de longuesa C  
Ex 27,18  de li tortís, e lurs colones, d’ aram. 19 E totes les aÿnes del tabernacle  
Ex 30,18  dient: 18 –Tu feràs un vaxell d’ aram e un bací per levar, e posaràs aquell 
Ex 35,5  aquells al Senyor: or e argent e  aram, 6 e blau e porpra e color vermella,  
Ex 35,16  l’holocaust, e la gratadora de l’ aram e ses perxes [*], e lo pitxell e lo  
Ex 35,24  ne yoyes d’aur ni d’argent ni d’ aram, tot ho ofaríran a Déu, e tot lenyam  
Ex 36,18  ajunyr. 18 E féu L sivelles de  aram per congonyr la tenda, e que fos fet  
Ex 36,36  †quax a manera de pilars feren d’ aram†. 37 [*] 38 e les colones [*] cobrí- 
Ex 36,38  que éran fichats en terra, éran de  aram. 37,Tit Capítol XXXVI 1 E féu  
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Ex 38,2  angle, e cobrí aquell de launes de  aram. 3 E aparrallà a ús de aquell  
Ex 38,3  e loces e tanalles. Tot açò féu de  aram. 4 E féu †a la ara† a manera de  
Ex 38,4  dejús aquesta fou atrasí [*] de  aram [*]; 5 e féu desota IIII anells [*]  
Ex 38,6  de satim e cobrí-les de launa de  aram, 7 e mès les perxes en los anells  
Ex 38,8  8 E féu lo pitxer e lo bací d’ aram dels spills de les fembres qui  
Ex 38,10  de C colzes, 10 e XX colones de  aram ab lurs fonaments, e los caps de lles 
Ex 38,12  e X colonas ab lurs fonaments d’ aram, e lo cap de lles colones éran [*] d’ 
Ex 38,17  fonaments de lles colones foren de  aram [*]. 18-20 [*] 21 Aquests són los  
Ex 38,29 -hi oferts LXXIIMªCCCC quintars de  aram, 30 dels quals fóran fets los  
Ex 38,30  e l’altar ab lo crivell de l’ aram e ab tots los vaxels que pertànyan a  
Ex 39,39  del portal, 39 e l’altar de  aram, [*] e ses perxes e totes ses aÿnes,  
Ex 6,18  de Caad, fills de Leví, fóran:  Aram e Asuar e Hobron e Ozibal. E los anys 
Ex 12,37 E moguéran lus fills d’Israell, d’ Arammasès en Sachor, DCMª hòmens sens  
Ex 25,3  diners, aur e argent, e coure e  arams, 4 e blau e porpra e collor de  
Ex 23,4  encontraràs bou de ton amich o asa  arant, retornar-l’has a ton amich; 5 e  
Ex 40,4  aquí [*] taulla e areseràs tot son  arasament, e posaràs sobra aquella totes  
Lv 13,3  plaga és de lebrosia, e sagons l’ arbitra d’aquell serà depertit. 4 »Mas si 
Lv 13,44  de lebra e serà depertit de l’ arbitre dels sacerdots, 45 haurà sa  
Ex 21,22  com lo marit d’ella stimarà e los  àrbitres ho jutgeran. 23 Mas si morà,  
Ex 27,20  de Israell que apòrtan a tu oli de  arbras de olivers que sia molt pur, fet en 
Lv 23,40  a vosaltres lo primer dia fruyt de  arbre [*] spes de fulla, e sàlzer del  
Ex 9,25  [*], e tota la herba e tots los  arbres de la regió tranchà le padrusca, 26 
Ex 10,5  a la padruscada, e reuran tots los  arbres que’s fan en los camps, 6 e  
Ex 10,15  terra, e tots los poms dels  arbres, e tot ço [*] que a la padrusca era 
Lv 19,23  terra e haureu plentat en aquella  arbres portans fruyts, levar-n’heu los  
Lv 26,4  son brotament, e de fruyts los  arbres seran complits; 5 reebrà la batuda  
Lv 26,20 en va, no jerminarà la terra ni los  arbres no daran fruyts. 21 »[*] 22 e faré  
Ex 25,12  posaràs sobra IIII angles de la  archa: II sercles sían en la un lats, e  
Ex 37,5  anells que éran en los lats de la  archa per portar-la. 6 E féu una clausta 
Ex 40,3 testament. 3 E posaràs en aquell la  archa e posaràs devant aquella lo vell. 4  
Lv 26,16 -vos-he leugerament en fretura e  ardor, que consegesca los vostres ulls e  
Ex 34,13  en roÿna, 13 mas destroviràs lurs  ares e lurs ymatges [*]. 14 »E no vulles  
Ex 40,11  sían santificats, 10 [*] 11 e les  ares e totes les coses consagrades, per ço 
Ex 40,4  vell. 4 E aduràs aquí [*] taulla e  areseràs tot son arasament, e posaràs  
Ex 3,22  a sa vaÿna e a sa hosta vaxels d’ argent e d’aur e vastadures, e posarets  
Ex 11,2  que’lls préstan aÿnes d’aur e d’ argent, 3 car nostra Senyor darà la sua  
Ex 12,35  agepcians vestadures, vaxells d’ argent e d’aur. 36 Donà nostra Senyor  
Ex 20,23 vós. 23 No farets déus d’aur ni d’ argent, 24 ço és, altar ferets de terra, e 
Ex 21,32  ell, do a son senyor XXX sicles d’ argent, e lo bou sia alepidat ab pedras.  
Ex 25,3  coses que pendran: diners, aur e  argent, e coure e arams, 4 e blau e porpra 
Ex 26,19  migjorn. 19 E feràs XL colonnes de  argent, de lles quals metràs II desots  
Ex 26,21  hauran antrasí XL colones de  argent, II a cascuna taula. 22 E de la  
Ex 26,25  VIII taules, e lurs colones de  argent seran XVI, II per cascuna taula. 26 
Ex 27,10  colones seran cubertes de lata d’ argent. 11 E semblantment haurà en lo lats 
Ex 27,17 de la cort entorn seran vestides d’ argent, e lurs capitells, d’argent, e  
Ex 27,17  d’argent, e lurs capitells, d’ argent, e lurs pilars, que són axí com a  
Ex 31,4  cosa que es puga fer d’aur o d’ argent [*], 5 [*] o de pedras precioses, e 
Ex 35,5 cor ofarits aquells al Senyor: or e  argent e aram, 6 e blau e porpra e color  
Ex 35,24  [*], 24 ne yoyes d’aur ni d’ argent ni d’aram, tot ho ofaríran a Déu,  
Ex 35,32 cogitar e a fer la obra en aur e en  argent e en eram, 33 e antretallar pedres, 
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Ex 36,24  tremuntana, 24 ab XL colones de  argent, II a cascuna post [*], là on  
Ex 36,26  féu XX taulles 26 ab XL colones de  argent, II per cascuna part de la taulla.  
Ex 36,30  e que haguésan XVI colones de  argent, II de cascuna part. 31 E féu  
Ex 38,10  e tots los corbalons éran de  argent. 11 En l’angle devers tremuntana  
Ex 38,12  lo cap de lles colones éran [*] d’ argent. 13 E atrasí devers levant éran de  
Ex 38,26  26 Fóran emperò C quintars d’ argent, dels quals fóran fetes les colones 
Ex 38,28 colones, los quals foren vestits de  argent. 29 E foren-hi oferts LXXIIMªCCCC 
Ex 36,34  sían deurades, e les colones,  argentades, e los cercles deven éser fets  
Lv 8,29  e alçà aquell devant Déu, de l’ ariet de la consegració en part sua, axí  
Lv 9,2  vadell fill de bou per peccat e I  ariet en holocaust, e cascun sia munde e  
Lv 9,4  màcula en holocaust, 4 lo bou e l’ ariet per pasificament, e degoleràs  
Lv 9,18  del matí. 18 E degolà lo bou e l’ ariet en sacrifici pacificabla del poble,  
Lv 9,19 19 E lo sèu dell bou e la coa de l’ ariet e los ronyons ab lo sèu e la ratela  
Ex 13,18  que és prop de la Mar Roja. E  armats pujàran los fills d’Israell de lla 
Ex 15,9  e’ls pendré, e depertiré lurs  armes, e la mia ànima serà enriqueïda. Yo 
Ex 10,9  tot nostre bastiar e ab tot nostre  arnès, car gran festa és de nostre Senyor. 
Ex 10,24  Déu, mes vostres ovelles e vostres  arnès romànguan, e vostras infants [*]. 25 
Ex 28,3  de saviesa, que fàçan vestadures a  Aró, en les quals santificats aministren a 
Ex 4,14 Senyor iresch-sa ab Moysèn e dix:  –Aron, ton frare [*], conech yo que és  
Ex 4,27  per circuncisió. 27 E dix Déu a  Aron: –Ix ancontre de Moysèn en lo desert. 
Ex 4,30  vells de Israell. 30 E dix-los  Aron totes les peraules que Déu los havia  
Ex 5,1  V 1 Aprés açò, entràran Moysèn e  Aron devant Farahó, e diguéran-li: –Açò  
Ex 5,4 lo rey de Agipta: –Per què Moysèn e  Aron sou curosos del poble e de lurs  
Ex 5,20  dia. 20 E coraguéran a Moysès e  Aron, que stàvan encontra lo aximent de  
Ex 6,13  levis. 13 E parlà Déu a Moysèn e  Aron, e donà manament als fills d’Iraell  
Ex 6,20  sa tia, la qual infantà a ell  Aron e Moysèn e Marian. Fóran los anys de  
Ex 6,23  foren: Misaell [*]. 23 E pres  Aron muller Elisebe filla de Eminedab, [*] 
Ex 6,25  de Cariatarim. 25 Alatzar, fill de  Aron, sacerdot, pres per muller de les  
Ex 6,26  e los parentats. 26 Aquest és  Aron e Moysèn, als quals manà Déu que  
Ex 6,27  de Agipta, e aquest és Moysès e  Aron 28 en lo dia que perllà a ells nostre 
Ex 7,1  he ordenat senyor sobre Farahó, e  Aron ton frare serà ton parler. 2 Tu  
Ex 7,2  les peraules que yo man a tu, e  Aron ton frare parlarà a Faraó que  
Ex 7,6  ells. 6 E faéran-ho axí Moysèn e  Aron com los manà Déu. 7 Era Moysèn home  
Ex 7,7  7 Era Moysèn home de LXXX anys e  Aron de LXXXIII com perlàran a Farahó. 8 E 
Ex 7,8  a Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn e  Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó: “Mostrats  
Ex 7,9  “Mostrats-ma senyal”, digues a  Aron: “Prin la tua verge e gita-la an  
Ex 7,10 axí com los havia menat Déu, e gità  Aron la vergua devant Farahó [*], e tornà  
Ex 7,12 tornàran colobres; mas la vergua de  Aron devorà la vergue de aquells. 13 E fou 
Ex 7,19  19 E dix Déu a Moysèn: –Digues a  Aron: “Prin la vergue e astín la tua mà  
Ex 7,20  20 E faéran-ho axí Moysès e  Aron com los havia manat Déu, e levà la  
Ex 8,5  5 Dix Déu a Moysès: –Digues a  Aron: “Stin la tua mà sobra los flums, e  
Ex 8,6 la terra de Agipte.” 6 E stès la mà  Aron sobre les ayguas de Agipta, e pujàran 
Ex 8,8 de Agipta. 8 Apallà Farahó Moysèn e  Aron e dix: –Preguats lo Senyor que tolgue 
Ex 8,12  en lo flum. 12 E axíran Moisèn e  Aron de Farahó. Apellà Moysèn nostre  
Ex 8,16  [*]. 16 E dix [*] Moysèn: –Parla a  Aron e digues-li: “Stin la tua mà e  
Ex 8,17  17 E féu-ho axí, car stès  Aron sa mà, tanent la sua verge, e ferí la 
Ex 8,25  mosques. 25 Apellà Farahó Moysèn e  Aron e dix a ells: –Anats e sacrificats al 
Ex 9,8  lo poble. 8 E dix Déu a Mosyèn e  Aron: –Prenets vostras punys plens de  
Ex 9,27  [*]. 27 E tramès Farahó a Moysèn e  Aron, e dix a ells: –Yo he peccat ara, e  
Ex 10,3  Déu vostro. 3 Entràran Moysès e  Aron a Farahó, e diguéran a ell: –Açò diu  
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Ex 10,8 és consumada? 8 E tornàran Moysèn e  Aron a Farahó, lo qual dix: –Anats e  
Ex 10,16  mantinent Farahó apellà Moysèn e  Aron e dix a ells: –Yo he peccat [*]. 17  
Ex 11,10  en la terra de Egipte. 10 Moysèn e  Aron faéran tots los senyals aquests  
Ex 12,1  Capítol XII 1 E Déu dix a Moysèn e  Aron en terra de Agipte: 2 –Lo mes aquest  
Ex 12,28  axí com havia manat Déu a Moysès e  Aron. 29 E fonch fet en la miga nit que  
Ex 12,31  mort. 31 Cridà Farahó a Moysèn e  Aron en aquella nit e dix: –Levats-vos e 
Ex 12,43  generacions. 43 Dix Déu a Moysèn e  Aron: –Aquesta és la relegió de Pasca:  
Ex 12,50 Israell axí com manà Déu a Moysèn e  Aron, 51 e’n aquell metex dia amenà  
Ex 15,20  lla mar. 20 E pres Mariam, sor de  Aron, lo temboret en la mà, e profetitzà.  
Ex 15,22  22 E féu partir Moysèn e  Aron los fills d’Israell de la Mar Roja,  
Ex 16,2  d’Israell contra Moysèn e contra  Aron en lo desert, 3 e diguéran [*]: –Més  
Ex 16,6 sengles dies. 6 E diguéran Moysès e  Aron a tots los fills de Ysraell: –Al  
Ex 16,9 contra’ll Senyor. 9 E dix Moysèn a  Aron: –Digues a tota la universitat dells  
Ex 16,10  mermurament.” 10 Dementra parlava  Aron a tot lo ajustament dels fills d’  
Ex 16,33  terra d’Egipta.” 33 Dix Moysèn a  Aron: –Prin un vaxell e meti-hi aytanta  
Ex 16,34  vostres generacions. 34 E féu axí  Aron com manà Déu a Moysèn, e posà aquell  
Ex 17,10  ’s contra Amalech. E Moysèn e  Aron e Hur pujàran sobre lo cap dell coll. 
Ex 17,12  -les dejús ell, e ell seya, e  Aron e Hur sofarían les mans, un deçà e  
Ex 18,12  e sacrifici a Déu. E vench  Aron e tots los vells de Ysraell per ço  
Ex 19,24  Déu: –Vé e devalla, e pujaràs tu e  Aron. E los sacerdots ne lo poble no pàsan 
Ex 24,1  dix: –Puga a nostro Senyor, tu e  Aron, Nadab e Abiú e LXX vels d’Israell,  
Ex 24,9  peraulles. 9 E pujàran Moysès e  Aron e Nadab e Abiú e LXX dells vells d’  
Ex 24,14  tornem a vós. E romandran ab vós  Aron e Hur, car si entre vosaltres nexeran 
Ex 27,21  lo testament. Iŀlumineran ella  Aron e sos fills, axí que crem de vespres  
Ex 28,1  XXVII 1 »E tu acoste’t ton frare  Aron ab sos fills, de mig dels fills d’  
Ex 28,1  e que servèscan a mi, axí com  Aron e Nadab e Abiú e Aleatzar e Aytamar.  
Ex 28,2  2 E feràs vestadura santa a  Aron, frare teu, en glòria e honrament. 3  
Ex 28,4 breguer. E feran vastiments sants a  Aron, ton frare, e a sos fills, per ço que 
Ex 28,12  als fils d’Israell; e portarà  Aron los noms de aquells devant nostre  
Ex 28,29 que no’s depertèscan. 29 E portarà  Aron los noms dels fills d’Israell en lo  
Ex 28,30  de veritat que seran en lo pits d’ Aron com entrerà devant nostre Senyor; e  
Ex 28,30  devant nostre Senyor; e portarà  Aron los juýs dels ffills de Israell en lo 
Ex 28,35  atrasí. 35 E vestirà aquella  Aron en l’ofici del ministre per ço que  
Ex 28,38  a la sàvana 38 sobra lo front de  Aron, e portarà les iniquitats d’aquells  
Ex 28,40  d’aur. 40 E feràs als fills de  Aron gonelles de drap de li, e feràs a  
Ex 28,41  feràs vastir aquestes vestadures a  Aron, ton frare, e a sos fills ab ell, e a 
Ex 28,43  a les cuxes. 43 E usaran aquells  Aron e sos fills con intraran en lo  
Ex 28,43 no múyran. Costuma de setgle serà a  Aron e a la sua sament aprés d’ell.  
Ex 29,4  e los II moltons. 4 Presentaràs  Aron e sos fills a la porta del tabernacla 
Ex 29,5  a ells en aygües. 5 E aduràs a  Aron lo vastiment, ço és, la gonella de li 
Ex 29,9  de li, e senyràs bragués 9 a  Aron e a sos fills, e posaràs a ells  
Ex 29,10  lo tabernacle del testament, e  Aron e sos fills posaran les mans sobra lo 
Ex 29,15 15 »E pendràs la un dels moltons, e  Aron e sos fills pòsan la mà sobre lo cap  
Ex 29,24  coses poseràs sobra les mans de  Aron e sos fills, e santificaràs aquells  
Ex 29,26  pits del moltó, lo qual és alsat a  Aron, e santificaràs aquell alsant devant  
Ex 29,28  moltó 28 ab la qual és santificat  Aron e sos fills, e açò caurà en part a  
Ex 29,28  e sos fills, e açò caurà en part a  Aron e a sos fills en dret de setgle alls  
Ex 29,29  les vestadures santes de què usarà  Aron, hauran los fills de aquell aprés d’ 
Ex 29,35  que he manadas a tu, feràs sobra  Aron e sos fills. VII dies consegreràs les 
Ex 29,44  del testament ab altar, e  Aron ab sos fills per so que servèscan a  
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Ex 30,7 testimoni quant parlaré ab tu. 7 »E  Aron perfumerà ensemps sobre ell de odor  
Ex 30,10 haja altra trampament. 10 E pregarà  Aron sobre lo corn d’aquell una veguada  
Ex 30,19  aygua, 19 e levar-se-n’han  Aron e sos fills les mans e los peus 20  
Ex 31,10  sues santes en lo ministre  Aron sacerdot e sos fills per ço que  
Ex 32,1  munt. Ajustàran-sa tots sobra  Aron. Diguéran: –Leve’t e fé a nós déus  
Ex 32,2  què li és sdevengut. 2 Dix-los  Aron: –Aportats-me les orelleres [*] de  
Ex 32,3  lo poble aportàran les oralleres a  Aron. 4 E pres-ho de lurs mans e gità- 
Ex 32,5  de tera de Agipta! 5 E com  Aron oý açò, adeficà altar devant ell, e  
Ex 32,21  als fills d’Israell. 21 Dix a  Aron: –Què ha fet a tu aquest poble, que  
Ex 32,25  per ço cor los havia despulat  Aron per rahó de la gran lageza, per la  
Ex 32,35  poble per rahó del vadell que féu  Aron. 33,Tit Capítol XXXII 1 E parlà  
Ex 34,30 ab nostre Senyor. 30 E com lo véran  Aron e als fills d’Israell ab la cara axí 
Ex 34,31  E apallats per ell, retornàran axí  Aron com los prínceps de lles sinagogues.  
Ex 35,19  e lo drap de la santedat a  Aron, al primer, e los draps de servir a  
Ex 38,21  levins per mà de Nichamar, fill de  Aron, sacerdot, 22 les quals Beseleell,  
Ex 39,1  dels quals faéran vastaduras a  Aron, les quals portàs com adminestrarà en 
Ex 39,41 brodats a sarvir en la santadat per  Aron e per sos fills. 42 Car tot ço que  
Ex 40,12  sants dels sants. 12 »Acostaràs  Aron e sos fills dafora del tabernacle del 
Ex 40,29  altar. 29 E levàran-sa Moysès e  Aron e sos fills ses mans e sos peus 30  
Lv 1,5  Senyor, e ofariran los fills de  Aron, secerdots, la sanch de aquell gitant 
Lv 1,11  nostre Senyor, e los fills de  Aron gítan la sanch de aquell sobra l’  
Lv 2,2  2 e porta-les als fills de  Aron, sacerdots, dels quals la un prengua  
Lv 2,3  que romandrà del sacrefici serà de  Aron e de sos fills, e serà sant dels  
Lv 2,10  cosa romendrà de allò, serà de  Aron e de sos fills, sants dels sants de  
Lv 3,2  del tabernacle, e los fills de  Aron, sacerdots, scàmpan la sanch antorn  
Lv 3,8  del testimoni, e los fills d’ Aron scàmpan la sanch entorn de l’altar,  
Lv 3,13  del testimoni, e los fills de  Aron scàmpan la sanch entorn de l’altar,  
Lv 6,9 lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana a  Aron e a sos fills: »Aquesta és la ley de  
Lv 6,20  e dix: 20 –Aquesta és la oferta de  Aron e de sos fills la qual dèvan ofarir  
Lv 7,33  la sanch e lo sèu; e los fills de  Aron hauran en lur part la cama dreta. 34  
Lv 7,35  35 »E aquesta és la unció de  Aron e a sos fills dels sacrificis del  
Lv 8,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Prin  Aron ab sos fills e ab lurs vestadures e  
Lv 8,6  manà fer. 6 E mantinent ofarí  Aron e sos fills e levà ells ab aygua, 7 e 
Lv 8,14  14 E portà un vadell per peccat, e  Aron e sos fills posàran les mans sobra lo 
Lv 8,27  lo sèu [*]. 27 E tot açò liurà a  Aron ab la cama dreta e a sos fills. Los  
Lv 8,30  havia scampada, e gità-la sobra  Aron e sobra los vestiments de aquell e  
Lv 8,31  axí com manà a mi lo Senyor dient:  “Aron e sos fills mengaran ells.” 32 E ço  
Lv 9,1  dies, lo VIIIè die apellà Moysèn  Aron e sos fills e los fills de sos fills  
Lv 9,1  los mayors nats d’Israell. Dix  Aron: 2 –Prin un vadell fill de bou per  
Lv 9,7  a vós la glòria d’ell. 7 E dix a  Aron: –Acosta’t a l’altar e sacrificha  
Lv 9,8 per tot lo poble [*]. 8 E mantinent  Aron se acostà a l’altar e degollà lo  
Lv 9,21  aquells e les cames dretas depertí  Aron e alçà-ho devant Déu axí com manà  
Lv 9,23  devellà, 23 e antràran Moysèn e  Aron en lo tabernacle del testimoni, e  
Lv 10,1  X 1 E Nedab e Abiú, fills de  Aron, prenguéran lurs ensensers e matéran  
Lv 10,3  morts devant Déu. 3 Dix Moysèn a  Aron: –Açò és açò que parlà nostre Senyor: 
Lv 10,3 poble seré santificat. E com ho oyí  Aron, callà. 4 E apellà Misael e  
Lv 10,4  fills de Ozibell, avoncle de  Aron, e dix a ells: –Anats e prenets  
Lv 10,6  los fo manat. 6 E perllà Moysèn a  Aron e a Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, 
Lv 10,8  ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu a  Aron: 9 –Tot vi és qui pot anbriagar; per  
Lv 10,12 e munde. 11 [*] 12 E perlà Moysèn a  Aron, e a Eletzar e a Ytamar, fills d’él  
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Lv 10,16 e Aytamar, que romanguéran fills de  Aron. Dix: 17 –Per què no mengàs lo  
Lv 10,19  axí com és manat a mi. 19 Respòs  Aron a Moysès: –Vuy és ofert lo sacrifici  
Lv 11,1  1 E parlà nostra Senyor a Moysèn e  Aron: 2 –Digues als fills d’Israell:  
Lv 13,1  XIII 1 E perlà Déu a Moysèn e  Aron dient: 2 –Lo home en lo qual en sa  
Lv 13,2  axí com de lebrosia, sia aduyt a  Aron sacerdot o a algú de sos fills. 3 Lo  
Lv 14,33  33 E parlà Déu a Moysès e  Aron dient: 34 –Com serets entrats en  
Lv 16,1  la mort de abdossos los fills de  Aron com ofaríran lo foch astrany e  
Lv 16,2 2 Menà Déu a Moysèn e dix: –Parla a  Aron ton frare que no entra null temps en  
Lv 16,3 féu en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà  Aron a lla santedat, que oferrà I toro per 
Lv 16,5  com seran portades. 5 »E sostendrà  Aron devant tota la multitud dels fills d’ 
Lv 16,9 qualls sorts axiran a Déu, e oferrà  Aron aquell que serà axit en sort a Déu  
Lv 16,23 d’Israell. 20-22 [*] 23 »E tornarà  Aron en lo tabernacla del testimoni, e  
Lv 17,2  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla  Aron e a sos fills e a tots los fills d’  
Lv 21,1  –Parla als sacerdots fills de  Aron e direts a ells: »No s’ansutza lo  
Lv 21,17 Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues a  Aron: »Hom de la tua sament per companyas  
Lv 21,21  que haurà màcula de la sament de  Aron secerdot no s’acosta a presentar  
Lv 21,24 santifich a ells. 24 Parlà Moysèn a  Aron e als fills seus e a tot Israell  
Lv 22,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parle a  Aron e als fills d’ell que’s guàrdan de  
Lv 22,4  lo Senyor. 4 »Home de la sament de  Aron que serà lebrós o malalt per flux de  
Lv 22,18  Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla a  Aron [*] e als fills d’Israell. Diràs a  
Lv 24,3  de amistança, posarà aquelles  Aron de vespres al matí davant lo Senyor a 
Lv 24,9  per tostemps, 9 e seran de  Aron e de sos fills perquè’ls ménjan en  
Lv 5,15  15 –Ànima com tractarà falsia e’n  aror en aquellas coses que són del Senyor  
Ex 25,14  ab aquestes baras serà aportada la  arqua; 15 e seran les bares en los sercles 
Ex 25,16 trauràs d’ells. 16 E posaràs en la  arqua lo testament que yo daré a tu. 17 »E 
Ex 25,20  l’oratori, e deu éser cuberta la  arqua. 21 En la qual poseràs lo testament  
Ex 25,22  dels xerobins que seran sobra la  arqua del testament, totes les coses que  
Ex 26,33 corbayons d’aur, e dintra sterà l’ arqua del testament, la qual dapartirà  
Ex 26,34  sant [*]. 34 »[*] primer sobre l’ arqua [*] 35 [*] e lo canalobre andret de  
Ex 30,6 e lo cobriment que pénjan devant l’ arqua del testament, devant la clausta que 
Ex 31,7  7 lo tabernacle de amistança e la  arqua del testimoni e la clausta que sobra 
Ex 35,12 e ses colones e sos pilars, 12 e sa  arqua e ses perxes [*] 13 [*] e totes ses  
Ex 37,1  Capítol XXXVI 1 E féu Betzeleel la  arqua de fust de setim, e hach de lonch II 
Ex 39,34  dels bochs, 34 e la clausta, e l’ arqua del testament e ses perxes, [*] 35  
Ex 40,5  altar del perfum estarà devant l’ arqua del testimoni. E metràs lo cubertor  
Ex 40,18  18 [*] e mès les perxes sobra la  arqua, e posà la cubertura sobra ella 19 E 
Ex 40,19  sobra ella 19 E aportàran l’ arqua del tabernacla, e penjà devant  
Lv 16,2  devant la cuberta que cobra la  arqua, per ço que no muyra, car yo  
Ex 25,10  axí aquell e a la sua coltura. 10  »Arqua de fust de setim farets, la  
Ex 27,4  [*] de aram, e feràs sobra [*] l’ arret [*] 5 [*] entrò la mytat de l’  
Ex 38,4  4 E féu †a la ara† a manera de  arret, dejús aquesta fou atrasí [*] de  
Ex 4,20  sos fills, e posà aquells sobre un  asa, e tornà en Agipta portant la verge de 
Ex 20,17  ne sa serventa, ne son bou ne son  asa [*]. 18 E tot lo poble oÿa les veus e  
Ex 23,4  si encontraràs bou de ton amich o  asa arant, retornar-l’has a ton amich;  
Ex 23,5 -l’has a ton amich; 5 e si veuràs  asa de ton amich ab càrech en tera, [*]  
Ex 19,13  pedras serà alepidat e ab sagetes  asagetat [*]. Mas comensaran sonar la  
Ex 16,4  aquell dia, per ço que yo’ls  asaig si algú irà en ma ley o no. 5 E en  
Ex 23,12  per so que repòsan tos bous e tos  àsans [*]. 13-14 [*] 15 E guardaràs la  
Lv 13,28  e si starà blanqua en son loch, no  asats clara, de cremament és, e per amor  
Ex 2,15  e stech en terra de Median, e  asec-sa prop del pou. 16 E lo senyor de  
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Ex 32,6  e hòsties pacificables, e  asech-sa lo poble a menjar e a beura, e  
Ex 15,25  los manaments e juhís, e aquí  asejà ells 26 e dix: –Si tu oyràs la veu  
Lv 21,18 orb serà o renquellós, de poquesa o  asent gran o nas tort, 19 si haurà  
Ex 1,4  Benjamín, 4 Dan, Naptalí, Gad,  Aser. 5 E foren totes les ànimes que hy  
Ex 24,14 14 e dix als vells: –Esparats-vos  así entrò que tornem a vós. E romandran ab 
Ex 27,1  V colzos de lonch e V d’ampla,  así que sia quadrat, e haurà III colzes d’ 
Ex 33,21  visque. 21 Altra veguada dix: –Vet  así és lo loch ab mi, e staràs sobra la  
Ex 16,5  lo die VI colían-na II tants de  asò que solían cullir per sengles dies. 6  
Ex 22,8  jutge e jurarà que no mès sa mà en  asò de son companyó 9 e sobre cosa de  
Lv 7,5 sacerdot perfum sobra l’altar, car  asò és perfum a nostra Senyor [*]. 6 Tots  
Lv 13,43  serà blancha color o roga, 43 e  asò veurà lo sacerdot, condapna-lo que  
Ex 13,13 al Senyor. 13 E lo primer nat de l’ assa muderàs per ovelle, si no’l reembràs 
Ex 21,33 la cobrirà, e a’quella caurà bou o  assa, 34 lo senyor de lla sisterna pach lo 
Ex 22,4  haurà furtat [*], o sia bou o sia  assa o sia ovella, restituesca-ho en  
Ex 22,9  cosa de culpa, axí en bou com en  assa com en ovella o en vestiments, [*]  
Ex 34,20  serà meu. 20 E lo primer nat de l’ assa reembràs per ovelles, e si no darà lo 
Ex 20,10  ne ta serventa, ni ton bou ne ton  asse, ni ton pelegrí qui és dintra de tes  
Ex 25,33  ço és, que prosaèxan de la  asta de aquell. 34 E en la asta del  
Ex 25,34  de la asta de aquell. 34 E en la  asta del canalobra haura IIII poms a  
Ex 25,35 són ensemps VI, que axían de la una  asta del canalobra; 36 lurs poms e lurs  
Ex 25,36  del canalobra; 36 lurs poms e lurs  astas de ella seran tots de fin aur  
Ex 18,13  Moysèn per ço que jutgàs lo poble.  Astech lo poble devant Moysèn de matí stro 
Ex 34,28  fermament ab tu e ab Israell. 28  Astech Moysèn ab nostre Senyor XL dies e  
Ex 25,35  poms e flor, 35 e [*] sots les II  astes en III lochs, que són ensemps VI,  
Ex 10,13  herba que romàs a la padrusca. 13  Astès le sua verge Moysès sobra la terra  
Ex 7,19  –Digues a Aron: “Prin la vergue e  astín la tua mà sobre les ayguas de Agipta 
Lv 16,1  fills de Aron com ofaríran lo foch  astrany e moriren. 2 Menà Déu a Moysèn e  
Lv 14,28 VII veguades, 28 e tocar-n’ha l’ astrem de la orella dreta de aquell e lo  
Ex 6,18  Caad, fills de Leví, fóran: Aram e  Asuar e Hobron e Ozibal. E los anys de  
Lv 25,35 car posació per tostemps és. 35 »Si  atendrit serà ton frara e malalt de mans,  
Ex 6,15  de Simeon foren: Jamuell e Jamín e  Atoch e Jachim e Soher e Saüll, fill de la 
Ex 8,7  tota la terra [*]. 7 E faéran açò  atrasí los encantadors [*] adugéran  
Ex 26,3  ensemps, e les altres V seran  atrasí juntes. 4 E feràs anses, ço és, a  
Ex 28,34 haja quasquavells d’aur e megranes  atrasí. 35 E vestirà aquella Aron en l’  
Ex 28,40 li, e feràs a ells bregués e capels  atrasí, a honor e balesa. 41 E feràs  
Ex 34,32  ell los parlàs, 32 vanguéran a ell  atrasí tots los fills d’Israell, alls  
Ex 36,33  32 [*] contra la mar. 33 E féu  atrasí altra bara que pasàs per mig de les 
Ex 36,34 éser portat ab les bares, les quals  atrasí deven éser cubertes de launa d’  
Ex 37,19  ab liris; e ab l’altra canó havia  atrasí III poms a manera de nous, ab flors 
Ex 37,23  [*] e tot era d’aur net. 23 E féu  atrasí VII lenternes e VII tanalles e sos  
Ex 38,4  manera de arret, dejús aquesta fou  atrasí [*] de aram [*]; 5 e féu desota  
Ex 38,13  colones éran [*] d’argent. 13 E  atrasí devers levant éran de L colzes les  
Lv 11,6  feça, és no nèdeu. 6 »E la lebra  atrasí [*]. 7 [*] 8 »[*] e llurs  
Ex 38,16  e III colones ab sos fonaments. 16  Atrasí totes les tendes del tabernacle féu 
Ex 8,18 tota la terra de Agipta. 18 E féran  atratal los ancantadors [*] per adur poys, 
Ex 29,40 IIII part de I sister, e vi trempat  atratal masura matexa [*]. 41 E altra  
Lv 14,51  e hysop, e en les ayguas vivas  atresí, e de açò salpuscarà la casa per  
Ex 27,16  colones seran IIII, e lurs pilars,  atretans. 17 Totes les colones de la cort  
Lv 7,17  -la; 17 e si alguna cosa ne serà  atrobada en lo terç dia, sia cremat a  
Ex 22,8 -ne smenar II tans; 8 e si no serà  atrobat lo ladra, acostar-se-ha lo  
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Lv 13,51  lo vestiment e tot ço que serà  atrobat, 52 e per amor de açò sia cremada  
Ex 35,35  texín e faent tota obra nova que  atrobava. 36,Tit Capítol XXXV 1 Faéran,  
Lv 14,6 tot açò benyaràs en la sanch de ll’ aucel degollat. 7 E de açò salpusch aquell 
Lv 20,25  ànimes en la bèstia ne en lo  aucel ne en nengunes coses qui’s mòvan en 
Ex 19,24  per ço que per ventura jo no’lls  aucia. 25 E devellà Moysès al poble e  
Ex 16,3  nós en aquest desert, per ço que  aucies tota aquesta multitut de fam? 4 E  
Ex 2,14  vols-ma tu auciura axí com  auciest lo agepcià? E temé’s Moysèn e  
Ex 2,12 e viu que no hy havia null hom, [*]  aucís lo egepcià e ameguà’l en la erena.  
Ex 2,14  sobre nós? ¿Donchs, vols-ma tu  auciura axí com auciest lo agepcià? E temé 
Ex 5,21 vós havets mès coltell en sa mà per  auciura nós. 22 E retornà Moysèn a nostre  
Ex 21,12  12 »E qui farà hom per voler-lo  auciura, muyra. 13 E aquell que no serà  
Ex 32,12  trasch ells de nostre poder, per  auciura ells en les muntanyes [*]?” Repòs  
Ex 15,9  lo meu coltell e la mia mà los  auciurà.» 10 Senyor, lo teu sparit és  
Ex 21,29 e no’l tenrà ligat e’nclòs, e ell  auciurà homa o fembra, lo bou sia  
Ex 22,1 E si algú emblarà ovella o bou e l’ auciurà o’l venrà, pach per I bou V bous, 
Lv 17,5  dells fills d’Israell, los qualls  auciuran en lo camp per ço que sia  
Ex 20,13  Senyor ton Déu dóne a tu. 13 »No  auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15 »No  
Ex 23,7  [*] 7 [*] E lo sant ne lo just no  auciuràs, car yo són contrari dells  
Ex 2,15  15 E Farahó sabé açò, volch lo  auciure. E fogí Moysèn devant Farahó, e  
Ex 4,24  corech nostre Senyor e volch a ell  auciure. 25 E tantost Siporà pres una  
Ex 23,27  la mia terror enviaré devant tu, e  auciuré tot lo poble al qual tu entreràs,  
Ex 3,22  e a sa hosta vaxels d’argent e d’ aur e vastadures, e posarets açò sobre los 
Ex 11,2  vaÿnes, que’lls préstan aÿnes d’ aur e d’argent, 3 car nostra Senyor darà  
Ex 12,35  vestadures, vaxells d’argent e d’ aur. 36 Donà nostra Senyor gràcia al seu  
Ex 20,23 perlat ab vós. 23 No farets déus d’ aur ni d’argent, 24 ço és, altar ferets  
Ex 25,3  són les coses que pendran: diners,  aur e argent, e coure e arams, 4 e blau e  
Ex 25,11  altesa. 11 E cobriràs ella de fin  aur, dins e defora, e feràs desobra una  
Ex 25,11  desobra una corona, un sercle d’ aur tot antorn, 12 e quatre sercles d’or, 
Ex 25,17  tu. 17 »E feràs una clausta de fin  aur, de dos colzos e mig [*] de ample. 18  
Ex 25,18  ample. 18 E faràs dos xerobins d’ aur betadís, e posaràs un de cascuna part  
Ex 25,24 e mig d’alt, 24 e cobriràs ella d’ aur net. E feràs a ella alredador tot  
Ex 25,25  entorn [*] 25 [*] un sercle que l’ aur romendrà de IIII dits d’alt, e sobra  
Ex 25,25 sobra aquella feràs altra corona d’ aur. 26 E feràs IIII sercles d’or, e  
Ex 25,27 sots la corona seran los cercles d’ aur [*] per so que púgan portar la taulla. 
Ex 25,28 de fust de setim e sien cubertes de  aur [*]. 29 E feràs ses scudelles e ses  
Ex 25,29 e sos mortés e ses boxos [*] de fin  aur pur. 30 E posaràs sobre ell altar lo  
Ex 25,31  tostemps. 31 »E feràs canalobra d’ aur net batadís, e feràs dell canalobra  
Ex 25,31  branques e sos poms e ses flors d’ aur net. 32 VI canas axiran de son lats,  
Ex 25,36  astas de ella seran tots de fin  aur batadís. 37 E feràs VII làntias e  
Ex 25,38  canyelles e sos encensers sían d’ aur net. 39 Totes les aÿnes aquestes sien  
Ex 25,39 e tots aquests vaxells sien fets d’ aur pur. 40 E guarde fé segons l’exemplar 
Ex 26,6  a l’altra. 6 E feràs L ganxos d’ aur ab què junyes les cortines, cada una a 
Ex 26,24 sa tendrà ab l’altra ab tornets d’ aur, e les II taules que en los angles són 
Ex 26,29  E totes aquestes posts cobriràs d’ aur, e lurs anels feràs d’or, per los  
Ex 26,32  satim, les quals seran cubertes de  aur, e hauran los caps deurats, e staran  
Ex 26,33  aquest cobriment ab corbayons d’ aur, e dintra sterà l’arqua del  
Ex 26,37  fust de setim, e seran cubertes d’ aur, e lurs caps d’aur, e les colones en  
Ex 26,37  cubertes d’aur, e lurs caps d’ aur, e les colones en què siuran seran d’ 
Ex 28,6  feran lo ephot de color de drap d’ aur e de color blau e de porpra e de  
Ex 28,8  e tota la sua obra serà vayrade de  aur e de blau e de porpra e de color  
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Ex 28,11  aquestes pedras ancastaràs en  aur [*]. 12 E pose-les en les spatlles  
Ex 28,13  13 E feràs encastaments d’ aur 14 e II cadenas d’aur net, la una tan 
Ex 28,14  d’aur 14 e II cadenas d’ aur net, la una tan gran con l’altra, e  
Ex 28,27  e defora. 27 E faràs II anels d’ aur e metràs-los abdós sobra les spatles 
Ex 28,34  son talaban [*], 34 e megranes d’ aur e squelles d’aur, e en l’altra tira  
Ex 28,34  34 e megranes d’aur e squelles d’ aur, e en l’altra tira haja quasquavells  
Ex 28,34  l’altra tira haja quasquavells d’ aur e megranes atrasí. 35 E vestirà  
Ex 28,39  e faràs-ho de obra brescada d’ aur. 40 E feràs als fills de Aron gonelles 
Ex 30,3 los seus corns, 3 e cobriràs ell d’ aur net, axí com de dins com per les  
Ex 30,3  los corns, e faràs a ell sercle d’ aur entorn 4 e II anelles d’aur sots lo  
Ex 30,4  d’aur entorn 4 e II anelles d’ aur sots lo sercle per cascun lats per ço  
Ex 30,5  de satim e cobrir-les-has d’ aur. 6 E posaràs, ell devant, l’altar  
Ex 31,4  qual cosa que es puga fer d’ aur o d’argent [*], 5 [*] o de pedras  
Ex 32,31  per ço com han fet a ells déus d’ aur. Perdona’ls esta arada. 32 E si no hu 
Ex 35,22  aportàran braçales e anells d’ aur e braçaleres e nasals, e tots vaxells  
Ex 35,22  e nasals, e tots vaxells d’ aur, tot ho ofaríran a Déu. 23 E si nangú  
Ex 35,24 péls de moltons [*], 24 ne yoyes d’ aur ni d’argent ni d’aram, tot ho  
Ex 35,32  32 a cogitar e a fer la obra en  aur e en argent e en eram, 33 e  
Ex 36,13  9-12 [*]. 13 E féu L anells d’ aur que pàsan per orda per les bagues de  
Ex 36,13  de cortines ell féu L anelles de  aur per ço que’s pogués junyr ensemps e  
Ex 36,34  e los cercles deven éser fets d’ aur, per los quals puga éser portat ab les 
Ex 36,34  deven éser cubertes de launa d’ aur. 35 E féran la clausta de blau e de  
Ex 36,36  ab lurs capitells tots cuberts d’ aur, e los fonaments †quax a manera de  
Ex 36,38  colones [*] cobrí-les totes de  aur, e los fonaments, ço és, ço an què  
Ex 37,1  alt I colze e mig. E cobrí-la d’ aur pur, de dins e de fora. 2 E féu a  
Ex 37,2  2 E féu a aquella un sercle d’ aur entorn, 3 e fermà IIII anelles d’aur  
Ex 37,3  entorn, 3 e fermà IIII anelles d’ aur per angles, II anelles en cascun lats. 
Ex 37,4  fust de satim, los quals cobrí d’ aur, 5 les qualls posà per los anells que  
Ex 37,6  féu una clausta tot antorn, de pur  aur, e havia de lonch II colzes e mig, e I 
Ex 37,7  ample. 7 E féu II xerobins de pur  aur, los quals posà a cascun lats en la  
Ex 37,11  I colze e mig; 11 e cobrí-la d’ aur pur. E féu a ella orla d’aur pur, tot 
Ex 37,11 la d’aur pur. E féu a ella orla d’ aur pur, tot entorn, 12 en la quall orla  
Ex 37,12 quall orla havia corona e cercle d’ aur [*] tot entorn, de ampla de IIII dits  
Ex 37,15 de satim, e foren totes cubertes de  aur. 16 E los vaxells a diversos usos de  
Ex 37,16  culleres, giradores, tot fou de  aur pur [*]. 17 E féu canalobre de aur pur 
Ex 37,17  aur pur [*]. 17 E féu canalobre de  aur pur [*], de la cana del qual prosaýan  
Ex 37,22  20-21 [*] 22 [*] e tot era d’ aur net. 23 E féu atrasí VII lenternes e  
Ex 37,23  e VII tanalles e sos ansancers d’ aur net. 24 E pesava lo canalobra ab totes 
Ex 37,24  lo canalobra ab totes ses aÿnes d’ aur net un quintar. 25 E féu un altar a la 
Ex 37,26  un corn. 26 E cobrí aquell tot de  aur net, e son tarrat e ses parets entorn  
Ex 37,27  corns. 27 E féu axí una corona de  aur tot entorn, ab II anells d’aur sobra  
Ex 37,27  de aur tot entorn, ab II anells d’ aur sobra la corona per cacun lats, per ço 
Ex 37,28 de satim, e cobrí-les de latas d’ aur. 29 E componé l’oli de la untadura de 
Ex 38,24  vermella e de li tortís. 24 Tot l’ aur que fo despès en [*] del santuari [*]  
Ex 39,1  39,Tit Capítol XXXVIII 1 E de  aur, blau e de porpra e de color vermella  
Ex 39,3  tortís, 3 [*] e tallà †bragues† d’ aur, e cosíran-les ab fill que fos entra 
Ex 39,6  II pedras de unicla encastades en  aur, e en elles éran antalats [*] los noms 
Ex 39,8  de obra noble axí com lo ephot, de  aur, blau e de porpra e de color vermella  
Ex 39,13  aquestes pedras éran ancastades en  aur [*]. 14 E havia-hy XII pedres  
Ex 39,15  E feren sobre lo hosen cadenes d’ aur net en doble, 16 e II ganxos que  
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Ex 39,16 e II ganxos que tenían II anells d’ aur, e posàran II anels d’aur sobra los  
Ex 39,16  d’aur, e posàran II anels d’ aur sobra los lats de l’hosen, 17 [*] e  
Ex 39,17 al musclo, e aquí havia un anell d’ aur, 18 [*] e develàvan per les spatles  
Ex 39,37  luminàries [*], 37 e le taula d’ aur, e l’oli de untadura [*], 38 e lo  
Ex 40,24  ordonà. 24 E posà l’altar de ll’ aur sots lo traginat dell testimoni,  
Lv 8,9  de aquella posà la làmina de  aur consegrada en santificació, axí com  
Ex 38,9  9 E [*] era la tenda en la plaja  austral de li tortís, de C colzes, 10 e XX 
Lv 13,30  30 E si veu que sia pregon més  avall del cuyr e en ell cabels roigs  
Ex 5,7 lo majoral e als altres: 7 –D’aquí  avant no donets gens de palla al poble per 
Ex 8,29  demà; emperò guarda’t que d’aquí  avant no falesques que no leys anar lo  
Ex 9,28 vós e que en nanguna manera de aquí  avant no romanguats. 29 E dix Moysèn:  
Ex 10,28  -ta de mi, e guarda d’aquí  avant no veges le mia cara, que en qual  
Ex 10,29  fet com has perlat, que d’equí  avant no veuré la tua cara. 11,Tit Capítol 
Ex 14,13  que ara vaets, null temps d’aquí  avant no’ls veurets, 14 car nostre Senyor 
Lv 17,7  de sauvitat al Senyor. 7 E d’aquí  avant no degòllan nangunes presentalles de 
Lv 22,27 lla mara lur, e al VIII dia d’aquí  avant presentar sa porà al Senyor; 28 e  
Lv 26,31  vostres santuaris ne rebré d’aquí  avant la odor molt suau, 32 e destroviré  
Ex 18,21  quals sia veritat, que hajan en oy  avarísia, e de aquells ordona trebuns e  
Lv 11,13  a vós. 13 »E aquestes són de les  aves que no davets menjar, squivadores són 
Ex 3,17  Canan, hateu e amoreu e fariseu e  aveu e gebuseu, a la terra fluent de let e 
Lv 26,15  les mies leys e los meus juýs  avilanareu que no feçau les coses que  
Lv 10,4  e Ethelsephan, fills de Ozibell,  avoncle de Aron, e dix a ells: –Anats e  
Lv 26,44 ’ls meyspresaré ne axí poch no’ls  avoriré perquè de tot sían destrovits e  
Ex 17,15  e apellà lo nom de Déu «En mon  axalçament», dient 16 que solament la mà  
Ex 15,2  lo Déu de mon para, e yo  axalçaré ell. 3 Nostra Senyor és axí com  
Ex 34,24  Com yo gitaré les gens devant tu e  axamplaré ton terme, nengú no anvajarà la  
Ex 26,30 E axequaràs lo tabernacle sagons lo  axemplar que a tu fo mostrat en lo munt.  
Ex 26,30  sían cubertes de lata d’or. 30 E  axequaràs lo tabernacle sagons lo axemplar 
Ex 1,19  les fembres: –[*] no són  axí com les egepcianes, car elles matexas  
Ex 1,19  car elles matexas ho saben fer  axí bé com nós, e abans que nós venguam ja 
Ex 2,11 dies, aprés que fon crescut Moysèn,  axí a sos frares e viu lur aflicció. E  
Ex 2,13  e ameguà’l en la erena. 13 E  axí en lo segon jorn, e viu II hebreus qui 
Ex 2,14  nós? ¿Donchs, vols-ma tu auciura  axí com auciest lo agepcià? E temé’s  
Ex 2,18  lur, dix-los: –Per què us sou  axí cuytades de venir? 19 Ellas diguéran:  
Ex 4,27  de Moysèn en lo desert. Lo qual li  axí a carere en lo munt de Déu e besà-  
Ex 5,7  regoles, ne lenya per coure-les,  axí com debans fèyets; mas que ells vàjan  
Ex 5,13  –Complits vostre obre cascun dia,  axí com solíets [*]! 14 E éran batuts si  
Ex 7,6  del mig d’ells. 6 E faéran-ho  axí Moysèn e Aron com los manà Déu. 7 Era  
Ex 7,10  devant Faraó” [*]. 10 [*] E faéran  axí com los havia menat Déu, e gità Aron  
Ex 7,13 lo cor de Farahó, e no oyí aquells,  axí com havia dit Déu. 14 Dix Déu a  
Ex 7,19  crúor en tota la terra de Agipta,  axí en vaxells de fust com de pedra.” 20 E 
Ex 7,20  com de pedra.” 20 E faéran-ho  axí Moysès e Aron com los havia manat Déu, 
Ex 7,22  lo cor de Farahó e no l’oí,  axí com havia manat Déu. 23 E tornà-se  
Ex 8,10 ço que’t plàcia. Dix ell: –Yo faré  axí com la tua peraula, per ço que sàpias  
Ex 8,10  per ço que sàpias que nangú no és  axí com lo Senyor, Déu nostro, 11 e pertir 
Ex 8,15  en son cor e no oý aquells,  axí com havia dit [*]. 16 E dix [*]  
Ex 8,17  terra de Egipta.” 17 E féu-ho  axí, car stès Aron sa mà, tanent la sua  
Ex 8,19  lo cor de Farahó, e no oý ells,  axí com havia dit Déu a Moysèn. 20 E dix  
Ex 8,24  senyal.” 24 Féu-ho lo Senyor  axí, e vanguéran mosques molt males en la  
Ex 8,26  terra. 26 Dix Moysès: –No’s pot  axí fer †menys de totes les obres† dels  



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

81 
 

Ex 8,27  sacrificarem al Senyor Déu nostro  axí com ha manat a nós. 28 E dix Farahó:  
Ex 8,31  e a sos servidors e a son poble,  axí que no’n fo vista una. 32 E fou  
Ex 8,32 32 E fou anduraït lo cor de Farahó,  axí que en aquesta veguada no lexà anar lo 
Ex 9,4  les pocesions [*] dels agepcians,  axí que no perí res de alò que pertanya  
Ex 9,12  lo cor de Farahó, e no oí ells,  axí com havia dit Déu a Moysèn. 13 E dix  
Ex 9,33  cessàran los trons e la pedruscha,  axí que no caygué pluja sobra la terra. 34 
Ex 9,35 e no lexà anar lo poble d’Israell,  axí com havia dit nostre Senyor [*].  
Ex 10,5 5 enaxí que cobriran tota la terra,  axí que res de ella no aparà, e menjaran  
Ex 10,11 per què pansats mal? 11 No serà fet  axí, mas anats tans hòmens com vós  
Ex 10,19  e gità totes en la Mar Roiga,  axí que no’n romàs una en totes les fins  
Ex 10,26  nostre bastiar se n’irà ab nós,  axí que no hy romandrà d’ells una ungla,  
Ex 11,9  a mi. E aprés açò exirem.” 9 E  axí-sa’n Moysèn molt irat devant  
Ex 11,10  los senyals aquests devant Farahó,  axí com són scrits, e nostre Senyor  
Ex 12,11  rostit al foch [*]. 10 [*]. 11 E  axí menjarets aquell: los vostros lombos  
Ex 12,19  aquell de lla coŀleció d’Iraell,  axí dells stranys com dels nedius de lla  
Ex 12,25  nostro Senyor és donador a vós,  axí com ha feta covinença, vós observats  
Ex 12,28  los fills d’Israell, e faéran  axí com havia manat Déu a Moysès e Aron.  
Ex 12,31  e anats sacrificar al Senyor  axí com havets dits. 32 Vostres ovelles e  
Ex 12,32  ovelles e vostros bous prenets,  axí com havets perllat. Anats-vos-en e 
Ex 12,35  35 E faéran los fills de Israell  axí com manà Moysèn a ells, car demenàran  
Ex 12,44  companyes seran circunsisos, e  axí mengaran. 45 »Pelegrí ne loguater no  
Ex 12,48  acòstan-ça a salebrar, e serà  axí com nadiu de lla terra; e si algú no  
Ex 12,50  50 E féran los fills d’Israell  axí com manà Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n  
Ex 13,2  vullva en los fills d’Israell,  axí és dels hòmens com [*] bestiars, cor  
Ex 14,4  que yo són lo Senyor. E feren-ho  axí. 5 E fou denunciat al senyor dels  
Ex 14,22  de lla mar en sech, e era la mar  axí com a mur a lla dresta de aquells a e  
Ex 14,29  en sech, e les ayguas éran a ells  axí com a mur a destra e a sinestra. 30  
Ex 15,3 yo axalçaré ell. 3 Nostra Senyor és  axí com hom combatador, e son nom és  
Ex 15,5  5 [*] e ells devellàran en pregon  axí com a pedra. 6 Senyor, la tua dreta  
Ex 15,7  la tua irra, la qual devorà ells  axí com a palla, 8 e en l’esparit de la  
Ex 16,16  que habítan en lo tabernacle,  axí’n prenets. 17 E faéran-ho axí los  
Ex 16,17  axí’n prenets. 17 E faéran-ho  axí los fills de Israell. Collíran-na  
Ex 16,24 -ho entrò a demà. 24 E féran-ho  axí com los manà Moysèn, e no compodrí ne  
Ex 16,34 a les vostres generacions. 34 E féu  axí Aron com manà Déu a Moysèn, e posà  
Ex 17,6  que beurà lo poble. E féu-ho  axí Moysèn devant los vells de Israell, 7  
Ex 17,10  9 Dix Moysèn a Josuè: [*] 10 [*]  axí com parlà a ell Moysèn, e batallà’s  
Ex 18,1  a Moysèn e a Ysraell poble seu,  axí com Déu los havia trets de Agipta, 2  
Ex 18,7  e II fills teus ab ella. 7 Lo qual  axí de casa e sobleguà e besà-lo, e  
Ex 21,7  sa filla e sa serventa, no axirà  axí com lo serf ha costumat de axir; 8 mas 
Ex 21,19  satisfaça en aquel les despeses,  axí dells metges com del dan que haurà  
Ex 22,9  companyó 9 e sobre cosa de culpa,  axí en bou com en assa com en ovella o en  
Ex 23,1  de monsonaguer, ne junyes tes mans  axí que per un malvat digues fals  
Ex 23,15  pa alís; VII dies menjarets alís,  axí com mané a tu en lo temps del mes de  
Ex 25,9  a tu e de tots los vexells, farets  axí aquell e a la sua coltura. 10 »Arqua  
Ex 25,20 un lats, e l’altra, a l’altra, 20  axí que cascun lats de la clausta se  
Ex 26,1  XXV 1 »En lo tabernacle feràs  axí X cortines de li tortís, de blau,  
Ex 26,6 les cortines, cada una a sa part, e  axí serà’n feta una tenda. 7 »E feràs de  
Ex 26,9  9 Ajunyir-les-has de V en V, e  axí que lla sisena sia doblegada e stigua  
Ex 27,8  mas va e vach de dintra feràs ell,  axí com en lo munt te fou mostrat. 9 »E  
Ex 27,17  d’argent, e lurs pilars, que són  axí com a fonaments, seran d’aram. 18 E  
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Ex 27,21  Iŀlumineran ella Aron e sos fills,  axí que crem de vespres tro al matí devant 
Ex 28,1  sacerdots e que servèscan a mi,  axí com Aron e Nadab e Abiú e Aleatzar e  
Ex 28,4  fills, per ço que servèscan a mi  axí com a cecerdots. 5 E ells pendran lo  
Ex 28,7  junyents d’emdoses sos stremps,  axí que tornen en I. 8 E la sua texura e  
Ex 28,15  a l’hosen [*] juý obre brodada,  axí com la obre de l’ephot. Feràs ell d’ 
Ex 28,28 [*] sobre los musclos ab fill blau,  axí que sia feta e romangua la juntura  
Ex 29,41  anyell o moltó oferàs al vespra,  axí com faÿst per lo matí, e feràs les  
Ex 29,44 sos fills per so que servèscan a mi  axí com a sacerdots. 45 E habitaré enmig  
Ex 30,2  lonch un colze, e altra d’ampla,  axí que vengue codrat, e haurà d’alt II  
Ex 30,3 corns, 3 e cobriràs ell d’aur net,  axí com de dins com per les spatlles  
Ex 32,3  de vostres filles. 3 E faéran-ho  axí lo poble aportàran les oralleres a  
Ex 32,13  “Yo muntiplicaré la vostre sament  axí com les steles del cel [*].” 14 E  
Ex 32,24  mi, e yo gití aquell en lo foch, e  axí’n aquest vadell. 25 Viu Moysès que lo 
Ex 34,4  nits, e pujà en lo munt de Sinayí,  axí com li havia menat nostre Senyor, e  
Ex 34,18 l’alís. VII dies manjaràs l’alís,  axí com mané a tu en lo temps del mes de  
Ex 34,19  serà meu de tots los animals,  axí de bous com de ovelles serà meu. 20 E  
Ex 34,30  e als fills d’Israell ab la cara  axí resplandent, teméran-sa de acostar  
Ex 34,31  31 E apallats per ell, retornàran  axí Aron com los prínceps de lles  
Ex 34,35  veian a l’axir de Moysèn sa fas  axí sclarida, maravalaven-sa, e com  
Ex 35,19  servir a sos fills, a servir a mi  axí com a sacerdots.” 20 Axí tota la  
Ex 35,35  la obra brodada e tallada [*],  axí de blau [*] com de color vermela e en  
Ex 36,1  que’n lo santuari fos nacesari,  axí com nostre Senyor manà fer. 2 E com  
Ex 36,6 fembra no oferís pus al santuari. E  axí fou sasat que no ofaríran pus a lla  
Ex 36,13  que havían cascuna L anses, e  axí a cada lats de cortines ell féu L  
Ex 36,15  colzes, e IIII d’amplla, e totes  axí éran de una matexa masura. 16 De les  
Ex 36,22  que’s junyís la una a l’altra; e  axí ho féu en totes les taules del  
Ex 36,29 la taulla. 27-28 [*] 29 [*] e  axí o féu de cascuna part [*], 30 per ço  
Ex 37,16  a diversos usos de la taula,  axí com olles, culleres, giradores, tot  
Ex 37,27 parets entorn e sos corns. 27 E féu  axí una corona de aur tot entorn, ab II  
Ex 38,3  a ús de aquell diverses vaxells,  axí com olles e cobertores e mortés e  
Ex 38,22  complí per lo menament de Moysèn,  axí com Déu havia manat a ell, 23 junyint  
Ex 39,1  com adminestrarà en lo santuari,  axí com manà nostre Senyor a Moysèn. 2 E  
Ex 39,5  de aquelles matexes collors,  axí com havia manat nostre Senyor a  
Ex 39,7  remenbrança dels fills d’Israell,  axí com manà nostra Senyor a Moysèn. 8 E  
Ex 39,8  8 E féu l’hossen de obra noble  axí com lo ephot, de aur, blau e de porpra 
Ex 39,18  e junýan-sa ab lo ephot, e  axí era en cascun musclo. 19 E de cascun  
Ex 39,19 prenían los II anells de l’hossen,  axí que lo hossen no’s podia moura. E fou 
Ex 39,19 hossen no’s podia moura. E fou fet  axí com menà a ell nostre Senyor. 20 E  
Ex 39,28  22-24 [*] 25-27 [*] 28 [*]  axí com manà nostre Senyor a Moysèn. 29 E  
Ex 39,30  ella ab fill blau ab lo mitra,  axí com manà nostre Senyor a Moysèn. 31 E  
Ex 39,32  ab la tenda e ab totes ses aÿnas,  axí com són corbalons, e les taules e ses  
Ex 39,42  ço que manà nostre Senyor a Moysèn  axí ho féran los fills d’Israell. 43 E  
Ex 39,43  totes aquestes coses éran acabadas  axí com havia manat a ell nostre Senyor.  
Ex 40,23 e ordonàran les lantes en lur orde,  axí com nostre Senyor ordonà. 24 E posà l’ 
Ex 40,25  sobra ell perfum de bona odor,  axí com manà Déu a Moysèn. 26 E posà  
Ex 40,27  en aquell holocaust e sacrificis,  axí com nostro Senyor Déu havia manat. 28  
Ex 40,30  la covinença e pujàran a l’altar,  axí com manà nostre Senyor. 31 E fou  
Lv 1,8  enperò lo cap e tot ço de dins,  axí com la frexura 9 e los budells e los  
Lv 1,14  e oferta de ocells al Senyor,  axí com de tortes o de colomins, 15  
Lv 1,15  a l’altar, e torcen-li lo coll  axí que sia trenquat lo cuyr, e lexen  
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Lv 2,4 portaran sacrifici cuyt en lo forn,  axí com pans de sèmola, ço és a saber,  
Lv 2,11 a nostre Senyor sien meys de levat,  axí que no hy haja res [*] ni de mel en so 
Lv 2,14  al foch, e puys los angruneràs  axí com a far, e axí oferàs les tues  
Lv 2,14  los angruneràs axí com a far, e  axí oferàs les tues promícies a nostre  
Lv 2,16  per remenbrança de lla oferta,  axí com és del far e de l’oli, e tot l’  
Lv 3,1  de pacificament serà lur [*],  axí com de bous, aquell que sacrificarà,  
Lv 4,21 fora de la alberguada e créman-lo  axí com lo primer vadell, car per gran  
Lv 4,31  de aquell. 31 E pendràs tot lo sèu  axí com sa sol pendre dells sacrificis  
Lv 4,35  35 E prengua lo sèu e faça d’ell  axí com sol fer del sèu del moltó qui és  
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 culpa; e cascun sacrefici 
Lv 8,9  de aur consegrada en santificació,  axí com havia manat a ell nostre Senyor.  
Lv 8,29  de la consegració en part sua,  axí com havia manat a ell lo Senyor. 30 E  
Lv 8,31  quals són posats en lo canastell,  axí com manà a mi lo Senyor dient: “Aron e 
Lv 8,34  de la vostra consegració [*], 34  axí com en aquestes presents fets é, per  
Lv 8,35 del Senyor [*], e siats remenbrants  axí com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit  
Lv 9,15  poble, e degolà’ll e sacrificà’l  axí com lo primer. 16 E sacrificà l’  
Lv 9,21 depertí Aron e alçà-ho devant Déu  axí com manà Moysèn. 22 E stès les mans  
Lv 9,22  lo poble e banaý-los. E com hach  axí complit les ofertes per peccat e los  
Lv 9,24  la multitut. 24 E vech que foch  axí de Déu e devorà lo holocaust e lo sèu  
Lv 10,5 mantinent entràran e preséran-los  axí com los trobàran, vestits ab les  
Lv 10,5  de li, e gitàran-los defora  axí com los fo manat. 6 E perllà Moysèn a  
Lv 10,13  fils dells sacrificis del Senyor,  axí com manat és a mi, 14-15 axí lo pits  
Lv 10,14-15  axí com manat és a mi, 14-15  axí lo pits con totes les altres coses  
Lv 10,18  menjar ella en lo santuari,  axí com és manat a mi. 19 Respòs Aron a  
Lv 10,19 devant lo Senyor; a mi és sdevengut  axí com tu veus. Com poguí menjar aquella? 
Lv 11,4  e haurà ungla, mas no serà fesa,  axí com lo camel e de altres, no menjarets 
Lv 11,9  aquells que han alles ne scates,  axí en mar com en terra e com en aygües de 
Lv 11,22 per què saltarà sobra terra, 22 [*]  axí com és brugos sagons son genus [*]. 23 
Lv 11,29  e de aquells qui’s mòvan [*],  axí com a mustella e rata e talpa e furó e 
Lv 11,32  ells que sían morts serà ensutzat,  axí vaxell de fust o vestiment o pels o  
Lv 11,32  serà ensutsada entrò al vespra, e  axí aprés seran mundes. 33 Tot vaxell de  
Lv 12,7  devant Déu e prech per aquella, e  axí serà mundada del decoriment de la  
Lv 12,8  e preguarà per ella lo sacerdot e  axí serà mundada. 13,Tit Capítol XIII 1 E  
Lv 13,2 color o busanya o póstula o naxença  axí com de lebrosia, sia aduyt a Aron  
Lv 13,55  sclatada, mundada és, e si no és  axí inmunde és: la sua vestimenta sia  
Lv 14,52  veguades, 52 e purificarà aquella  axí en la sua sanch del perdal com ab les  
Lv 15,25  aprés lo temps, serà no nèdea quax  axí com en lo temps de les mèstrues; 26 e  
Lv 16,13  sobra lo foch les coses odorants  axí que lla neulla [*] de aquells cobra la 
Lv 16,24 son holocaust e del poble, preguarà  axí per si com per lo poble. 25 E lo sèu  
Lv 16,26  vastiments e son cors en aygua, e  axí intrerà en la alberguada. 27 E lo tor  
Lv 16,27  alberguade e seran cremats a foch,  axí les pells com la carn e los fems  
Lv 16,28 sa vastimenta e sa carn ab aygua, e  axí entrerrà en la alberguada. 29 »E açò  
Lv 16,29 vostres ànimas; nangú no faça obra,  axí lo nadiu com lo strany qui peregrina  
Lv 16,32  untada la mà per ço que servescha  axí com a cecerdot per son para, e  
Lv 16,34  una veguada en l’any. E ell féu  axí con Déu manà a Moysèn. 17,Tit Capítol  
Lv 17,4  sanch quax com qui scampa sanch, e  axí perirà d’enmig de mig de son poble. 5 
Lv 17,15  si morta o presa per bèstia fera,  axí dells de la terra com dells strangers, 
Lv 18,26  nengunes de aquestes abominesions,  axí lo habitant en la terra com lo  
Lv 19,18  17 »[*] 18 [*] Ameràs lo teu amich  axí com tu matex. Yo són lo Senyor. 19  



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

84 
 

Lv 21,23  pans que són en lo santuari, 23  axí dementra és la hora que dintra lo vel  
Lv 22,4  cosa morta de la qual ix sament  axí com de participament, 5 e qui tocarà  
Lv 22,21  vot o voluntàriament, presentant  axí de bous com de ovelles, sens màculla  
Lv 24,19  o nafra a’lgun de son proïsma,  axí com ha fet axí’n sia fet d’ell: 20  
Lv 24,19  de son proïsma, axí com ha fet  axí’n sia fet d’ell: 20 trencadura per  
Lv 24,23  E faéran los fills d’Israell  axí com havia menat lo Seyor a Moysèn.  
Lv 25,35  e malalt de mans, rebràs aquell  axí com a stranger e palagrí e viurà ab  
Lv 25,39  no’l destrenyaràs de servitut  axí com als sclaus, 40 mas com a logater o 
Lv 26,18 no persaguint a vosaltres. 18 »E si  axí no obayreu a mi, anadiré-hy les  
Lv 26,19  e donaré a vosaltres desobre cel  axí com a ferro, e la terra de ecer 20  
Lv 26,29 VII plagues per vostres peccats, 29  axí que menjau les carns de vostres fills  
Lv 26,36  lo so de la fulla volant, e  axí fugiran com si fugían a espasa. Cauran 
Lv 26,37 e decauran cascú desobre sos frares  axí com fugint a batalles. Nangú de  
Lv 26,44  totalment no’ls meyspresaré ne  axí poch no’ls avoriré perquè de tot sían 
Ex 3,14  a Moysèn: –Yo són qui són. E dix:  –Axí diràs a ells fills d’Iraell: “Que és 
Ex 5,10 lles obres [*] e diguéran al poble:  –Axí ha dit Farahó: que no do a vós palla. 
Ex 8,30  per sacrificar a nostre Senyor. 30  Axí Moysèn devant nostre Senyor e adorà  
Ex 9,33  fóran farits, car terdans éran. 33  Axí’s Moysès devant Farahó [*] e stès ses 
Ex 10,29 devant, morràs. 29 E respòs Moysèn:  –Axí serà fet com has perlat, que d’equí  
Ex 35,20  a mi axí com a sacerdots.” 20  Axí tota la multitut dels fills d’Iraell  
Ex 34,34  Senyor, ell lo’s levava, e com  axia devant ell, ell lo hi tornava, e puys 
Ex 37,25 d’alt II colzes, e en cascun angla  axia un corn. 26 E cobrí aquell tot de aur 
Ex 25,35  III lochs, que són ensemps VI, que  axían de la una asta del canalobra; 36  
Ex 37,19  obra era en tots los VI canons que  axían de la canya dell canalobra. 20-21  
Ex 38,2  colzes, e III d’alt, 2 dell quall  axían corns en cascun angle, e cobrí  
Ex 5,20  e Aron, que stàvan encontra lo  aximent de Faraó, 21 e diguéran a ells:  
Ex 23,16 del camp. »E lla festa que és en l’ aximent de l’any, com ajustaràs tos  
Ex 6,11  e parla a Farahó [*] que yaquesca  axir los fills de Israell de la terra sua. 
Ex 7,2  frare parlarà a Faraó que jaquesca  axir los fills de Israell de lla terra  
Ex 11,1  e aprés açò lexar-vos-ha  axir. 2 Digues ara a tot lo poble que  
Ex 11,10  lo cor de Farahó, que no lexà  axir lo poble d’Israell de tota la sua  
Ex 12,39  no’s poch levar, car covania’ls  axir de Agipta, e no pogéran fer nanguna  
Ex 17,3  e [*] diguéran: –Per què faïst  axir nós de Agipte, per ço que [*] morísem 
Ex 21,5  e ma muller e mos fills, e no vull  axir franch”, 6 ofira son senyor a ell  
Ex 21,7  axí com lo serf ha costumat de  axir; 8 mas si despleurà en los vulls de  
Ex 34,35 éran menades, 35 cor con veian a l’ axir de Moysèn sa fas axí sclarida,  
Ex 4,14  yo que és bell perler. Aquest  axirà a encontre teu, e aquell perllerà ab 
Ex 16,4  que yo plouré a vós pa del cel, e  axirà lo poble e cullir-n’ha cascú  
Ex 21,2  servescha a tu, e’n lo VII any  axirà franch de grat. 3 E ab aytal  
Ex 21,7  vendrà sa filla e sa serventa, no  axirà axí com lo serf ha costumat de axir; 
Ex 22,6  pexa [*] restituirà allò. 6 »E si  axirà foch e trobarà spiguas o guarbas de  
Ex 28,35 ço que sia oÿt son so com intrerà e  axirà en lo santuari devant nostre Senyor, 
Lv 14,3 mundar: »Sarà aduyt al pravera, 3 e  axirà lo prevera fora la posada, e com  
Lv 14,38  e la lur visió dejús la paret, 38  axirà lo prevera de lla casa e tenquarà la 
Lv 15,16  la sua sament. 16 »E homa del qual  axirà sament de coit, levar-s’ha lo  
Lv 25,54  ’s porà rembra, en l’any jubileu  axirà ab sos fills. 55 »Car meus són tots  
Ex 25,32 e ses flors d’aur net. 32 VI canas  axiran de son lats, III de lla un lats e  
Lv 16,9  a Zezell; 9 e les qualls sorts  axiran a Déu, e oferrà Aron aquell que  
Ex 5,10  per peraules monsonogueres. 10 E  axíran los sobreposats de lles obres [*] e 
Ex 8,12  ells romendran en lo flum. 12 E  axíran Moisèn e Aron de Farahó. Apellà  
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Ex 16,27 trobarets. 27 E vench lo VII dia, e  axíran del poble per ço que colísan, e no  
Lv 9,23  del testimoni, e despuxes  axíran e banaýran lo pobble. E aparech la  
Ex 12,28  ancorbà-se lo poble e adorrà. 28  Axíran los fills d’Israell, e faéran axí  
Ex 15,20 lo temboret en la mà, e profetitzà.  Axíran totes les fembres aprés d’ela ab  
Ex 7,15  lo poble. 15 Vé a ell al matí, e  axiràs a les ayguas e staràs encontra ell  
Ex 8,29  per mi. 29 E dix Moysès: –Yo  axiré devant tu, e adoraré nostre Senyor  
Ex 3,21  e com vós n’exirets no n’ axirets buyts. 22 Demenarà la fembra a sa  
Ex 13,4  ço que no menjets pa levat. 4 Vuy  axirets ab mes nou de la spiga, 5 e us  
Lv 8,33  [*] de la porta del tabernacle no  axirets VII dies, entrò al dia que sia  
Lv 10,7  que cremà Déu; 7 mas vós no  axirets fora del tabernacle; en altra  
Ex 33,8  [*] defora de la posada. 8 E com  axís Moysèn al tabernacle de la covinensa  
Ex 23,15 tu en lo temps del mes de meses com  axist de Agipta. E no aparàs davant mi  
Ex 9,29  29 E dix Moysèn: –Quant yo seré  axit de lla ciutat, estendré la mia mà a  
Ex 22,3  lla sanch de aquell. 3 Mas si sarà  axit lo sol e s’esdevendrà açò que faça  
Lv 16,9  Déu, e oferrà Aron aquell que serà  axit en sort a Déu per peccat, 10 e l’  
Lv 16,24  -li ses vestadures. E com serà  axit, aporterà e oferrà son holocaust e  
Ex 12,31  aquella nit e dix: –Levats-vos e  axits d’entre mon poble, vós e als fills  
Ex 13,3  -vos aquest dia en lo qual sots  axits de Agipta, de casa de servitut, car  
Ex 14,8  fills de Israell; e aquells éran  axits ab mà alta. 9 E com los pasaguían  
Ex 16,1  lo XV dia del mes aprés que fóran  axits de terra de Agipta. 2 E murmurà tota 
Ex 4,2  Senyor.” 2 Dix Déu a ell: –Què’s  axò que tens en la mà tua? E ell respòs:  
Ex 23,8  malvats. 8 No pendràs dons, car  axórban los savis e fan torse la peraula  
Ex 23,26  mig de tu. 26 No serà exellada ne  axorquada en la tue terra, e compliré lo  
Ex 2,10  nom de aquel Moysèn dient: «De l’ aygua l’havia tret.» 11 En aquells dies,  
Ex 2,16 les quals vanguéran al pou per poar  aygua e omplir les piques per abeurar lo  
Ex 2,19 mà dels pastors, e encara poà a nós  aygua e abeurà nostres ovelles. 20 E ell  
Ex 4,9  ne oyran la tua veu, prin la  aygua del flum e gita-la en lo foch, e  
Ex 7,24  entorn del flum per trobar  aygua que poguésan beura, car no podían  
Ex 7,24  beura, car no podían beura de lla  aygua del flum. 25 E fóran complits VII  
Ex 12,9  d’él que sia cru ne cuyt en  aygua, mas solament rostit al foch [*]. 10 
Ex 17,1  Rabidim, en lo qual loch no havia  aygua que bagués lo poble. 2 E pledejà lo  
Ex 17,3  Déu? 3 E sedejà aquí lo poble per  aygua, e [*] diguéran: –Per què faïst axir 
Ex 17,6 de Horeb, e ferràs la pedra e’xirà  aygua que beurà lo poble. E féu-ho axí  
Ex 30,18  del tabernacle e altar. E matràs  aygua, 19 e levar-se-n’han Aron e sos 
Ex 34,28 e XL nits, e no menjà pa ne no bech  aygua, e scriví en les taulles les X  
Ex 40,7 e lo tabernacle; omplir-l’has d’ aygua. 8 Circundiràs la intrada de la  
Ex 40,12  testimoni, e com saran levats ab  aygua, 13 portaran les santes vestadures  
Ex 40,28  28 E mès lo pitxell, e stec ple de  aygua en lo tabernacla del testimoni prop  
Lv 1,9  e los peus, seran bé levats en  aygua; e posarà açò lo sacerdot en  
Lv 1,13  los budels e los peus levaran ab  aygua e sacrificar-ho-han sobra l’  
Lv 6,28  coura, sia respat e puys levat ab  aygua. 29 »Tots los mascles de linatja  
Lv 8,6  Aron e sos fills e levà ells ab  aygua, 7 e vastí-li lo vastiment de  
Lv 11,32  cosa que’s fa obra, sa tengua en  aygua car serà ensutsada entrò al vespra,  
Lv 11,34  que menjarets, si serà gitada  aygua demunt ells serà no nèdeu [*]. 35-37 
Lv 11,38  38 E si algú serà donada  aygua sobra samença e aprés serà toquada  
Lv 11,46  totes ànimes vives que’s mòvan en  aygua e grapónan en terra, 47 per ço que  
Lv 14,8  los pèls del cors e lau-se en  aygua, e com sarà purificat pot entrar en  
Lv 15,5  sa les vestadures, e ell, levat ab  aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 6 E si 
Lv 15,6  sues vestidures, e ell, levat en  aygua, serà no nèdeu entrò al vespra. 7-8  
Lv 15,16  coit, levar-s’ha lo cors tot ab  aygua, e serà inmunde entrò al vespra. 17  
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Lv 15,18 ab què haurà jagut levar-s’ha ab  aygua e serà no nèdea entrò al vespra. 19  
Lv 15,22  lo seu vestiment, e ell, levat ab  aygua, serà no nèdeu entrò al vespra. 23 E 
Lv 15,23  les sues vestedures, e levat ab  aygua, serà ensutzat entrò al vespra. 24 E 
Lv 15,27  la sua vestimenta, e ell, levat ab  aygua, serà inmunde entrò al vespra. 28 »E 
Lv 16,26 leverà sos vastiments e son cors en  aygua, e axí intrerà en la alberguada. 27  
Lv 16,28  leverà sa vastimenta e sa carn ab  aygua, e axí entrerrà en la alberguada. 29 
Lv 17,15  la sua vastimenta e si matex ab  aygua, e serà ensutzat fins al vespre. E  
Lv 22,6  e com haurà lavat la sua carn ab  aygua 7 e serà post lo sol, levors,  
Ex 7,15 15 Vé a ell al matí, e axiràs a les  ayguas e staràs encontra ell a lla riba  
Ex 7,18  e serà aflagit Agipta bavent les  ayguas del flum.” 19 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 7,19  vergue e astín la tua mà sobre les  ayguas de Agipta e sobra los flums de  
Ex 7,20  Déu, e levà la verge e farí les  ayguas del flum devant Farahó e devant sos 
Ex 8,6  6 E stès la mà Aron sobre les  ayguas de Agipta, e pujàran les granotes e 
Ex 8,20  e stà devant Farahó, e †stà† a les  ayguas, e diràs a ell: “Açò diu Déu: Lexa  
Ex 14,21  e mès la mar en sech. E foren les  ayguas dapartides, 22 e antràran los fills 
Ex 14,26  mà sobra la mar, e retornaran les  ayguas [*]. 27 [*] en lur loch. E los  
Ex 14,28  -los. 28 E retornàran les  ayguas e cobríran les caretas e tota la  
Ex 14,29  pasàran per la mar en sech, e les  ayguas éran a ells axí com a mur a destra  
Ex 15,8  de la tua furor són ajustades les  ayguas, la onda corech e stech, als abisos 
Ex 15,10  són somorgolats com a plom en les  ayguas grans. 11 Senyor, ¿quals dels forts 
Ex 15,22  dies per lo desert, e no trobàran  ayguas. 23 E vanguéran en Marech, e no  
Ex 15,23  en Marech, e no poguéran beure les  ayguas de Marech per so com éran  
Ex 15,25  lo quall com l’hach mès en les  ayguas, les ayguas tornàran dolces. E aquí 
Ex 15,25  com l’hach mès en les ayguas, les  ayguas tornàran dolces. E aquí ordonà los  
Ex 15,27  palmes, e posàran aquí sobres les  ayguas. 16,Tit Capítol XVI 1 E moguéran- 
Ex 32,20  ben manut. Escampà-lo sobre les  ayguas e donà-les a beura als fills d’  
Lv 11,9  [*] que’s nodrèxan a vós en  ayguas e són legudes a vós: tots aquells  
Lv 11,10  no haurà ales ne scata, [*] en les  ayguas qui’s moven com en mar, és  
Lv 11,12  que no han ale ne scata en les  ayguas són abominables a vós. 13 »E  
Lv 14,5  ocells en un vaxell de terra sobra  ayguas vives, 6 e l’altra ocel pendrà ab  
Lv 14,51  fust e la grana e hysop, e en les  ayguas vivas atresí, e de açò salpuscarà  
Lv 14,52  la sua sanch del perdal com ab les  ayguas vivas, e ab lo pardal viu e ab lo  
Lv 15,13  vestadures e encara tot lo cors en  ayguas vivas, serà munde. 14 E en lo VIIIè 
Ex 7,17  mia verge que és en la mia mà les  aygües del flum: torneran en sanch, 18 e  
Ex 7,18  flum moran; seran conpodrides les  aygües e serà aflagit Agipta bavent les  
Ex 7,19 los stanys e tots los lochs de lles  aygües, per ço que tórnan en sanch e que  
Ex 14,27  fugir, e aconsaguíran-los les  aygües, e somorgolaren-los. 28 E  
Ex 15,19  Roga, e retornàran demunt ells les  aygües de la mar, e los fills de Israell  
Ex 15,27  en Helim, on ha XII fonts de  aygües e LXX palmes, e posàran aquí sobres 
Ex 23,25  ço que yo banaesca tos pans e tes  aygües, e que leu la iniquitat de mig de  
Ex 29,4  del testament e levaràs a ells en  aygües. 5 E aduràs a Aron lo vastiment, ço 
Lv 11,9  axí en mar com en terra e com en  aygües de flums o en stanys, menjarets. 10 
Lv 14,50  la I perdal en un test sobre  aygües vives, 51 en la sanch de aquell  
Ex 12,39  fer nanguna demorança ne poguéran  aÿnar ço que’lls era mester. 40 La stada  
Ex 35,13 e ses perxes [*] 13 [*] e totes ses  aÿnas, e los pans de proposició, 14 e lo  
Ex 39,32 a Moysèn ab la tenda e ab totes ses  aÿnas, axí com són corbalons, e les taules 
Ex 11,2  ab lurs vaÿnes, que’lls préstan  aÿnes d’aur e d’argent, 3 car nostra  
Ex 25,39  sían d’aur net. 39 Totes les  aÿnes aquestes sien en pes de un quintar,  
Ex 27,3  e sos ensencers, e totes ses  aÿnes d’eram. 4 E feràs en aquell obra  
Ex 27,19  colones, d’aram. 19 E totes les  aÿnes del tabernacle [*] e tot ço que  
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Ex 37,24  E pesava lo canalobra ab totes ses  aÿnes d’aur net un quintar. 25 E féu un  
Ex 39,35  ses perxes, [*] 35 [*] e totes ses  aÿnes e lo pa de proposició, 36 e lo  
Ex 39,39  aram, [*] e ses perxes e totes ses  aÿnes, e lo pitxer e lo basí, e les  
Ex 39,40  staques e ses cordes, e totes les  aÿnes del servey del tabernacle, e la  
Ex 21,3  any axirà franch de grat. 3 E ab  aytal vestadura com intrerà, ab aytal n’  
Ex 21,3  ab aytal vestadura com intrerà, ab  aytal n’exirà. E si havia muller, sa  
Ex 26,24 que en los angles són posadores per  aytal matexa juntura deven éser servades.  
Lv 7,18 que mejorment qualquaqual ànima que  aytal cabrit menyspreserà, serà causa de  
Lv 24,20  vull per vull, dent per dent;  aytal farida o nafra com haurà donat,  
Lv 24,20  farida o nafra com haurà donat,  aytal la sostenrà e de açò serà destret.  
Ex 30,37  sant dells sants la timiama. 37  Aytal compoceció no feçats en vostres usos 
Lv 15,3  toch la carn de aquell qui decora,  aytala humor és leig. 4 Tota la strada en  
Ex 34,1  –Talla a tu II taulles de pedra  aytals com les primeras e scriu sobre les  
Ex 34,4 munt. 4 E tellà II taulles de pedra  aytals com les altres éran, e levà’s da  
Ex 28,1  Aron e Nadab e Abiú e Aleatzar e  Aytamar. 2 E feràs vestadura santa a Aron, 
Lv 10,16  ’l, e fou irat contra Alatzar e  Aytamar, que romanguéran fills de Aron.  
Ex 16,21 d’ells per lo matí sengles quarts,  aytant com na havían master a lur obs, e  
Ex 21,22  ella viu, sertes tangut és del dan  aytant com lo marit d’ella stimarà e los  
Ex 16,33 a Aron: –Prin un vaxell e meti-hi  aytanta magna com n’hi porà caber en un  
Ex 30,18 18 –Tu feràs un vaxell d’aram e un  bací per levar, e posaràs aquell entre lo  
Ex 31,9  tots los vaxells, e’l pitxer e lo  bací, 10 e les vestadures sues santes en  
Ex 35,16 e ses perxes [*], e lo pitxell e lo  bací, 17 e les cortines de la cort, e ses  
Ex 38,8 dintra vach. 8 E féu lo pitxer e lo  bací d’aram dels spills de les fembres  
Ex 24,11 E véran nostre Senyor, e menjàran e  baguéran. 12 Dix nostre Senyor a Moysèn:  
Ex 26,4 4 E feràs anses, ço és, a manera de  bagues, en lus lats e en la sumitat de  
Ex 26,5 de la cortina haurà L anses, ço és,  bagues, per ço que hom puga ajustar la un  
Ex 36,13  d’aur que pàsan per orda per les  bagues de lles cortines, que havían  
Ex 36,17  17 E féu, en cascuna de elles, L  bagues en les unes L, e en les altres L, e 
Ex 17,1  en lo qual loch no havia aygua que  bagués lo poble. 2 E pledejà lo poble a  
Ex 35,30  nostre Senyor ha apallat lo nom de  Balehel, fill de Urí, nét de Hur, del trip 
Ex 28,40  bregués e capels atrasí, a honor e  balesa. 41 E feràs vastir aquestes  
Ex 32,19 lla posada, ell viu lo vadell e los  bals, e fo molt irat, e gità les taules en 
Ex 32,29 vostres fraras, per ço que do a vós  banadicció. 30 E’n l’altra dia parlà  
Ex 23,25  Senyor, Déu vostre, per ço que yo  banaesca tos pans e tes aygües, e que leu  
Ex 20,11  en lo VIIª dia. Per amor de açò  banaý Déu lo dia del disapta e santifichà. 
Ex 39,43  los fills d’Israell. 43 E Moysès  banaý a ells com viu que totes aquestes  
Lv 9,22  E stès les mans devant lo poble e  banaý-los. E com hach axí complit les  
Lv 9,23  del testimoni, e despuxes axíran e  banaýran lo pobble. E aparech la glòria de 
Ex 20,24  del meu [*]; yo vendré a tu e  banayré tu. 25 »E si feràs a mi altar de  
Ex 12,32  havets perllat. Anats-vos-en e  banaÿts mi. 33 E sforçà’s Agipta de  
Ex 36,25  l’ancastadura. 25 E de la  banda del tabernacle que romandrà vers  
Lv 4,17  lo tabernacle del testimoni, 17 e  bany-hi son dit e salbusch-na VII  
Lv 16,14  14 E prengua de la sanch del tor e  bany-hi son dit e git-na VII veguades  
Lv 14,27  sobra la sua mà sinistra, 27 e  banyar-hi-ha lo seu dit dret e gitar- 
Lv 14,51  vives, 51 en la sanch de aquell  banyarà lo perdal viu, e lo fust e la  
Ex 36,33  la mar. 33 E féu atrasí altra  bara que pasàs per mig de les taules, de  
Ex 17,7 lo nom de aquell loch «Temptament e  barala sobre los fills de Israell». 8  
Ex 21,22 la moneda de aquell és. 22 »E si’s  baralaran II hòmens e algú d’ells ferrà  
Ex 25,14  sercles de l’altra, e ab aquestes  baras serà aportada la arqua; 15 e seran  
Ex 26,29  feràs d’or, per los quals les  baras contènguan les taules, les quals  
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Ex 30,5  sia portat l’altar. 5 E aquellas  baras faràs de fust de satim e cobrir-  
Ex 37,14 peus 14 [*] que passàs per aquelles  baras, per ço que hom la pogués portar. 15 
Lv 13,29 o fembra en lo cap del qual o en la  barba nexerà lebra, vega ell lo sacerdot:  
Lv 13,30  és, car lebra és dell cap o de lla  barba. 31 E si veurà la plaga alçada agual 
Lv 14,9  en lo VII dia reurà’s lo cap e la  barba e les celles e tots los pèls del  
Lv 21,5  5 No’s reuran lo cap ni la  barba ne feran entratrelaments en lur  
Ex 2,13 segon jorn, e viu II hebreus qui’s  barelàvan, e dix en aquell qui havia lo  
Ex 25,15  aportada la arqua; 15 e seran les  bares en los sercles o anells, e null  
Ex 30,4  per ço que per aquells sien meses  bares ab què sia portat l’altar. 5 E  
Ex 35,11 e ses clevilles e ses staques e ses  bares, e ses colones e sos pilars, 12 e sa 
Ex 36,34  los quals puga éser portat ab les  bares, les quals atrasí deven éser  
Ex 37,4  II anelles en cascun lats. 4 E féu  bares de fust de satim, los quals cobrí d’ 
Ex 37,15 hom la pogués portar. 15 E aquelles  bares féu de fust de satim, e foren totes  
Ex 37,28  poguésan l’altar portar. 28 E les  bares féu de fust de satim, e cobrí-les  
Ex 39,32  són corbalons, e les taules e ses  bares, e ses colones e sos pilars, 33 e  
Ex 11,3  los agepcians. E fou Moysès gran  baró meravallosament en terra de Agipta,  
Ex 18,25 qu·ell li consellà. 25 Mosèn alegí  barons [*] de tot lo poble de Israell, e  
Ex 25,14 aquelles d’or, 14 e pasaràs la una  barra per los II secles d’or de la un  
Ex 25,13 lats, e II, en l’altra. 13 E faràs  barras de fust de setim; cobriràs aquelles 
Ex 26,26  II per cascuna taula. 26 »E feràs  barras de fust de setim V, per tenir ferm  
Ex 27,7 dites anelles, e seran les perxes o  barras en dos lats de l’altar per portar  
Ex 36,31  II de cascuna part. 31 E féu  barras de fust de satim, V per so que  
Ex 25,28  púgan portar la taulla. 28 E les  barres sien de fust de setim e sien  
Ex 27,6  la mytat de l’altar. 6 E feràs  barres a l’altar de fust de setim II, les 
Ex 39,39 e totes ses aÿnes, e lo pitxer e lo  basí, e les cortines de la cort e ses  
Lv 5,11  aquell serà perdonat. 11 »E si no  basta son poder de ofarir II tortres o II  
Lv 8,26  Senyor; pa menys de levat e una  bastesa a manera de crespel salgada d’oli 
Ex 2,16  e omplir les piques per abeurar lo  bastiar de lur para. 17 E sobravanguéran  
Ex 9,7 tramès Farahó si era mort nangú del  bastiar que posaÿan los fills de Israell.  
Ex 9,19  temps. 19 Donques, ajusta ara ton  bastiar e tot ço que és en lo camp, [*]  
Ex 10,9  infants irem, e ab tot nostre  bastiar e ab tot nostre arnès, car gran  
Ex 10,26  Senyor Déu nostro? 26 E tot nostre  bastiar se n’irà ab nós, axí que no hy  
Lv 25,7  que habita ab tu; 7 e al teu  bastiar les coses que néxan deran pastura. 
Ex 12,11 hajats calsaments en vostres peus e  bastó en vostres mans; e manyarets  
Ex 21,19 si’s levarà e irà defora sobra son  bastó, serà ignocent aquell qui’l farí,  
Ex 25,31  31 »E feràs canalobra d’aur net  batadís, e feràs dell canalobra sos peus e 
Ex 25,36 astas de ella seran tots de fin aur  batadís. 37 E feràs VII làntias e posaràs  
Lv 26,41  ells e amanaré a ells en la terra  batalívol entrò a tant que’s don vergonya 
Lv 26,44  44 E emperò com seran en la terra  batalívol, totalment no’ls meyspresaré ne 
Lv 26,38  Perireu entre les gens, e la terra  batalívoll vos consumerà. 39 La quall cosa 
Ex 13,17  vaés, e que no levàs contra ells a  batalla, e que’lls retornàs en Agipta, 18 
Ex 17,16  mà de Déu l’havia desliurat, e la  batalla de Déu serà contra Amalech de  
Ex 32,17 dell poble. Dix a Moysèn: –Crits de  batalla oig en la posada. 18 Moysès  
Ex 17,10  [*] axí com parlà a ell Moysèn, e  batallà’s contra Amalech. E Moysèn e Aron 
Lv 26,37 desobre sos frares axí com fugint a  batalles. Nangú de vosaltres als anamichs  
Ex 2,11  E havia un home agepcià que  batia un de sos frares, que era hebreu, 12 
Lv 26,5  arbres seran complits; 5 reebrà la  batuda de les messes la vanema [*], e sens 
Ex 5,14 dia, axí com solíets [*]! 14 E éran  batuts si no acabàvan lur obra [*]. [*] 15 
Ex 5,16  16 Palla no’ns és donade e som  batuts. E diguéran a Faraó: –Palla no’ns  
Ex 5,16  e la obra nos és manada fer. Som  batuts injustament, e fet contra lo teu  
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Lv 19,20  remuda ni donada a libertat, seran  batuts abdossos e no morran, car no fon  
Ex 7,18  les aygües e serà aflagit Agipta  bavent les ayguas del flum.” 19 E dix Déu  
Ex 17,11  les mans, Israell vancia, e com  baxava la mà, Amalech sobrava. 12 E les  
Ex 1,19  car elles matexas ho saben fer axí  bé com nós, e abans que nós venguam ja han 
Ex 1,20  ja han fet elles. 20 E féu Déu  bé a les medrines, e muntiplicà lo poble,  
Ex 2,9 la filla de Farahó: –Guarda’l-ma  bé, 10 car ell ha la mia adobció en loch  
Ex 6,7  e seré vostra Senyor, e sebrets  bé que yo són Senyor vostra e Déu vostra,  
Ex 18,9  Fon molt alegre Jetró per amor del  bé que Déu havia fet a Israell [*], 10 e  
Ex 32,22 s’iresqua lo senyor meu. Tu coneys  bé aquest poble, que és aperellat a mal;  
Ex 33,19  nostre Senyor: –Yo mostraré tot  bé a tu, e apalaré lo nom de nostre Senyor 
Lv 1,9  9 e los budells e los peus, seran  bé levats en aygua; e posarà açò lo  
Lv 5,4  sos lavis a mantir o a mal o a  bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Ex 34,28 dies e XL nits, e no menjà pa ne no  bech aygua, e scriví en les taulles les X  
Ex 14,2 és entre Meochdoll e la mar, contra  Beelquefon, e devant aquell castell  
Ex 14,9  universa host era en Hiroch contra  Beelseon. 10 E com sa apropinquàs Farahó,  
Ex 2,2  e parí un fill. E veren a ell molt  bel, e amaguàran-lo per III mesos. 3 E  
Ex 4,10  no m’hi trametas, car yo no són  bel perler, e de aquests III dies yo no  
Ex 4,14  ton frare [*], conech yo que és  bell perler. Aquest axirà a encontre teu,  
Ex 26,31  de li tortís e de obre brodade e  bella, veyrada, contexta, 32 lo qual  
Ex 32,20  en foch e molch-lo entrò que fou  ben manut. Escampà-lo sobre les ayguas e 
Ex 35,28  lo mitra e la casulla, 28 e coses  ben odorans, e oli a les luminàries [*].  
Lv 25,21  vostres fruyts, 21 donaré la mia  benedicció a vosaltres lo VI any, e ferà  
Ex 18,10  havia fet a Israell [*], 10 e dix:  –Beneÿt sia nostre Senyor qui’ns ha  
Ex 1,3  Leví, Judàs, 3 Ysaquar, Zabulum,  Benjamín, 4 Dan, Naptalí, Gad, Aser. 5 E  
Lv 8,15  aquell. Pres Moysèn la sanch e  benyà son dit e tanyí los corns de ll’  
Lv 9,9  9 la sanch dell quall [*] ell  benyà son dit, e toquà’n lo corn de l’  
Lv 4,6  lo tabernacla dell testimoni, 6 e  benyarà son dit en aquella sanch e  
Lv 14,6  e la grana e l’hisop, tot açò  benyaràs en la sanch de ll’aucel  
Lv 24,10 agepcià entre los fills de Israell,  beralà’s en les tendes ab un hom d’  
Ex 21,18  17 [*] 18 »Com alguns hòmens sa  berelleran e la un farà a ll’altra  
Ex 39,13  en lo quart, crisòlits e onicles e  beriŀles; e totes aquestes pedras éran  
Ex 4,27 li axí a carere en lo munt de Déu e  besà-llo. 28 E recomtà-li Moysèn totes 
Ex 18,7  7 Lo qual axí de casa e sobleguà e  besà-lo, e saludàran-se ab peraules  
Ex 31,2  2 –Vet que yo apelle per nom  Besechel, lo fill de Urí, nét de Hur, de  
Ex 38,22  de Aron, sacerdot, 22 les quals  Beseleell, fill de Urí, nét de Hur, del  
Ex 36,1  Capítol XXXV 1 Faéran, donchs,  Bestel e Holiab e tots los hòmens savis  
Ex 12,12  de Agipta, de l’hom entrò a lla  bèstia, e [*] faré juhí. Yo són Senyor. 13 
Ex 21,34  sisterna pach lo preu de aquella  bèstia que hy serà morta. 35 E si algun  
Ex 22,5  o vinya ab foch, o hi lexarà sa  bèstia per ço que pexa [*] restituirà  
Ex 22,14  10-13 [*] 14 »E si algú manlavarà  bèstia de son proïsma e serà debilitada e  
Ex 22,19  lexeràs viura. 19 »E qui jaurà ab  bèstia, de mort muyra. 20 »Qui ferà  
Lv 7,21  la sutzura de l’home o de lla  bèstia o [*] de l’home que ensutzar pot e 
Lv 17,13  vós. 13 »[*] qui casarà cassa de  bèstia o de voletaria dels quals vos és  
Lv 17,15  cosa de si morta o presa per  bèstia fera, axí dells de la terra com  
Lv 18,23  car abominació és. 23 »Ab nanguna  bèstia no pertisiparàs ne t’anleguiràs ab 
Lv 20,25  25 Seperau vosaltras, donchs, la  bèstia munda de lla inmunda e l’ocel  
Lv 20,25 no potluau les vostres ànimes en la  bèstia ne en lo aucel ne en nengunes coses 
Lv 22,8  sua és. 8 Caygut mort ni pres de  bèstia no menjarà [*]. Yo són lo Senyor. 9 
Lv 24,21 de açò serà destret. 21 »Qui matarà  bèstia dar-n’ha altra per aquella; que  
Ex 3,1  Mian, e com ell anàs e amenàs son  bestiar a la ora devers lo desert, ell  
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Lv 5,7  [*]. »7 E si no porà ofarir  bestiar, ofira II tortres o II coloms a  
Ex 13,2 Israell, axí és dels hòmens com [*]  bestiars, cor meus sots tots. 3 Dix Moysès 
Lv 26,22 destroviran a vosaltres e a vostros  bestiàs [*]. 23-26 [*] 27 »E si encara per 
Ex 22,31  carns que seran mortes per altras  bèstias, mas gitar-les-hets als cans.  
Ex 9,9  e serrà sobra los hòmens e las  bèsties de Agipta verolla. 10 E ells  
Ex 9,10  en tots los hòmens e en totes les  bèsties. 11 E no poguéran los ancantadors  
Ex 11,5  e tots los primers nats de les  bèsties. 6 E serà gran clamor en tota la  
Ex 12,29  e tots los primers nats de lles  bèsties. 30 Levà’s Farahó de nits e tots  
Ex 12,38  que pugà ab ells, ovelles e bous e  bèsties [*]. 39 E coguéran la pasta que  
Ex 13,15  hòmens entrò al primer nat de lles  bèsties. E per amor d’açò yo sacrifich a  
Ex 23,11  e ço que hy romandrà menjaran les  bèsties del camp; e açò matex faràs [*] de 
Ex 23,29  desert, per ço que no crèsquan les  bèsties contra tu; 30 poch a poch scamparé 
Lv 1,2  vosaltres a nostre Senyor, de lles  bèsties, dels bous e de les ovelles  
Lv 7,24  no menjarets; 24 lo sèu de lles  bèsties morteÿnes per si o de aquelles que 
Lv 7,24  que seran mortes per altres  bèsties haurets en vostros diversos usos;  
Lv 19,19  »Les mies leys conserva. Les tues  bèsties no faràs pertisipar ab animals d’ 
Lv 26,6 serà qui us despert, relevaré males  bèsties e coltell no pesarà vostres  
Lv 26,22  »[*] 22 e faré vanir en vosaltres  bèsties dels camps que destroviran a  
Ex 25,18  18 E faràs dos xerobins d’aur  betadís, e posaràs un de cascuna part de  
Ex 37,1  aram. 37,Tit Capítol XXXVI 1 E féu  Betzeleel la arqua de fust de setim, e  
Ex 7,21 lo riu, e no poguéran los agepcians  beura [*]. 22 E faéran semblantment los  
Ex 7,24  flum per trobar aygua que poguésan  beura, car no podían beura de lla aygua  
Ex 7,24  que poguésan beura, car no podían  beura de lla aygua del flum. 25 E fóran  
Ex 32,6  e asech-sa lo poble a menjar e a  beura, e levàran-sa a jugar. 7 Parlà  
Ex 32,20  lo sobre les ayguas e donà-les a  beura als fills d’Israell. 21 Dix a Aron: 
Ex 17,6 e ferràs la pedra e’xirà aygua que  beurà lo poble. E féu-ho axí Moysèn  
Lv 10,9 vi és qui pot anbriagar; per què no  beuràs tu [*] com entreràs en lo  
Ex 15,23  vanguéran en Marech, e no poguéran  beure les ayguas de Marech per so com éran 
Ex 15,24  lo poble contra Moysèn dient: –Què  beurem? 25 Aquell apellà nostro Senyor, e  
Ex Inc Èxodus, que és lo sagon libre de la  Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 Aquests són 
Lv 8,7  7 e vastí-li lo vastiment de  bisbe de li e lo braguer, e vastí a ell lo 
Ex 16,31  era samblant a manera de solandra,  blanch, e la sua sabor quax semblant de  
Lv 13,4  depertit. 4 »Mas si serà luent e  blanch [*], prengua’l lo sacerdot aquell  
Ex 4,6 hy hach mesa, trach-la’n masela,  blancha com a neu. 7 Dix-li Déu: –Torna  
Lv 13,42  en la calvura e en lo cugurós serà  blancha color o roga, 43 e asò veurà lo  
Lv 13,3 la lebrocia en la conna e los pèlls  blanchs mudats, aquella collor és spècia  
Lv 13,28  sclatada, lepra és, 28 e si starà  blanqua en son loch, no asats clara, de  
Lv 21,20 geperut, si serà laganyós, si haurà  blanqura en los vulls, si ha contínua  
Lv 24,11  ab un hom d’Israell, 11 e com  blasmàs lo nom del Senyor e malaýs ell,  
Lv 19,9  de son poble. 9 »Com sagaràs los  blats de la tua terra, no sagaràs fins a  
Ex 25,4  aur e argent, e coure e arams, 4 e  blau e porpra e collor de grana, e li e  
Ex 26,1  axí X cortines de li tortís, de  blau, color de grana [*], e feràs varietat 
Ex 26,31  lo munt. 31 »E faràs cobriment de  blau, de porpra, de collor vermella, de li 
Ex 26,36  on hom entra en lo tabernacle, de  blau e de porpra, de collor vermella e li  
Ex 27,9  contra migjorn serà la cortina de  blau de li tortís, de C colzes de lonch un 
Ex 27,16 cort haurà la cortina XX colzes, de  blau e de porpra, de color vermela e de li 
Ex 28,6  de color de drap d’aur e de color  blau e de porpra e de grana, e de li  
Ex 28,8  sua obra serà vayrade de aur e de  blau e de porpra e de color vermella e de  
Ex 28,15  de l’ephot. Feràs ell d’or e de  blau e de porpra e de color vermella e de  
Ex 28,28  28 [*] sobre los musclos ab fill  blau, axí que sia feta e romangua la  
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Ex 28,33  aquella gonella faràs megranes de  blau e de porpra e de color vermella sobre 
Ex 28,37  37 E liguaràs aquella ab fill  blau, e serà sobraposada a la sàvana 38  
Ex 35,6  al Senyor: or e argent e aram, 6 e  blau e porpra e color vermella, e li  
Ex 35,23  ne porpra e color vermelle ne  blau, ne cuyrs de guodemesins, e pèls de  
Ex 35,35  obra brodada e tallada [*], axí de  blau [*] com de color vermela e en li,  
Ex 36,8  X cortines de li tortís e  blau e porpra [*] †e capitells† e obra  
Ex 36,35  d’aur. 35 E féran la clausta de  blau e de grana e de color vermela e de li 
Ex 38,23  que era mestra de fusta e de texir  blau e de porpra e de collor vermella e de 
Ex 39,1  39,Tit Capítol XXXVIII 1 E de aur,  blau e de porpra e de color vermella e de  
Ex 39,2  a Moysèn. 2 E féu lo ephot [*], de  blau e de porpra e de color vermella e de  
Ex 39,3 cosíran-les ab fill que fos entra  blau e entre la porpra e entra color  
Ex 39,8  noble axí com lo ephot, de aur,  blau e de porpra e de color vermella e de  
Ex 39,20  l’ephot, obra texida mesclat de  blau, 21 e la capulla en la sobirana part  
Ex 39,30  Senyor. 30 Strangué ella ab fill  blau ab lo mitra, axí com manà nostre  
Ex 28,31  feràs la gonella de l’ephot tota  blava, 32 enmig loch de la quall serà lo  
Ex 21,25  per cremament, nafra per nafra,  blavesa per blavesa. 26 »E com ell farà l’ 
Ex 21,25  nafra per nafra, blavesa per  blavesa. 26 »E com ell farà l’ull de son  
Lv 24,14  perlà a Moysèn 14 dient: –Trau lo  blesfemador fora les tendes, e pòsan tots  
Lv 24,23  e adugéran aquell que havia  blesmat fora les tendes e ab pedres lo  
Lv 24,16  Déu, portarà son peccat, 16 e qui  blestomarà lo nom de nostre Senyor, de  
Ex 36,19 stigués demunt aquestes de pells de  boch. 20 E féu les postes del tabernacle  
Lv 10,16  serquàs entra aquestes coses lo  boch cremat que era ofert per peccat,  
Ex 4,10  tu has perlat. E he enpatxada la  bocha, e só tart de lengua. 11 Dix Déu a  
Ex 26,14  feràs altra cobriment de pells de  bochs. 15 »E feràs les taules stant devant 
Ex 39,33  e les cubertes de les pells dels  bochs, 34 e la clausta, e l’arqua del  
Ex 8,20  20 E dix Déu a Moysès: –Leve’t  bon matí, e stà devant Farahó, e †stà† a  
Ex 35,25  25 E les fembres aportàvan de  bon cor jesins e boquines e porpra e color 
Ex 3,8  los-he de aquella terra en terra  bona e delitosa, terra fluent de let e de  
Ex 18,17 lig de aquell. 17 Dix Jetró: –No és  bona la cosa que tu fas, 18 e en va te  
Ex 25,6  odorants e ungens e timiama de  bona odor, 7 e pedres de unicle e pedras  
Ex 35,21  devant Moysèn, 21 e ofaríran de  bona voluntat e devote les promísies a  
Ex 40,25  25 e perfumà sobra ell perfum de  bona odor, axí com manà Déu a Moysèn. 26 E 
Ex 4,11  11 Dix Déu a ell: –Qui féu la  boqua de ll’home, o qui ha fabregat lo  
Ex 4,12  yo? 12 Ara vé, e yo seré en la tua  boqua e ansenyar-t’he què perleràs. 13  
Ex 4,15 ab ell, e posa la mia peraula en la  boqua de aquell, e yo seré en la tua boqua 
Ex 4,15  de aquell, e yo seré en la tua  boqua e en la sua, e mostraré a vosaltres  
Ex 4,16  tu al poble, e ell serà en la tua  boqua, e tu seràs en aqueles coses que  
Ex 13,9  Senyor sia tostemps en la tua  boqua, car ab fort mà tragué a tu nostre  
Ex 17,13  Josuè e Amalech e son poble en  boqua de coltell. 14 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 35,25  aportàvan de bon cor jesins e  boquines e porpra e color vermela [*] 26 e 
Ex 5,7  lo restoll en les messes, e al  bosch la lenya, 8 e ajustats sobre ell e  
Ex 19,13  [*]. Mas comensaran sonar la  botzina, levors pújan al munt. 14 Devellà  
Ex 20,18 e vaÿa los lamps e oÿa la veu de la  botzina e vaÿa lo munt fumar, e per açò,  
Ex 19,16  aquell. E fon oÿda veu gran de  botzines per smeyar, e temé’s lo poble  
Ex 20,10  ni ton serf ne ta serventa, ni ton  bou ne ton asse, ni ton pelegrí qui és  
Ex 20,17  son servent ne sa serventa, ne son  bou ne son asa [*]. 18 E tot lo poble oÿa  
Ex 21,28  los lex anar franchs. 28 »E si  bou ferrà hom o fembra ab lo corn e moran, 
Ex 21,28 ab lo corn e moran, sia alepidat lo  bou e no sien menjades les sues carns, e  
Ex 21,28  les sues carns, e lo senyor del  bou serà quiti de açò; 29 mas si lo bou  
Ex 21,29 bou serà quiti de açò; 29 mas si lo  bou haurà costumat de farir hir o ara  
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Ex 21,29  e ell auciurà homa o fembra, lo  bou sia alepidat; e son senyor, si ho  
Ex 21,31  fill o filla serà scornada per lo  bou, semblant matex santència. 32 E si [*] 
Ex 21,32  senyor XXX sicles d’argent, e lo  bou sia alepidat ab pedras. 33 E si algú  
Ex 21,33  e no la cobrirà, e a’quella caurà  bou o assa, 34 lo senyor de lla sisterna  
Ex 21,35  que hy serà morta. 35 E si algun  bou nefrerà altra bou que sia d’altri, e  
Ex 21,35  35 E si algun bou nefrerà altra  bou que sia d’altri, e aquell morrà,  
Ex 21,35  d’altri, e aquell morrà, vènan lo  bou aquell e depertèscan entra si [*]. 36  
Ex 21,36  36 E si sabia son senyor que’ll  bou faria hir o ara de III dies e no  
Ex 21,36  senyor, sertes ell deu smanar lo  bou, e lo bou mort sia seu. 22,Tit Capítol 
Ex 21,36  sertes ell deu smanar lo bou, e lo  bou mort sia seu. 22,Tit Capítol XXI 1 E  
Ex 22,1  XXI 1 E si algú emblarà ovella o  bou e l’auciurà o’l venrà, pach per I  
Ex 22,1 e l’auciurà o’l venrà, pach per I  bou V bous, e IIII ovelles per una ovella. 
Ex 22,4  ell so que haurà furtat [*], o sia  bou o sia assa o sia ovella, restituesca- 
Ex 22,9  9 e sobre cosa de culpa, axí en  bou com en assa com en ovella o en  
Ex 23,4  poble en plet. 4 »E si encontraràs  bou de ton amich o asa arant, retornar-  
Lv 9,2 Dix Aron: 2 –Prin un vadell fill de  bou per peccat e I ariet en holocaust, e  
Lv 9,4 sien sens màcula en holocaust, 4 lo  bou e l’ariet per pasificament, e  
Lv 9,18  holocaust del matí. 18 E degolà lo  bou e l’ariet en sacrifici pacificabla  
Lv 9,19  l’altar entorn. 19 E lo sèu dell  bou e la coa de l’ariet e los ronyons ab  
Lv 22,23  sobra la ara del Senyor. 23 »Lo  bou e la ovella ab la orella tallada e la  
Lv 22,27  nostre Senyor a Moysèn dient: 27  –Bou o ovella o cabra, com serà  
Ex 9,3 serà gran pastilència sobra [*] los  bous e les ovelles.” 4 E féu Déu grans  
Ex 12,32  dits. 32 Vostres ovelles e vostros  bous prenets, axí com havets perllat.  
Ex 12,38  gran que pugà ab ells, ovelles e  bous e bèsties [*]. 39 E coguéran la pasta 
Ex 20,24  pacificables, e [*] vostres  bous en tot loch on serà mamòria del meu  
Ex 22,1  o’l venrà, pach per I bou V  bous, e IIII ovelles per una ovella. 2 E  
Ex 22,30  tos fills daràs a mi, 30 e de tos  bous e de tes ovelles feràs semblantment:  
Ex 23,12 VII ceseràs, per so que repòsan tos  bous e tos àsans [*]. 13-14 [*] 15 E  
Ex 34,3  no puig ab tu [*], ne ovelles ne  bous no pastúran en aquell munt. 4 E tellà 
Ex 34,19  meu de tots los animals, axí de  bous com de ovelles serà meu. 20 E lo  
Lv 1,2  Senyor, de lles bèsties, dels  bous e de les ovelles sacrificarets  
Lv 1,3  serà la lur oferena [*] de  bous, oferrà a mi lo mascle net, devant la 
Lv 3,1  serà lur [*], axí com de  bous, aquell que sacrificarà, sia mascle o 
Lv 7,23  als fills de Israell: »Lo sèu dels  bous e de les oveles e de les cabres no  
Lv 22,19  Mascle sens màcula serà dels  bous [*] o de cabres; 20 si màcula haurà,  
Lv 22,21 o voluntàriament, presentant axí de  bous com de ovelles, sens màculla la  
Ex 2,3  sallar, faéran una erqueta de  bova, e anbreguàran-la de brach, e  
Ex 25,29  e ses culleres e sos mortés e ses  boxos [*] de fin aur pur. 30 E posaràs  
Ex 35,22  braçales e anells d’aur e  braçaleres e nasals, e tots vaxells d’  
Ex 35,22  los hòmens e les fembres aportàran  braçales e anells d’aur e braçaleres e  
Ex 1,14  e fèyan-los fer regoles de  brach mesclat ab palla, e ab tot servey en 
Ex 2,3  de bova, e anbreguàran-la de  brach, e enpaguntàran-la, e matéran-hi 
Ex 5,7  al poble per mesclar-la ab lo  brach de les regoles, ne lenya per coure- 
Lv 8,7 li lo vastiment de bisbe de li e lo  braguer, e vastí a ell lo paŀli e demunt  
Ex 39,3  e de li tortís, 3 [*] e tallà  †bragues† d’aur, e cosíran-les ab fill  
Lv 6,10  10 E lo sacerdot vesta gonela e  bragues de li sobra sa carn, e pendrà las  
Lv 16,4  holocaust, 4 e vesta la gonella e  bragues de li per ço que cel ses  
Ex 28,39  de li, e feràs sàvena de li e  bragués, e faràs-ho de obra brescada d’ 
Ex 29,8 los-has gonelles de li, e senyràs  bragués 9 a Aron e a sos fills, e posaràs  
Ex 25,31  canalobra sos peus e sa cana e ses  branques e sos poms e ses flors d’aur  
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Ex 6,6  servitut d’ell, e rembré-us ab  bras [*] e ab grans juýs, 7 e pendré vós  
Lv 16,12  l’ancenser e unpla-hu de les  brasas, e tinent en la mà meta-hy  
Ex 28,4  e gonela de li streta, e oral e  breguer. E feran vastiments sants a Aron,  
Ex 28,42  ofici de sacerdots. 42 E fé a ells  breguers de li per cobrir lur carn de lur  
Ex 28,40  de drap de li, e feràs a ells  bregués e capels atrasí, a honor e balesa. 
Ex 28,39  li e bragués, e faràs-ho de obra  brescada d’aur. 40 E feràs als fills de  
Ex 26,36  collor vermella e li tortís, obre  brodada. 37 E feràs al cobertor V colones  
Ex 27,16  color vermela e de li tortís, obre  brodada. Les sues colones seran IIII, e  
Ex 28,15 15 »E feràs a l’hosen [*] juý obre  brodada, axí com la obre de l’ephot.  
Ex 35,35  esiència per ço que fàsan la obra  brodada e tallada [*], axí de blau [*] com 
Ex 36,8  e porpra [*] †e capitells† e obra  brodada, 9-12 [*]. 13 E féu L anells d’  
Ex 36,35  color vermela e de li tortís, obra  brodada, vayra e destinta, 36 e IIII  
Ex 39,3  e entre li, per ço que fésan obra  brodada e’n poguésen cosir ab les  
Ex 26,31  vermella, de li tortís e de obre  brodade e bella, veyrada, contexta, 32 lo  
Ex 28,6  e de grana, e de li tortís, obre  brodade, 7 ab dues les spatlles junyents  
Ex 39,1  e de li tortís faéran draps  brodats a obs de la santadat, dels quals  
Ex 39,41  e la tenda [*], 41 e draps  brodats a sarvir en la santadat per Aron e 
Ex 32,17  de nostre Senyor. 17 Oyí Josuè lo  brogit dell poble. Dix a Moysèn: –Crits de 
Lv 26,4  temps, 4 e la terra engendrerà son  brotament, e de fruyts los arbres seran  
Lv 19,23  caps dels membres; los brots que  brótan seran inmundes a vosaltres, no  
Lv 19,23 -n’heu los caps dels membres; los  brots que brótan seran inmundes a  
Lv 11,22  sobra terra, 22 [*] axí com és  brugos sagons son genus [*]. 23 E  
Ex 29,13 E pendràs tot lo grex que cobra los  budells, e la ratalla del fetge, e lo grex 
Lv 1,9 de dins, axí com la frexura 9 e los  budells e los peus, seran bé levats en  
Lv 1,13  que ho crem lo foch; 13 enperò los  budels e los peus levaran ab aygua e  
Ex 10,13  Agipta e nostra Senyor tramès vent  bufant tro aquell dia e aquella nit; e lo  
Ex 10,13 aquella nit; e lo matí fet, lo vent  bufant, levàran-sa les lagostes 14 e  
Ex 14,21 sobra la mar, manà Déu lo vent fort  bufant que bufàs tota la nit, e mès la mar 
Ex 10,19  e preguà nostre Senyor, 19 que féu  bufar de mantinent lo vent de occident  
Ex 14,21  manà Déu lo vent fort bufant que  bufàs tota la nit, e mès la mar en sech. E 
Ex 8,3  tots los térmens ab granots, 3 e  buliran tots los flums de granotes, e  
Lv 13,2  sa conna serà nada diversa color o  busanya o póstula o naxença axí com de  
Ex 6,23  Elisebe filla de Eminedab, [*] e  Buy e Alazar e Tamar. 24 [*] Aquests són  
Ex 24,6 la en un vaxell, e la part romanent  buydà sobra l’altar. 7 E pres lo libre  
Ex 23,15  de Agipta. E no aparàs davant mi  buyt. 16 »E la somplemnitat del mes, la  
Ex 34,20  reembràs, e no aperràs devant mi  buyt. 21 »VI dies obreràs, e’n lo VII  
Ex 3,21  e com vós n’exirets no n’axirets  buyts. 22 Demenarà la fembra a sa vaÿna e  
Ex 27,9 la cortina de blau de li tortís, de  C colzes de lonch un lats tindrà en  
Ex 27,11  lats de tremuntana una cortina de  C colzes de lonch, e XX colones, e XX  
Ex 27,18  18 E lo palau haurà de longuesa  C colzes, d’ampla L colzes, e V colzes d’ 
Ex 38,9  la plaja austral de li tortís, de  C colzes, 10 e XX colones de aram ab lurs  
Ex 38,26  DCIIIMªDL pesos. 26 Fóran emperò  C quintars d’argent, dels quals fóran  
Ex 38,27  vel de la clausta. 27 E foren fets  C fonaments a manera de pilars, de C  
Ex 38,27  C fonaments a manera de pilars, de  C quintars, [*] cascú. 28 E de MªDCCLXXV  
Lv 26,8  8 persaguiran V de vosaltres a  C stranyés, e C de vosaltres a XªMª, e  
Lv 26,8  V de vosaltres a C stranyés, e  C de vosaltres a XªMª, e cauran los  
Ex 11,7 tots los fills d’Iraell no morà un  ca [*], per ço que sàpian [*] quants  
Ex 12,48  d’aquell; adonchs acòstan- ça a salebrar, e serà axí com nadiu de lla 
Ex 40,35  35 e si pengava la nuu, stàvan- ça en aquell metex loch. 36 E la nuu de  
Ex 6,16  Leví per lurs cognicions: Gerson e  Caad e Merarí. E los anys de la vida de  
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Ex 6,18  lurs cognicions. 18 E los fills de  Caad, fills de Leví, fóran: Aram e Asuar e 
Ex 6,18  e Hobron e Ozibal. E los anys de  Caad foren CXXXIII. 19 E los fills de  
Ex 21,4  seran del senyor, e ell exirà per  cabal ab son vestit. 5 E si dirà lo serf:  
Lv 23,42  de Israell habitaran en les  cabanas 43 perquè sàpian los que vendran  
Lv 23,43  vendran aprés de vosaltres que en  cabanes fiu habitar los fills d’Israell  
Lv 23,34 les festes dels Tabernacles, ço és,  Cabanyelles, per VII dies al Senyor. 35  
Lv 13,31  alçada agual de la cotna, e los  cabells negres, tengua aquell per VII  
Lv 13,32  si veurà que no sia sclatada e los  cabells seran en lur color e lo loch de  
Lv 13,40  és munde. 40 »Homa a qui cauen los  cabells dell cap e és calp, munde és. 41  
Lv 13,30  pregon més avall del cuyr e en ell  cabels roigs manuts, ensutzat és, car  
Ex 16,33  -hi aytanta magna com n’hi porà  caber en un almut, e stoge’ll devant  
Ex 28,32  32 enmig loch de la quall serà lo  cabès, e antorn serà d’ell com a ora d’  
Ex 26,7  una tenda. 7 »E feràs de pèl de  cabra, a obs de cobrir lo tabernacle, XII  
Lv 3,12  a nostre Senyor. 12 »E si serà  cabra la lur oferta [*] oferan aquella a  
Lv 4,28 e que conegua son peccat, ofira una  cabra nèdea, 29 e pos la mà sobra [*] la  
Lv 5,6 6 e ofira I anyell dell folch o una  cabra, e orerà per ell lo sacerdot [*]. »7 
Lv 22,27  a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella o  cabra, com serà engendrada, per VII dies  
Ex 25,4 de grana, e li e cordovà e pells de  cabras 5 e pells de moltons [*] e pells  
Ex 35,6  vermella, e li tortís e pèlls de  cabres, 7 [*] moltons vermells [*], e  
Ex 35,23  ne cuyrs de guodemesins, e pèls de  cabres e péls de moltons [*], 24 ne yoyes  
Ex 35,26  e color vermela [*] 26 e pèlls de  cabres; tot açò fèyan per lur pròpia  
Ex 36,14  a manera de fleçades de pèlls de  cabres per cobrir sobra lo treginat del  
Lv 1,10 és son sacrifici, o de moltons o de  cabres, l’holocaust sia de I any, e  
Lv 7,23  dels bous e de les oveles e de les  cabres no menjarets; 24 lo sèu de lles  
Lv 22,19 sens màcula serà dels bous [*] o de  cabres; 20 si màcula haurà, no la  
Ex 23,19  dell Senyor ton Déu. »No cogues  cabrit ab la let de sa mara. 20 »Vet que  
Ex 34,26 casa del Senyor ton Déu. »No cogues  cabrit ab let de sa mara. 27 Dix nostre  
Lv 7,18  qualquaqual ànima que aytal  cabrit menyspreserà, serà causa de leig  
Lv 9,3  alls fills d’Israell: “Prenets un  cabrit per peccat e I vadell e un anyell  
Lv 9,15  11 [*] 12-14 [*] 15 [*] E pres lo  cabrit del sacrifici del poble, e degolà  
Lv 16,10  a Déu per peccat, 10 e l’altra  cabrit «na tramès» a Zezell, posarà viu  
Lv 16,15  devan Déu [*]. 15 »E degolarà lo  cabrit [*]. 16-17 [*] 18 [*] e 
Lv 16,26  »E aquell que haurà lexat anar lo  cabrit leverà sos vastiments e son cors en 
Lv 16,5 la multitud dels fills d’Israel II  cabrits per peccat e I moltó en holocaust; 
Lv 16,7  la sua casa. 7 E ferà star los II  cabrits devant Déu a la porta del  
Lv 7,9  forn e tot so que serà cuyt en la  caçola o en paella, serà del sacerdot que  
Ex 37,27  anells d’aur sobra la corona per  cacun lats, per ço que posàsan perxes per  
Ex 26,6  d’aur ab què junyes les cortines,  cada una a sa part, e axí serà’n feta una 
Ex 26,19  II desots cascuna taulla e en  cada angle. 20 E en lo lats sagon del  
Ex 36,13 que havían cascuna L anses, e axí a  cada lats de cortines ell féu L anelles de 
Lv 20,13 ab mascle ab participació feminill,  cadascú ha fet coses que no són de  
Ex 28,14 E feràs encastaments d’aur 14 e II  cadenas d’aur net, la una tan gran con l’ 
Ex 28,14  ellas d’obra spesa, e deràs les  cadenas sobra lurs encastaments de les  
Ex 39,19  19 E de cascun lats vanían tanbé  cadenas que prenían los II anells de l’  
Ex 39,15  son nom. 15 E feren sobre lo hosen  cadenes d’aur net en doble, 16 e II  
Lv 20,12  12 »Si algú dormirà ab sa nora,  cadescú muyra, car gran peccat ha comès;  
Lv 24,5 e couràs d’aquella XII pans que en  cadescú haurà II dellmes, 6 dels qualls de 
Lv 19,3  yo sant só, Senyor Déu vostro: 3  »Cadescú la mare e son para tema. »Los  
Ex 37,25  fust de satim, e havia de cascuna  cadra I colze, e d’alt II colzes, e en  
Lv 19,10 la tua vinya los raÿms ne los grans  caents no les agusteràs, mas als pobles e  
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Lv 11,8  atrasí [*]. 7 [*] 8 »[*] e llurs  calabrines mortoïnes no toquets, car no  
Ex 14,14  sa combetrà per vós. E per ço,  calats vosaltres. 15 Dix Déu a Moysèn: –De 
Lv 6,21  paella ab oli, e ofariran aquella  calent en odor de suavitat a nostre  
Ex 19,9  li Déu: –Ya ara vendré a tu en una  caliga de nuu per ço que m’oja perlar lo  
Ex 19,16  comensàran oyr trons e lamps, e la  caliga era sobre lo munt cobrint aquell. E 
Ex 20,21  de luny, e Moysèn se acostà a la  caligua en què era Déu. 22 E dix Déu a  
Lv 10,3 seré santificat. E com ho oyí Aron,  callà. 4 E apellà Misael e Ethelsephan,  
Lv 13,40 qui cauen los cabells dell cap e és  calp, munde és. 41 [*] 42 mas [*] en la  
Ex 3,5  –No t’ecosta ací. Descalsa’t lo  calsament de tos peus, que lo loch en què  
Ex 12,11 vostros lombos sían sints, e hajats  calsaments en vostres peus e bastó en  
Lv 6,2  la nagarà o li’n farà alguna  calúmnia, 3 o la hy matrà en cosa perduda  
Lv 13,42  munde és. 41 [*] 42 mas [*] en la  calvura e en lo cugurós serà blancha color 
Lv 13,43 és dupta de lepra que és nada en la  calvva. 44 »E qualquequal home serà toquat 
Ex 25,33  III poms a manera de nou en la una  cama, e pom e flor ensemps [*]. Aquesta  
Lv 7,33 fills de Aron hauran en lur part la  cama dreta. 34 E lo pits de la alçadura  
Lv 8,27  27 E tot açò liurà a Aron ab la  cama dreta e a sos fills. Los quals com ho 
Lv 11,30  genus, 30 e dregó e sargantana e  camalehon e luert e cocodilus; 31 tots  
Ex 8,3  en la tua casa, e en la tua  cambra e ton lit, sobra la tua careta, e  
Lv 11,4 ungla, mas no serà fesa, axí com lo  camel e de altres, no menjarets de  
Lv 9,21 sèu, 21 e los pits de aquells e les  cames dretas depertí Aron e alçà-ho  
Ex 4,24  [*]. 23 [*]” 24 E com anàs en son  camí e fos l’alberguada, corech nostre  
Ex 18,8  que era sdevengut a ells en lo  camí, e com havia a ells desliurats nostro 
Lv 20,23  e deveu habitar. 23 No vullau  caminar en les costumes de les necions les 
Lv 26,41  caminat per lo contrari a mi. 41  Caminaré yo donchs contra ells e amanaré a 
Lv 18,3  ne en les costumes de aquells no  caminareu. 4 Fareu los meus juýs e los  
Lv 26,3 Senyor. 3 »Si en los meus manaments  caminareu e so que us man observareu e  
Lv 26,27  per aquestes coses no m’oyrets e  caminareu contra mi, 28 jo iré ab furor  
Lv 26,40 són capgirats e lunyats de mi e han  caminat per lo contrari a mi. 41 Caminaré  
Ex 1,14  ab palla, e ab tot servey en lo  camp e en tota lur obra servían ells ab  
Ex 9,19  ton bastiar e tot ço que és en lo  camp, [*] car tot ço e quant serà trobat  
Ex 9,19  car tot ço e quant serà trobat al  camp defora que no sarà ajustat, serà mort 
Ex 9,22  hòmens e sobra [*] la herba dell  camp, e an tota la terra de Agipte. 23 E  
Ex 16,25 per amor de açò no trobarets vuy al  camp. 26 En lo VI dia ne colits; lo VII és 
Ex 22,5 -ho en doble. 5 E si algú guastarà  camp o vinya ab foch, o hi lexarà sa  
Ex 23,11  romandrà menjaran les bèsties del  camp; e açò matex faràs [*] de ton oliver. 
Ex 23,16  de te obra que sembreràs del  camp. »E lla festa que és en l’aximent de 
Ex 23,16  any, com ajustaràs tos fruyts del  camp. 17 »III veguades en l’any aparrà  
Lv 14,7 anar lo perdal viu que se’n vol al  camp. 8 »E com l’home leverà la sua  
Lv 14,53 haurà lexat anar lo perdal volar al  camp desliura, adorarà per la casa e serà  
Lv 17,5  Israell, los qualls auciuran en lo  camp per ço que sia santificat Déu devant  
Lv 19,19  d’altra condició o natura, e lo  camp no’l sembreràs de diverses levors.  
Lv 25,3  3 »Per VI anys sembreràs ton  camp e per VI anys poderàs ta vinya e  
Lv 25,11  ne culireu voluntàriament en lo  camp les coses que hy nexeran, e les  
Ex 8,13 lles cases e de lles villes e dells  camps, 14 e ajustàran-les en diversos  
Ex 9,3  que lla mia mà serà sobra los teus  camps, e serà gran pastilència sobra [*]  
Ex 9,25 [*]. 25 [*] tot ço que trobà en los  camps, de l’home entrò a la fembra, ferí  
Ex 10,5  tots los arbres que’s fan en los  camps, 6 e ompliran les casas tuas e de  
Lv 25,31 casa que no ha muralla, per dret de  camps serà vanuda, car si abans raamuda no 
Lv 26,22  vanir en vosaltres bèsties dels  camps que destroviran a vosaltres e a  
Ex 25,31  feràs dell canalobra sos peus e sa  cana e ses branques e sos poms e ses flors 
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Ex 37,17 féu canalobre de aur pur [*], de la  cana del qual prosaýan poms e flors, 18 VI 
Lv 25,38  donàs a vosaltras la terra de  Canahan [*]. 39 »Si de pobresa [*] vendrà  
Ex 25,31  devant mi tostemps. 31 »E feràs  canalobra d’aur net batadís, e feràs dell 
Ex 25,31  d’aur net batadís, e feràs dell  canalobra sos peus e sa cana e ses  
Ex 25,33  serà la obra de les VI canes del  canalobra, ço és, que prosaèxan de la asta 
Ex 25,34 asta de aquell. 34 E en la asta del  canalobra haura IIII poms a manera de  
Ex 25,35  VI, que axían de la una asta del  canalobra; 36 lurs poms e lurs astas de  
Ex 25,37 làntias e posaràs aquelles sobre lo  canalobra per so que iŀlumínan sobra la  
Ex 25,39  pes de un quintar, tot lo pes del  canalobra; e tots aquests vaxells sien  
Ex 35,14  e los pans de proposició, 14 e lo  canalobra de lla lumanària [*], 15 e la  
Ex 37,19  canons que axían de la canya dell  canalobra. 20-21 [*] 22 [*] e tot era d’  
Ex 37,24  d’aur net. 24 E pesava lo  canalobra ab totes ses aÿnes d’aur net un 
Ex 39,36  e lo pa de proposició, 36 e lo  canalobra e les lantes e totes les  
Ex 40,4  coses que’t són manades. E lo  canalobra sterà ab les sues lànteas aquí.  
Lv 24,4  en vostres generacions; 4 sobre  canalobra molt net seran posades per a  
Ex 26,35  sobre l’arqua [*] 35 [*] e lo  canalobre andret de la taulla en lo lats  
Ex 37,17  tot fou de aur pur [*]. 17 E féu  canalobre de aur pur [*], de la cana del  
Ex 3,8  fluent de let e de mel, al loch de  Canan, heteu e amoreu e fariseu e eeu e  
Ex 3,17  la aflecció de Agipta en terra de  Canan, hateu e amoreu e fariseu e aveu e  
Ex 16,35  [*] e les fins a la terra de  Canan. 36 E lo almut ab què mesuràran la  
Lv 14,34  34 –Com serets entrats en terra de  Canan, la qual yo daré a vós en pocesió, e 
Lv 18,3  segons la costuma de la regió de  Canan, a la qual yo dech metre vosaltres,  
Ex 6,4  ells que daria a ells la terra de  Cananan per perigrinació de aquells, en la 
Ex 6,15  Jachim e Soher e Saüll, fill de la  cananea. Aquests són los perentats de  
Ex 23,23  a’moreu e a heteu e a fariseu e a  cananeu e a’veu e a jebuseu, als quals yo 
Ex 13,5  nostro Senyor en la terra dels  cananeus e dells hateus e dells amoreus e  
Ex 13,11  nostre Senyor en la terra dels  cananeus, segons que ha jurat a tos pares  
Ex 33,2 lo meu àngel per ço que gite’n los  cananeus e los amoreus e los hateus e’ls  
Ex 34,11 devant la tua fas los amoreus e los  cananeus e los hateus e alls fariseus e  
Ex 25,32  poms e ses flors d’aur net. 32 VI  canas axiran de son lats, III de lla un  
Ex 29,3 forment. 3 E posar-ho-has en un  canastel, e oferàs-ho; e lo vadell e los 
Lv 8,2  vadell per peccat e II moltons e I  canastell de pa alís, 3 e ajusteràs tot lo 
Lv 8,31 menjats, los quals són posats en lo  canastell, axí com manà a mi lo Senyor  
Ex 25,33 [*]. Aquesta serà la obra de les VI  canes del canalobra, ço és, que prosaèxan  
Ex 37,19  III d’altra. 19 E havia en cascun  canó III poms a manera de nous, ab flors  
Ex 37,19  ensemps e ab liris; e ab l’altra  canó havia atrasí III poms a manera de  
Ex 37,18  18 VI en cascun lats, havia III  canons, III de una part e III d’altra. 19 
Ex 37,19  matexa obra era en tots los VI  canons que axían de la canya dell  
Ex 22,31 bèstias, mas gitar-les-hets als  cans. 23,Tit Capítol XXII 1 »No sostendràs 
Ex 15,1  e los fills d’Israell aquest  cant a nostre Senyor, e diguéran: Cantem a 
Ex 15,1  [*]. 15,Tit Capítol XV 1 Adonchs  cantà Moysèn e los fills d’Israell aquest 
Ex 32,18  mas yo veg que veu és d’hòmens  cantans. 19 E com ell sa acostàs a lla  
Ex 15,1  cant a nostre Senyor, e diguéran:  Cantem a nostre Senyor, car gloriosament  
Ex 15,21  que pertanya a cascuna, dient:  Cantem a nostra Senyor tot gloriós e  
Ex 9,24  la terra de Agipta, 24 [*] e fo en  cantitat que anch nangun temps no fonch  
Ex 37,19  tots los VI canons que axían de la  canya dell canalobra. 20-21 [*] 22 [*] e  
Ex 25,38  sobra la part de se cara. 38 E ses  canyelles e sos encensers sían d’aur net. 
Ex 16,16  a menjar, un almut per cascun  cap; sagons lo nombra de les vostres  
Ex 17,10  e Aron e Hur pujàran sobre lo  cap dell coll. 11 E com Moysèn levava les  
Ex 19,20  del munt, e apellà Moysèn en lo  cap de aquell. Com aquell li respongués,  
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Ex 29,6  6 e metràs la sàvena sobra son  cap e le lande de l’or santa sobra la  
Ex 29,7  -has l’oli de untamén sobre son  cap, e en aquesta manera consegreràs ell.  
Ex 29,10 sos fills posaran les mans sobra lo  cap de aquell. 11 E degoleràs aquell  
Ex 29,15  e sos fills pòsan la mà sobre lo  cap de aquell, 16 e degollar-l’has. E  
Ex 29,17  e posar-los-has [*] sobra son  cap, 18 e oferàs tot lo moltó ab encens  
Ex 38,12  ab lurs fonaments d’aram, e lo  cap de lles colones éran [*] d’argent. 13 
Lv 1,4  Senyor; 4 e posarà la mà sobra lo  cap de l’holocaust, e serà pus acceptabla 
Lv 1,8  seran demunt ordonats, enperò lo  cap e tot ço de dins, axí com la frexura 9 
Lv 1,12  12 e depertèscan los menbres e lo  cap e sa frexura, e pòsan-ho sobra la  
Lv 3,2  Senyor, 2 e pos la mà sobra’l  cap del seu sacrifici, e degollarà aquell  
Lv 3,13  Senyor, 13 pos la sua mà sobra lo  cap de aquella e degol-la en lo  
Lv 4,4  Senyor e posarà la sua mà sobra lo  cap d’aquell e degollarà aquell al  
Lv 4,15 e posen los vells de Israell [*] lo  cap de aquell devant nostre Senyor, e com  
Lv 8,9  9 E posà-li la sèvena en lo  cap, e en lo frontal de aquella posà la  
Lv 8,14 sos fills posàran les mans sobra lo  cap d’equell, 15 e degolà aquell. Pres  
Lv 13,29  és de foch. 29 »Hom o fembra en lo  cap del qual o en la barba nexerà lebra,  
Lv 13,30  ensutzat és, car lebra és dell  cap o de lla barba. 31 E si veurà la plaga 
Lv 13,40  »Homa a qui cauen los cabells dell  cap e és calp, munde és. 41 [*] 42 mas [*] 
Lv 13,45 sa vestimenta depertida e irà ab lo  cap nuu, e la vestadura que portarà serà  
Lv 14,9 dies; 9 e en lo VII dia reurà’s lo  cap e la barba e les celles e tots los  
Lv 14,29  en la sua mà sinistra git sobra lo  cap del purificat a pardonar sobra él  
Lv 15,19 de son temps haurà flux de sanch al  cap dell mes, sia depertida per VII dies.  
Lv 16,4  de li e una sàvana de li sobra lo  cap, car aquestes són santes vestadures  
Lv 21,5  no s’ensutzerà. 5 No’s reuran lo  cap ni la barba ne feran entratrelaments  
Lv 21,10 lo qual ab oli sant és untat lo seu  cap e les sues mans santificades [*] e és  
Lv 21,10 vestit de santes vestadures, lo seu  cap no’s descobrirà ne les vestadures no  
Lv 24,14  qui hu han oït les mans sobra son  cap, e alapídan aquell tot lo poble. 15  
Ex 29,9  e a sos fills, e posaràs a ells  capells, e seran a mi sacerdots en costuma 
Ex 28,40  de li, e feràs a ells bregués e  capels atrasí, a honor e balesa. 41 E  
Lv 13,45  que portarà serà contexta ab lo  caperó ensemps, e clamar-s’ha al  
Lv 26,40  e de sos mals, ab los quals sa són  capgirats e lunyats de mi e han caminat  
Ex 27,17  seran vestides d’argent, e lurs  capitells, d’argent, e lurs pilars, que  
Ex 36,8 de li tortís e blau e porpra [*] †e  capitells† e obra brodada, 9-12 [*]. 13 E 
Ex 36,36  36 e IIII colones [*], ab lurs  capitells tots cuberts d’aur, e los  
Ex 1,Tit  lo sagon libre de la Bíblia. 1,Tit  Capítol primer 1 Aquests són los noms dels 
Ex 2,Tit  és fembra, restaurats-la. 2,Tit  Capítol II 1 E aprés açò, exí un home de  
Ex 3,Tit  de Israell e desliurà’ls. 3,Tit  Capítol III 1 Moysès guardava e paxia les 
Ex 4,Tit vostres, e despulerets Agipta. 4,Tit  Capítol IIII 1 E respòs Moysès e dix: –No 
Ex 5,Tit  e ancorbàran-sa e adoràran. 5,Tit  Capítol V 1 Aprés açò, entràran Moysèn e  
Ex 6,Tit  poble e no l’has desliurat. 6,Tit  Capítol VI 1 E dix Déu a Moysèn: –Ara  
Ex 6,28  nostre Senyor en terra de Agipta.  Capítol VII 29 E perlà Déu a Moisèn dient: 
Ex 8,Tit  nostre Senyor ferí lo flum. 8,Tit  Capítol VIII 1 Dix Déu a Moysèn: –Intra a 
Ex 9,Tit veguada no lexà anar lo pobla. 9,Tit  Capítol VIIIIª 1 Dix Déu a Moysèn: –Entra 
Ex 10,Tit  havia dit nostre Senyor [*]. 10,Tit  Capítol Xª 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a 
Ex 11,Tit  avant no veuré la tua cara. 11,Tit  Capítol XI 1 Dix Déu a Moysèn: –Encara  
Ex 12,Tit Israell de tota la sua terra. 12,Tit  Capítol XII 1 E Déu dix a Moysèn e Aron  
Ex 13,Tit d’Egipta per les sues hosts. 13,Tit  Capítol XIII 1 E perlà nostre Senyor a  
Ex 14,Tit  devant lo poble d’Israell. 14,Tit  Capítol XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn  
Ex 15,Tit  lo poble nostre Senyor [*]. 15,Tit  Capítol XV 1 Adonchs cantà Moysèn e los  
Ex 16,Tit  aquí sobres les ayguas. 16,Tit  Capítol XVI 1 E moguéran-sa de Helim, e 
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Ex 17,Tit  de I ephí, so és, sister. 17,Tit  Capítol XVII 1 E moch-se tota la  
Ex 18,Tit  de generació en generació. 18,Tit  Capítol XVIII 1 E com oý Jetron sacerdot  
Ex 19,Tit  -sa’n en sa casa e terra. 19,Tit  Capítol XVIIIIª 1 E en lo mes terç de l’ 
Ex 20,Tit  comptà totes aquestes coses. 20,Tit  Capítol XIXª 1 E perlà Déu totes les  
Ex 21,Tit  ravellada la tua vergonya.” 21,Tit  Capítol XX 1 »Aquests són los juýs que  
Ex 22,Tit  bou, e lo bou mort sia seu. 22,Tit  Capítol XXI 1 E si algú emblarà ovella o  
Ex 23,Tit  gitar-les-hets als cans. 23,Tit  Capítol XXII 1 »No sostendràs veu de  
Ex 24,Tit  a tu serà en scàndoll. 24,Tit  Capítol XXIII 1 E a Moysès dix: –Puga a  
Ex 25,Tit stech aquí XL dies e XL nits. 25,Tit  Capítol XXIIII 1 E parlà nostre Senyor a  
Ex 26,Tit  és a tu mostrat en lo munt. 26,Tit  Capítol XXV 1 »En lo tabernacle feràs axí 
Ex 27,Tit  en què siuran seran d’aram. 27,Tit  Capítol XXVI 1 »E feràs altar de satim,  
Ex 28,Tit  Israell e a lurs supcessós. 28,Tit  Capítol XXVII 1 »E tu acoste’t ton frare 
Ex 29,Tit a la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  Capítol XXVIII 1 »Aquesta és la cosa que  
Ex 30,Tit  Yo só lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  Capítol XXVIIIIª 1 »E feràs a ell altar  
Ex 31,Tit [*], perirà dels seus pobles. 31,Tit  Capítol XXX 1 E dix nostre Senyor a  
Ex 32,Tit pedra scrites del dit de Déu. 32,Tit  Capítol XXXI 1 E viu lo poble que masa se 
Ex 33,Tit rahó del vadell que féu Aron. 33,Tit  Capítol XXXII 1 E parlà nostra Senyor a  
Ex 34,Tit  la mia faç tu no pots veura. 34,Tit  Capítol XXXIII 1 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 35,Tit  ab ells, ell le’s cobria. 35,Tit  Capítol XXXIIII 1 Ajustà Moysèn tota la  
Ex 36,Tit  tota obra nova que atrobava. 36,Tit  Capítol XXXV 1 Faéran, donchs, Bestel e  
Ex 37,Tit  en terra, éran de aram. 37,Tit  Capítol XXXVI 1 E féu Betzeleel la arqua  
Ex 38,Tit  per la obra de perfumar. 38,Tit  Capítol XXXVII 1 E féu altar de holocaust 
Ex 39,Tit la cort e de lla sua intrada. 39,Tit  Capítol XXXVIII 1 E de aur, blau e de  
Ex 40,Tit  manat a ell nostre Senyor. 40,Tit  Capítol XXXIXª 1 Parlà nostre Senyor a  
Lv 1,Tit  apéllan los jueus Vaycrà. 1,Tit  Capítol primer 1 E apellà Moysèn e perlà a 
Lv 2,Tit de suau odor a nostre Senyor. 2,Tit  Capítol II 1 »Ànima com aporta sacrifici a 
Lv 3,Tit  cor sacrifici és a Déu. 3,Tit  Capítol III 1 »E si degolladura de  
Lv 4,Tit  oferets sobra l’altar. 4,Tit  Capítol IIIIº 1 E parlà Déu a Moysèn e  
Lv 5,Tit  peccats li seran perdonats. 5,Tit  Capítol V 1 »E si ànima pecarà e oirà la  
Lv 6,7  per cascuna cosa que peccarà.  Capítol VIº 8 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 7,Tit  mes en foch sia cremat. 7,Tit  Capítol VII 1 »Aquesta és la ley de lo  
Lv 8,Tit Senyor en lo desert de Sinaý. 8,Tit  Capítol VIII 1 E parlà nostre Senyor a  
Lv 9,Tit axí com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit  Capítol VIIIIº 1 E com fóran complits VII  
Lv 10,Tit  -sa sobre lurs cares. 10,Tit  Capítol X 1 E Nedab e Abiú, fills de Aron, 
Lv 11,Tit  reebé la satisfacció. 11,Tit  Capítol XI 1 E parlà nostra Senyor a  
Lv 12,Tit  menjar e què devets lexar. 12,Tit  Capítol XII 1 E parlà Déu a Moysèn dient:  
Lv 13,Tit sacerdot e axí serà mundada. 13,Tit  Capítol XIII 1 E perlà Déu a Moysèn e Aron 
Lv 14,Tit  deguen mundar e condepnar. 14,Tit  Capítol XIIII 1 E perlà Déu a Moysèn  
Lv 15,Tit  que és munda o inmunda. 15,Tit  Capítol XV 1 E perlà Déu a Moysèn [*]  
Lv 16,Tit  hòmens que jauen ab ellas. 16,Tit  Capítol XVI 1 E parlà Déu a Moysèn aprés  
Lv 17,Tit  axí con Déu manà a Moysèn. 17,Tit  Capítol XVII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 
Lv 18,Tit  portarà la sua iniquitat. 18,Tit  Capítol XVIII 1 E parlà nostra Senyor a  
Lv 19,Tit Yo són lo Senyor Déu vostre. 19,Tit  Capítol XIXº 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 
Lv 20,Tit  car yo són lo Senyor. 20,Tit  Capítol XX 1 E parlà nostre Senyor a  
Lv 21,Tit  la sanch lur en ells sia. 21,Tit  Capítol XXI 1 Dix de cert lo senyor a  
Lv 22,Tit  a ell éran stades menades. 22,Tit  Capítol XXII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 23,Tit  en Déu. Yo són lo Senyor. 23,Tit  Capítol XXIII 1 E parlà nostre Senyor a  
Lv 24,Tit Senyor als fills d’Israell. 24,Tit  Capítol XXIIIIº 1 E parlà nostre Senyor  
Lv 25,Tit  menat lo Seyor a Moysèn. 25,Tit  Capítol XXV 1 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 26,1  1 »Yo són lo Senyor Déu vostre.  Capítol XXVI No fareu a vosaltres ýdola ni 
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Ex 26,32 seran cubertes de aur, e hauran los  caps deurats, e staran sobra IIII colones  
Ex 26,37  e seran cubertes d’aur, e lurs  caps d’aur, e les colones en què siuran  
Ex 38,10  de aram ab lurs fonaments, e los  caps de lles colones e tots los corbalons  
Ex 38,11 colones e ab los fonaments e ab los  caps de les colones, tot era de una matexa 
Ex 38,28  28 E de MªDCCLXXV foren fets los  caps de les colones, los quals foren  
Lv 10,6 ell, e dix: –Vós no tonrets vostres  caps ne squinçarets vostres vestadures per 
Lv 19,23  portans fruyts, levar-n’heu los  caps dels membres; los brots que brótan  
Ex 39,21  texida mesclat de blau, 21 e la  capulla en la sobirana part contra lo mig, 
Ex 1,19 –[*] no són axí com les egepcianes,  car elles matexas ho saben fer axí bé com  
Ex 2,10  de Farahó: –Guarda’l-ma bé, 10  car ell ha la mia adobció en loch de fill. 
Ex 3,6  de Jacob. E cobrí Moysèn sa fas,  car no podia guardar contra Déu. 7 Al qual 
Ex 3,9 amoreu e fariseu e eeu e gebuseu, 9  car la clamor dels fills d’Israell és  
Ex 4,10  mon Senyor, que no m’hi trametas,  car yo no són bel perler, e de aquests III 
Ex 4,19  –Vé e torna-te’n a Agipta,  car tots aquells que quarían la tua ànima  
Ex 5,18 a Déu.” 18 Anats, donchs, e obrats,  car palla no serà donada a vós, e retets  
Ex 5,21  devant Farahó e devant sos serfs,  car vós havets mès coltell en sa mà per  
Ex 6,1  –Ara veuràs què faré a Farahó,  car ab mà fort m’enmanaré ells, e ab mà  
Ex 7,24  trobar aygua que poguésan beura,  car no podían beura de lla aygua del flum. 
Ex 8,17  de Egipta.” 17 E féu-ho axí,  car stès Aron sa mà, tanent la sua verge,  
Ex 8,21 Déu: Lexa anar lo meu poble [*], 21  car si no’l lexes anar, vet que yo  
Ex 8,22 Gossen, en lo qual és lo meu poble,  car no hy seran les mosques, per ço que tu 
Ex 9,2  poble per ço que sacrifich a mi; 2  car si encara los tendràs, 3 vet que lla  
Ex 9,14  anar lo meu pobla a secrificar, 14  car aquesta veguada tramatré totes les  
Ex 9,19  e tot ço que és en lo camp, [*]  car tot ço e quant serà trobat al camp  
Ex 9,32  e la spelta no fóran farits,  car terdans éran. 33 Axí’s Moysès devant  
Ex 10,1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a Faraó,  car yo he anduraÿt lo seu cor e de sos  
Ex 10,9  bastiar e ab tot nostre arnès,  car gran festa és de nostre Senyor. 10 [*] 
Ex 10,11  e sacraficats a nostre Senyor,  car açò demenats vosaltres. E mantinent sa 
Ex 10,26  a sarvir al Senyor Déu nostro,  car nós no sabem què davem sacreficar fins 
Ex 11,3 préstan aÿnes d’aur e d’argent, 3  car nostra Senyor darà la sua gràcia al  
Ex 12,23  de la sua casa entrò al matí, 23  car Déu pasarà per farir los agepcians, e  
Ex 12,30  e fon nade gran clamor entre ells,  car no era nanguna casa en què no hagués  
Ex 12,35 Israell axí com manà Moysèn a ells,  car demenàran dels agepcians vestadures,  
Ex 12,39  los quals cogéran sots sendra,  car no’s poch levar, car covania’ls axir 
Ex 12,39  sots sendra, car no’s poch levar,  car covania’ls axir de Agipta, e no  
Ex 12,42  observadora a nostro Senyor,  car adux a ells de la terra de Agipta;  
Ex 13,3  de Agipta, de casa de servitut,  car en mà fort vos n’ha trets Déu d’  
Ex 13,9  sia tostemps en la tua boqua,  car ab fort mà tragué a tu nostre Senyor  
Ex 13,15  de Agipta, de casa de servitut, 15  car Farahó era anduraÿt e no’ns volia  
Ex 14,13 de nostre Senyor que’lls farà vuy,  car aquests agepcians que ara vaets, null  
Ex 14,14  d’aquí avant no’ls veurets, 14  car nostre Senyor sa combetrà per vós. E  
Ex 14,25  agepcians: –Fugiam devant Israell,  car Déu sa conbat per ells contra nós. 26  
Ex 15,1  diguéran: Cantem a nostre Senyor,  car gloriosament és engranit, car ell ha  
Ex 15,1  car gloriosament és engranit,  car ell ha gitat en la mar lo cavall ab  
Ex 16,7  vauràs la glòria de nostre Senyor,  car ell oyí lo vostro marmurament contra  
Ex 16,8  e’l matí pa en sadolament, per ço  car ha oÿdes vostres mermuracions, en los  
Ex 16,8  marmurats contra ell, [*]  car no és contra nós lo [*] mermurament  
Ex 16,9  Israell: “Pujats devant lo Senyor,  car ell ha oÿt lo vostre mermurament.” 10  
Ex 19,5  a mi tresor de tots los pobles,  car mia és tota la terra, 6 e vós serets a 
Ex 19,12  ne us acostets a les sues fins,  car tot hom qui toquarà al munt morà de  
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Ex 19,13  mort.” 13 E no tòquan él ab la mà,  car ab pedras serà alepidat e ab sagetes  
Ex 19,23  porà nangú pujar al munt de Sinaý,  car tu has a ells testimoniejat e’lls has 
Ex 20,5  ne suplicaràs ells ne los colràs,  car yo són lo Senyor ton Déu, fort e  
Ex 20,11  qui és dintra de tes portes, 11  car VI dies són en los qualls Déu féu lo  
Ex 20,20 Dix Moysèn al poble: –No us temats,  car Déu vench per ço que provàs a vós e  
Ex 21,21 un dia o II, no serà tangut a pena,  car la moneda de aquell és. 22 »E si’s  
Ex 23,7  E lo sant ne lo just no auciuràs,  car yo són contrari dells malvats. 8 No  
Ex 23,8  dells malvats. 8 No pendràs dons,  car axórban los savis e fan torse la  
Ex 23,21  e no’t vulles contendra ab ell,  car no perdonaré vostres culpas com  
Ex 23,33  per ventura no féçan peccar en mi;  car si servex alls lurs déus, sertament a  
Ex 24,11  11 E no mès sa mà sobra aquells,  car de luyn stiguéran dells fills de  
Ex 24,14 vós. E romandran ab vós Aron e Hur,  car si entre vosaltres nexeran questions,  
Ex 29,14  defora de lla posada per ço  car per peccat és. 15 »E pendràs la un  
Ex 29,25 alsant devant nostre Senyor, 25 [*]  car oferta d’ell és. 26 Pendràs lo pits  
Ex 29,28  de setgle alls fills d’Israell,  car promísies són e comensaments de  
Ex 29,33  Los stranys no menjaran d’açò,  car sants són. 34 E si romandran de les  
Ex 29,34 matí, cremeràs lo romenent ab foch,  car altres no’n deven menjar, car  
Ex 29,34  car altres no’n deven menjar,  car santifiquades són. 35 »Totes les coses 
Ex 29,42  dites, en odor de suavitat, 42  car sacrifici és a nostre Senyor, oferta  
Ex 31,13 -vos que’ll disapta meu colguats,  car senyal és entra mi e vós en les  
Ex 31,17 d’Israell, e senyal enpertostemps,  car en VI dies féu Déu lo cel e la terra,  
Ex 32,1 fé a nós déus que vàjan devant nós,  car aquell home, Moysèn, que’ns tragué de 
Ex 32,7  a Moysèn e dix: –Vé e devalla,  car lo teu poble ha peccat, lo quall  
Ex 32,23 a mi: “Fé a nós déus qui’ns guían,  car Moysèn, que’ns adux de terra de  
Ex 33,3  mel e de let. Yo no pujaré ab tu,  car aquest poble és de dura servitut, per  
Ex 33,15-17 repòs donaré a tu. 15-17 [*] –[*]  car tu has trobada gràcia devant mi, e tu  
Ex 33,20  dix: –Tu no pots veure la mia faç,  car no pot veura a mi home que visque. 21  
Ex 34,9  prech-ta que entres ara ab nós,  car aquest poble és de dura servitut, e  
Ex 34,12  aquella terra no faces amistances,  car ells són a tu en roÿna, 13 mas  
Ex 34,18  en lo temps del mes de la spigua,  car en aquell temps del mes de lla spigua  
Ex 34,27  –Scriu a tu aquestes peraules,  car sobre les peraulles aquestes talaré  
Ex 35,35  trip de Dan, serà son companyó, 35  car abdosos han la esiència per ço que  
Ex 40,33 Moysèn en la tenda de la amistança,  car la nuu la cobria [*]. 34 E com la nuu  
Lv 1,9  açò lo sacerdot en holocaust,  car açò és suau odor a nostre Senyor. 10  
Lv 2,15 demunt oli e ensens posaràs damunt,  car oferta de nostre Senyor és; 16 de les  
Lv 4,21  -lo axí com lo primer vadell,  car per gran multituts de peccats és.  
Lv 5,18  dell paccat. Lo qual ador per ell,  car no sabent ho féu, e serà perdonat [*]  
Lv 6,29  mengen les carns de aquell,  car sant dels sants és, 30 e tota oferena  
Lv 7,5  lo sacerdot perfum sobra l’altar,  car asò és perfum a nostra Senyor [*]. 6  
Lv 7,6  loch sant mengaran aquestes carns,  car sant és dels sants. 7 »E axí com per  
Lv 9,4  ofarirets sèmolla mesclada ab oli,  car vuy aparech a vós Déu.” 5 E aportàran  
Lv 10,9 en lo tabernacle del testimoni [*],  car testimoni és perdurable en les vostres 
Lv 10,13  E menjarets-lo en lo loch sant,  car dat és a tu e a tos fils dells  
Lv 11,8  calabrines mortoïnes no toquets,  car no són nèdeas a vós. 9 »Aquests [*]  
Lv 11,32  que’s fa obra, sa tengua en aygua  car serà ensutsada entrò al vespra, e axí  
Lv 11,45 reptilles que’s mòvan en terra, 45  car yo són lo Senyor que adugí vós de  
Lv 11,45 que fos [*] en Senyor. Sans sarets,  car yo són sant. 46 »Aquesta és la ley  
Lv 13,28  és, e per amor de açò sia mundat,  car siquatrix és de foch. 29 »Hom o fembra 
Lv 13,30  cabels roigs manuts, ensutzat és,  car lebra és dell cap o de lla barba. 31 E 
Lv 15,3  3 E levors sia jutgat aquest vici  car tangut n’és, e en cascun remenbrament 
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Lv 16,2  la arqua, per ço que no muyra,  car yo aparaguí sobra la cuberta e açò se  
Lv 16,4 li e una sàvana de li sobra lo cap,  car aquestes són santes vestadures les  
Lv 16,30  strany qui peregrina entra vós, 30  car en aquest dia és perdó vostra e encara 
Lv 17,11 e scamparé aquella de son poble, 11  car l’ànima de la carn en la sanch és, e  
Lv 17,11  a perdonar sobre vostres ànimes,  car la sanch [*] en la ànima e perdonerà.  
Lv 17,14  sua e cobra-la ab de terra, 14  car l’ànima de tota carn en la sanch és.  
Lv 17,14  La sanch de tota carn no manjareu,  car l’ànima de tota carn en la sanch és,  
Lv 18,7  lagesa de ta mara no descobriràs,  car mara tua és. No descobriràs la sua  
Lv 18,8  muller de ton pare no descobriràs,  car lagesa de ton para és. 9 »La legesa de 
Lv 18,10 part de ta filla no la descobriràs,  car vergonya tua és. 11 »La vergonya de la 
Lv 18,12  para i és ta germana [*]. 12 »[*]  car carn de ton para és. 13 »La vergonya  
Lv 18,13  de ta mare no la descobriràs,  car carn de te mara és. 14 »La vergonya de 
Lv 18,14  no la descobriràs, [*] sa muller,  car sanguinitat tua és. 15 »La vergonya de 
Lv 18,15  de ta nora no la descobriràs,  car muller és de ton fill [*]. 16 »E [*]  
Lv 18,16  de ton germà no la manifestaràs,  car vergonya és de ton germà. 17 »La  
Lv 18,17  descobres les sues vergonyes,  car carn de aquella són [*]. 18-21 [*]  
Lv 18,22  són [*]. 18-21 [*] 22 »[*]  car abominació és. 23 »Ab nanguna bèstia  
Lv 18,23  animal ne’s mesclarà ab ell,  car leig peccat és. 24 »No siats poluats  
Lv 18,27  que és palagrí entra vosaltres, 27  car totes aquestes horibletats faéran los  
Lv 19,2  Iraell e diràs a ells: »Sans siau,  car yo sant só, Senyor Déu vostro: 3  
Lv 19,8  e tengut de inpiatat; 8 [*]  car la cosa santa dell Senyor ha  
Lv 19,20  seran batuts abdossos e no morran,  car no fon francha. 21 E per lo seu  
Lv 19,37 e tots los juýs e feu tots aquells,  car yo són lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1  
Lv 20,7  7 »Santificau-vos e siau sants,  car yo són lo Senyor Déu vostre. 8 »E  
Lv 20,12  dormirà ab sa nora, cadescú muyra,  car gran peccat ha comès; la sanch [*] sia 
Lv 20,21  de son germà farà cosa no deguda,  car la vergonya de son frare ha  
Lv 20,23 yo deig foragitar devant vosaltres,  car totes aquestes coses faéran, de què  
Lv 20,26  poluades. 26 »Sereu sants a mi,  car sant són yo. Són lo Senyor, e us he  
Lv 21,6  Déu seu, e no poluyran lo seu nom,  car los perfums del Senyor e los pans del  
Lv 21,7  que rebujada és de son marit,  car santificat és al Déu seu 8 e los pans  
Lv 21,15  la generació de son linatge [*],  car yo són lo Senyor que santifique a ell. 
Lv 21,23  vel no entre ne s’acost a la ara,  car màcula ha e ansutzar no deu lo  
Lv 22,7 menjarà de lles coses santificades,  car vianda sua és. 8 Caygut mort ni pres  
Lv 22,16 Israell que preséntan al Senyor, 16  car per ventura no sostènguan la malvestat 
Lv 22,25  ni nanguna cosa que donar volrà,  car corupta és e maculada; nanguna cosa  
Lv 23,3  fareu faena; lo dia VII reposareu,  car disapta de repòs és, e serà anomenat  
Lv 23,36  presentareu holocaust al Senyor,  car és dia de ajustança; nanguna obra de  
Lv 24,9  perquè’ls ménjan en loch sant,  car sant dels sants és [*]. 10 E veus que  
Lv 24,22  o de son proÿsma que haurà peccat,  car yo són lo Senyor Déu vostro. 23 E  
Lv 25,5 lles tues promeyes no’ls culliràs,  car any de repòs de lla terra és. 6 E  
Lv 25,17  proïsmes, e tema cascú son Déu,  car yo són lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu  
Lv 25,23  de cert no’s vendrà a tostemps,  car mia és, e vosaltres forasters e  
Lv 25,31  per dret de camps serà vanuda,  car si abans raamuda no serà, en lo  
Lv 25,33  jubileu, tornaran a lurs senyors,  car les cases de lles ciutats dels  
Lv 25,34  fora ciutat d’éls no les vendran,  car posació per tostemps és. 35 »Si  
Lv 25,38  de fruyts no resebràs, 38  car yo són lo Senyor Déu vostre que us he  
Lv 25,42  e pocessió de sos pares, 42  car mos sclaus són, que jo’ls he trets de 
Lv 26,1 vostra terra perquè adoreu aquella,  car yo són lo Senyor Déu vostro. 2 Guardau 
Lv 26,44  fos trancat lo meu pacta ab ells,  car yo són lo Senyor Déu d’ells, 45 e  
Ex 1,18  volets fer ço que jo us he manat?  Car vós reservats lurs infants. 19  
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Ex 5,23  ne per què has tramès a mi? 23  Car per ço que yo són entrat a Farahó per  
Ex 14,3  castell pasarets sobra la mar. 3  Car Farahó perlarà sobra los fills d’  
Ex 14,3 perlarà sobra los fills d’Israell:  “Car ells són torbats en la terra, al  
Ex 14,12  so que serviscam los agepcians”?  Car molt és millor servir a ells que morir 
Ex 15,4  e son nom és Totpoderós. 4  Car les caretas de Farahó e tota la sua  
Ex 23,22  e és lo meu nom en aquell. 22  Car si ohiràs la veu d’aquell e faràs ço  
Ex 39,42  per Aron e per sos fills. 42  Car tot ço que manà nostre Senyor a Moysèn 
Lv 4,13  on sòlan gitar les cenres [*]. 13  »Car si tota la coŀlació de Israell sa  
Lv 10,17  fet per peccat en lo [*] sant?  Car sant dels sants és, [*] dat a vós que  
Lv 25,55  any jubileu axirà ab sos fills. 55  »Car meus són tots los fills d’Israell,  
Ex 10,28  d’aquí avant no veges le mia  cara, que en qual dia ma vendràs devant,  
Ex 10,29  que d’equí avant no veuré la tua  cara. 11,Tit Capítol XI 1 Dix Déu a  
Ex 23,29  29 »No gitaré ells devant la tua  cara en un any, ne la terra no serà  
Ex 25,20  escampament de lurs ales [*], e la  cara de cascú reguart devers l’oratori, e 
Ex 25,37  que iŀlumínan sobra la part de se  cara. 38 E ses canyelles e sos encensers  
Ex 34,29 no sabia que resplandent fos la sua  cara per ço com en companya havia perlat  
Ex 34,30  Aron e als fills d’Israell ab la  cara axí resplandent, teméran-sa de  
Ex 34,33  posà’s cobriment sobra la sua  cara. 34 E com perlava ab nostre Senyor,  
Lv 20,5  no’l volrà matar, 5 posaré la mia  cara sobra l’homa aquell e sobre [*]  
Lv 20,6  fornicat ab ells, posaré la mia  cara [*] e mataré aquella de mig de son  
Ex 23,5  5 e si veuràs asa de ton amich ab  càrech en tera, [*] ajudar-li-has [*]. 
Ex 13,17  nostra Senyor no’ls manà per la  carera dells falisteus, qui’lls era dret  
Ex 14,6  no servesca a nós? 6 E mès-sa en  carera, e pres tot lo pobla ab si, 7 e  
Ex 4,27  en lo desert. Lo qual li axí a  carere en lo munt de Déu e besà-llo. 28  
Lv 9,24  Senyor e gitàran-sa sobre lurs  cares. 10,Tit Capítol X 1 E Nedab e Abiú,  
Ex 8,3  tua cambra e ton lit, sobra la tua  careta, e sobra la casa de tos serfs e del 
Ex 14,7  conbatens, e totes les altres  caretas de Agipta a obs de lla host. 8 E  
Ex 14,23  cavalcants de Farahó e totes les  caretas intràran per mig de lla mar. 24 E  
Ex 14,25  25 e sotsobrà la roda de lles  caretas dells agepcians, e aportà’lls en  
Ex 14,28  les ayguas e cobríran les  caretas e tota la cavallaria e la host de  
Ex 15,4  e son nom és Totpoderós. 4 Car les  caretas de Farahó e tota la sua host gità 
Ex 14,7  lo pobla ab si, 7 e manà ab si DC  caretes triades on anàvan hòmens  
Ex 15,19  entrada la cavelaria de Farahó ab  caretes e ab cavalcadors en la Mar Roga, e 
Ex 6,24 24 [*] Aquests són los parantats de  Cariatarim. 25 Alatzar, fill de Aron,  
Ex 12,46  lo menjarets, e no traurets de lla  carn d’aquell dafora, ne trenquarets os  
Ex 16,8  Senyor derà a vós en lo vespra  carn, e’l matí pa en sadolament, per ço  
Ex 28,42  ells breguers de li per cobrir lur  carn de lur vergonya, e de lurs lombes  
Ex 29,14  perfumeràs lo tabernacle; 14 e la  carn, emperò, del vadell, e lo cuyr e la  
Lv 6,10  gonela e bragues de li sobra sa  carn, e pendrà las cendras que farà lo  
Lv 6,28 lo vaxell de lla tera en la qual la  carn d’ell serà cuyta, sia trenquat; e si 
Lv 7,15  lo sacriffici de lla sanch, 15 la  carn del qual ells menjaran [*], e no  
Lv 7,19 causa de leig scomoviment. 19 »E la  carn que tocarà en nanguna cosa que sia  
Lv 8,32  ells.” 32 E ço que romendrà de la  carn e dels pans, sia cremat a foch. 33  
Lv 13,2  dient: 2 –Lo home en lo qual en sa  carn o en sa conna serà nada diversa color 
Lv 13,3  e majorment si la plagua és en la  carn e en la cona, plaga és de lebrosia, e 
Lv 14,56  56 o en sanadures o en rotura de  carn de màcula luent e de diverses colors  
Lv 15,3 cascun remenbrament que hom toch la  carn de aquell qui decora, aytala humor és 
Lv 16,24  -les aquí, 24 e levarà la sua  carn en loch sant, e portaran-li ses  
Lv 16,27  a foch, axí les pells com la  carn e los fems ensemps. 28 E qualquaqual  
Lv 16,28  açò, leverà sa vastimenta e sa  carn ab aygua, e axí entrerrà en la  
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Lv 17,11 de son poble, 11 car l’ànima de la  carn en la sanch és, e yo doné aquella a  
Lv 17,14  de terra, 14 car l’ànima de tota  carn en la sanch és. Per ço he dit als  
Lv 17,14  fills d’Israell: La sanch de tota  carn no manjareu, car l’ànima de tota  
Lv 17,14  no manjareu, car l’ànima de tota  carn en la sanch és, e quisvulla que  
Lv 18,12  i és ta germana [*]. 12 »[*] car  carn de ton para és. 13 »La vergonya de la 
Lv 18,13  de ta mare no la descobriràs, car  carn de te mara és. 14 »La vergonya de ton 
Lv 18,17  descobres les sues vergonyes, car  carn de aquella són [*]. 18-21 [*] 22  
Lv 20,19  açò ferà la difamació de lla sua  carn descobrirà; porteran abdosos lur  
Lv 21,5  ne feran entratrelaments en lur  carn. 6 Sants seran al Senyor Déu seu, e  
Lv 22,6  són; e com haurà lavat la sua  carn ab aygua 7 e serà post lo sol,  
Ex 12,8  on menjaran ell. 8 E menjarets les  carns en aquella nit, rostides ab foch,  
Ex 16,3  on saýam sobra les olles de les  carns e menjàvam pa en sadolament. Per què 
Ex 16,12  digues-los: “Al vespra manjarets  carns, e al matí serets sadolls de pans, e 
Ex 21,28  lo bou e no sien menjades les sues  carns, e lo senyor del bou serà quiti de  
Ex 22,31  serets a mi, e no menjarets les  carns que seran mortes per altras bèstias, 
Ex 29,34 sants són. 34 E si romandran de les  carns consagrades e dels pans entrò al  
Lv 6,27  27 »E qualquequal tocarà les  carns de aquell serà santifichat. E si de  
Lv 6,29  de linatja sacerdotal mengen les  carns de aquell, car sant dels sants és,  
Lv 7,6  en loch sant mengaran aquestes  carns, car sant és dels sants. 7 »E axí  
Lv 7,18 algú menjarà en lo terç dia de lles  carns dels sacrificis pesificables,  
Lv 7,20 ànima ensutzada que menjarà de lles  carns de lla oferta dels pasificaments que 
Lv 7,21  de aquesta matexa manera les  carns, seran telants del seu poble. 22 E  
Lv 8,31  manà a ells dient: –Collets les  carns fora del tabernacle devant aquell e  
Lv 11,11  abominable a vós; 11 [*] les lurs  carns no menjarets ne lur mortehina [*].  
Lv 26,29  peccats, 29 axí que menjau les  carns de vostres fills e de vostres  
Ex 12,29 nat [*] de lles catives que éran en  càrser, e tots los primers nats de lles  
Ex 2,1  1 E aprés açò, exí un home de la  casa de Leví, e pres muller de aquella  
Ex 2,1  e pres muller de aquella matexa  casa, 2 la qual concebé e parí un fill. E  
Ex 7,23  -se’n e intrà-sa’n en la sua  casa, e no hy posà son cor aquesta  
Ex 8,3  e pujaran e antreran en la tua  casa, e en la tua cambra e ton lit, sobra  
Ex 8,3  sobra la tua careta, e sobra la  casa de tos serfs e del teu poble, e en  
Ex 8,11  han les granotes de tu e de la tua  casa, e dells teus infants e dell teu  
Ex 8,24  vanguéran mosques molt males en la  casa de Farahó e de son poble [*], e fou  
Ex 10,4  [*] de terra lengostes en la tua  casa 5 enaxí que cobriran tota la terra,  
Ex 12,4  ell son vaý que és prop de la sua  casa, segons los nombres de lles ànimes  
Ex 12,7  porta e en los sobralindars de lla  casa on menjaran ell. 8 E menjarets les  
Ex 12,22  ischa fora de lla porta de la sua  casa entrò al matí, 23 car Déu pasarà per  
Ex 12,30  entre ells, car no era nanguna  casa en què no hagués mort. 31 Cridà  
Ex 12,46  no manuch d’ell. 46 »En una  casa lo menjarets, e no traurets de lla  
Ex 13,3 en lo qual sots axits de Agipta, de  casa de servitut, car en mà fort vos n’ha 
Ex 13,14 nostre Seyor de terra de Agipta, de  casa de servitut, 15 car Farahó era  
Ex 16,31  lo dia VII. 30 [*] 31 E apellà la  casa de Israell lo nom d’aquell magna,  
Ex 18,7  teus ab ella. 7 Lo qual axí de  casa e sobleguà e besà-lo, e saludàran- 
Ex 18,27  son sogre, e ell anà-sa’n en sa  casa e terra. 19,Tit Capítol XVIIIIª 1 E  
Ex 19,3  del munt. Dix: –Açò diràs a la  casa de Jacob, e anunciaràs açò a la casa  
Ex 19,3  de Jacob, e anunciaràs açò a la  casa d’Israell: 4 “Vós metex havets vist  
Ex 20,2  ’t traguí de terra de Agipta, de  casa de servitut. 3 »No sia a tu altra déu 
Ex 20,17  ton proïsma. 17 »No cobejaràs la  casa de ton proïsma. No desigeràs la  
Ex 22,2  E si serà sobreprès lo ladra en la  casa, e pendrà aquí nafra [*] muyra; lo  
Ex 22,7  en guarda e li serà enblat de  casa, si lo ladra serrà trobat, deu-ne  



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

104 
 

Ex 22,8  acostar-se-ha lo senyor de lla  casa al jutge e jurarà que no mès sa mà en 
Ex 23,19  de ta terra aportaràs en la  casa dell Senyor ton Déu. »No cogues  
Ex 34,26  fruyt de lla terra oferràs en la  casa del Senyor ton Déu. »No cogues cabrit 
Lv 14,34  e daré plaga de lebrosia en  casa de terra de vostra haretat, 35 vendrà 
Lv 14,35  35 vendrà aquell que serà de  casa e fer-ho-ha a saber al prevera e  
Lv 14,35  és vist a mi que sia en la mia  casa.” 36 Lo prevera mana a ell que denege 
Lv 14,36 totes les universes coses de la sua  casa abans que entra ell en aquella e que  
Lv 14,36  feyta inmunda de la cosa que en la  casa és, e puys entre lo prevere en la  
Lv 14,36  és, e puys entre lo prevere en la  casa per ço que conegua la lepra. 37 E com 
Lv 14,38  paret, 38 axirà lo prevera de lla  casa e tenquarà la porta per VII dies; 39  
Lv 14,39 VII dia tornarà là lo prevera en la  casa, e [*] veurà la plagua en les pedras, 
Lv 14,41  ciutat en lo loch inmunde, 41 e la  casa ferà raura de dins [*] 42-43 [*] 44 e 
Lv 14,44 lepra és perseverant en aquella, la  casa és inmunde. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,46  46 »E qualquequal intrerà en la  casa dementra és tenquada, serà inmunde  
Lv 14,48  48 »E com lo prevera intrarà en la  casa e veurà la lepra depertida de lla  
Lv 14,48  e veurà la lepra depertida de lla  casa, aprés que la haurà exelbada,  
Lv 14,51  atresí, e de açò salpuscarà la  casa per VII veguades, 52 e purificarà  
Lv 14,53  al camp desliura, adorarà per la  casa e serà mundada per dret. 54 »Aquesta  
Lv 16,6  lo tor, orerà per si e per la sua  casa. 7 E ferà star los II cabrits devant  
Lv 16,11  lo tor e prech per si e per la sua  casa, e degoll aquell. 12 E prengua l’  
Lv 17,8  8 »E a’quells dix: Home de lla  casa de Israell e dells stranys qui  
Lv 17,10  poble. 10 »Home qualsavulla de lla  casa d’Israell, privat o strany que  
Lv 18,9  para o de part de mara, la qual en  casa o defora casa és engendrada, no la  
Lv 18,9  de mara, la qual en casa o defora  casa és engendrada, no la descobriràs. 10  
Lv 22,18  Israell. Diràs a ells: »Home de la  casa de Israell e dells strangés que  
Lv 25,29  lo posaÿdor primer. 29 »Qui vendrà  casa dins los murs de la ciutat haurà  
Lv 25,31  31 E si en la villa serà la  casa que no ha muralla, per dret de camps  
Ex 1,1  en Egipte ab Jacob, cascú ab sa  casada hi entràran: 2 Rubuèn, Simeon,  
Ex 12,3 aquest mes prengua cascú de vós per  casada un anyell a lurs casas. 4 E si algú 
Ex 6,14  E aquests són los prínceps de les  casades per companyas suas. Fills de  
Lv 17,13  peregrínan entre vós. 13 »[*] qui  casarà cassa de bèstia o de voletaria dels 
Ex 8,21 [*] e ton poble e en totes les tues  casas tot linatja de mosques [*]. 22 En  
Ex 10,6  fan en los camps, 6 e ompliran les  casas tuas e de tos serfs [*].” [*] 7  
Ex 12,3  de vós per casada un anyell a lurs  casas. 4 E si algú serà manor en nombra  
Ex 12,15  dia no serà levat en les vostres  casas. Aquella ànima serà perida de  
Ex 12,19  levat no sia trobat en les vostres  casas. Aquell que menjarà cosa levada,  
Ex 12,23  no lexarà [*] vanir en les vostres  casas [*]. 24 Tu guarda aquesta peraulla  
Ex 12,27  Senyor, lo qual passà sobra les  casas dells fills d’Iraell en Agipta,  
Ex 13,5  aquest dia en cascuna de vostras  casas en aquest mes. 6 VII dies menjareu  
Lv 10,6  Los vostres frares e totes les  casas d’Israell ploraran sobra lo  
Ex 1,1  qui venguéran en Egipte ab Jacob,  cascú ab sa casada hi entràran: 2 Rubuèn,  
Ex 11,2 Digues ara a tot lo poble que parla  cascú ab son amich, e les fembres ab lurs  
Ex 12,3  “Lo X dia d’aquest mes prengua  cascú de vós per casada un anyell a lurs  
Ex 12,23 veurà la sanch sobra lo lindar e’n  cascú dells perestatges, [*] no lexarà [*] 
Ex 16,4  e axirà lo poble e cullir-n’ha  cascú segons que haurà master aquell dia,  
Ex 16,16  manà nostra Senyor: Culla de açò  cascú tant com ne haja mester a menjar, un 
Ex 16,18  com masurava no’n trobava més;  cascú ajustà sagons que havia obs a son  
Ex 16,29  lo menjar en lo VIª dia. Romangue  cascú de vós ab si matex, e nangú no isque 
Ex 18,23  e tot aquest poble poràs menar  cascú en son loch en pau. 24 E com Moysèn  
Ex 25,20  de lurs ales [*], e la cara de  cascú reguart devers l’oratori, e deu  
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Ex 30,13  quant comptats seran. 13 Açò darà  cascú que pasarà al nom: mig sicle sagons  
Ex 32,29  vostres mans vuy a nostre Senyor,  cascú de vós en vostres fills o en vostres 
Ex 33,8  levava’s tot lo poble e stava  cascú a lla porta de son papalló, e  
Ex 38,27  de pilars, de C quintars, [*]  cascú. 28 E de MªDCCLXXV foren fets los  
Ex 39,14  d’Israell, ço és, dels XII trips,  cascú per son nom. 15 E feren sobre lo  
Lv 9,4  devant lo Senyor en sacrifici de  cascú, e ofarirets sèmolla mesclada ab  
Lv 16,8  testimoni, 8 e posarà sorts sobra  cascú: un a Déu e altra a «trametrà» a  
Lv 25,17  aflegir vostres proïsmes, e tema  cascú son Déu, car yo són lo Senyor Déu  
Lv 26,37  no persaguint-los 37 e decauran  cascú desobre sos frares axí com fugint a  
Ex 32,27  l’altra per mig de le alberguada.  Cascú mat muller o frare o amich o proïsma 
Ex 5,13  dient: –Complits vostre obre  cascun dia, axí com solíets [*]! 14 E éran 
Ex 5,19  nombre de lles regoles 19 [*] per  cascun dia. 20 E coraguéran a Moysès e  
Ex 13,21 foch, per ço que los mostràs la via  cascun temps. 22 No’s partia d’éls, de  
Ex 16,16  haja mester a menjar, un almut per  cascun cap; sagons lo nombra de les  
Ex 16,21 contra ells Moysèn. 21 Collían-na  cascun d’ells per lo matí sengles quarts, 
Ex 25,20  e l’altra, a l’altra, 20 axí que  cascun lats de la clausta se reguart en l’ 
Ex 29,38 »E açò és alò que feràs en l’altar  cascun dia continuadament: II moltons de  
Ex 30,4  anelles d’aur sots lo sercle per  cascun lats per ço que per aquells sien  
Ex 30,12 d’Israell entorn lur nombre, deran  cascun preu per les sues ànimes a nostre  
Ex 37,3  d’aur per angles, II anelles en  cascun lats. 4 E féu bares de fust de  
Ex 37,7  de pur aur, los quals posà a  cascun lats en la clausta: 8 la un xorobín 
Ex 37,18  prosaýan poms e flors, 18 VI en  cascun lats, havia III canons, III de una  
Ex 37,19  part e III d’altra. 19 E havia en  cascun canó III poms a manera de nous, ab  
Ex 37,25  I colze, e d’alt II colzes, e en  cascun angla axia un corn. 26 E cobrí  
Ex 38,2 d’alt, 2 dell quall axían corns en  cascun angle, e cobrí aquell de launes de  
Ex 38,14  III de lurs fonaments, una a  cascun lats de la antrada del tabernacle.  
Ex 39,4  4 e II orles ensemps ajustades de  cascun lats en les sumitats, 5 [*]  
Ex 39,18  -sa ab lo ephot, e axí era en  cascun musclo. 19 E de cascun lats vanían  
Ex 39,19 e axí era en cascun musclo. 19 E de  cascun lats vanían tanbé cadenas que  
Lv 7,7  e axí matex per la culpa; e  cascun sacrefici serà una ley: als  
Lv 9,2  peccat e I ariet en holocaust, e  cascun sia munde e net, e ofir aquells  
Lv 11,29  a mustella e rata e talpa e furó e  cascun de aquests segons lurs genus, 30 e  
Lv 15,3  aquest vici car tangut n’és, e en  cascun remenbrament que hom toch la carn  
Lv 23,41 e fareu la festa d’él per VII dies  cascun anny; costum serà per a tostemps en 
Ex 12,7 sanch d’él, e posar-n’han sobra  cascuna porta e en los sobralindars de lla 
Ex 13,5 e de mel. E salabrats aquest dia en  cascuna de vostras casas en aquest mes. 6  
Ex 15,21 ab aldufs, 21 sagons que pertanya a  cascuna, dient: Cantem a nostra Senyor  
Ex 25,18  d’aur betadís, e posaràs un de  cascuna part de l’oratori, 19 e la un sia 
Ex 26,5  hom les puge ajustar ensemps. 5 A  cascuna part de la cortina haurà L anses,  
Ex 26,19  de lles quals metràs II desots  cascuna taulla e en cada angle. 20 E en lo 
Ex 26,21  antrasí XL colones de argent, II a  cascuna taula. 22 E de la part del  
Ex 26,25 colones de argent seran XVI, II per  cascuna taula. 26 »E feràs barras de fust  
Ex 28,12  devant nostre Senyor, e sobra  cascuna spatla per remenbrança. 13 E feràs 
Ex 32,15 del testimoni en la mà, escrites de  cascuna part 16 e fetes de obra de nostra  
Ex 36,13 bagues de lles cortines, que havían  cascuna L anses, e axí a cada lats de  
Ex 36,15 treginat del tabernacle, 15 e havia  cascuna de lonc XXX colzes, e IIII d’  
Ex 36,17 part e VI a lla altra. 17 E féu, en  cascuna de elles, L bagues en les unes L,  
Ex 36,22 encastadures –uns tornets– havia en  cascuna de les posts per ço que’s junyís  
Ex 36,24  24 ab XL colones de argent, II a  cascuna post [*], là on tarminava l’  
Ex 36,26  26 ab XL colones de argent, II per  cascuna part de la taulla. 27-28 [*]  
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Ex 36,29  [*] 29 [*] e axí o féu de  cascuna part [*], 30 per ço que fosen VIII 
Ex 36,30  XVI colones de argent, II de  cascuna part. 31 E féu barras de fust de  
Ex 37,25  de fust de satim, e havia de  cascuna cadra I colze, e d’alt II colzes, 
Ex 38,1  de fust de satim, e havia de  cascuna quadra V colzes, e III d’alt, 2  
Lv 6,7 devant lo Senyor e perdó aquell per  cascuna cosa que peccarà. Capítol VIº 8 E  
Ex 7,12  los encantaments [*], 12 e gitàran  cascuns d’éls sa vergua, e tornàran  
Lv 24,8  de la oferació dell Senyor. 8 »Per  cascuns disaptas seran mudats devant lo  
Ex 1,21  taméran Déu, adificàran a elles  cases. 22 Manà Farahó a tot lo poble  
Ex 8,13  e fóran morts los granots de lles  cases e de lles villes e dells camps, 14 e 
Ex 12,13  la sanch a vós en senyal sobra les  cases que vós sots aquí, e vauré la sanch  
Ex 12,27  farint los agepcians e les vostres  cases deliurans.” E ancorbà-se lo poble  
Lv 14,55  lebra [*], 55 en vestiment o en  cases 56 o en sanadures o en rotura de  
Lv 23,42  festes fereu 42 e reposareu en les  cases de rama per VII dies. Tots aquells  
Lv 25,32  retornarà a son senyor. 32 »Les  cases dells livítichs que en les ciutats  
Lv 25,33  tornaran a lurs senyors, car les  cases de lles ciutats dels levítichs en  
Lv 17,13  entre vós. 13 »[*] qui casarà  cassa de bèstia o de voletaria dels quals  
Ex 35,23 ofaríran a Déu. 23 E si nangú havie  †cassats† ne porpra e color vermelle ne  
Ex 14,2  contra Beelquefon, e devant aquell  castell pasarets sobra la mar. 3 Car  
Ex 35,27  e perles demunt lo mitra e la  casulla, 28 e coses ben odorans, e oli a  
Ex 12,29  Agipta, del primer nat [*] de lles  catives que éran en càrser, e tots los  
Lv 13,40 e home que és munde. 40 »Homa a qui  cauen los cabells dell cap e és calp,  
Ex 21,18  ab puny, e aquell no serà mort mes  caurà en lit, 19 si’s levarà e irà defora 
Ex 21,33  -ha e no la cobrirà, e a’quella  caurà bou o assa, 34 lo senyor de lla  
Ex 29,28  santificat Aron e sos fills, e açò  caurà en part a Aron e a sos fills en dret 
Lv 11,32  [*] tro al vespra. 32 »E qui  caurà sobra ells que sían morts serà  
Lv 26,8  e C de vosaltres a XªMª, e  cauran los vostres anamichs d’espasa en  
Lv 26,36 axí fugiran com si fugían a espasa.  Cauran nangú no persaguint-los 37 e  
Lv 26,30  e les vostres ýdoles trenquaré;  caureu entre les caygudes de lles vostres  
Lv 7,18 que aytal cabrit menyspreserà, serà  causa de leig scomoviment. 19 »E la carn  
Ex 15,1  gitat en la mar lo cavall ab son  cavalcador. 2 La mia fortalesa e la mia  
Ex 15,19 cavelaria de Farahó ab caretes e ab  cavalcadors en la Mar Roga, e retornàran  
Ex 14,9 que posàvan prop la mar, e tots los  cavalcants [*] e tota la universa host era 
Ex 14,23  e intràran aprés ells, e tots los  cavalcants de Farahó e totes les caretas  
Ex 15,1  car ell ha gitat en la mar lo  cavall ab son cavalcador. 2 La mia  
Ex 15,21  cor ell ha gitat en la mar lo  cavall e lo cavallcador. 22 E féu partir  
Ex 14,28  e cobríran les caretas e tota la  cavallaria e la host de Farahó qui’lls  
Ex 15,21  ha gitat en la mar lo cavall e lo  cavallcador. 22 E féu partir Moysèn e Aron 
Ex 21,33  alepidat ab pedras. 33 E si algú  cavarà una sisterna e obrir-la-ha e no 
Ex 7,24  posà son cor aquesta veguada. 24 E  cavàran los egepcians entorn del flum per  
Ex 15,19 15-18 [*] 19 És entrada la  cavelaria de Farahó ab caretes e ab  
Ex 2,5  del flum. Com la infanta viu la  caxeta en lo riu, tramès-hi una de ses  
Ex 2,5 -hi una de ses mecipes. E pres la  caxeta, 6 e com la obrísan véran l’infant 
Lv 26,30  ýdoles trenquaré; caureu entre les  caygudes de lles vostres ýdoles, e la mia  
Ex 9,33  trons e la pedruscha, axí que no  caygué pluja sobra la terra. 34 E viu  
Lv 22,8  santificades, car vianda sua és. 8  Caygut mort ni pres de bèstia no menjarà  
Ex 9,19  no sarà ajustat, serà mort per lo  caÿment de la padruscha.” 20-21 [*] 22 E  
Ex 12,40  d’Israell féran en Agipte fon  CCCCXXX anys; 41 los quals com fóran  
Lv 16,32  mà per ço que servescha axí com a  cecerdot per son para, e †anaran†  
Ex 28,4 per ço que servèscan a mi axí com a  cecerdots. 5 E ells pendran lo drap de  
Lv 19,14  lo sort ni poseràs, devant lo  cech, ensapeguador, mas tembràs lo Déu  
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Lv 14,4  són leguts de menjar, e fust de  cedra, vermell e hysop. 5 E degol la un  
Lv 14,6  l’altra ocel pendrà ab lo fust de  cedra e la grana e l’hisop, tot açò  
Lv 14,49  prengua II perdals e fust de  cedre e grana [*]. 50 E com haurà degollat 
Ex 9,10  e scampà aquella Moysèn devers lo  cel, e mantinent fou feta verola e  
Ex 9,22 a Moysèn: –Stin la tua mà devers lo  cel per ço que sia padruscha en tota la  
Ex 9,23  23 E stès Moysès la verge vers lo  cel e nostro Senyor donà trons e  
Ex 9,33  Farahó [*] e stès ses mans vers lo  cel a nostro Senyor, e cessàran los trons  
Ex 10,21  –Sten la tua mà, Moysèn, vers lo  cel, e seran tanebres sobre tota la terra  
Ex 10,22  22 E stès Moysès la mà vers al  cel, e fóran fetes tenebres horibles en  
Ex 16,4  –Veus que yo plouré a vós pa del  cel, e axirà lo poble e cullir-n’ha  
Ex 20,11  dies són en los qualls Déu féu lo  cel e la terra e la mar e totes les coses  
Ex 20,22  fills d’Iraell: “Vós oÿts que del  cel he perlat ab vós. 23 No farets déus d’ 
Ex 24,10  obres de pedres de safir o quax  cel com és serè. 11 E no mès sa mà sobra  
Ex 31,17  car en VI dies féu Déu lo  cel e la terra, e en lo VII sessà de la  
Ex 32,13  sament axí com les steles del  cel [*].” 14 E aconortà’s nostre Senyor,  
Lv 16,4  gonella e bragues de li per ço que  cel ses vergonyes, e sínia encara coreja  
Lv 26,19  e donaré a vosaltres desobre  cel axí com a ferro, e la terra de ecer 20 
Lv 14,9  reurà’s lo cap e la barba e les  celles e tots los pèls del cors, e lau-  
Ex 34,14 adorar déu strany. Nostre Senyor és  celós, e lo nom d’ell és Déu  
Ex 20,4  nanguna semblança que sían en los  cels desús ne en la terra dejús [*]. 5 »No 
Lv 5,11  d’un ephí, ço és, I sester, de  cèmola, e no meta en aquella oli, ne  
Lv 7,9  d’aquell, 9 e tot sacrifici de  cèmolla qui serà cuyt en forn e tot so que 
Lv 25,11  jubileu [*], 11 [*]. E lo L any no  cenbrereu ne culireu voluntàriament en lo  
Lv 6,10  de li sobra sa carn, e pendrà las  cendras que farà lo foch e posarà aquellas 
Lv 6,11 se-n’han d’altres, e pendrà les  cendres e traurà-les fora l’alberguada, 
Ex 9,8  –Prenets vostras punys plens de  cenra [*], 9 [*] pols sobra la terra de  
Ex 9,10  e prenguéran de la pols de la  cenra del forn, e scampà aquella Moysèn  
Lv 1,16  en [*] loch on solen gitar les  cenres. 17 E no destrovirà les ales de  
Lv 4,12 aquí serà cremat on sòlan gitar les  cenres [*]. 13 »Car si tota la coŀlació de 
Ex 21,20  ab verge e morà sots sa mà, digna  cerà de crim; 21 mas si sobraviurà un dia  
Ex 37,12  12 en la quall orla havia corona e  cercle d’aur [*] tot entorn, de ampla de  
Ex 25,27  peus; 27 sots la corona seran los  cercles d’aur [*] per so que púgan portar 
Ex 36,34  e les colones, argentades, e los  cercles deven éser fets d’aur, per los  
Ex 2,14  E temé’s Moysèn e dix: «Per  cert, sebuda és la cosa.» 15 E Farahó sabé 
Lv 21,1  sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de  cert lo senyor a Moysèn: –Parla als  
Lv 24,5 presència del Senyor. 5 »Pendràs de  cert sèmola e couràs d’aquella XII pans  
Lv 25,8 néxan deran pastura. 8 »Comteràs de  cert a tu VII setenas de anys, que són  
Lv 25,23  les velles. 23 »La terra de  cert no’s vendrà a tostemps, car mia és,  
Lv 26,42 e Isach e de Abram, de lla terra de  cert me menbraré, 43 la qual com serà  
Ex 23,12  12 »VI dies obreràs, e’n lo VII  ceseràs, per so que repòsan tos bous e tos 
Ex 9,28  28 Pregats nostre Senyor que  cessa los trons a lla pedra, per ço que  
Ex 9,34  34 E viu Farahó que lla pluja era  cessada e la padruscha e los trons, anadí  
Ex 9,33 mans vers lo cel a nostro Senyor, e  cessàran los trons e la pedruscha, axí que 
Ex 17,3  Agipte, per ço que [*] morísem de  cet? 4 Cridà Moysèn a Déu dient: –Què faré 
Ex 32,8  via que mostrist a ells. Han fet a  ci un vadell d’escança, e han adorat e  
Lv 11,32 vaxell de fust o vestiment o pels o  cilici o en qualqua cosa que’s fa obra,  
Lv 12,3  mèstrues; 3 e en lo dia VIII sia  circuncís l’infant. 4 E ella starà en la  
Ex 4,26  hach dit «nuvi de sanch a mi», per  circuncisió. 27 E dix Déu a Aron: –Ix  
Ex 40,8  omplir-l’has d’aygua. 8  Circundiràs la intrada de la tenda e la  
Ex 6,30  devant Déu: –Yo són en levis no  circunsís. ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit 1  
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Ex 6,12 Farahó? Guarda com yo són ab los no  circunsisos levis. 13 E parlà Déu a Moysèn 
Ex 12,44  serfs e vostres companyes seran  circunsisos, e axí mengaran. 45 »Pelegrí  
Ex 9,29  Moysèn: –Quant yo seré axit de lla  ciutat, estendré la mia mà a nostre Senyor 
Lv 14,40  40 farà [*] gitar aquelles fora la  ciutat en lo loch inmunde, 41 e la casa  
Lv 21,1  lo sacerdot en les morts de la sua  ciutat, 2 sinó tan solament en les  
Lv 24,16 [*]; vulles que sia palagrí o de la  ciutat, [*] ab pedras sia alapidat. 17  
Lv 25,29  vendrà casa dins los murs de la  ciutat haurà licència de reembra-la dins 
Lv 25,34  d’Israell, 34 e les villes fora  ciutat d’éls no les vendran, car posació  
Ex 1,11  aflegísan ells. Adonchs adificàran  ciutats als tabernacles de Farahó:  
Lv 25,32  cases dells livítichs que en les  ciutats són, tostemps sa pòdan rembra. 33  
Lv 25,33 lurs senyors, car les cases de lles  ciutats dels levítichs en loch de  
Lv 26,31  31 en tant que les vostres  ciutats retórnan en soladat, e faré  
Lv 26,33  seran deperduts, 33 [*] e les  ciutats vostres destrovydes. 34 »Lavors  
Lv 13,45  contexta ab lo caperó ensemps, e  clamar-s’ha al sacerdot 46 per  
Ex 14,15  15 Dix Déu a Moysèn: –De què’t  clamas a mi? Parla als fills de Israell  
Ex 3,7  meu poble en Agipta, e oyí la lur  clamor per raó de lla duresa de aquells  
Ex 3,9 e fariseu e eeu e gebuseu, 9 car la  clamor dels fills d’Israell és venguda a  
Ex 11,6  nats de les bèsties. 6 E serà gran  clamor en tota la universa terra de  
Ex 12,30 tots sos serfs [*], e fon nade gran  clamor entre ells, car no era nanguna casa 
Lv 22,22 si haurà trenquat res, si haurà [*]  clapes o ronya [*], no preséntan aquell al 
Lv 13,28 starà blanqua en son loch, no asats  clara, de cremament és, e per amor de açò  
Ex 25,17  que yo daré a tu. 17 »E feràs una  clausta de fin aur, de dos colzos e mig  
Ex 25,20 altra, 20 axí que cascun lats de la  clausta se reguart en l’escampament de  
Ex 25,21 lo testament que yo daré a tu ab la  clausta, 22 e aquí’t manaré e parlaré a  
Ex 25,22 ·t manaré e parlaré a tu desobra la  clausta, d’entre les II ales dels  
Ex 27,21  del testament, fora de la  clausta que és penjada sobra lo testament. 
Ex 30,6  l’arqua del testament, devant la  clausta que reta testimoni quant parlaré  
Ex 31,7  e la arqua del testimoni e la  clausta que sobra ella és, [*] 8 [*] e l’ 
Ex 36,35  de launa d’aur. 35 E féran la  clausta de blau e de grana e de color  
Ex 37,6  archa per portar-la. 6 E féu una  clausta tot antorn, de pur aur, e havia de 
Ex 37,7  los quals posà a cascun lats en la  clausta: 8 la un xorobín posà en la  
Ex 37,9  [*], 9 stanent lurs ales [*] la  clausta, reguardant la un a l’altra. 10 E 
Ex 38,26  intrada, a on penjava lo vel de la  clausta. 27 E foren fets C fonaments a  
Ex 39,34  de les pells dels bochs, 34 e la  clausta, e l’arqua del testament e ses  
Ex 40,24  testimoni, devant lo vell de la  clausta, 25 e perfumà sobra ell perfum de  
Lv 4,17  veguades contra lo vell, ço és, la  clausta, 18 e de aquexa matexa sanch pos  
Lv 16,2  en lo santuari que és de dintra la  clausta devant la cuberta que cobra la  
Ex 35,11  e sa tenda, son cubertor e ses  clevilles e ses staques e ses bares, e ses 
Ex 14,3  en la terra, al desert los han  closos.”, 4 E yo andurayré lo cor d’  
Ex 1,10  muntiplicarà, e opremam-los per  ço que per ventura no muntiplicàsan masa,  
Ex 1,18  –Per què és açò que no volets fer  ço que jo us he manat? Car vós reservats  
Ex 1,21  e fóran molt confortats. 21 E per  ço com les medrines taméran Déu,  
Ex 2,5  que devellà la filla de Farahó per  ço que·s levàs en lo flum, e les sues  
Ex 2,20  què’ll lexàs? Apallats-lo per  ço que manuch lo pa ab nós. 21 E apallàran 
Ex 3,18  via de III dies per lo desert per  ço que sacreficem lo Senyor, Déu nostro.”  
Ex 3,19  lexarà a vós lo rey de Agipta per  ço que us ne anets sinó per mà podarosa.  
Ex 4,5  tornà verge. 5 –Açò és fet per  ço que crèguan que aparech Déu de tos  
Ex 4,21  E yo andurairé lo seu cor per  ço que no lex lo meu poble. 22 E diràs açò 
Ex 5,3  –Lo rey de Israell apellà nós per  ço que anem la via de III dies per lo  
Ex 5,12  per tota la terra de Agipta per  ço que colísan la palla del restol. 13 E  
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Ex 5,23 per què has tramès a mi? 23 Car per  ço que yo són entrat a Farahó per ço que  
Ex 5,23  ço que yo són entrat a Farahó per  ço que perlàs en lo teu nom, has opromut  
Ex 6,8  la quall yo levé la mia mà per  ço que donàs ella a Abram e Ysach e Jacob, 
Ex 6,13  e a Farahó, rey de Agipta, per  ço que trasquésan los fills d’Isrell de  
Ex 7,5  de Agipta ab grans juÿns, 5 per  ço que sàpian los agepcians que yo són  
Ex 7,16  dient: Lexa anar lo meu poble per  ço que sacrifich en lo desert; e entrò ara 
Ex 7,17  ara no l’has volgut oyr. 17 E per  ço vet què diu nostre Senyor: En açò  
Ex 7,19  tots los lochs de lles aygües, per  ço que tórnan en sanch e que sia crúor en  
Ex 8,10  fins demà. 10 Ell respòs: –Fes  ço que’t plàcia. Dix ell: –Yo faré axí  
Ex 8,10  faré axí com la tua peraula, per  ço que sàpias que nangú no és axí com lo  
Ex 8,22  car no hy seran les mosques, per  ço que tu conegues que yo són Senyor enmig 
Ex 8,28 28 E dix Farahó: –Jo lexaré vós per  ço que secreficeu al Senyor Déu vostro  
Ex 9,1 habreus: Lexa anar lo peu poble per  ço que sacrifich a mi; 2 car si encara los 
Ex 9,14  plaguas sobra lo teu cor [*], per  ço que sàpias que no és nangú semblant a  
Ex 9,19  ajusta ara ton bastiar e tot  ço que és en lo camp, [*] car tot ço e  
Ex 9,19  ço que és en lo camp, [*] car tot  ço e quant serà trobat al camp defora que  
Ex 9,22  –Stin la tua mà devers lo cel per  ço que sia padruscha en tota la universa  
Ex 9,25  no fonch tanta [*]. 25 [*] tot  ço que trobà en los camps, de l’home  
Ex 9,28  cessa los trons a lla pedra, per  ço que lex anar vós e que en nanguna  
Ex 9,29  tots los trons e la padrusca, per  ço que sàpias que del Senyor és la terra.  
Ex 9,31 31 L’ordi e lo li fóran farits per  ço [*] l’ordi spiguava e lo li ya matia  
Ex 10,1  lo seu cor e de sos serfs per  ço que yo faça aquests senyals en ell, 2 e 
Ex 10,5  de ella no aparà, e menjaran tot  ço que és [*] a la padruscada, e reuran  
Ex 10,7  nós açò? Lexem anar los hòmens per  ço que sacrifícan al Senyor lur Déu. ¿No  
Ex 10,15  e tots los poms dels arbres, e tot  ço [*] que a la padrusca era romàs [*]. 16 
Ex 11,7  d’Iraell no morà un ca [*], per  ço que sàpian [*] quants miracles depertí  
Ex 12,39 nanguna demorança ne poguéran aÿnar  ço que’lls era mester. 40 La stada que  
Ex 13,3 n’ha trets Déu d’aquest loch, per  ço que no menjets pa levat. 4 Vuy axirets  
Ex 13,9  remenbrança devant tots vulls, per  ço que lla lig de nostre Senyor sia  
Ex 13,19  Moysèn la ossa de Josep ab si, per  ço com ell conjurà los fills d’Iraell  
Ex 13,21 de nits en una colomna de foch, per  ço que los mostràs la via cascun temps. 22 
Ex 14,4  yo andurayré lo cor d’aquells per  ço que vos pasaguèscan, e seré glorificat  
Ex 14,11  no havia sapulcras en Agipta? ¿Per  ço som nós amanats en lo desert, per  
Ex 14,14  Senyor sa combetrà per vós. E per  ço, calats vosaltres. 15 Dix Déu a Moysèn: 
Ex 14,16  e departir-se-ha aquella, per  ço que éntran los fills d’Iraell e que  
Ex 14,17 cor de Farahó e dells agepcians per  ço que pasaguèscan a vós, e seré  
Ex 15,23  apellat aquell loch Amarech, per  ço com éran amargoses. 24 E murmurà lo  
Ex 15,26 Senyor, ton Déu, e feràs devant ell  ço que dret és, e obayràs los seus  
Ex 16,3  menats nós en aquest desert, per  ço que aucies tota aquesta multitut de  
Ex 16,4  que haurà master aquell dia, per  ço que yo’ls asaig si algú irà en ma ley  
Ex 16,8  e’l matí pa en sadolament, per  ço car ha oÿdes vostres mermuracions, en  
Ex 16,23  ho a Moysèn, 23 e ell dix: –Açò és  ço que ha perlat Déu: Lo repòs del disapta 
Ex 16,23  que haureu obs demà, feu, e tot  ço que deveu coura, coets. E so que us  
Ex 16,26  de nostre Senyor, e per amor de  ço no trobarets. 27 E vench lo VII dia, e  
Ex 16,27  lo VII dia, e axíran del poble per  ço que colísan, e no trobàran. 28 Dix Déu  
Ex 16,31 Israell lo nom d’aquell magna, per  ço com era samblant a manera de solandra,  
Ex 16,32  guardat a vostres generacions per  ço que conèguan lo pa que fiu menjar a vós 
Ex 17,3  què faïst axir nós de Agipte, per  ço que [*] morísem de cet? 4 Cridà Moysèn  
Ex 17,7  devant los vells de Israell, 7 per  ço com temptaren Déu dient: «És Déu ab nós 
Ex 18,1  de Median, sogre de Moysèn, tot  ço que havia fet nostre Senyor a Moysèn e  
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Ex 18,12  e tots los vells de Ysraell per  ço que menjàsan pa ab ell devant nostre  
Ex 18,13  13 E l’altra dia saÿa Moysèn per  ço que jutgàs lo poble. Astech lo poble  
Ex 18,24 24 E com Moysèn oý açò, ell féu tot  ço qu·ell li consellà. 25 Mosèn alegí  
Ex 19,4  Israell: 4 “Vós metex havets vist  ço que he fet alls agepcians, ne com vos  
Ex 19,8 8 Respòs tot lo poble ensemps: –Tot  ço que ha perlat nostre Senyor farem. E  
Ex 19,9  a tu en una caliga de nuu per  ço que m’oja perlar lo poble ab tu e que  
Ex 19,18  E tot lo munt de Sinayí fumava per  ço que devellava nostro Senyor sobra ell  
Ex 19,22  al Senyor sían santificats per  ço que ells no sien ferits. 23 Dix Moysèn  
Ex 19,24  lostérmens ne púgan al Senyor, per  ço que per ventura jo no’lls aucia. 25 E  
Ex 20,12 12 »Honreràs ton para e ta mara per  ço que visques longuament sobra la terra  
Ex 20,19  -t’hem. No parla Déu ab nós per  ço que no muyram. 20 Dix Moysèn al poble:  
Ex 20,20  –No us temats, car Déu vench per  ço que provàs a vós e per ço que sia la  
Ex 20,20 vench per ço que provàs a vós e per  ço que sia la sua tamor en vós e que no  
Ex 20,24 farets déus d’aur ni d’argent, 24  ço és, altar ferets de terra, e ofarets  
Ex 20,26  per scalons a l’altar meu, per  ço que no sia ravellada la tua vergonya.”  
Ex 21,14  dins mon altar lo deus pendra per  ço que muyra. 15 »E qui farà son para o sa 
Ex 22,5  ab foch, o hi lexarà sa bèstia per  ço que pexa [*] restituirà allò. 6 »E si  
Ex 23,11  lo VII any [*] lexeràs reposar per  ço que ménjan los pobles de ton poble, e  
Ex 23,11  ménjan los pobles de ton poble, e  ço que hy romandrà menjaran les bèsties  
Ex 23,22  si ohiràs la veu d’aquell e faràs  ço que he perllat, yo seré anamich de tos  
Ex 23,25  lo Senyor, Déu vostre, per  ço que yo banaesca tos pans e tes aygües,  
Ex 23,29  no serà trestornada desert, per  ço que no crèsquan les bèsties contra tu;  
Ex 23,33  No habitaran en la tua terra, per  ço que per ventura no féçan peccar en mi;  
Ex 25,33 obra de les VI canes del canalobra,  ço és, que prosaèxan de la asta de aquell. 
Ex 26,4  atrasí juntes. 4 E feràs anses,  ço és, a manera de bagues, en lus lats e  
Ex 26,4  en la sumitat de lles cortines per  ço que hom les puge ajustar ensemps. 5 A  
Ex 26,5  part de la cortina haurà L anses,  ço és, bagues, per ço que hom puga ajustar 
Ex 26,5  haurà L anses, ço és, bagues, per  ço que hom puga ajustar la un a l’altra.  
Ex 27,19  les aÿnes del tabernacle [*] e tot  ço que pertany a la cort serà d’eram. 20  
Ex 27,20 que sia molt pur, fet en pique, per  ço que de aquell crem [*] tostemps 21 en  
Ex 28,4 Aron, ton frare, e a sos fills, per  ço que servèscan a mi axí com a cecerdots. 
Ex 28,9  II pedras de unicle e scriuràs,  ço és, entallaràs en eles los noms dels  
Ex 28,27  la fas de lla juntura jusana, per  ço que pugen junyr [*] 28 [*] sobre los  
Ex 28,32 d’ell com a ora d’esberch [*] per  ço que no’s trench laugerament. 33 Daval  
Ex 28,35  Aron en l’ofici del ministre per  ço que sia oÿt son so com intrerà e axirà  
Ex 28,38  landa tostemps en lo seu front per  ço que nostra Senyor sa tengua per peguat  
Ex 28,43  e con se acostaran a l’altar per  ço que aminístran en lo santuari, per ço  
Ex 28,43  que aminístran en lo santuari, per  ço que en iniquitat de la cosa no múyran.  
Ex 29,5  5 E aduràs a Aron lo vastiment,  ço és, la gonella de li e lo pali de ephot 
Ex 29,14  cremeràs defora de lla posada per  ço car per peccat és. 15 »E pendràs la un  
Ex 29,29  fills de aquell aprés d’ell per  ço que en aquella unten e consegren les  
Ex 29,33  31 »[*] 32 [*] menjaran, 33 per  ço que sia agradable lo sacrifici e que  
Ex 30,4  sots lo sercle per cascun lats per  ço que per aquells sien meses bares ab què 
Ex 30,16  del tabernacle del testament, per  ço que sia covinença devant nostre Senyor  
Ex 30,20  sa deuran ajustar a l’altar per  ço que ofíran en aquell timiama a nostre  
Ex 30,21  timiama a nostre Senyor, 21 per  ço que per ventura no múyran. E serà en  
Ex 31,6  de Dan, ab cor de tota saviesa per  ço que faésan totes les coses que yo he  
Ex 31,10  Aron sacerdot e sos fills per  ço que servèschan en lur ofici en les  
Ex 31,13 vós en les vostres generacions, per  ço que sapiats que yo són Senyor que  
Ex 32,25  que lo poble era despulat, per  ço cor los havia despulat Aron per rahó de 
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Ex 32,25  nuu entre los stranys, (per  ço com ell hi consentí). 26 E stech enmig  
Ex 32,29  fills o en vostres fraras, per  ço que do a vós banadicció. 30 E’n l’  
Ex 32,31  poble que ha pecat contra tu, per  ço com han fet a ells déus d’aur. Perdona 
Ex 32,34  emperò vé e digues en aquest poble  ço que he dit a tu: Vet que lo meu àngell  
Ex 33,2  t’he per guiador lo meu àngel per  ço que gite’n los cananeus e los amoreus  
Ex 33,3  poble és de dura servitut, per  ço que per ventura no destrovís tu en la  
Ex 33,5  Ja ara depòs lo teu ornament per  ço que sàpia què faré a tu. 6 E posàran  
Ex 33,13  tu, mostra a mi la tua fas per  ço que yo sàpia tu [*]; e reguarda aquest  
Ex 34,2  2 E stà aperallat per lo matí per  ço que puges mantinent en lo munt [*].  
Ex 34,10  la terra ne en nengunes gents, per  ço que detriu lo poble aquest enmig del  
Ex 34,11  del qual est [*]. 11 »Observa tot  ço que vuy he manat a tu, e yo matex  
Ex 34,19  exist de terra de Agipta. 19 »Tot  ço que obre vullva de linatge mesculí serà 
Ex 34,29 que resplandent fos la sua cara per  ço com en companya havia perlat ab nostre  
Ex 34,32  d’Israell, alls quals manà tot  ço que havia oÿt de Déu en lo munt de  
Ex 35,10  que sia savi, vengua e faça  ço que nostre Senyor ha menat, 11 ço és a  
Ex 35,11  ço que nostre Senyor ha menat, 11  ço és a saber, lo tabernacle e sa tenda,  
Ex 35,33  pedres, e obra de fusta. E tot  ço que pot éser trobat en farer 34 ha  
Ex 35,35  35 car abdosos han la esiència per  ço que fàsan la obra brodada e tallada  
Ex 36,13  ell féu L anelles de aur per  ço que’s pogués junyr ensemps e que fesen 
Ex 36,22  havia en cascuna de les posts per  ço que’s junyís la una a l’altra; e axí  
Ex 36,30  o féu de cascuna part [*], 30 per  ço que fosen VIII les taules e que  
Ex 36,38  les totes de aur, e los fonaments,  ço és, ço an què ells stàvan, que éran  
Ex 36,38  de aur, e los fonaments, ço és,  ço an què ells stàvan, que éran fichats en 
Ex 37,14  que passàs per aquelles baras, per  ço que hom la pogués portar. 15 E aquelles 
Ex 37,27 sobra la corona per cacun lats, per  ço que posàsan perxes per ell e que  
Ex 39,3 entra color vemella e entre li, per  ço que fésan obra brodada e’n poguésen  
Ex 39,14  los noms dels fills d’Israell,  ço és, dels XII trips, cascú per son nom.  
Ex 39,21  lo mig, e havia orlla entorn per  ço que no se esquinçàs. 22-24 [*] 25-27  
Ex 39,31  e féran los fills d’Israell tot  ço que havia menat nostre Senyor a Moysèn. 
Ex 39,42  Aron e per sos fills. 42 Car tot  ço que manà nostre Senyor a Moysèn axí ho  
Ex 40,9  tabernacle ab los seus vaxells per  ço que sían santificats, 10 [*] 11 e les  
Ex 40,11  e totes les coses consagrades, per  ço que sían sants dels sants. 12  
Ex 40,13  portaran les santes vestadures per  ço que aminístran a mi [*]. 14-17 [*]  
Ex 40,19  e penjà devant aquella lo vell per  ço que pogués oyr la visió de Déu. 20 E  
Lv 1,3  del tabernacle del testimoni, per  ço que plàcia ell devant nostre Senyor; 4  
Lv 1,8  ordonats, enperò lo cap e tot  ço de dins, axí com la frexura 9 e los  
Lv 2,3  plasent odor a nostre Senyor. 3 E  ço que romandrà del sacrefici serà de Aron 
Lv 2,4 en lo forn, axí com pans de sèmola,  ço és a saber, meys de lavat [*]; 5 [*] 6  
Lv 2,8  de sèmola e de oli. 8 »Pendràs  ço que oferràs a nostre Senyor e liurar- 
Lv 4,17  -na VII veguades contra lo vell,  ço és, la clausta, 18 e de aquexa matexa  
Lv 4,27 ichnorància del pobla de lla terra,  ço és, que fasa qualqua cosa que nostre  
Lv 5,11  son peccat la Xª part d’un ephí,  ço és, I sester, de cèmola, e no meta en  
Lv 5,16 sagons lo pes del santuari, 16 e de  ço que portarà sa restituesca lo dan, e  
Lv 6,5 4 totes coses pensades retrà, 5 tot  ço que per anguan volia retanir,  
Lv 8,32  e sos fills mengaran ells.” 32 E  ço que romendrà de la carn e dels pans,  
Lv 8,34  en aquestes presents fets é, per  ço que complats vostra sacrifici. 35 De  
Lv 10,6  squinçarets vostres vestadures per  ço que per ventura no muyrats, per ço que  
Lv 10,6  ço que per ventura no muyrats, per  ço que sobra tota la coŀleció no isqua  
Lv 10,7  és sobra vós. E ells féran tot  ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9  
Lv 10,10  en les vostres generacions, 10 per  ço que hajats esiència de triar entre sant 
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Lv 11,2 als fills d’Israell: »Guardats tot  ço que he scrit per ço que sia vostre Déu. 
Lv 11,2  »Guardats tot ço que he scrit per  ço que sia vostre Déu. Aquests són los  
Lv 11,33  stat serà ensutzat; per amor de  ço deu éser trenquat. 34 Tots los menjars  
Lv 11,41  inmunde entrò al vespre. 41 »E tot  ço que grapone sobre la terra sia  
Lv 11,45  adugí vós de terra de Agipta per  ço que fos [*] en Senyor. Sans sarets, car 
Lv 11,47  aygua e grapónan en terra, 47 per  ço que sapiats e conaguats les diferències 
Lv 13,51  serà jutgat lo vestiment e tot  ço que serà atrobat, 52 e per amor de açò  
Lv 14,7  qui és mundat VII veguades per  ço que de dret sia purgat, e puys lex anar 
Lv 14,36  alguna lepra serà en aquella, per  ço que tota no sia feyta inmunda de la  
Lv 14,36  entre lo prevere en la casa per  ço que conegua la lepra. 37 E com vaurà en 
Lv 16,2  la cuberta que cobra la arqua, per  ço que no muyra, car yo aparaguí sobra la  
Lv 16,4  la gonella e bragues de li per  ço que cel ses vergonyes, e sínia encara  
Lv 16,32  en lo qual haurà untada la mà per  ço que servescha axí com a cecerdot per  
Lv 16,34  a vós fur legítim e perdurable per  ço que orets per los fills de Israell e  
Lv 17,5  los qualls auciuran en lo camp per  ço que sia santificat Déu devant a la  
Lv 17,9  a la porta del tabernacle per  ço que ofira a Déu, l’home aquell serà  
Lv 17,14  de tota carn en la sanch és. Per  ço he dit als fills d’Israell: La sanch  
Lv 18,29  farà nangunes de aquestes coses,  ço és, abominacions, perirà enmig de son  
Lv 21,2  conjuntes de sa sanc e propinqües,  ço és, sobre para e mara o fill o filla,  
Lv 23,34  seran les festes dels Tabernacles,  ço és, Cabanyelles, per VII dies al  
Lv 9,19  entorn. 19 E lo sèu dell bou e la  coa de l’ariet e los ronyons ab lo sèu e  
Ex 36,19  de moltons anvarmalides, e altra  cobartor que stigués demunt aquestes de  
Ex 36,19  fet de totes les XI una. 19 E féu  cobartori a lla tenda, de pells de moltons 
Ex 20,17  contra ton proïsma. 17 »No  cobejaràs la casa de ton proïsma. No  
Ex 26,37 tortís, obre brodada. 37 E feràs al  cobertor V colones de fust de setim, e  
Ex 35,15  perfums [*] de ll’odorament e lo  cobertor de lla porta a la porta del  
Ex 35,17  e ses colones e sos pilars, e lo  cobertor del pilar del portal de lla cort, 
Ex 39,38  e l’oli de untadura [*], 38 e lo  cobertor del portal, 39 e l’altar de  
Ex 38,3  diverses vaxells, axí com olles e  cobertores e mortés e loces e tanalles.  
Ex 29,13  13 E pendràs tot lo grex que  cobra los budells, e la ratalla del fetge, 
Lv 3,14 del foch del diumenga e lo grex que  cobra lo ventra e [*] tots los menbres  
Lv 7,3 E ofiren de la coha e dell grex que  cobra les entràmanes 4 e abdosos los  
Lv 16,2  la clausta devant la cuberta que  cobra la arqua, per ço que no muyra, car  
Lv 16,13  axí que lla neulla [*] de aquells  cobra la cuberta que és sobra lo testament 
Lv 17,13  da menjar, scamp la sanch sua e  cobra-la ab de terra, 14 car l’ànima de 
Ex 3,6  e Déu de Isach e Déu de Jacob. E  cobrí Moysèn sa fas, car no podia guardar  
Ex 16,14 e cobríran tota la posada [*]. 14 E  cobrí tota la fas de lla terra, e aparech  
Ex 24,15  les a ells. 15 E com pujàs Moysèn,  cobrí’l la nuu del munt, 16 e habità en  
Ex 24,16  de nostre Senyor sobra Sinaý. E  cobrí ell la nuu per VI dies, e en lo VIIª 
Ex 36,38  aram†. 37 [*] 38 e les colones [*]  cobrí-les totes de aur, e los fonaments, 
Ex 37,1 d’ampla, e d’alt I colze e mig. E  cobrí-la d’aur pur, de dins e de fora.  
Ex 37,4  bares de fust de satim, los quals  cobrí d’aur, 5 les qualls posà per los  
Ex 37,11 colze, e d’alt I colze e mig; 11 e  cobrí-la d’aur pur. E féu a ella orla  
Ex 37,26  en cascun angla axia un corn. 26 E  cobrí aquell tot de aur net, e son tarrat  
Ex 37,28 E les bares féu de fust de satim, e  cobrí-les de latas d’aur. 29 E componé  
Ex 38,2  axían corns en cascun angle, e  cobrí aquell de launes de aram. 3 E  
Ex 38,6 6 les qualls féu de fust de satim e  cobrí-les de launa de aram, 7 e mès les  
Ex 40,32  coses fóran complides, 32 la nuu  cobrí lo tabernacla del testimoni, e la  
Ex 34,35  e com perlava ab ells, ell le’s  cobria. 35,Tit Capítol XXXIIII 1 Ajustà  
Ex 40,33  de la amistança, car la nuu la  cobria [*]. 34 E com la nuu sa levava del  
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Ex 40,36  loch. 36 E la nuu de nostre Senyor  cobria lo tabernacle de jorn, e de nits lo 
Ex 40,36 lo tabernacle de jorn, e de nits lo  cobria foch, vaent lo poble de Israell per 
Ex 26,14  14 [*] e sobra aquesta feràs altra  cobriment de pells de bochs. 15 »E feràs  
Ex 26,31  fo mostrat en lo munt. 31 »E faràs  cobriment de blau, de porpra, de collor  
Ex 26,32  veyrada, contexta, 32 lo qual  cobriment penjaràs devant IIII colones de  
Ex 26,33  d’ergent. 33 Serà ensarat aquest  cobriment ab corbayons d’aur, e dintra  
Ex 30,6  l’altar contra lo vell e lo  cobriment que pénjan devant l’arqua del  
Ex 34,33  complides ses peraules, posà’s  cobriment sobra la sua cara. 34 E com  
Ex 19,16  e la caliga era sobre lo munt  cobrint aquell. E fon oÿda veu gran de  
Ex 26,7  »E feràs de pèl de cabra, a obs de  cobrir lo tabernacle, XII cortines, 8 la  
Ex 28,42  42 E fé a ells breguers de li per  cobrir lur carn de lur vergonya, e de lurs 
Ex 30,5  baras faràs de fust de satim e  cobrir-les-has d’aur. 6 E posaràs,  
Ex 36,14  de fleçades de pèlls de cabres per  cobrir sobra lo treginat del tabernacle,  
Ex 21,33  sisterna e obrir-la-ha e no la  cobrirà, e a’quella caurà bou o assa, 34  
Ex 10,5  en la tua casa 5 enaxí que  cobriran tota la terra, axí que res de  
Ex 8,6 de Agipta, e pujàran les granotes e  cobríran tota la terra [*]. 7 E faéran açò 
Ex 14,28 -los. 28 E retornàran les ayguas e  cobríran les caretas e tota la cavallaria  
Ex 16,13  fou fet vespra, e pujàran gaŀles e  cobríran tota la posada [*]. 14 E cobrí  
Ex 25,11  I colze e mig de altesa. 11 E  cobriràs ella de fin aur, dins e defora, e 
Ex 25,13 13 E faràs barras de fust de setim;  cobriràs aquelles d’or, 14 e pasaràs la  
Ex 25,24  colze de ample, e mig d’alt, 24 e  cobriràs ella d’aur net. E feràs a ella  
Ex 26,29  [*]. 29 E totes aquestes posts  cobriràs d’aur, e lurs anels feràs d’or, 
Ex 27,6  de fust de setim II, les qualls  cobriràs de launes d’aram, 7 e metràs les 
Ex 30,3  II colzes [*] los seus corns, 3 e  cobriràs ell d’aur net, axí com de dins  
Lv 11,30  e sargantana e camalehon e luert e  cocodilus; 31 tots aquests són no nèdeus,  
Ex 30,2  e altra d’ampla, axí que vengue  codrat, e haurà d’alt II colzes [*] los  
Ex 39,9  vermella e de li tortís, 9 e fo  codrat e dobla, de masura de I palm, 10 e  
Ex 16,23  feu, e tot ço que deveu coura,  coets. E so que us sobrerà, stojats-ho  
Ex 12,39 e féran-na pans alisos, los quals  cogéran sots sendra, car no’s poch levar, 
Ex 31,4  e de eciència en tota obra 4 per  cogitament de fabraguar qual cosa que es  
Ex 35,32 e de sciença en tota doctrina, 32 a  cogitar e a fer la obra en aur e en argent 
Ex 6,16  són los fills de Leví per lurs  cognicions: Gerson e Caad e Merarí. E los  
Ex 6,17  foren: Lebení e Semeý per lurs  cognicions. 18 E los fills de Caad, fills  
Ex 12,39  ovelles e bous e bèsties [*]. 39 E  coguéran la pasta que traguéran de Agipta  
Ex 23,19 en la casa dell Senyor ton Déu. »No  cogues cabrit ab la let de sa mara. 20  
Ex 34,26  en la casa del Senyor ton Déu. »No  cogues cabrit ab let de sa mara. 27 Dix  
Ex 4,4  –Sten la tua mà e pren-la per la  coha. E stès la mà e pres-la, e  
Lv 7,3  de ll’altar. 3 E ofiren de la  coha e dell grex que cobra les entràmanes  
Lv 22,23 la ovella ab la orella tallada e la  coha, volentàriament [*]. 24 [*] en la  
Lv 15,16 16 »E homa del qual axirà sament de  coit, levar-s’ha lo cors tot ab aygua,  
Ex 31,13  “Guardat-vos que’ll disapta meu  colguats, car senyal és entra mi e vós en  
Ex 17,12  les sues mans elçades entrò lo sol  colguava. 13 Aflequí Josuè e Amalech e son 
Ex 31,16  los fills d’Israell lo disapta e  colguen aquell en lurs generacions; açò és 
Ex 16,5  en ma ley o no. 5 E en lo die VI  colían-na II tants de asò que solían  
Ex 5,7  debans fèyets; mas que ells vàjan  colir lo restoll en les messes, e al bosch 
Lv 19,10  als pobles e palagrins los lexeràs  colir. Yo són lo Senyor Déu vostre. 11 »No 
Lv 19,9  terra ne les spigues romanents no  coliràs, 10 ne en la tua vinya los raÿms  
Lv 25,3  e per VI anys poderàs ta vinya e  coliràs los seus fruyts, 4 e en lo VII any 
Lv 23,22  ni les spigues romanents no les  colireu; als pobres e als palagrins les  
Ex 5,12  tota la terra de Agipta per ço que  colísan la palla del restol. 13 E lurs  



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

114 
 

Ex 16,27  dia, e axíran del poble per ço que  colísan, e no trobàran. 28 Dix Déu a  
Ex 16,26  vuy al camp. 26 En lo VI dia ne  colits; lo VII és repòs de nostre Senyor,  
Ex 17,10  e Hur pujàran sobre lo cap dell  coll. 11 E com Moysèn levava les mans,  
Lv 1,15  a l’altar, e torcen-li lo  coll axí que sia trenquat lo cuyr, e lexen 
Ex 35,4  disapta.” 4 Dix Moysèn a tota la  coŀlació dells fills d’Israell: –Aquesta  
Lv 4,13  les cenres [*]. 13 »Car si tota la  coŀlació de Israell sa ignorava per  
Ex 12,3  Perlats a tota la universa terra e  coŀleció dels fills d’Iraell, e diets a  
Ex 12,19  parirà la ànima de aquell de lla  coŀleció d’Iraell, axí dells stranys com  
Ex 12,47  os d’aquell. 47 »Tota la  coŀleció dells fills d’Israell faéran  
Lv 10,6  muyrats, per ço que sobra tota la  coŀleció no isqua indigneció. Los vostres  
Lv 8,31 lurs vestiments, manà a ells dient:  –Collets les carns fora del tabernacle  
Ex 16,22  sol, fonia’s. 22 E en lo dia VIª  collían-na dos tants [*]. E vanguéran  
Ex 16,21  e fo irat contra ells Moysèn. 21  Collían-na cascun d’ells per lo matí  
Ex 16,17  -ho axí los fills de Israell.  Collíran-na alguns més e altres meys, 18 
Lv 25,20  en lo VII any, si no sembrereu ne  collireu vostres fruyts, 21 donaré la mia  
Ex 25,4  coure e arams, 4 e blau e porpra e  collor de grana, e li e cordovà e pells de 
Ex 26,31  cobriment de blau, de porpra, de  collor vermella, de li tortís e de obre  
Ex 26,36 tabernacle, de blau e de porpra, de  collor vermella e li tortís, obre brodada. 
Ex 28,5  5 E ells pendran lo drap de  collor [*] vermella [*] de li tortís, 6 e  
Ex 38,23  e de texir blau e de porpra e de  collor vermella e de li tortís. 24 Tot l’ 
Lv 13,3 e los pèlls blanchs mudats, aquella  collor és spècia de lepra, e majorment si  
Ex 39,5  5 [*] †ensems† de aquelles matexes  collors, axí com havia manat nostre Senyor 
Ex 18,4  mon ajudador e’m desliurist del  colltel de Farahó». 5 E vench sogre de  
Ex 4,3  en terra. Ell le hy gità, e tornà  colobra, e fugí Moysèn devant ella. 4 Dix  
Ex 7,10  vergua devant Farahó [*], e tornà  colobra. 11 E apellà Farahó hòmens sabents 
Ex 7,15  flum, e la vergua la quall tornà  colobra portaràs en la tua mà, 16 e diràs  
Ex 7,12  d’éls sa vergua, e tornàran  colobres; mas la vergua de Aron devorà la  
Lv 12,6  de I any en holocaust e I poll de  coloma o de tortra per peccat a la porta  
Lv 1,14  al Senyor, axí com de tortes o de  colomins, 15 ofariran aquells los  
Ex 13,21 mostrar-los la via, de dia en una  colomna de nuu e de nits en una colomna de 
Ex 13,21 una colomna de nuu e de nits en una  colomna de foch, per ço que los mostràs la 
Lv 5,7  bestiar, ofira II tortres o II  coloms a nostre Senyor, un per lo peccat e 
Lv 5,11 son poder de ofarir II tortres o II  coloms, ofira per son peccat la Xª part d’ 
Lv 12,8  [*], sien II tortres o II polls de  coloms, un dells qualls a fer holocaust,  
Lv 14,30 e de lles tortres e dels polls dels  coloms [*] 31 [*]. 32 »Açò és lo sacrifici 
Lv 15,14  dia pendrà II tortres o II pols de  coloms, e devant Déu ell vendrà a la porta 
Lv 15,29  sacerdot II tortres o II polls de  coloms a lla porta dell tabernacle dell  
Ex 13,22  22 No’s partia d’éls, de dia la  colona de la nuu ne la colona del foch de  
Ex 13,22  de dia la colona de la nuu ne la  colona del foch de nit, devant lo poble d’ 
Ex 14,19  detràs ells, ab ells agualment una  colona de nuu [*]; 20 stech entre le  
Ex 14,24  la posada dells agepcians en  colona de foch e en nuu, destroví la  
Ex 33,9  del testament, develava una  colona de una nuu e stava a la porta del  
Ex 33,10  universos servidors, e dèyan que  colona de nuu stava devant lo tabernacle.  
Ex 38,12 foren les cortines de L colzes, e X  colonas ab lurs fonaments d’aram, e lo  
Ex 26,21  21 e aquestes hauran antrasí XL  colones de argent, II a cascuna taula. 22  
Ex 26,25 E seran ensemps VIII taules, e lurs  colones de argent seran XVI, II per  
Ex 26,32 qual cobriment penjaràs devant IIII  colones de fust de satim, les quals seran  
Ex 26,32  caps deurats, e staran sobra IIII  colones d’ergent. 33 Serà ensarat aquest  
Ex 26,37  brodada. 37 E feràs al cobertor V  colones de fust de setim, e seran cubertes 
Ex 26,37  d’aur, e lurs caps d’aur, e les  colones en què siuran seran d’aram.  
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Ex 27,10  tindrà en longuesa. 10 E feràs XX  colones ab lurs pilars d’eram, e les  
Ex 27,10  ab lurs pilars d’eram, e les  colones seran cubertes de lata d’argent.  
Ex 27,11  cortina de C colzes de lonch, e XX  colones, e XX pilars d’aram, e lurs  
Ex 27,12  serà una cortina de L colzos, X  colones, e altres tans pilars en següén.  
Ex 27,14  14 [*] e al un lats haja III  colones e altres tants pilars. 15 [*] 16  
Ex 27,16  li tortís, obre brodada. Les sues  colones seran IIII, e lurs pilars,  
Ex 27,17 lurs pilars, atretans. 17 Totes les  colones de la cort entorn seran vestides  
Ex 27,18 d’alt, e serà de li tortís, e lurs  colones, d’aram. 19 E totes les aÿnes del 
Ex 35,11  e ses staques e ses bares, e ses  colones e sos pilars, 12 e sa arqua e ses  
Ex 35,17 17 e les cortines de la cort, e ses  colones e sos pilars, e lo cobertor del  
Ex 36,24 migjorn contra tremuntana, 24 ab XL  colones de argent, II a cascuna post [*],  
Ex 36,26  tremuntana féu XX taulles 26 ab XL  colones de argent, II per cascuna part de  
Ex 36,30  VIII les taules e que haguésan XVI  colones de argent, II de cascuna part. 31  
Ex 36,34  taules sían deurades, e les  colones, argentades, e los cercles deven  
Ex 36,36  vayra e destinta, 36 e IIII  colones [*], ab lurs capitells tots  
Ex 36,38  feren d’aram†. 37 [*] 38 e les  colones [*] cobrí-les totes de aur, e  
Ex 38,10  de li tortís, de C colzes, 10 e XX  colones de aram ab lurs fonaments, e los  
Ex 38,10  lurs fonaments, e los caps de lles  colones e tots los corbalons éran de  
Ex 38,11  tremuntana era la tenda ab les  colones e ab los fonaments e ab los caps  
Ex 38,11  los fonaments e ab los caps de les  colones, tot era de una matexa masura, e  
Ex 38,12 fonaments d’aram, e lo cap de lles  colones éran [*] d’argent. 13 E atrasí  
Ex 38,14  de L colzes les cortines, 14 e les  colones de XV colzes, III de lurs  
Ex 38,15  ab XV colzos de lonch, e III  colones ab sos fonaments. 16 Atrasí totes  
Ex 38,17  tortís, 17 e los fonaments de lles  colones foren de aram [*]. 18-20 [*] 21  
Ex 38,26  argent, dels quals fóran fetes les  colones del santuari e la intrada, a on  
Ex 38,28  foren fets los caps de les  colones, los quals foren vestits de  
Ex 39,32  e les taules e ses bares, e ses  colones e sos pilars, 33 e ses cubertes de 
Ex 39,39  e les cortines de la cort e ses  colones e sos pilars, 40 e lo cubertor de  
Ex 26,19  lo lats del migjorn. 19 E feràs XL  colonnes de argent, de lles quals metràs  
Ex 26,1  X cortines de li tortís, de blau,  color de grana [*], e feràs varietat de  
Ex 27,16  XX colzes, de blau e de porpra, de  color vermela e de li tortís, obre  
Ex 28,6 de li tortís, 6 e feran lo ephot de  color de drap d’aur e de color blau e de  
Ex 28,6  ephot de color de drap d’aur e de  color blau e de porpra e de grana, e de li 
Ex 28,8  de aur e de blau e de porpra e de  color vermella e de li tortís. 9 »E  
Ex 28,15  d’or e de blau e de porpra e de  color vermella e de li tortís. 16 E feràs  
Ex 28,33  megranes de blau e de porpra e de  color vermella sobre son talaban [*], 34 e 
Ex 35,6  argent e aram, 6 e blau e porpra e  color vermella, e li tortís e pèlls de  
Ex 35,23  nangú havie †cassats† ne porpra e  color vermelle ne blau, ne cuyrs de  
Ex 35,25  cor jesins e boquines e porpra e  color vermela [*] 26 e pèlls de cabres;  
Ex 35,35 tallada [*], axí de blau [*] com de  color vermela e en li, texín e faent tota  
Ex 36,35  la clausta de blau e de grana e de  color vermela e de li tortís, obra  
Ex 39,1  1 E de aur, blau e de porpra e de  color vermella e de li tortís faéran draps 
Ex 39,2 ephot [*], de blau e de porpra e de  color vermella e de li tortís, 3 [*] e  
Ex 39,3  blau e entre la porpra e entra  color vemella e entre li, per ço que fésan 
Ex 39,8  de aur, blau e de porpra e de  color vermella e de li tortís, 9 e fo  
Lv 13,2  o en sa conna serà nada diversa  color o busanya o póstula o naxença axí  
Lv 13,32 sclatada e los cabells seran en lur  color e lo loch de lla plagua egual en la  
Lv 13,42  e en lo cugurós serà blancha  color o roga, 43 e asò veurà lo sacerdot,  
Ex 39,3 e’n poguésen cosir ab les primeres  colors sots son ragiment, 4 e II orles  
Lv 14,56  carn de màcula luent e de diverses  colors d’aquelles 57 ab què’s puxa  
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Ex 34,7  7 [*] en milens, e perdonant [*]  colpa e peccat, e nengú devant tu per si  
Lv 7,1  és la ley de lo holocaust [*]  colpa. »Santa dels sants és, 2 e per amor  
Lv 7,2  lo holocaust sacreficaran per la  colpa, e la sanch de aquell sia scampada  
Lv 14,12 pendrà l’anyel e ofarirà’l per la  colpa, e lo sister de l’oli, [*] ofarà  
Lv 14,28  de la sanch qui és scampada per la  colpa, 29 e lo romanent de l’oli qui és  
Ex 20,5 adorreràs ne suplicaràs ells ne los  colràs, car yo són lo Senyor ton Déu, fort 
Ex 23,24 No adoreràs los déus de aquells, ne  colràs aquells [*], ans los destroviràs  
Ex 18,20 lo manament de Déu, e la manera del  colre, e la via per la qual dèguan entrar, 
Ex 5,21  sos serfs, car vós havets mès  coltell en sa mà per auciura nós. 22 E  
Ex 15,9  serà enriqueïda. Yo trauré lo meu  coltell e la mia mà los auciurà.» 10  
Ex 17,13  e Amalech e son poble en boqua de  coltell. 14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu  
Ex 32,27  Déu d’Israell: “L’home posa  coltell a son lats, e anats e tornats de  
Lv 26,6  despert, relevaré males bèsties e  coltell no pesarà vostres límites, 7  
Ex 27,21  devant Déu. Açò serà perdurabla  coltivament als fills d’Israell e a lurs  
Ex 35,21 so que era master ne nasesari a lur  coltivament ne a les santes vestadures. 22 
Ex 25,9  farets axí aquell e a la sua  coltura. 10 »Arqua de fust de setim  
Ex 25,10  haurà II colzes [*] d’ampla, I  colze e mig de altesa. 11 E cobriràs ella  
Ex 25,23  qui haurà II colzes de lonch, e I  colze de ample, e mig d’alt, 24 e  
Ex 26,16  de longuesa de X colzes, e ample I  colze e mig. 17 E en los lats de la taulla 
Ex 30,2  feràs ell, 2 e haurà de lonch un  colze, e altra d’ampla, axí que vengue  
Ex 36,21  la taula de X colzes, e d’ample I  colze e mig. 22 II encastadures –uns  
Ex 37,1  e mig [*] d’ampla, e d’alt I  colze e mig. E cobrí-la d’aur pur, de  
Ex 37,6 havia de lonch II colzes e mig, e I  colze e mig d’ample. 7 E féu II xerobins  
Ex 37,10  de lonch II colzes, e de ample I  colze, e d’alt I colze e mig; 11 e cobrí  
Ex 37,10  e de ample I colze, e d’alt I  colze e mig; 11 e cobrí-la d’aur pur. E 
Ex 37,25  satim, e havia de cascuna cadra I  colze, e d’alt II colzes, e en cascun  
Ex 25,10  la longuesa de aquella haurà II  colzes [*] d’ampla, I colze e mig de  
Ex 25,23  de fust de satim, qui haurà II  colzes de lonch, e I colze de ample, e mig 
Ex 26,2  de la una cortina serà de XXVIII  colzes, e la amplesa, de IIII colzos.  
Ex 26,16  fust de satim, 16 de longuesa de X  colzes, e ample I colze e mig. 17 E en los 
Ex 27,1  así que sia quadrat, e haurà III  colzes d’alt. 2 E les IIII torres dels  
Ex 27,9  cortina de blau de li tortís, de C  colzes de lonch un lats tindrà en  
Ex 27,11 lats de tremuntana una cortina de C  colzes de lonch, e XX colones, e XX pilars 
Ex 27,13 cort que reguarda a orient sia de L  colzes, 14 [*] e al un lats haja III  
Ex 27,16  o de la cort haurà la cortina XX  colzes, de blau e de porpra, de color  
Ex 27,18  18 E lo palau haurà de longuesa C  colzes, d’ampla L colzes, e V colzes d’  
Ex 27,18  de longuesa C colzes, d’ampla L  colzes, e V colzes d’alt, e serà de li  
Ex 27,18  C colzes, d’ampla L colzes, e V  colzes d’alt, e serà de li tortís, e lurs 
Ex 30,2  vengue codrat, e haurà d’alt II  colzes [*] los seus corns, 3 e cobriràs  
Ex 36,15  15 e havia cascuna de lonc XXX  colzes, e IIII d’amplla, e totes axí éran 
Ex 36,21  e era la longuesa de la taula de X  colzes, e d’ample I colze e mig. 22 II  
Ex 37,1  fust de setim, e hach de lonch II  colzes e mig [*] d’ampla, e d’alt I  
Ex 37,6  de pur aur, e havia de lonch II  colzes e mig, e I colze e mig d’ample. 7  
Ex 37,10  fust de satim, e havia de lonch II  colzes, e de ample I colze, e d’alt I  
Ex 37,25  cascuna cadra I colze, e d’alt II  colzes, e en cascun angla axia un corn. 26 
Ex 38,1  satim, e havia de cascuna quadra V  colzes, e III d’alt, 2 dell quall axían  
Ex 38,9 la plaja austral de li tortís, de C  colzes, 10 e XX colones de aram ab lurs  
Ex 38,12  occident foren les cortines de L  colzes, e X colonas ab lurs fonaments d’  
Ex 38,13 13 E atrasí devers levant éran de L  colzes les cortines, 14 e les colones de  
Ex 38,14  cortines, 14 e les colones de XV  colzes, III de lurs fonaments, una a  
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Ex 25,17  una clausta de fin aur, de dos  colzos e mig [*] de ample. 18 E faràs dos  
Ex 26,2  colzes, e la amplesa, de IIII  colzos. Totes les cortines seran de una  
Ex 26,8  8 la una de les quals haurà XXX  colzos de lonch e IIII de ampla, e de  
Ex 27,1  altar de satim, lo qual haurà V  colzos de lonch e V d’ampla, así que sia  
Ex 27,12  occident serà una cortina de L  colzos, X colones, e altres tans pilars en 
Ex 38,15  del tabernacle féu cortines ab XV  colzos de lonch, e III colones ab sos  
Ex 1,19  les fembres: –[*] no són axí  com les egepcianes, car elles matexas ho  
Ex 1,19  elles matexas ho saben fer axí bé  com nós, e abans que nós venguam ja han  
Ex 1,21  fóran molt confortats. 21 E per ço  com les medrines taméran Déu, adificàran a 
Ex 2,3 e amaguàran-lo per III mesos. 3 E  com més no·l poguésan sallar, faéran una  
Ex 2,6  ses mecipes. E pres la caxeta, 6 e  com la obrísan véran l’infant que  
Ex 2,14  ¿Donchs, vols-ma tu auciura axí  com auciest lo agepcià? E temé’s Moysèn e 
Ex 3,1  son sogre, secerdot de Mian, e  com ell anàs e amenàs son bestiar a la ora 
Ex 3,12 e açò serà senyal que yo’t tramet:  com trauràs lo poble meu de Agipta, tu  
Ex 3,21  aquest devant los agepcians, e  com vós n’exirets no n’axirets buyts. 22 
Ex 4,6  Senyor: –Mit ta mà en ton si. E  com la hy hach mesa, trach-la’n masela, 
Ex 4,6 mesa, trach-la’n masela, blancha  com a neu. 7 Dix-li Déu: –Torna la mà en 
Ex 4,24  nat engendrat [*]. 23 [*]” 24 E  com anàs en son camí e fos l’alberguada,  
Ex 5,7  ne lenya per coure-les, axí  com debans fèyets; mas que ells vàjan  
Ex 5,13  vostre obre cascun dia, axí  com solíets [*]! 14 E éran batuts si no  
Ex 6,12 d’Israell no’m volen oyr; donchs,  ¿com ma oyrà Farahó? Guarda com yo són ab  
Ex 6,12 donchs, ¿com ma oyrà Farahó? Guarda  com yo són ab los no circunsisos levis. 13 
Ex 7,6  6 E faéran-ho axí Moysèn e Aron  com los manà Déu. 7 Era Moysèn home de  
Ex 7,7 home de LXXX anys e Aron de LXXXIII  com perlàran a Farahó. 8 E dix Déu a  
Ex 7,10  Faraó” [*]. 10 [*] E faéran axí  com los havia menat Déu, e gità Aron la  
Ex 7,13  de Farahó, e no oyí aquells, axí  com havia dit Déu. 14 Dix Déu a Moysèn:  
Ex 7,19  de Agipta, axí en vaxells de fust  com de pedra.” 20 E faéran-ho axí Moysès 
Ex 7,20  20 E faéran-ho axí Moysès e Aron  com los havia manat Déu, e levà la verge e 
Ex 7,22  lo cor de Farahó e no l’oí, axí  com havia manat Déu. 23 E tornà-se’n e  
Ex 8,10  ’t plàcia. Dix ell: –Yo faré axí  com la tua peraula, per ço que sàpias que  
Ex 8,10  ço que sàpias que nangú no és axí  com lo Senyor, Déu nostro, 11 e pertir-  
Ex 8,15  en son cor e no oý aquells, axí  com havia dit [*]. 16 E dix [*] Moysèn:  
Ex 8,19 lo cor de Farahó, e no oý ells, axí  com havia dit Déu a Moysèn. 20 E dix Déu a 
Ex 8,27  al Senyor Déu nostro axí  com ha manat a nós. 28 E dix Farahó: –Jo  
Ex 9,12 lo cor de Farahó, e no oí ells, axí  com havia dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu a 
Ex 9,35  lexà anar lo poble d’Israell, axí  com havia dit nostre Senyor [*]. 10,Tit  
Ex 10,11 serà fet axí, mas anats tans hòmens  com vós vullats, e sacraficats a nostre  
Ex 10,29  29 E respòs Moysèn: –Axí serà fet  com has perlat, que d’equí avant no veuré 
Ex 11,10  senyals aquests devant Farahó, axí  com són scrits, e nostre Senyor anduraý lo 
Ex 12,13  vós, e no sarà a vós plagua [*]  com yo faré la terra de Agipta. 14 E vós  
Ex 12,19  d’Iraell, axí dells stranys  com dels nedius de lla terra. 20 [*] 21 E  
Ex 12,23  pasarà per farir los agepcians, e  com veurà la sanch sobra lo lindar e’n  
Ex 12,25 tos fills entrò enpertostemps. 25 E  com entreràs en la terra la quall nostro  
Ex 12,25 nostro Senyor és donador a vós, axí  com ha feta covinença, vós observats totes 
Ex 12,26  totes aquestes coses. 26 E  com diran a vós vostres fills: “Quina és  
Ex 12,28  los fills d’Israell, e faéran axí  com havia manat Déu a Moysès e Aron. 29 E  
Ex 12,31  e anats sacrificar al Senyor axí  com havets dits. 32 Vostres ovelles e  
Ex 12,32 ovelles e vostros bous prenets, axí  com havets perllat. Anats-vos-en e  
Ex 12,35  E faéran los fills de Israell axí  com manà Moysèn a ells, car demenàran dels 
Ex 12,41  fon CCCCXXX anys; 41 los quals  com fóran complits, en aquell matex dia  
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Ex 12,48 acòstan-ça a salebrar, e serà axí  com nadiu de lla terra; e si algú no serà  
Ex 12,50 50 E féran los fills d’Israell axí  com manà Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n  
Ex 13,2  d’Israell, axí és dels hòmens  com [*] bestiars, cor meus sots tots. 3  
Ex 13,8  lo dia que féu nostre Senyor a mi  com tragué de Agipta.” 9 E serà quax  
Ex 13,11  en son temps, d’any en any. 11 »E  com ta metrà nostre Senyor en la terra  
Ex 13,17  entre tos vulls [*]. 17 E  com Farahó hagués jaquit lo poble, nostra  
Ex 13,19  la ossa de Josep ab si, per ço  com ell conjurà los fills d’Iraell dient: 
Ex 14,9  aquells éran axits ab mà alta. 9 E  com los pasaguían los agepcians, acostàran 
Ex 14,10 era en Hiroch contra Beelseon. 10 E  com sa apropinquàs Farahó, lavàran los  
Ex 14,21  erra la nuu tenebrosa [*]. 21 E  com Moysès stenés la mà sobra la mar, manà 
Ex 14,22  lla mar en sech, e era la mar axí  com a mur a lla dresta de aquells a e lla  
Ex 14,24  intràran per mig de lla mar. 24 E  com fou venguda la vigília del matí,  
Ex 14,29  sech, e les ayguas éran a ells axí  com a mur a destra e a sinestra. 30  
Ex 15,3  ell. 3 Nostra Senyor és axí  com hom combatador, e son nom és  
Ex 15,5  e ells devellàran en pregon axí  com a pedra. 6 Senyor, la tua dreta és  
Ex 15,7  tua irra, la qual devorà ells axí  com a palla, 8 e en l’esparit de la tua  
Ex 15,10 ha cuberts, e ells són somorgolats  com a plom en les ayguas grans. 11 Senyor, 
Ex 15,23  beure les ayguas de Marech per so  com éran amarsoses; per so fou covinent  
Ex 15,23 apellat aquell loch Amarech, per ço  com éran amargoses. 24 E murmurà lo poble  
Ex 15,25  ell mostrà a ell un fust; lo quall  com l’hach mès en les ayguas, les ayguas  
Ex 16,15  a soliandra, sobra la terra. 15 E  com víran los fills d’Israell, diguéran  
Ex 16,16  Senyor: Culla de açò cascú tant  com ne haja mester a menjar, un almut per  
Ex 16,18  18 e aquell que meys na cullia,  com mesurava [*] trobava compliment, e  
Ex 16,18  e aquell que més ne cullia,  com masurava no’n trobava més; cascú  
Ex 16,21  per lo matí sengles quarts, aytant  com na havían master a lur obs, e com sa  
Ex 16,21  com na havían master a lur obs, e  com sa levava lo sol, fonia’s. 22 E en lo 
Ex 16,24  entrò a demà. 24 E féran-ho axí  com los manà Moysèn, e no compodrí ne fou  
Ex 16,31  lo nom d’aquell magna, per ço  com era samblant a manera de solandra,  
Ex 16,32  que fiu menjar a vós en lo desert  com vos haguí gitats de terra d’Egipta.”  
Ex 16,33 un vaxell e meti-hi aytanta magna  com n’hi porà caber en un almut, e stoge  
Ex 16,34  generacions. 34 E féu axí Aron  com manà Déu a Moysèn, e posà aquell a  
Ex 17,7  los vells de Israell, 7 per ço  com temptaren Déu dient: «És Déu ab nós o  
Ex 17,10  Dix Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí  com parlà a ell Moysèn, e batallà’s  
Ex 17,11  sobre lo cap dell coll. 11 E  com Moysèn levava les mans, Israell  
Ex 17,11  levava les mans, Israell vancia, e  com baxava la mà, Amalech sobrava. 12 E  
Ex 18,1 generació. 18,Tit Capítol XVIII 1 E  com oý Jetron sacerdot de Median, sogre de 
Ex 18,1 a Moysèn e a Ysraell poble seu, axí  com Déu los havia trets de Agipta, 2 pres  
Ex 18,8  era sdevengut a ells en lo camí, e  com havia a ells desliurats nostro Senyor. 
Ex 18,24  cascú en son loch en pau. 24 E  com Moysèn oý açò, ell féu tot ço qu·ell  
Ex 19,4  ço que he fet alls agepcians, ne  com vos he portats sobre ales de àguilles, 
Ex 19,8  ha perlat nostre Senyor farem. E  com retornàs Mosèn a Déu per dir-li la  
Ex 19,14 del munt al poble e santificà’l. E  com haguéran levades ses vestadures, 15  
Ex 19,16 us acostets a vostres mullers. 16 E  com fon lo terç dia [*], els comensàran  
Ex 19,18  e pujava lo fum de aquell quax  com a fum de fornal. [*] 19 [*] E Moysèn  
Ex 21,3  de grat. 3 E ab aytal vestadura  com intrerà, ab aytal n’exirà. E si havia 
Ex 21,7  filla e sa serventa, no axirà axí  com lo serf ha costumat de axir; 8 mas si  
Ex 21,19  les despeses, axí dells metges  com del dan que haurà sostangut. 20 »E qui 
Ex 21,22  sertes tangut és del dan aytant  com lo marit d’ella stimarà e los  
Ex 21,26  nafra, blavesa per blavesa. 26 »E  com ell farà l’ull de son serf o de sa  
Ex 22,9 9 e sobre cosa de culpa, axí en bou  com en assa com en ovella o en vestiments, 
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Ex 22,9  de culpa, axí en bou com en assa  com en ovella o en vestiments, [*] digua  
Ex 23,15  alís; VII dies menjarets alís, axí  com mané a tu en lo temps del mes de meses 
Ex 23,15  a tu en lo temps del mes de meses  com axist de Agipta. E no aparàs davant mi 
Ex 23,16  que és en l’aximent de l’any,  com ajustaràs tos fruyts del camp. 17 »III 
Ex 23,21  car no perdonaré vostres culpas  com peccarets, e és lo meu nom en aquell.  
Ex 24,10 obres de pedres de safir o quax cel  com és serè. 11 E no mès sa mà sobra  
Ex 24,15  recomtats-les a ells. 15 E  com pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu del  
Ex 27,8  va e vach de dintra feràs ell, axí  com en lo munt te fou mostrat. 9 »E feràs  
Ex 27,17  argent, e lurs pilars, que són axí  com a fonaments, seran d’aram. 18 E lo  
Ex 28,1 sacerdots e que servèscan a mi, axí  com Aron e Nadab e Abiú e Aleatzar e  
Ex 28,4  per ço que servèscan a mi axí  com a cecerdots. 5 E ells pendran lo drap  
Ex 28,15  l’hosen [*] juý obre brodada, axí  com la obre de l’ephot. Feràs ell d’or e 
Ex 28,29 en lo hossen del juý sobra son pits  com entrerà en lo santuari, en remenbrança 
Ex 28,30  que seran en lo pits d’Aron  com entrerà devant nostre Senyor; e  
Ex 28,32 serà lo cabès, e antorn serà d’ell  com a ora d’esberch [*] per ço que no’s  
Ex 28,35  ministre per ço que sia oÿt son so  com intrerà e axirà en lo santuari devant  
Ex 29,41  o moltó oferàs al vespra, axí  com faÿst per lo matí, e feràs les  
Ex 29,44 fills per so que servèscan a mi axí  com a sacerdots. 45 E habitaré enmig dels  
Ex 30,3  3 e cobriràs ell d’aur net, axí  com de dins com per les spatlles entorn d’ 
Ex 30,3  ell d’aur net, axí com de dins  com per les spatlles entorn d’él e los  
Ex 30,8  les lantes encendrà aquell, 8 e  com aloguarà aquellas al vespre, ferà  
Ex 30,20  e sos fills les mans e los peus 20  com deuran entrar al tabernacle del  
Ex 30,20  al tabernacle del testimoni e  com sa deuran ajustar a l’altar per ço  
Ex 31,18  an lo munt de Sinaý a Moysès,  com hach complides aquestes peraules, II  
Ex 32,5 ·t traguéran de tera de Agipta! 5 E  com Aron oý açò, adeficà altar devant ell, 
Ex 32,13  muntiplicaré la vostre sament axí  com les steles del cel [*].” 14 E aconortà 
Ex 32,19  que veu és d’hòmens cantans. 19 E  com ell sa acostàs a lla posada, ell viu  
Ex 32,25  nuu entre los stranys, (per ço  com ell hi consentí). 26 E stech enmig del 
Ex 32,31  que ha pecat contra tu, per ço  com han fet a ells déus d’aur. Perdona  
Ex 33,8  [*] defora de la posada. 8 E  com axís Moysèn al tabernacle de la  
Ex 34,1  a tu II taulles de pedra aytals  com les primeras e scriu sobre les taules  
Ex 34,4  E tellà II taulles de pedra aytals  com les altres éran, e levà’s da nits, e  
Ex 34,4  e pujà en lo munt de Sinayí, axí  com li havia menat nostre Senyor, e portà  
Ex 34,18  VII dies manjaràs l’alís, axí  com mané a tu en lo temps del mes de la  
Ex 34,19  de tots los animals, axí de bous  com de ovelles serà meu. 20 E lo primer  
Ex 34,29 les X peraules dell fermament. 29 E  com devallà Moysèn del munt de Sinaý,  
Ex 34,29  resplandent fos la sua cara per ço  com en companya havia perlat ab nostre  
Ex 34,30 havia perlat ab nostre Senyor. 30 E  com lo véran Aron e als fills d’Israell  
Ex 34,31  per ell, retornàran axí Aron  com los prínceps de lles sinagogues. E com 
Ex 34,31  los prínceps de lles sinagogues. E  com ell los parlàs, 32 vanguéran a ell  
Ex 34,33  de Déu en lo munt de Sinaý. 33 E  com hach complides ses peraules, posà’s  
Ex 34,34  cobriment sobra la sua cara. 34 E  com perlava ab nostre Senyor, ell lo’s  
Ex 34,34  nostre Senyor, ell lo’s levava, e  com axia devant ell, ell lo hi tornava, e  
Ex 34,35  axí sclarida, maravalaven-sa, e  com perlava ab ells, ell le’s cobria.  
Ex 35,19  a sos fills, a servir a mi axí  com a sacerdots.” 20 Axí tota la multitut  
Ex 35,35  e tallada [*], axí de blau [*]  com de color vermela e en li, texín e  
Ex 36,1  ’n lo santuari fos nacesari, axí  com nostre Senyor manà fer. 2 E com  
Ex 36,2 axí com nostre Senyor manà fer. 2 E  com apellàs Moysèn a ells, e encara a tots 
Ex 36,3  dons dels fills d’Israell. E  com la obra sa comensàs de fer, tot dia  
Ex 37,16  a diversos usos de la taula, axí  com olles, culleres, giradores, tot fou de 
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Ex 38,3  ús de aquell diverses vaxells, axí  com olles e cobertores e mortés e loces e  
Ex 38,22  per lo menament de Moysèn, axí  com Déu havia manat a ell, 23 junyint a  
Ex 39,1 vastaduras a Aron, les quals portàs  com adminestrarà en lo santuari, axí com  
Ex 39,1  adminestrarà en lo santuari, axí  com manà nostre Senyor a Moysèn. 2 E féu  
Ex 39,5  de aquelles matexes collors, axí  com havia manat nostre Senyor a Moysèn. 6  
Ex 39,7  dels fills d’Israell, axí  com manà nostra Senyor a Moysèn. 8 E féu  
Ex 39,8 8 E féu l’hossen de obra noble axí  com lo ephot, de aur, blau e de porpra e  
Ex 39,19  no’s podia moura. E fou fet axí  com menà a ell nostre Senyor. 20 E féran  
Ex 39,28  22-24 [*] 25-27 [*] 28 [*] axí  com manà nostre Senyor a Moysèn. 29 E  
Ex 39,30  ella ab fill blau ab lo mitra, axí  com manà nostre Senyor a Moysèn. 31 E fou  
Ex 39,32  la tenda e ab totes ses aÿnas, axí  com són corbalons, e les taules e ses  
Ex 39,43  Israell. 43 E Moysès banaý a ells  com viu que totes aquestes coses éran  
Ex 39,43  aquestes coses éran acabadas axí  com havia manat a ell nostre Senyor.  
Ex 40,12  del tabernacle del testimoni, e  com saran levats ab aygua, 13 portaran les 
Ex 40,23  les lantes en lur orde, axí  com nostre Senyor ordonà. 24 E posà l’  
Ex 40,25  sobra ell perfum de bona odor, axí  com manà Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor  
Ex 40,27  aquell holocaust e sacrificis, axí  com nostro Senyor Déu havia manat. 28 E  
Ex 40,30  e sos fills ses mans e sos peus 30  com intràran dejús lo traginat de la  
Ex 40,30 covinença e pujàran a l’altar, axí  com manà nostre Senyor. 31 E fou dreçat lo 
Ex 40,34  car la nuu la cobria [*]. 34 E  com la nuu sa levava del tabernacle,  
Lv 1,6 devant la porta del tabernacle. 6 E  com lo holocaust serà scorxat e serà  
Lv 1,8 enperò lo cap e tot ço de dins, axí  com la frexura 9 e los budells e los peus, 
Lv 1,14  e oferta de ocells al Senyor, axí  com de tortes o de colomins, 15 ofariran  
Lv 2,1  Senyor. 2,Tit Capítol II 1 »Ànima  com aporta sacrifici a nostre Senyor,  
Lv 2,4  les ofertes de nostre Senyor. 4 »E  com portaran sacrifici cuyt en lo forn,  
Lv 2,4  sacrifici cuyt en lo forn, axí  com pans de sèmola, ço és a saber, meys de 
Lv 2,9 has en les mans dels sacerdots. 9 E  com aquell oferrà aquella, prenga lo  
Lv 2,14  al foch, e puys los angruneràs axí  com a far, e axí oferàs les tues promícies 
Lv 2,16  per remenbrança de lla oferta, axí  com és del far e de l’oli, e tot l’  
Lv 3,1  de pacificament serà lur [*], axí  com de bous, aquell que sacrificarà, sia  
Lv 4,2 –Parla als fills de Israell: »Ànima  com pecarà per ignorància de sacrifici e  
Lv 4,15  de aquell devant nostre Senyor, e  com lo vadell serà degollat devant nostre  
Lv 4,21  de la alberguada e créman-lo axí  com lo primer vadell, car per gran  
Lv 4,31 aquell. 31 E pendràs tot lo sèu axí  com sa sol pendre dells sacrificis  
Lv 4,35  E prengua lo sèu e faça d’ell axí  com sol fer del sèu del moltó qui és  
Lv 5,15  14 E perlà Déu a Moysèn: 15 –Ànima  com tractarà falsia e’n aror en aquellas  
Lv 7,7  car sant és dels sants. 7 »E axí  com per peccat és ofert sacrifici, e axí  
Lv 7,38  a Moysès en lo munt de Sinayí  com menà als fills de Israell que ofarísan 
Lv 8,9 aur consegrada en santificació, axí  com havia manat a ell nostre Senyor. 10 E  
Lv 8,15  los corns de ll’altar entorn. E  com l’hachsantificat, scampà la sanch de  
Lv 8,27 cama dreta e a sos fills. Los quals  com ho haguésan alçat devant Déu, 28 e ell 
Lv 8,28  l’eltar de l’holocaust per so  com era consagració e oferta en odor suau  
Lv 8,29  de la consegració en part sua, axí  com havia manat a ell lo Senyor. 30 E pres 
Lv 8,31  aquell e sobra sos fills [*]. 31 E  com hach santificats ells e lurs  
Lv 8,31  són posats en lo canastell, axí  com manà a mi lo Senyor dient: “Aron e sos 
Lv 8,34  la vostra consegració [*], 34 axí  com en aquestes presents fets é, per ço  
Lv 8,35 Senyor [*], e siats remenbrants axí  com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol  
Lv 9,1  36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E  com fóran complits VII dies, lo VIIIè die  
Lv 9,5  del tabernacle, en lo quall loch,  com stigués tota la multitut devant Déu, 6 
Lv 9,15  e degolà’ll e sacrificà’l axí  com lo primer. 16 E sacrificà l’holocaust 
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Lv 9,20  fetge 20 posaren sobra lo pits; e  com foren cremades en l’altar lo sèu, 21  
Lv 9,21  Aron e alçà-ho devant Déu axí  com manà Moysèn. 22 E stès les mans devant 
Lv 9,22  devant lo poble e banaý-los. E  com hach axí complit les ofertes per  
Lv 9,24  e lo sèu que era sobra l’altar. E  com lo poble viu açò, loàran nostre Senyor 
Lv 10,3  tot lo poble seré santificat. E  com ho oyí Aron, callà. 4 E apellà Misael  
Lv 10,5  entràran e preséran-los axí  com los trobàran, vestits ab les goneles  
Lv 10,5  de li, e gitàran-los defora axí  com los fo manat. 6 E perllà Moysèn a Aron 
Lv 10,9 anbriagar; per què no beuràs tu [*]  com entreràs en lo tabernacle del  
Lv 10,13  dells sacrificis del Senyor, axí  com manat és a mi, 14-15 axí lo pits con  
Lv 10,16  les altres coses restans. 16 E  com Moysès serquàs entra aquestes coses lo 
Lv 10,18  menjar ella en lo santuari, axí  com és manat a mi. 19 Respòs Aron a  
Lv 10,19  lo Senyor; a mi és sdevengut axí  com tu veus. Com poguí menjar aquella? E  
Lv 10,20  plau devant los vulls de Déu. 20 E  com ho oyí Moysèn, reebé la satisfacció.  
Lv 11,4  haurà ungla, mas no serà fesa, axí  com lo camel e de altres, no menjarets de  
Lv 11,9 que han alles ne scates, axí en mar  com en terra e com en aygües de flums o en 
Lv 11,9  scates, axí en mar com en terra e  com en aygües de flums o en stanys,  
Lv 11,10  [*] en les ayguas qui’s moven  com en mar, és abominable a vós; 11 [*]  
Lv 11,18  18 e’l signe, que és ocel gran  com àguila, e la ganta 19 e lo flamench e  
Lv 11,22 què saltarà sobra terra, 22 [*] axí  com és brugos sagons son genus [*]. 23 E  
Lv 11,29  e de aquells qui’s mòvan [*], axí  com a mustella e rata e talpa e furó e  
Lv 12,6  la sanch de la sua purgació. 6 »E  com seran complits los dies de la sua  
Lv 13,2  o busanya o póstula o naxença axí  com de lebrosia, sia aduyt a Aron sacerdot 
Lv 13,3  o a algú de sos fills. 3 Lo qual  com veurà la lebrocia en la conna e los  
Lv 13,34  en son loch [*], mundarà aquell, e  com haurà levades ses vestadures serà  
Lv 13,59 de stam, e de totes coses sots pel,  com sa deguen mundar e condepnar. 14,Tit  
Lv 14,3  axirà lo prevera fora la posada, e  com trobarà la lepra que serà munda, 4  
Lv 14,8  viu que se’n vol al camp. 8 »E  com l’home leverà la sua vestadura, ragua 
Lv 14,8  del cors e lau-se en aygua, e  com sarà purificat pot entrar en la  
Lv 14,11  ab oli, e I sister de oli. 11 E  com lo sacerdot purificarà l’home,  
Lv 14,37  per ço que conegua la lepra. 37 E  com vaurà en les parets de aquella la  
Lv 14,48  leverà la sua vestimenta. 48 »E  com lo prevera intrarà en la casa e veurà  
Lv 14,50  e fust de cedre e grana [*]. 50 E  com haurà degollat la I perdal en un test  
Lv 14,52  axí en la sua sanch del perdal  com ab les ayguas vivas, e ab lo pardal  
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 mèstrues; 26 e lo  
Lv 15,31  e que no múyran en lurs legesses  com ansutzaran lo meu tabernacle que és  
Lv 16,1  mort de abdossos los fills de Aron  com ofaríran lo foch astrany e moriren. 2  
Lv 16,4  les qualls deven éser levades  com seran portades. 5 »E sostendrà Aron  
Lv 16,6  peccat e I moltó en holocaust; 6 e  com aporterà lo tor, orerà per si e per la 
Lv 16,11  lex anar aquex en lo desert. 11 »E  com açò serà fet, ofira lo tor e prech per 
Lv 16,23  vestidures que primerament portava  com intrà en lo santuari, e lexarà-les  
Lv 16,24  e portaran-li ses vestadures. E  com serà axit, aporterà e oferrà son  
Lv 16,24  e del poble, preguarà axí per si  com per lo poble. 25 E lo sèu que és ofert 
Lv 16,27 seran cremats a foch, axí les pells  com la carn e los fems ensemps. 28 E  
Lv 16,29  nangú no faça obra, axí lo nadiu  com lo strany qui peregrina entra vós, 30  
Lv 16,32  la mà per ço que servescha axí  com a cecerdot per son para, e †anaran†  
Lv 17,4  a Déu, digna és de sanch quax  com qui scampa sanch, e axí perirà d’  
Lv 17,15  bèstia fera, axí dells de la terra  com dells strangers, leverà la sua  
Lv 18,26  axí lo habitant en la terra  com lo conreador que és palagrí entra  
Lv 19,18 »[*] 18 [*] Ameràs lo teu amich axí  com tu matex. Yo són lo Senyor. 19 »Les  
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Lv 20,17  en presènsia dell pobla, per tant  com lur legesa la un de l’altra han  
Lv 22,4 cosa morta de la qual ix sament axí  com de participament, 5 e qui tocarà  
Lv 22,6  lles coses que sintificades són; e  com haurà lavat la sua carn ab aygua 7 e  
Lv 22,9  perquè no múyran en lo santuari  com l’hauran ansutzat. Yo só lo Senyor  
Lv 22,16  la malvestat de son paccat  com coses santificades menjaran. Yo són lo 
Lv 22,21  presentant axí de bous  com de ovelles, sens màculla la presentarà 
Lv 22,27  dient: 27 –Bou o ovella o cabra,  com serà engendrada, per VII dies serà  
Lv 23,43  fiu habitar los fills d’Israell  com los traguí de la terra de Agipta. Yo  
Lv 24,11  tendes ab un hom d’Israell, 11 e  com blasmàs lo nom del Senyor e malaýs  
Lv 24,19 o nafra a’lgun de son proïsma, axí  com ha fet axí’n sia fet d’ell: 20  
Lv 24,20 dent per dent; aytal farida o nafra  com haurà donat, aytal la sostenrà e de  
Lv 24,23  E faéran los fills d’Israell axí  com havia menat lo Seyor a Moysèn. 25,Tit  
Lv 25,35 e malalt de mans, rebràs aquell axí  com a stranger e palagrí e viurà ab tu, 36 
Lv 25,39  no’l destrenyaràs de servitut axí  com als sclaus, 40 mas com a logater o  
Lv 25,40 servitut axí com als sclaus, 40 mas  com a logater o conreador fins l’any  
Lv 26,19  donaré a vosaltres desobre cel axí  com a ferro, e la terra de ecer 20 serà  
Lv 26,32  -se-han los anamichs vostres  com los habitadors de aquella seran  
Lv 26,35  disaptas de sa soladat, per tant  com no ha reposat en los vostres disaptes  
Lv 26,36  de la fulla volant, e axí fugiran  com si fugían a espasa. Cauran nangú no  
Lv 26,37  cascú desobre sos frares axí  com fugint a batalles. Nangú de vosaltres  
Lv 26,43  de cert me menbraré, 43 la qual  com serà lexada per ells conplaurà a si en 
Lv 26,43  ells per los lurs peccats per tant  com hauran meyspresats los meus juýs, e  
Lv 26,44  hauran viltengudes. 44 E emperò  com seran en la terra batalívol, totalment 
Ex 2,5  anàvan sobra la riba del flum.  Com la infanta viu la caxeta en lo riu,  
Ex 2,18  infantas e abeurà les ovelles. 18  Com elles foren tornades a Ratxell, para  
Ex 3,13  paras me tremet a vós”; e si dien:  “Com és lo nom d’equell?”, què diré a  
Ex 4,21  mà. 21 E dix a ell nostra Senyor:  –Com te’n retorneràs en Agipta, veges  
Ex 6,30 Déu: –Yo són en levis no circunsís.  ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit 1 Dix Déu a  
Ex 7,9  8 E dix Déu a Moysèn e Aron: 9  –Com dirà a vós Farahó: “Mostrats-ma  
Ex 10,10  és de nostre Senyor. 10 [*] –[*]  Com lexaré anar vós e vostres infants? Per 
Ex 13,14 ·l reembràs [*] per preu de [*]. 14  Com te demenaran tos fills demà “Què és  
Ex 13,19  conjurà los fills d’Iraell dient:  «Com Déu vasitarà vós, portats-vos-en  
Ex 18,7  -se ab peraules pacificables.  Com fóran intrats en lo tabernacle, 8  
Ex 18,14  Moysèn de matí stro al vespra. 14  Com Jetró, son sogra, viu so qu·ell havia 
Ex 19,20  apellà Moysèn en lo cap de aquell.  Com aquell li respongués, 21 dix a ell:  
Ex 21,18 vendrà aquell [*], muyra. 17 [*] 18  »Com alguns hòmens sa berelleran e la un  
Ex 34,5  e portà ab si les taulles. 5  Com devellàs nostre Senyor per la nuu,  
Ex 34,24  totpoderós, Senyor d’Israell. 24  Com yo gitaré les gens devant tu e  
Lv 10,19  a mi és sdevengut axí com tu veus.  Com poguí menjar aquella? E cridaren a mi  
Lv 14,34 parlà Déu a Moysès e Aron dient: 34  –Com serets entrats en terra de Canan, la  
Lv 19,9  de aquell de enmig de son poble. 9  »Com sagaràs los blats de la tua terra, no 
Lv 23,10 als fills d’Israell. Diràs a ells:  »Com serets entrats en la terra la quall  
Lv 6,2  Déu nagarà a son proÿsma alguna  comanda que lli serà feta en fe, e ell l’ 
Ex 15,3 ell. 3 Nostra Senyor és axí com hom  combatador, e son nom és Totpoderós. 4  
Ex 14,14  veurets, 14 car nostre Senyor sa  combetrà per vós. E per ço, calats  
Ex 38,7  aquest altar no era sòlit, ans era  comcavat, de taules, e dintra vach. 8 E  
Lv 13,8  lebrós, sia tornat al prevere 8 e  comdepnar-l’ha per inmunde, si a ell  
Ex 22,7 lo foch smena lo dan. 7 »E si algun  comenarà a son amich moneda o vaxella en  
Ex Inc  Inc E  comença lo libre de Èxodus, que és lo  
Lv Inc  lo segon libre, de Èxodus. Lv Inc Comença lo terç libre de Moysèn, que és  
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Ex 12,2  Agipte: 2 –Lo mes aquest és a vós  començament e primer mes de l’any. 3  
Ex 29,28  d’Israell, car promísies són e  comensaments de sacrificis pasificables de 
Lv 13,51  51 e en lo VII dia sia guardat: si  comensarà sclatar la lepra o si persevera, 
Ex 19,13  e ab sagetes asagetat [*]. Mas  comensaran sonar la botzina, levors pújan  
Ex 19,16  16 E com fon lo terç dia [*], els  comensàran oyr trons e lamps, e la caliga  
Ex 36,3  fills d’Israell. E com la obra sa  comensàs de fer, tot dia vania lo poble  
Lv 20,12  cadescú muyra, car gran peccat ha  comès; la sanch [*] sia sobra éls. 13 »Qui 
Lv 23,13  ab ell: II delmes de sèmola  comolta ab olli en perfum del Senyor e  
Ex 5,5 lo poble de la terra. Vejats quanta  companya esvaex a ell! E diguéran a ells:  
Ex 12,48  pelegrí volrà passar ab [*] en  companya e volrà fer Pàscua a Déu,  
Ex 23,2  fals testimoni. 2 No saguiràs  companya an fer mal, ne en juý de molts no 
Ex 34,29  fos la sua cara per ço com en  companya havia perlat ab nostre Senyor. 30 
Ex 35,1  XXXIIII 1 Ajustà Moysèn tota la  companya dels fills d’Israell e dix a  
Lv 19,2  a Moysèn dient: 2 –Parla a tota la  companya dels fills d’Iraell e diràs a  
Ex 6,14 són los prínceps de les casades per  companyas suas. Fills de Rubèn, major nat  
Ex 12,21  –Anats e prenets un animal per  companyas vostres, e degollarets la  
Lv 21,17  a Aron: »Hom de la tua sament per  companyas que haurà màcula, no presenta pa 
Ex 6,19  los parantats de Leví per les sues  companyes. 20 E pres Amram muller  
Ex 6,25  E aquests són prínceps de lles  companyes dels levins e los parentats. 26  
Ex 12,38 hòmens sens infants e fembres, 38 e  companyes e mesclaya gran que pugà ab  
Ex 12,44 44 mas tots vostres serfs e vostres  companyes seran circunsisos, e axí  
Ex 22,8  que no mès sa mà en asò de son  companyó 9 e sobre cosa de culpa, axí en  
Ex 22,9  lo jutja smenerà II tants a son  companyó. 10-13 [*] 14 »E si algú  
Ex 31,6  de fusta. 6 E he donat a ell per  companyó Holiab, fill de Achisemon, del  
Ex 35,34  dell trip de Dan, serà son  companyó, 35 car abdosos han la esiència  
Ex 38,23  manat a ell, 23 junyint a ell per  compayó Holiab, fill de Ochimech, del trip 
Lv 8,34  presents fets é, per ço que  complats vostra sacrifici. 35 De dia e de  
Ex 5,9  Déu!” 9 Sían obrant e opromuts,  complèscan les obres, e no’s reposen per  
Ex 18,23  sofarir. 23 E si tu fas açò, tu  compleys lo ministeri de Déu, [*] los seus 
Ex 38,22  Urí, nét de Hur, del trip de Judà,  complí per lo menament de Moysèn, axí com  
Ex 31,18 lo munt de Sinaý a Moysès, com hach  complides aquestes peraules, II taules [*] 
Ex 34,33  en lo munt de Sinaý. 33 E com hach  complides ses peraules, posà’s cobriment  
Ex 40,31  que totes aquestes coses fóran  complides, 32 la nuu cobrí lo tabernacla  
Ex 16,18 na cullia, com mesurava [*] trobava  compliment, e aquell que més ne cullia,  
Ex 36,8 8 E faéran tots los savis de cor, a  complir le obra del tabernacle, X cortines 
Ex 1,7  e germinaren e cresquéran e  complíran la terra. 8 E levà’s en le  
Ex 23,26  ne axorquada en la tue terra, e  compliré lo nombre de tos dies. 27 »E la  
Ex 35,31  de Hur, del trip de Judà, 31 e ha  complit ell de sparit de Déu e de saviesa  
Lv 3,6  sia fembra, aquell que oferrà  complit e net serà ofert ell. 7 »E si  
Lv 8,33  VII dies, entrò al dia que sia  complit lo temps de la vostra consegració  
Lv 9,22 poble e banaý-los. E com hach axí  complit les ofertes per peccat e los  
Ex 7,25  de lla aygua del flum. 25 E fóran  complits VII dies que nostre Senyor ferí  
Ex 12,41  anys; 41 los quals com fóran  complits, en aquell matex dia exí tota la  
Ex 28,3  los savis de cor, los quals yo he  complits de sparit de saviesa, que fàçan  
Lv 9,1  9,Tit Capítol VIIIIº 1 E com fóran  complits VII dies, lo VIIIè die apellà  
Lv 12,4 entra en lo santuari entrò que sien  complits los dies de lla sua purgació. 5  
Lv 12,6  de la sua purgació. 6 »E com seran  complits los dies de la sua porificació,  
Lv 26,4  e de fruyts los arbres seran  complits; 5 reebrà la batuda de les messes 
Ex 5,13  de lles obres lo menasàvan dient:  –Complits vostre obre cascun dia, axí com  
Ex 30,37  dells sants la timiama. 37 Aytal  compoceció no feçats en vostres usos [*],  
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Ex 8,14 -les en diversos munts, e la terra  compodrí. 15 E viu Farahó que dat li era  
Ex 16,24 -ho axí com los manà Moysèn, e no  compodrí ne fou trobat vèrmens en aquells. 
Ex 37,29 e cobrí-les de latas d’aur. 29 E  componé l’oli de la untadura de  
Lv 25,30  ramuda en l’any, serà girada al  comprador, e posayrà aquella e los seus  
Lv 25,52 anys, retrà lo restant dels anys al  compredor. 53 Los que abans serví ab lo  
Ex 21,2  als fills d’Israell: 2 »Si  compreràs serf hebreu, VI anys servescha a 
Ex 18,8  fóran intrats en lo tabernacle, 8  comptà Moysèn a son sogra tot so que Déu  
Ex 19,25  25 E devellà Moysès al poble e  comptà totes aquestes coses. 20,Tit  
Lv 11,29  29 »E totes aquestes coses seran  comptades a vós entre les ensutzades e de  
Ex 30,12  e no serà plagua en ells quant  comptats seran. 13 Açò darà cascú que  
Lv 25,52 -li lo preu; 52 e si de poch, serà  comta ab ell segons lo nombre dels anys,  
Ex 6,9 a vós a posayr. Yo són Senyor.” 9 E  comtà Moysèn totes les peraules aquestes  
Lv 25,50  ere venut sa leverà [*] serà-li  comtat a rahó de logater; 51 e si més  
Lv 25,51  fins l’any del jubileu, segons lo  comte retrà-li lo preu; 52 e si de poch, 
Lv 25,8  coses que néxan deran pastura. 8  »Comteràs de cert a tu VII setenas de  
Ex 10,2  senyals en ell, 2 e que tu ho  comtes en les orelles dels fills de  
Ex 28,14 cadenas d’aur net, la una tan gran  con l’altra, e feràs ellas d’obra spesa, 
Ex 28,43  E usaran aquells Aron e sos fills  con intraran en lo tabernacle del testamén 
Ex 28,43  en lo tabernacle del testamén e  con se acostaran a l’altar per ço que  
Ex 34,35  que a ell éran menades, 35 cor  con veian a l’axir de Moysèn sa fas axí  
Lv 10,14-15  manat és a mi, 14-15 axí lo pits  con totes les altres coses restans. 16 E  
Lv 13,55  aquells per altres VII dies. 55 E  con veurà la fas de aquell que no sia  
Lv 14,2  2 –Aquesta és la ley dell lebrós  con hom lo deurà mundar: »Sarà aduyt al  
Lv 14,44  raura de dins [*] 42-43 [*] 44 e  con lo sacerdot hi entrarà e veurà que  
Lv 16,34  veguada en l’any. E ell féu axí  con Déu manà a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 
Lv 18,28  en senblant manera no vomite [*],  con he vomitat la gent que és stada abans  
Lv 13,3  si la plagua és en la carn e en la  cona, plaga és de lebrosia, e sagons l’  
Lv 11,47  en terra, 47 per ço que sapiats e  conaguats les diferències del mon e lo no  
Ex 4,31  lo poble. 31 E crech lo poble, e  conaguéran que nostra Senyor los havia  
Lv 24,12 materen aquell en la presó fins que  conaguesen què menava lo Senyor. 13 Lo  
Ex 33,15-17  gràcia devant mi, e tu matex he  conagut per nom. 18 E ell dix: –Mostra a  
Ex 14,25  –Fugiam devant Israell, car Déu sa  conbat per ells contra nós. 26 Dix Déu a  
Ex 14,7 DC caretes triades on anàvan hòmens  conbatens, e totes les altres caretas de  
Ex 17,8  8 Adonchs venc Amalech per  conbatra los fills d’Israell en Rabidí. 9 
Ex 14,31  que ab gran mà los havia Déu  conbatuts contra aquells. Tamé lo poble  
Ex 2,2  de aquella matexa casa, 2 la qual  concebé e parí un fill. E veren a ell molt 
Lv 13,43 o roga, 43 e asò veurà lo sacerdot,  condapna-lo que és dupta de lepra que és 
Lv 13,59  sots pel, com sa deguen mundar e  condepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 E perlà  
Lv 19,19  pertisipar ab animals d’altra  condició o natura, e lo camp no’l  
Ex 4,14 Moysèn e dix: –Aron, ton frare [*],  conech yo que és bell perler. Aquest axirà 
Ex 5,2  sue veu e que yo lex lo poble? No  conech nostre Senyor, ni Israell no  
Ex 9,30  del Senyor és la terra. 30 Mas yo  conech que tu ne tos serfs no tembreu  
Ex 18,11 de la mà dels egepcians [*]. 11 Ara  conech que gran és lo Senyor nostre sobre  
Lv 4,28  lig e puys que se’n leix 28 e que  conegua son peccat, ofira una cabra nèdea, 
Lv 14,36  lo prevere en la casa per ço que  conegua la lepra. 37 E com vaurà en les  
Ex 16,32  a vostres generacions per ço que  conèguan lo pa que fiu menjar a vós en lo  
Ex 8,22 hy seran les mosques, per ço que tu  conegues que yo són Senyor enmig de lla  
Lv 14,57  d’aquelles 57 ab què’s puxa  conèxer que és munda o inmunda. 15,Tit  
Lv 5,3  sòlan e li serà oblidat e puxes ho  conexerà, digne és de culpa. 4 »Ànima que  
Ex 1,8 terra de Egipte rey nou, lo qual no  conexia Josep. 9 Dix a son poble: –Veus  
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Ex 32,22  –No s’iresqua lo senyor meu. Tu  coneys bé aquest poble, que és aperellat a 
Ex 35,8  e oli per iŀluminar e a cuynar e a  confagir los ungents e la timiama de l’  
Ex 1,20 e muntiplicà lo poble, e fóran molt  confortats. 21 E per ço com les medrines  
Ex 36,18  18 E féu L sivelles de aram per  congonyr la tenda, e que fos fet de totes  
Ex 27,11  e XX pilars d’aram, e lurs  congoyiments d’ergent. 12 E en lo lats de 
Ex 16,2  de Agipta. 2 E murmurà tota la  congregació dells fills d’Israell contra  
Lv 11,5  inmundes reputats aquella. 5 »E lo  conill, que remugue e no ha la ungle feça, 
Lv 21,2  ciutat, 2 sinó tan solament en les  conjuntes de sa sanc e propinqües, ço és,  
Ex 13,19 ossa de Josep ab si, per ço com ell  conjurà los fills d’Iraell dient: «Com  
Lv 13,2  home en lo qual en sa carn o en sa  conna serà nada diversa color o busanya o  
Lv 13,3 Lo qual com veurà la lebrocia en la  conna e los pèlls blanchs mudats, aquella  
Lv 13,6  la lebra e no crexerà en la  conna, munderà él, cor ronnya és, e sí  
Lv 13,27 lo VII dia sia més guardat, e si la  conna serà sclatada, lepra és, 28 e si  
Lv 26,43 43 la qual com serà lexada per ells  conplaurà a si en los disaptas seus  
Ex 7,18  que són en lo flum moran; seran  conpodrides les aygües e serà aflagit  
Lv 1,7  del foch ab scles de lenya debans  conponides; 8 e los menbres que són  
Ex 30,9 sobra aquell timiama que haja altra  conposició, ne oferta ne holocaust que  
Lv 2,12 ofertes [*] e lurs dons, e [*] sien  conpostes sobra l’altar en odor de  
Lv 18,26  axí lo habitant en la terra com lo  conreador que és palagrí entra vosaltres,  
Lv 25,40  als sclaus, 40 mas com a logater o  conreador fins l’any jubileu servirà a  
Lv 18,27  aquestes horibletats faéran los  conreadors de la terra que fóran devant  
Lv 25,23 car mia és, e vosaltres forasters e  conreadors meus sou, 24 per què tota la  
Ex 2,22  de aquell, per muller, 22 la quall  consabé e infantà fill, lo quall apellà  
Lv 12,2  e digues a ells: »Fembra que haurà  consabut per sament, si infentarà mascle  
Ex 32,29  milia hòmens. 29 E dix Moysèn:  –Consacrets les vostres mans vuy a nostre  
Lv 7,37 per peccat e’ncara per culpa e per  consagració e per sacrificis peceficables, 
Lv 8,28  de l’holocaust per so com era  consagració e oferta en odor suau de  
Ex 29,34 són. 34 E si romandran de les carns  consagrades e dels pans entrò al matí,  
Ex 40,11 [*] 11 e les ares e totes les coses  consagrades, per ço que sían sants dels  
Ex 29,27  serà en la tua part. 27 [*] e serà  consagrat, e la cuxa que departist del  
Ex 28,41  e a sos fills ab ell, e a tots  consagreràs les mans e santificaràs a  
Lv 26,16 leugerament en fretura e ardor, que  consegesca los vostres ulls e deseque les  
Lv 8,29  devant Déu, de l’ariet de la  consegració en part sua, axí com havia  
Lv 8,31 e menjats-les aquí, e los pans de  consegració menjats, los quals són posats  
Lv 8,33  sia complit lo temps de la vostra  consegració [*], 34 axí com en aquestes  
Lv 8,9  de aquella posà la làmina de aur  consegrada en santificació, axí com havia  
Ex 29,29  ell per ço que en aquella unten e  consegren les mans d’aquells. 30 VII dies 
Ex 13,12  en qualquequal hauràs mascle  consegreràs al Senyor. 13 E lo primer nat  
Ex 29,7  sobre son cap, e en aquesta manera  consegreràs ell. 8 E acostar-te-has a  
Ex 29,35  sobra Aron e sos fills. VII dies  consegreràs les mans d’aquells, 36 e lo  
Ex 5,5  fets! 5 E adonchs Farahó dix a son  consell: –Molt és lo poble de la terra.  
Ex 18,19  ojes la mia peraula e prin mon  consell, e serà Déu ab tu: sies tu al  
Ex 18,22 les coses majors a què no poran dar  consell recontaran a tu, e ells jutgeran  
Ex 18,24  oý açò, ell féu tot ço qu·ell li  consellà. 25 Mosèn alegí barons [*] de tot 
Lv 5,1  que ell so oyí o hu viu o hy fou  consent, si no ho denunciarà portarà la  
Ex 32,25  los stranys, (per ço com ell hi  consentí). 26 E stech enmig del portal de  
Lv 20,5  aquell e tots aquells que hauran  consentit en ell en lo fornicament [*]. 6  
Lv 19,19 Yo són lo Senyor. 19 »Les mies leys  conserva. Les tues bèsties no faràs  
Ex 1,17 e no faéran lo manament d’ell, ans  conservàran lurs infants. 18 E lo rey féu  
Lv 13,5  tingua’l enclòs per VII dies; 5 e  considerarà en lo VII dia, e si veurà que  
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Ex 10,7  lur Déu. ¿No veus que Agipta és  consumada? 8 E tornàran Moysèn e Aron a  
Lv 26,38 les gens, e la terra batalívoll vos  consumerà. 39 La quall cosa si de aquests  
Ex 18,18  la cosa que tu fas, 18 e en va te  consumes, tu e lo poble aquest que ab tu  
Lv 6,23  tot sacrifici dells sacerdots sarà  consumit de foch, e nangú no manuch de  
Ex 36,31  de fust de satim, V per so que  contanguésan les taules de la un lats del  
Ex 23,21 ell e ou la sua veu, e no’t vulles  contendra ab ell, car no perdonaré vostres 
Ex 26,29  d’or, per los quals les baras  contènguan les taules, les quals sían  
Ex 26,31 e de obre brodade e bella, veyrada,  contexta, 32 lo qual cobriment penjaràs  
Lv 13,45  e la vestadura que portarà serà  contexta ab lo caperó ensemps, e clamar- 
Lv 21,20  haurà blanqura en los vulls, si ha  contínua gratella [*], si serà trenquat,  
Ex 29,38  que feràs en l’altar cascun dia  continuadament: II moltons de II anys, 39  
Lv 24,2 pur e net per cremar en les lànties  continuadament. 3 Fora lo vel del  
Ex 1,10  masa, e que escomoguésan  contra nós e·ns fésan gera, e que se  
Ex 3,6 Moysèn sa fas, car no podia guardar  contra Déu. 7 Al qual dix lo Senyor: –Yo  
Ex 5,15  diguéran a ells: –Per què fets açò  contra vostres serfs? 16 Palla no’ns és  
Ex 5,16  fer. Som batuts injustament, e fet  contra lo teu poble. 17 E ell respòs:  
Ex 13,17  Farahó si’ls vaés, e que no levàs  contra ells a batalla, e que’lls retornàs 
Ex 14,2  qui és entre Meochdoll e la mar,  contra Beelquefon, e devant aquell castell 
Ex 14,9 tota la universa host era en Hiroch  contra Beelseon. 10 E com sa apropinquàs  
Ex 14,25 Israell, car Déu sa conbat per ells  contra nós. 26 Dix Déu a Moysèn: –Stin la  
Ex 14,31  ab gran mà los havia Déu conbatuts  contra aquells. Tamé lo poble nostre  
Ex 15,24  amargoses. 24 E murmurà lo poble  contra Moysèn dient: –Què beurem? 25  
Ex 16,2  congregació dells fills d’Israell  contra Moysèn e contra Aron en lo desert,  
Ex 16,2  fills d’Israell contra Moysèn e  contra Aron en lo desert, 3 e diguéran  
Ex 16,7  car ell oyí lo vostro marmurament  contra lo Senyor. E nós, ¿qui som, que  
Ex 16,7  E nós, ¿qui som, que mermurats  contra nós? 8 Dix Moysèn: –Nostre Senyor  
Ex 16,8  los qualls marmuraments marmurats  contra ell, [*] car no és contra nós lo  
Ex 16,8 marmurats contra ell, [*] car no és  contra nós lo [*] mermurament mes contra  
Ex 16,8  contra nós lo [*] mermurament mes  contra’ll Senyor. 9 E dix Moysèn a Aron:  
Ex 16,20  -ho vèrmens e pudents; e fo irat  contra ells Moysèn. 21 Collían-na cascun 
Ex 17,2 E dix [*] Moysèn: –Per què pledejàs  contra mi, e per què temptàs Déu? 3 E  
Ex 17,10  parlà a ell Moysèn, e batallà’s  contra Amalech. E Moysèn e Aron e Hur  
Ex 17,16 desliurat, e la batalla de Déu serà  contra Amalech de generació en generació.  
Ex 20,16  16 »No levaràs fals testimoni  contra ton proïsma. 17 »No cobejaràs la  
Ex 23,29  per ço que no crèsquan les bèsties  contra tu; 30 poch a poch scamparé ells  
Ex 27,9  e’n l’angle de tremuntana  contra migjorn serà la cortina de blau de  
Ex 28,27  sobra les spatles [*] que guàrdan  contra la fas de lla juntura jusana, per  
Ex 30,6  6 E posaràs, ell devant, l’altar  contra lo vell e lo cobriment que pénjan  
Ex 32,10  a mi, e aïrar-s’ha la mia ira  contra ells, e deliré ells, e faré a tu en 
Ex 32,11  què, Senyor, sa irexerà la tua ira  contra ton poble, lo qual has tret de  
Ex 32,31 -ta per aquest poble que ha pecat  contra tu, per ço com han fet a ells déus  
Ex 36,23  n’havia XX de plaga de migjorn  contra tremuntana, 24 ab XL colones de  
Ex 36,32  la un lats del tabernacle, 32 [*]  contra la mar. 33 E féu atrasí altra bara  
Ex 39,21 21 e la capulla en la sobirana part  contra lo mig, e havia orlla entorn per ço 
Lv 4,6  ha VII veguades devant lo Senyor  contra lo vell [*]. 7 [*] e tot l’altra  
Lv 4,13  per ignorància faent so que és  contra lo menament de nostre Senyor, 14 e  
Lv 4,17  dit e salbusch-na VII veguades  contra lo vell, ço és, la clausta, 18 e de 
Lv 6,3  maneras o en una de totes ferà  contra aquell, en les quals coses solen  
Lv 10,16  per peccat, trobà’l, e fou irat  contra Alatzar e Aytamar, que romanguéran  
Lv 14,27  ha lo seu dit dret e gitar-n’ha  contra Déu VII veguades, 28 e tocar-n’  



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

127 
 

Lv 17,10  menjarà, yo fermaré la mia faç  contra la ànima de aquel e scamparé  
Lv 26,17 serà devorada; 17 posaré la mia faç  contra vosaltres e decaureu devant vostres 
Lv 26,27  coses no m’oyrets e caminareu  contra mi, 28 jo iré ab furor contrària  
Lv 26,41  a mi. 41 Caminaré yo donchs  contra ells e amanaré a ells en la terra  
Ex 23,7  ne lo just no auciuràs, car yo són  contrari dells malvats. 8 No pendràs dons, 
Lv 26,40  lunyats de mi e han caminat per lo  contrari a mi. 41 Caminaré yo donchs  
Lv 26,28  contra mi, 28 jo iré ab furor  contrària envers vosaltres e coregir-vos 
Lv 26,17 vosaltres e decaureu devant vostres  contraris, e subjugats sereu en aquells  
Lv 26,36 coratges d’éls en les regions dels  contraris; los spaordirà lo so de la fulla 
Lv 26,37  Nangú de vosaltres als anamichs  contrestar no porà. 38 Perireu entre les  
Ex 23,23  e a’veu e a jebuseu, als quals yo  contrestaré. 24 No adoreràs los déus de  
Ex 1,14  lur obra servían ells ab duresa de  cor. 15 Dix lo rey de Egipte a II juÿes  
Ex 4,14 e veurà tu, e alegrar-se-ha son  cor. 15 E tu perleràs ab ell, e posa la  
Ex 4,21  Farahó. E yo andurairé lo seu  cor per ço que no lex lo meu poble. 22 E  
Ex 7,3  terra sua. 3 E yo anduriré lo seu  cor, e muntiplicaré mos senyals e mes  
Ex 7,13  de aquells. 13 E fou anduraÿt lo  cor de Farahó, e no oyí aquells, axí com  
Ex 7,14  14 Dix Déu a Moysèn: –Greu és lo  cor de Farahó, que no vol lexar lo poble.  
Ex 7,22  ancantaments, e fou anduraÿt lo  cor de Farahó e no l’oí, axí com havia  
Ex 7,23 ’n en la sua casa, e no hy posà son  cor aquesta veguada. 24 E cavàran los  
Ex 8,15  li era rapòs; fou agreujat en son  cor e no oý aquells, axí com havia dit  
Ex 8,19  de Déu és ací. E fou anderoÿt lo  cor de Farahó, e no oý ells, axí com havia 
Ex 8,32  fo vista una. 32 E fou anduraït lo  cor de Farahó, axí que en aquesta veguada  
Ex 9,7 Diguéran-li que no. Agreujà’s lo  cor de Farahó e no lexà anar lo poble. 8 E 
Ex 9,12  ells era [*]. 12 E Déu anduraý lo  cor de Farahó, e no oí ells, axí com havia 
Ex 9,14 totes les mies plaguas sobra lo teu  cor [*], per ço que sàpias que no és nangú 
Ex 9,35  a peccat, 35 e fou anduraÿt son  cor e de sos serfs [*], e no lexà anar lo  
Ex 10,1  a Faraó, car yo he anduraÿt lo seu  cor e de sos serfs per ço que yo faça  
Ex 10,20  20 E anduraý nostra Senyor lo  cor de Farahó, e no’n lexà anar los fills 
Ex 10,27  27 Enduraý nostre Senyor lo  cor de Farahó, e no volch lexar anar ells. 
Ex 11,10  scrits, e nostre Senyor anduraý lo  cor de Farahó, que no lexà axir lo poble  
Ex 12,17  de menjar. 17 E observats lo alís,  cor en força del dia aquest traguí vostres 
Ex 13,2  és dels hòmens com [*] bestiars,  cor meus sots tots. 3 Dix Moysès al poble  
Ex 14,4  han closos.”, 4 E yo andurayré lo  cor d’aquells per ço que vos pasaguèscan, 
Ex 14,5  Iraell fugia, e fou trastornat lo  cor de Farahó e dells serfs d’aquel sobra 
Ex 14,8  host. 8 E anduraý nostra Senyor lo  cor de Farahó, rey de Agipta, e pasaguí  
Ex 14,17  Roja en sech. 17 E yo andurayré lo  cor de Farahó e dells agepcians per ço que 
Ex 15,21  Senyor tot gloriós e engranaït,  cor ell ha gitat en la mar lo cavall e lo 
Ex 16,15  hu?», que vol dir: «Què és açò?»,  cor no sabían què s’era. Dix Moysèn:  
Ex 16,25 25 Dix Moysès: –Menjats aquell vuy,  cor disapta és de nostre Senyor; per amor  
Ex 16,29  meu manament ne la lig? 29 Vejats,  cor Déu dóna a vós [*] doblament lo menjar 
Ex 19,2 venguéran en lo desert de Sinayí, 2  cor ells moguéran de Rahabidim e vanguéran 
Ex 20,25  aquell ab pedres doladises,  cor si tu leveràs tayant sobra aquell,  
Ex 28,3  3 E tu perlaràs a [*] los savis de  cor, los quals yo he complits de sparit de 
Ex 31,6  de Achisemon, del trip de Dan, ab  cor de tota saviesa per ço que faésan  
Ex 32,25  que lo poble era despulat, per ço  cor los havia despulat Aron per rahó de la 
Ex 34,22 la sagada dels forments, e la festa  cor yo’t raemí en aquell temps de l’any. 
Ex 34,35  coses que a ell éran menades, 35  cor con veian a l’axir de Moysèn sa fas  
Ex 35,5 de tote vostre voluntat e ab alegre  cor ofarits aquells al Senyor: or e argent 
Ex 35,25  25 E les fembres aportàvan de bon  cor jesins e boquines e porpra e color  
Ex 35,34  en farer 34 ha donat en lo seu  cor. E Holiap, fill de Ahisamech, dell  
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Ex 36,8 7 [*]. 8 E faéran tots los savis de  cor, a complir le obra del tabernacle, X  
Lv 2,16  far e de l’oli, e tot l’ancens,  cor sacrifici és a Déu. 3,Tit Capítol III  
Lv 5,11  oli, ne ensens ni n’hi pos gens,  cor per peccat és. 12-13 [*] 14 E perlà  
Lv 10,12 aquell sens levat prop de l’altar,  cor sant dels sants és. 13 E menjarets-  
Lv 13,6 no crexerà en la conna, munderà él,  cor ronnya és, e sí leverà l’homa la sua  
Lv 13,46  s’ha al sacerdot 46 per tostemps,  cor labrós és e no nèdeu; e aquest  
Ex 5,20 regoles 19 [*] per cascun dia. 20 E  coraguéran a Moysès e Aron, que stàvan  
Lv 26,36  romendran doneran pahor en los  coratges d’éls en les regions dels  
Ex 38,10 los caps de lles colones e tots los  corbalons éran de argent. 11 En l’angle  
Ex 39,32  e ab totes ses aÿnas, axí com són  corbalons, e les taules e ses bares, e ses 
Ex 26,33 33 Serà ensarat aquest cobriment ab  corbayons d’aur, e dintra sterà l’arqua  
Ex 35,18  e les staques de lla cort e les  cordes, 19 e lurs draps de li a servitut  
Ex 39,40  de la cort e ses staques e ses  cordes, e totes les aÿnes del servey del  
Lv 8,8 li donà l’afot, 8 e sanyí a ell ab  cordes de ephot, e ab aquells adobà l’  
Ex 25,4  e porpra e collor de grana, e li e  cordovà e pells de cabras 5 e pells de  
Ex 6,21  21 E los fills de Ysacar foren:  Coré e Neb e Sacrí. 22 E los fills de  
Ex 4,24  en son camí e fos l’alberguada,  corech nostre Senyor e volch a ell  
Ex 15,8  són ajustades les ayguas, la onda  corech e stech, als abisos fóran reblits  
Lv 26,28  furor contrària envers vosaltres e  coregir-vos-he de VII plagues per  
Lv 16,4  cel ses vergonyes, e sínia encara  coreja de li e una sàvana de li sobra lo  
Lv 20,24  a vosaltres en haratat, terra  corent de let e de mel. Yo són lo Senyor  
Ex 21,28  »E si bou ferrà hom o fembra ab lo  corn e moran, sia alepidat lo bou e no  
Ex 29,12  vadell, e posar-n’has sobra lo  corn de l’altar ab lo teu dit, e lo  
Ex 30,10  10 E pregarà Aron sobre lo  corn d’aquell una veguada l’any, en la  
Ex 37,25  colzes, e en cascun angla axia un  corn. 26 E cobrí aquell tot de aur net, e  
Lv 9,9  ell benyà son dit, e toquà’n lo  corn de l’altar e gità lo romanent al  
Lv 25,9  que són XLIXª anys, 9 e sonareu lo  corn lo VII mes e lo Xè dia del mes, en  
Lv 11,13  són a vós: àguila e falcó e  corneya 14 e milà e voltor segons son  
Ex 30,2 haurà d’alt II colzes [*] los seus  corns, 3 e cobriràs ell d’aur net, axí  
Ex 30,3 per les spatlles entorn d’él e los  corns, e faràs a ell sercle d’aur entorn  
Ex 37,26  tarrat e ses parets entorn e sos  corns. 27 E féu axí una corona de aur tot  
Ex 38,2  e III d’alt, 2 dell quall axían  corns en cascun angle, e cobrí aquell de  
Lv 4,18 e de aquexa matexa sanch pos en los  corns de ll’altar [*]. 19-20 [*] 21  
Lv 4,30 sanch en lo seu dit e toch-na los  corns de l’altar de l’holocaust, e lo  
Lv 8,15  sanch e benyà son dit e tanyí los  corns de ll’altar entorn. E com l’  
Lv 16,18  [*] e gitarà aquella sobra los  corns de aquell entorn, 19 e git-na VII  
Ex 25,11  dins e defora, e feràs desobra una  corona, un sercle d’aur tot antorn, 12 e  
Ex 25,25 d’alt, e sobra aquella feràs altra  corona d’aur. 26 E feràs IIII sercles d’ 
Ex 25,27  per sengles peus; 27 sots la  corona seran los cercles d’aur [*] per so 
Ex 37,12  entorn, 12 en la quall orla havia  corona e cercle d’aur [*] tot entorn, de  
Ex 37,27  e sos corns. 27 E féu axí una  corona de aur tot entorn, ab II anells d’ 
Ex 37,27  ab II anells d’aur sobra la  corona per cacun lats, per ço que posàsan  
Ex 8,24 de Farahó e de son poble [*], e fou  coronpuda la terra per aquesta manera de  
Lv 14,8  ragua’s tots los pèls del  cors e lau-se en aygua, e com sarà  
Lv 14,9  e les celles e tots los pèls del  cors, e lau-sa altra veguada lo cors e  
Lv 14,9  cors, e lau-sa altra veguada lo  cors e les vestadures. 10 »E en lo dia  
Lv 15,13 les sues vestadures e encara tot lo  cors en ayguas vivas, serà munde. 14 E en  
Lv 15,16  sament de coit, levar-s’ha lo  cors tot ab aygua, e serà inmunde entrò al 
Lv 16,26  cabrit leverà sos vastiments e son  cors en aygua, e axí intrerà en la  
Lv 17,16  si no leverà ses vestadures e lo  cors, portarà la sua iniquitat. 18,Tit  
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Ex 27,9  te fou mostrat. 9 »E feràs plaça o  cort al tabernacle, e’n l’angle de  
Ex 27,12  d’ergent. 12 E en lo lats de la  cort que guardarà devers occident serà una 
Ex 27,13  13 E en aquella amplesa de la  cort que reguarda a orient sia de L  
Ex 27,16  16 En le entrada del pelau o de la  cort haurà la cortina XX colzes, de blau e 
Ex 27,17  17 Totes les colones de la  cort entorn seran vestides d’argent, e  
Ex 27,19  [*] e tot ço que pertany a la  cort serà d’eram. 20 »E tu mana als fills 
Ex 35,17  e lo bací, 17 e les cortines de la  cort, e ses colones e sos pilars, e lo  
Ex 35,17  del pilar del portal de lla  cort, 18 e les staques del tabernacle e  
Ex 35,18 del tabernacle e les staques de lla  cort e les cordes, 19 e lurs draps de li a 
Ex 38,31 son ús, 31 [*] ab les staques de la  cort e de lla sua intrada. 39,Tit Capítol  
Ex 39,39  e lo basí, e les cortines de la  cort e ses colones e sos pilars, 40 e lo  
Ex 39,40  sos pilars, 40 e lo cubertor de la  cort e ses staques e ses cordes, e totes  
Ex 26,2 obra [*]. 2 E la longuesa de la una  cortina serà de XXVIII colzes, e la  
Ex 26,5  ensemps. 5 A cascuna part de la  cortina haurà L anses, ço és, bagues, per  
Ex 27,9  tremuntana contra migjorn serà la  cortina de blau de li tortís, de C colzes  
Ex 27,11  haurà en lo lats de tremuntana una  cortina de C colzes de lonch, e XX  
Ex 27,12  guardarà devers occident serà una  cortina de L colzos, X colones, e altres  
Ex 27,16  del pelau o de la cort haurà la  cortina XX colzes, de blau e de porpra, de 
Ex 26,1 XXV 1 »En lo tabernacle feràs axí X  cortines de li tortís, de blau, color de  
Ex 26,2  amplesa, de IIII colzos. Totes les  cortines seran de una matexa masura. 3 Les 
Ex 26,3 seran de una matexa masura. 3 Les V  cortines seran juntes ensemps, e les  
Ex 26,4 en lus lats e en la sumitat de lles  cortines per ço que hom les puge ajustar  
Ex 26,6  L ganxos d’aur ab què junyes les  cortines, cada una a sa part, e axí serà  
Ex 26,7  a obs de cobrir lo tabernacle, XII  cortines, 8 la una de les quals haurà XXX  
Ex 35,17  e lo pitxell e lo bací, 17 e les  cortines de la cort, e ses colones e sos  
Ex 36,8 a complir le obra del tabernacle, X  cortines de li tortís e blau e porpra [*]  
Ex 36,13  per orda per les bagues de lles  cortines, que havían cascuna L anses, e  
Ex 36,13  L anses, e axí a cada lats de  cortines ell féu L anelles de aur per ço  
Ex 38,12  guardava vers occident foren les  cortines de L colzes, e X colonas ab lurs  
Ex 38,13  devers levant éran de L colzes les  cortines, 14 e les colones de XV colzes,  
Ex 38,15  de la intrada del tabernacle féu  cortines ab XV colzos de lonch, e III  
Ex 39,39 aÿnes, e lo pitxer e lo basí, e les  cortines de la cort e ses colones e sos  
Lv 22,25  nanguna cosa que donar volrà, car  corupta és e maculada; nanguna cosa que  
Ex 2,14  e dix: «Per cert, sebuda és la  cosa.» 15 E Farahó sabé açò, volch lo  
Ex 9,5  –Demà farà nostro Senyor aquesta  cosa en terra. 6 E féu nostro Senyor la  
Ex 9,6  en terra. 6 E féu nostro Senyor la  cosa aquesta en l’altra dia, que foren  
Ex 10,16  era romàs [*]. 16 Per la qual  cosa, mantinent Farahó apellà Moysèn e  
Ex 12,19  vostres casas. Aquell que menjarà  cosa levada, parirà la ànima de aquell de  
Ex 13,7  [*], e no aparà a tu nanguna  cosa levada ne en les tues encontrades. 8  
Ex 13,10  Senyor de Agipta. 10 Per la quall  cosa tu guardaràs en aquesta manera lo fur 
Ex 15,23 éran amarsoses; per so fou covinent  cosa que fos apellat aquell loch Amarech,  
Ex 16,14  terra, e aparech en lo desert una  cosa manuda quax radona, samblant a  
Ex 18,17  17 Dix Jetró: –No és bona la  cosa que tu fas, 18 e en va te consumes,  
Ex 18,19  no porias sostanir. 19 Per la qual  cosa, ojes la mia peraula e prin mon  
Ex 18,22  les coses menors; e serà leugera  cosa a tu, e los altres ho poran sofarir.  
Ex 18,26  greu retornava a ell, e tota pocha  cosa jutjàvan ells. 27 E lexà’nar Moysèn  
Ex 21,30  per la ànima de aquell, o qualqua  cosa que sia presa. 31 E si fill o filla  
Ex 22,9 mà en asò de son companyó 9 e sobre  cosa de culpa, axí en bou com en assa com  
Ex 28,43  per ço que en iniquitat de la  cosa no múyran. Costuma de setgle serà a  
Ex 29,1  Capítol XXVIII 1 »Aquesta és la  cosa que faràs a ells: »Tu santificaràs a  
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Ex 31,4  4 per cogitament de fabraguar qual  cosa que es puga fer d’aur o d’argent  
Ex 32,25 rahó de la gran lageza, per la qual  cosa ell lo costituí nuu entre los  
Ex 36,4  vos e lurs promeses. 4 Per la qual  cosa los mestres, vaent que’lls dons  
Lv 2,10  a nostre Senyor. 10 E qualquequal  cosa romendrà de allò, serà de Aron e de  
Lv 2,13  en odor de suavitat. 13 »E qualqua  cosa aportaràs per sicrificar, salaràs ab  
Lv 4,27  lla terra, ço és, que fasa qualqua  cosa que nostre Senyor vet en la lig e  
Lv 5,2  2 »Ànima que tocarà alguna  cosa no neda, sia que sia morta [*] per si 
Lv 5,17  veda en la lig, e entrendà la  cosa dell peccat per la sua iniquitat, 18  
Lv 6,3 alguna calúmnia, 3 o la hy matrà en  cosa perduda o la hy salarà, o en totes  
Lv 6,7  Senyor e perdó aquell per cascuna  cosa que peccarà. Capítol VIº 8 E parlà lo 
Lv 7,15  [*], e no romangua d’éls nanguna  cosa entrò al matí. 16 »Si emperò alguna  
Lv 7,16 entrò al matí. 16 »Si emperò alguna  cosa per volentat serà aportada per  
Lv 7,16  aquell dia sia menjada; si alguna  cosa romandrà tro al matí, legut és de  
Lv 7,17  és de mengar-la; 17 e si alguna  cosa ne serà atrobada en lo terç dia, sia  
Lv 7,19 19 »E la carn que tocarà en nanguna  cosa que sia inmunde no sia menjada, mas  
Lv 11,25  al vespra. 25 E si serà necessària  cosa que algú port de aquelles mortes,  
Lv 11,32  o pels o cilici o en qualqua  cosa que’s fa obra, sa tengua en aygua  
Lv 11,33  vaxell de terra en lo qual alguna  cosa de aquells haurà stat serà ensutzat;  
Lv 12,4  per XXXIII dies, e no toch nanguna  cosa santa ne entra en lo santuari entrò  
Lv 14,36 que tota no sia feyta inmunda de la  cosa que en la casa és, e puys entre lo  
Lv 17,15  morrà. 15 »L’ànima qui manjarà  cosa de si morta o presa per bèstia fera,  
Lv 19,8  e tengut de inpiatat; 8 [*] car la  cosa santa dell Senyor ha potlluïda, e  
Lv 19,35  [*] 35 »No vullau fer alguna  cosa malvada en juý, en retgle, en pes  
Lv 20,17 sua vergonya e [*] †la† mirerà [*],  cosa lega han feta e horibla; seran morts  
Lv 20,21  pendrà la muller de son germà farà  cosa no deguda, car la vergonya de son  
Lv 22,4  guarit. Qui tocarà inmunda sobra  cosa morta de la qual ix sament axí com de 
Lv 22,5  5 e qui tocarà graponant o nanguna  cosa inmunda, [*] del qual és sutza, 6  
Lv 22,18  presentar vulla aquella  cosa en holocaust al Senyor, 19 presentat  
Lv 22,25  pans al Déu vostre ni nanguna  cosa que donar volrà, car corupta és e  
Lv 22,25  car corupta és e maculada; nanguna  cosa que donar volrà no li pendreu. 26  
Lv 22,30 aquellas coses; no romendrà nanguna  cosa en lo matí del dia vinent. Yo són lo  
Lv 25,20 †sumptuositat† de nengú. 20 La qual  cosa si direu què menjareu en lo VII any,  
Lv 26,39  vos consumerà. 39 La quall  cosa si de aquests nenguns no romendran,  
Ex 3,16  vesita a vós, e viu totes les  coses que són sdevengudes a vós en Agipta, 
Ex 4,16 la tua boqua, e tu seràs en aqueles  coses que pertànyan a Déu. 17 E prin  
Ex 6,29  a Farahó, rey de Agipta, totes les  coses que yo parle a tu. 30 E dix Moysèn  
Ex 10,2  de Israell. E de totes aquelles  coses que són antravengudes en Agipte, los 
Ex 10,26  d’ells una ungla, ni de aquellas  coses qui són necesàrias a sarvir al  
Ex 12,25  vós observats totes aquestes  coses. 26 E com diran a vós vostres fills: 
Ex 16,23  al Senyor. Totes aquelles  coses que haureu obs demà, feu, e tot ço  
Ex 18,19 ab tu: sies tu al poble en aquelles  coses que pertanyen a Déu [*], 20 e  
Ex 18,22  jútjan lo poble tostemps, e les  coses majors a què no poran dar consell  
Ex 18,22  a tu, e ells jutgeran les  coses menors; e serà leugera cosa a tu, e  
Ex 19,25  al poble e comptà totes aquestes  coses. 20,Tit Capítol XIXª 1 E perlà Déu  
Ex 20,11 cel e la terra e la mar e totes les  coses que hy són, e posà en lo VIIª dia.  
Ex 21,11 nadea. 11 E si no farà aquestes [*]  coses, lexa-la anar de grat sens moneda. 
Ex 25,3  aquelles. 3 Aquestes són les  coses que pendran: diners, aur e argent, e 
Ex 25,6 oli a la lumanària e a lla cuyna, e  coses odorants e ungens e timiama de bona  
Ex 25,22  la arqua del testament, totes les  coses que yo menaré a tu e alls fills d’  
Ex 29,24  »[*] 24 E totes aquestes  coses poseràs sobra les mans de Aron e sos 
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Ex 29,35  santifiquades són. 35 »Totes les  coses que he manadas a tu, feràs sobra  
Ex 29,41  e feràs les ofertes, segons les  coses que havem dites, en odor de  
Ex 31,6 saviesa per ço que faésan totes les  coses que yo he menades a tu: 7 lo  
Ex 31,10  que servèschan en lur ofici en les  coses segrades, 11 [*] e totes aquestes  
Ex 31,11  segrades, 11 [*] e totes aquestes  coses que yo man a tu faran. 12 E perlà  
Ex 34,34  ab los fills d’Israell totes les  coses que a ell éran menades, 35 cor con  
Ex 35,1  e dix a ells: –Aquestes són les  coses que mana nostre Senyor que façats: 2 
Ex 35,28  demunt lo mitra e la casulla, 28 e  coses ben odorans, e oli a les luminàries  
Ex 39,43  a ells com viu que totes aquestes  coses éran acabadas axí com havia manat a  
Ex 40,4  sobra aquella totes aquellas  coses que’t són manades. E lo canalobra  
Ex 40,11  10 [*] 11 e les ares e totes les  coses consagrades, per ço que sían sants  
Ex 40,31  la tenda. Aprés que totes aquestes  coses fóran complides, 32 la nuu cobrí lo  
Lv 2,16  nostre Senyor és; 16 de les quals  coses de la una partida ferà perfum lo  
Lv 5,15  falsia e’n aror en aquellas  coses que són del Senyor santificadas  
Lv 5,17  per ignorància e ferà una de les  coses que nostre Senyor veda en la lig, e  
Lv 6,3  ferà contra aquell, en les quals  coses solen peccar los hòmens, 4 totes  
Lv 6,4  solen peccar los hòmens, 4 totes  coses pensades retrà, 5 tot ço que per  
Lv 7,11  és la ley de llo oferena de les  coses pesificables que ofíran al Senyor.  
Lv 9,5 a vós Déu.” 5 E aportàran totes les  coses que manà Moysèn a lla porta del  
Lv 10,14-15  axí lo pits con totes les altres  coses restans. 16 E com Moysès serquàs  
Lv 10,16 E com Moysès serquàs entra aquestes  coses lo boch cremat que era ofert per  
Lv 11,29  26-28 [*] 29 »E totes aquestes  coses seran comptades a vós entre les  
Lv 13,59  lana o de li o de stam, e de totes  coses sots pel, com sa deguen mundar e  
Lv 14,11  steblirà aquell e totes aquestes  coses devant Déu, a la porta del  
Lv 14,32  del lebrós qui no pot haver totes  coses en son abundament. 33 E parlà Déu a  
Lv 14,36  ell que denege totes les universes  coses de la sua casa abans que entra ell  
Lv 16,13  [*]. 13 E pos sobra lo foch les  coses odorants axí que lla neulla [*] de  
Lv 17,7  nangunes presentalles de totes les  coses [*] ab les quals són fornicades. Açò 
Lv 18,24 »No siats poluats ab totes aquestes  coses en les quals són ensutzades totes  
Lv 18,29 ànima que farà nangunes de aquestes  coses, ço és, abominacions, perirà enmig  
Lv 18,30  enpoluats en negunes de aquelles  coses. Yo són lo Senyor Déu vostre. 19,Tit 
Lv 20,13  feminill, cadascú ha fet  coses que no són de perllar: de mort  
Lv 20,23  vosaltres, car totes aquestes  coses faéran, de què les he abominades. 24 
Lv 20,25  ne en lo aucel ne en nengunes  coses qui’s mòvan en la terra que a  
Lv 21,24  fills seus e a tot Israell totes  coses que a ell éran stades menades.  
Lv 22,2  d’ell que’s guàrdan de aquellas  coses que són santificades [*], e no  
Lv 22,3  de vostra generació en aquelles  coses que santificades són e que preséntan 
Lv 22,4  de sament, no menjarà de aquelles  coses que santificades són a mi entrò a  
Lv 22,6 fins al vespra e no manjarà de lles  coses que sintificades són; e com haurà  
Lv 22,7  levors, mundat, menjarà de lles  coses santificades, car vianda sua és. 8  
Lv 22,15  10-14 [*] 15 »E no ansutzeràs les  coses santificades dels fills d’Israell  
Lv 22,16  la malvestat de son paccat com  coses santificades menjaran. Yo són lo  
Lv 22,30  30 en aquell dia menjareu aquellas  coses; no romendrà nanguna cosa en lo matí 
Lv 25,7  ab tu; 7 e al teu bastiar les  coses que néxan deran pastura. 8 »Comteràs 
Lv 25,11  voluntàriament en lo camp les  coses que hy nexeran, e les promícies de  
Lv 25,22  al VIIII any; entrò a tant que les  coses novelles nàsquan, menjareu les  
Lv 26,10 pacta ab vosaltres; 10 menjareu les  coses molt pus velles de les velles [*],  
Lv 26,15  juýs avilanareu que no feçau les  coses que menades són per mi [*], 16 jo de 
Lv 26,16  per mi [*], 16 jo de sert aquestes  coses faré a vosaltres: »Vesitar-vos-  
Lv 26,27  [*] 27 »E si encara per aquestes  coses no m’oyrets e caminareu contra mi,  
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Lv 26,30  filles. 30 Destroyré les altes  coses vostres, e les vostres ýdoles  
Lv 25,49  de part de para o de mara, e son  cosí acostat de parantiu; e si ell se porà 
Ex 39,3  fésan obra brodada e’n poguésen  cosir ab les primeres colors sots son  
Ex 39,3  3 [*] e tallà †bragues† d’aur, e  cosíran-les ab fill que fos entra blau e 
Ex 32,25  lageza, per la qual cosa ell lo  costituí nuu entre los stranys, (per ço  
Ex 29,30 30 VII dies [*], e per aquella serà  costituició de sos fills qui entreran en  
Lv 23,41  d’él per VII dies cascun anny;  costum serà per a tostemps en vostres  
Ex 5,18  serà donada a vós, e retets segons  costuma lo nombre de lles regoles 19 [*]  
Ex 21,9 si son fill sposarà aquella, sagons  costuma dells fills faça a’quella. 10 E  
Ex 29,9  capells, e seran a mi sacerdots en  costuma del setgle. »E aprés que hauràs  
Lv 18,3  haveu habitat no fareu; segons la  costuma de la regió de Canan, a la qual yo 
Ex 28,43  en iniquitat de la cosa no múyran.  Costuma de setgle serà a Aron e a la sua  
Ex 21,7  no axirà axí com lo serf ha  costumat de axir; 8 mas si despleurà en  
Ex 21,29  de açò; 29 mas si lo bou haurà  costumat de farir hir o ara haurà III  
Ex 22,17  donar la moneda del dot lo qual ha  costumat de pendra les verges. 18  
Lv 18,3  vosaltres, no obrareu, ne en les  costumes de aquells no caminareu. 4 Fareu  
Lv 18,26  habitadors. 26 »Guardau les mies  costumes e juýs e leys, e no fareu  
Lv 20,23  23 No vullau caminar en les  costumes de les necions les qualls yo deig 
Lv 13,31  veurà la plaga alçada agual de la  cotna, e los cabells negres, tengua aquell 
Lv 13,32 e lo loch de lla plagua egual en la  cotna, 33 reurà’l en altra loch meys de  
Ex 16,23  obs demà, feu, e tot ço que deveu  coura, coets. E so que us sobrerà, stojats 
Lv 6,28  sia trenquat; e si serà vaxell de  coura, sia respat e puys levat ab aygua.  
Lv 24,5 Senyor. 5 »Pendràs de cert sèmola e  couràs d’aquella XII pans que en cadescú  
Ex 5,7  brach de les regoles, ne lenya per  coure-les, axí com debans fèyets; mas  
Ex 25,3  pendran: diners, aur e argent, e  coure e arams, 4 e blau e porpra e collor  
Ex 12,39  sendra, car no’s poch levar, car  covania’ls axir de Agipta, e no pogéran  
Ex 6,5  e són stat remenbrat de lla mia  covinença. 6 E per amor de açò jo dich  
Ex 12,25  és donador a vós, axí com ha feta  covinença, vós observats totes aquestes  
Ex 30,16  del testament, per ço que sia  covinença devant nostre Senyor a perdonar  
Ex 31,16  aquell en lurs generacions; açò és  covinença enpertostemps 17 entra mi e los  
Ex 40,30  intràran dejús lo traginat de la  covinença e pujàran a l’altar, axí com  
Ex 2,24  gemeguament e remenbrà’s de lla  covinensa que féu ab Abram e ab Ysach e ab 
Ex 19,5  la mia veu e guardarets la mia  covinensa, serets a mi tresor de tots los  
Ex 33,7  lo nom de aquell «tabernacle de la  covinensa». [*] defora de la posada. 8 E  
Ex 33,8 com axís Moysèn al tabernacle de la  covinensa defora de la posada, levava’s  
Ex 15,23  so com éran amarsoses; per so fou  covinent cosa que fos apellat aquell loch  
Ex 21,25  dent, mà per mà, peu per peu, 25  cramament per cremament, nafra per nafra,  
Lv 22,22  no preséntan aquell al Senyor ni  cramaran aquell sobra la ara del Senyor.  
Ex 4,31  los senyals devant lo poble. 31 E  crech lo poble, e conaguéran que nostra  
Ex 4,5  verge. 5 –Açò és fet per ço que  crèguan que aparech Déu de tos paras,  
Ex 19,9  m’oja perlar lo poble ab tu e que  crèguan ab tu enpertostemps. Denuncià  
Ex 16,20  d’ell. 20 Aquells qui no’l na  creguéran e n’stojaren entrò al matí,  
Ex 27,20  fet en pique, per ço que de aquell  crem [*] tostemps 21 en lo tabernacle del  
Ex 27,21  ella Aron e sos fills, axí que  crem de vespres tro al matí devant Déu.  
Lv 1,12 -ho sobra la lenya en guisa que ho  crem lo foch; 13 enperò los budels e los  
Lv 6,12 -ha en loch net [*]. 12 »E lo foch  crem tostemps sobra la ara de l’altar, lo 
Ex 32,20  E pres lo vadell que havían fet e  cremà’l en foch e molch-lo entrò que  
Lv 10,2  2 E isqué foch de nostre Senyor e  cremà a ells, e foren morts devant Déu. 3  
Lv 10,6  ploraran sobra lo cremament que  cremà Déu; 7 mas vós no axirets fora del  
Lv 6,22  Senyor. 22 E tota la oferta serà  cremada en l’altar per lo sacerdot qui  
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Lv 7,19 sia inmunde no sia menjada, mas sia  cremada a foch, e so que serà net sia’n  
Lv 13,52  atrobat, 52 e per amor de açò sia  cremada en flama de foch. 53 E si veurà  
Lv 13,55  inmunde és: la sua vestimenta sia  cremada ab foch [*]. 56 E si despuys que  
Lv 13,57 primeres taques aparà la lepra, sia  cremada, 58 e si no hy aparan, [*] serà  
Lv 21,9  lo nom de son Déu, ab flames serà  cremada. 10 »Lo sacerdot major entra sos  
Lv 9,20  posaren sobra lo pits; e com foren  cremades en l’altar lo sèu, 21 e los pits 
Ex 21,25  mà, peu per peu, 25 cramament per  cremament, nafra per nafra, blavesa per  
Lv 10,6  casas d’Israell ploraran sobra lo  cremament que cremà Déu; 7 mas vós no  
Lv 13,28  en son loch, no asats clara, de  cremament és, e per amor de açò sia  
Lv 4,21  -lo fora de la alberguada e  créman-lo axí com lo primer vadell, car  
Ex 24,17  glòria de nostro Senyor quax foch  cremant en la sobirana part del munt,  
Lv 3,16  de dins, 16 pendrà lo sacerdot e  cremar-ho-ha en foch sobra l’altar e  
Lv 4,12  8-11 [*] 12 [*] e  cremar-ho-ha [*], e aquí serà cremat  
Lv 24,2 tu oli de olives molt pur e net per  cremar en les lànties continuadament. 3  
Ex 3,2  e aparia que’ll romaguer  cremàs, e no cremava. 3 E dix [*]: 4 [*]  
Lv 4,12 e cremar-ho-ha [*], e aquí serà  cremat on sòlan gitar les cenres [*]. 13  
Lv 4,35  sacreficat per pacificament, e sia  cremat sobra l’altar en ensens a nostre  
Lv 6,30  no sia mengat, mes en foch sia  cremat. 7,Tit Capítol VII 1 »Aquesta és la 
Lv 7,17  serà atrobada en lo terç dia, sia  cremat a foch. 18 E si algú menjarà en lo  
Lv 8,32  de la carn e dels pans, sia  cremat a foch. 33 [*] de la porta del  
Lv 10,16  entra aquestes coses lo boch  cremat que era ofert per peccat, trobà’l, 
Lv 16,27 aportats fora la alberguade e seran  cremats a foch, axí les pells com la carn  
Ex 3,2  que’ll romaguer cremàs, e no  cremava. 3 E dix [*]: 4 [*] –Moysès,  
Lv 16,28  los fems ensemps. 28 E qualquaqual  cremerà açò, leverà sa vastimenta e sa  
Lv 6,9 »Aquesta és la ley de lo holocaust:  Cremerà en l’altar tota la nit entrò al  
Ex 29,14  e la femta e totes ses menudalles  cremeràs defora de lla posada per ço car  
Ex 29,34  e dels pans entrò al matí,  cremeràs lo romenent ab foch, car altres  
Lv 19,6 quant serà restat en lo terç dia ho  cremereu. 7 Si nangú aprés II dies menjarà 
Ex 2,11  11 En aquells dies, aprés que fon  crescut Moysèn, axí a sos frares e viu lur 
Ex 29,2  e II moltons nèdeus, 2 e pa alís e  crespel en què no haja levat, que sia  
Lv 8,26  de levat e una bastesa a manera de  crespel salgada d’oli e una foguasa alisa 
Ex 16,31  e la sua sabor quax semblant de  crespells ab mel. 32 Dix Mosèn: –Aquesta  
Ex 23,29  trestornada desert, per ço que no  crèsquan les bèsties contra tu; 30 poch a  
Lv 13,5  e si veurà que lla lepra no serà  cresquda ni mudada, tengue’l anclòs per  
Ex 1,7  fructificàran e germinaren e  cresquéran e complíran la terra. 8 E levà  
Ex 4,1  IIII 1 E respòs Moysès e dix: –No  creuran a mi ne oyran la mia veu, e diran: 
Ex 4,8 trasch-la’n sana [*]. 8 –E si no  creuran a tu e no t’oyran per lo senyal  
Ex 4,8 e no t’oyran per lo senyal primer,  creuran la tua veu per lo senyal sagon. 9  
Ex 4,9  per lo senyal sagon. 9 E si no’t  creuran per los II senyals ne oyran la tua 
Lv 26,9  vostra. 9 Rebré a vosaltres e  créxer vos faré, sereu muntiplicats e  
Lv 13,6  e si serà scolorida la lebra e no  crexerà en la conna, munderà él, cor  
Ex 1,12  eytant més muntiplicàvan e  crexían. 13 E los agepcians haguéran en oy 
Ex 26,23  en l’angla del tabernacla †e  creximent†. 24 E seran juntes devall tro a 
Ex 24,16  nuu per VI dies, e en lo VIIª dia  cridà Moysèn d’enmig de la nuu. 17 Era la 
Ex 32,5  altar devant ell, e alçà sa veu e  cridà. Dix: –Demà és festa a Déu. 6 E  
Ex 12,31  casa en què no hagués mort. 31  Cridà Farahó a Moysèn e Aron en aquella  
Ex 17,4  per ço que [*] morísem de cet? 4  Cridà Moysèn a Déu dient: –Què faré de  
Ex 36,6  nesesari. 6 E dix Moysèn que fésan  cridar per la host que ni hom ni fembra no 
Ex 5,8 trebal ne’ls lexets vagar; e puxes  cridaran dient: “Anem, sacraficem al  
Ex 2,23  treball que havían en la obra, e  cridàran. E lur crit muntà a nostra  
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Ex 14,10 aprés d’ells, e taméran-sa fort.  Cridàran a nostre Senyor. 11 Diguéran a  
Ex 2,7  a lla filla de Farahó: –Iré e  cridaré a tu una fembra de lles hebrees  
Lv 10,19  veus. Com poguí menjar aquella? E  cridaren a mi e mengí del sacrifici vuy si 
Ex 21,20  e morà sots sa mà, digna cerà de  crim; 21 mas si sobraviurà un dia o II, no 
Lv 19,16 del rich [*]. 16 No seràs faedor de  crims ne portador de legotaries [*]. 17  
Ex 39,13  e ametistes; 13 en lo quart,  crisòlits e onicles e beriŀles; e totes  
Ex 2,23  en la obra, e cridàran. E lur  crit muntà a nostra Senyor. 24 E oyí Déu  
Ex 32,17 lo brogit dell poble. Dix a Moysèn:  –Crits de batalla oig en la posada. 18  
Ex 38,30  del testimoni, e l’altar ab lo  crivell de l’aram e ab tots los vaxels  
Ex 12,9  9 No menjarets d’él que sia  cru ne cuyt en aygua, mas solament rostit  
Ex 7,19  ço que tórnan en sanch e que sia  crúor en tota la terra de Agipta, axí en  
Ex 25,20  devers l’oratori, e deu éser  cuberta la arqua. 21 En la qual poseràs lo 
Lv 16,2  és de dintra la clausta devant la  cuberta que cobra la arqua, per ço que no  
Lv 16,2  no muyra, car yo aparaguí sobra la  cuberta e açò se féu en una nuu. 3 Mas ab  
Lv 16,13  lla neulla [*] de aquells cobra la  cuberta que és sobra lo testament [*]. 14  
Ex 25,28 barres sien de fust de setim e sien  cubertes de aur [*]. 29 E feràs ses  
Ex 26,29  les taules, les quals sían  cubertes de lata d’or. 30 E axequaràs lo  
Ex 26,32  de fust de satim, les quals seran  cubertes de aur, e hauran los caps  
Ex 26,37 V colones de fust de setim, e seran  cubertes d’aur, e lurs caps d’aur, e les 
Ex 27,2  IIII torres dels IIII angles seran  cubertes de aram. 3 E feràs [*] ses loces  
Ex 27,10 pilars d’eram, e les colones seran  cubertes de lata d’argent. 11 E  
Ex 36,34  bares, les quals atrasí deven éser  cubertes de launa d’aur. 35 E féran la  
Ex 37,15 féu de fust de satim, e foren totes  cubertes de aur. 16 E los vaxells a  
Ex 39,33  ses colones e sos pilars, 33 e ses  cubertes de cuyrs de moltons tins en roig  
Ex 39,33 cuyrs de moltons tins en roig e les  cubertes de les pells dels bochs, 34 e la  
Ex 26,36  devers tremuntana. 36 »E feràs  cubertor a la porta de la tenda, per on  
Ex 35,11  lo tabernacle e sa tenda, son  cubertor e ses clevilles e ses staques e  
Ex 39,40 e ses colones e sos pilars, 40 e lo  cubertor de la cort e ses staques e ses  
Ex 40,5 l’arqua del testimoni. E metràs lo  cubertor del portall en lo tabernacle. 6 E 
Ex 40,26  com manà Déu a Moysèn. 26 E posà  cubertor en lo portal, en l’antrament del 
Ex 15,10  sparit és vengut, e la mar los ha  cuberts, e ells són somorgolats com a  
Ex 36,36 colones [*], ab lurs capitells tots  cuberts d’aur, e los fonaments †quax a  
Ex 40,18  perxes sobra la arqua, e posà la  cubertura sobra ella 19 E aportàran l’  
Lv 13,42  42 mas [*] en la calvura e en lo  cugurós serà blancha color o roga, 43 e  
Lv 25,11  11 [*]. E lo L any no cenbrereu ne  culireu voluntàriament en lo camp les  
Lv 25,11  e les promícies de lles veremes no  culireu 12 per la santificació de l’any  
Ex 16,16 peraula la qual manà nostra Senyor:  Culla de açò cascú tant com ne haja mester 
Ex 25,29 [*]. 29 E feràs ses scudelles e ses  culleres e sos mortés e ses boxos [*] de  
Ex 37,16  usos de la taula, axí com olles,  culleres, giradores, tot fou de aur pur  
Ex 16,18  meys, 18 e aquell que meys na  cullia, com mesurava [*] trobava  
Ex 16,18  compliment, e aquell que més ne  cullia, com masurava no’n trobava més;  
Ex 16,4  vós pa del cel, e axirà lo poble e  cullir-n’ha cascú segons que haurà  
Ex 16,5  -na II tants de asò que solían  cullir per sengles dies. 6 E diguéran  
Lv 25,5  raÿms de lles tues promeyes no’ls  culliràs, car any de repòs de lla terra  
Ex 5,11  que no do a vós palla. 11 Anats e  cullits-na en qualqua loch que vós na  
Ex 22,9  de son companyó 9 e sobre cosa de  culpa, axí en bou com en assa com en  
Lv 5,3  e puxes ho conexerà, digne és de  culpa. 4 »Ànima que jurarà e mourà sos  
Lv 7,7 ofert sacrifici, e axí matex per la  culpa; e cascun sacrefici serà una ley:  
Lv 7,37  sacrifici per peccat e’ncara per  culpa e per consagració e per sacrificis  
Ex 23,21  ab ell, car no perdonaré vostres  culpas com peccarets, e és lo meu nom en  
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Ex 5,4  Agipta: –Per què Moysèn e Aron sou  curosos del poble e de lurs obres? Anats  
Ex 1,5  les ànimes que hy entràran de la  cuxa de Jacob LXXV. E Josep ja era en  
Ex 29,27 part. 27 [*] e serà consagrat, e la  cuxa que departist del moltó 28 ab la qual 
Ex 28,42  e de lurs lombes entrò a les  cuxes. 43 E usaran aquells Aron e sos  
Ex 25,6  6 e oli a la lumanària e a lla  cuyna, e coses odorants e ungens e timiama 
Ex 35,8 de setim, 8 e oli per iŀluminar e a  cuynar e a confagir los ungents e la  
Ex 29,14 e la carn, emperò, del vadell, e lo  cuyr e la femta e totes ses menudalles  
Lv 1,15  li lo coll axí que sia trenquat lo  cuyr, e lexen decórer la sanch sobra [*]  
Lv 13,30 si veu que sia pregon més avall del  cuyr e en ell cabels roigs manuts,  
Ex 35,23 porpra e color vermelle ne blau, ne  cuyrs de guodemesins, e pèls de cabres e  
Ex 39,33  e sos pilars, 33 e ses cubertes de  cuyrs de moltons tins en roig e les  
Ex 12,9 9 No menjarets d’él que sia cru ne  cuyt en aygua, mas solament rostit al foch 
Lv 2,4 Senyor. 4 »E com portaran sacrifici  cuyt en lo forn, axí com pans de sèmola,  
Lv 7,9 e tot sacrifici de cèmolla qui serà  cuyt en forn e tot so que serà cuyt en la  
Lv 7,9 serà cuyt en forn e tot so que serà  cuyt en la caçola o en paella, serà del  
Lv 6,28 tera en la qual la carn d’ell serà  cuyta, sia trenquat; e si serà vaxell de  
Ex 17,5  -me-han? 5 E dix Déu a Moysèn:  –Cuyta’t e vé devant lo poble, e prin  
Ex 34,8 en la terça e quarta generació. 8 E  cuytà’s Moysèn, e ancorbà’s en terra e  
Ex 2,18 lur, dix-los: –Per què us sou axí  cuytades de venir? 19 Ellas diguéran: –Un  
Ex 12,11  bastó en vostres mans; e manyarets  cuytosament en la Pàscua ell a Déu. 12 »E  
Ex 6,18  e Ozibal. E los anys de Caad foren  CXXXIII. 19 E los fills de Merarí, fills  
Ex 6,16 E los anys de la vida de Leví foren  CXXXVII anys. 17 E los fills de Gerson,  
Ex 6,20  Fóran los anys de la vida d’Amram  CXXXVII anys. 21 E los fills de Ysacar  
Ex 1,9 Dix a son poble: –Veus que lo poble  d’Israell és ab nós, e és molt fort. 10  
Ex 1,17  Senyor e no faéran lo manament  d’ell, ans conservàran lurs infants. 18 E 
Ex 2,4  de luny per saber què·s saria fet  d’ell. 5 E veus que devellà la filla de  
Ex 3,9 gebuseu, 9 car la clamor dels fills  d’Israell és venguda a mi, e encara la  
Ex 3,13  a vós”; e si dien: “Com és lo nom  d’equell?”, què diré a ells? 14 Dix Déu a 
Ex 3,14 són. E dix: –Axí diràs a ells fills  d’Iraell: “Que és me tramet a vós.” 15 E  
Ex 3,15  Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills  d’Iraell: “Lo Senyor, Déu de vostres  
Ex 3,20  meravelles qui són faedores enmig  d’ells, e aprés açò lexarà vós. 21 E yo  
Ex 3,22  a sa vaÿna e a sa hosta vaxels  d’argent e d’aur e vastadures, e  
Ex 3,22  e a sa hosta vaxels d’argent e  d’aur e vastadures, e posarets açò sobre  
Ex 4,31  los havia vesitats, als fills  d’Iraell e que havia guardada la lur  
Ex 5,15  lur obra [*]. [*] 15 E los fills  d’Iraell [*] diguéran a ells: –Per què  
Ex 6,5  he oÿt los gemegaments dells fills  d’Iraell, los qualls los agepcians  
Ex 6,6  per amor de açò jo dich alls fills  d’Iraell: “Yo són lo Senyor que treuré  
Ex 6,6  que treuré vós [*] de lla servitut  d’ell, e rembré-us ab bras [*] e ab  
Ex 6,12  nostre Senyor: –Vet que los fills  d’Israell no’m volen oyr; donchs, ¿com  
Ex 6,13  e Aron, e donà manament als fills  d’Iraell e a Farahó, rey de Agipta, per  
Ex 6,13  per ço que trasquésan los fills  d’Isrell de Agipta. 14 E aquests són los  
Ex 6,20 e Marian. Fóran los anys de la vida  d’Amram CXXXVII anys. 21 E los fills de  
Ex 6,26  manà Déu que traguésan lurs fills  d’Israell de lla terra de Agipte sobra  
Ex 7,4  mies hosts e lo meu poble, fills  d’Israell, de terra de Agipta ab grans  
Ex 7,5  mà sobra Agipta e trauré los fills  d’Israell del mig d’ells. 6 E faéran-  
Ex 7,5 trauré los fills d’Israell del mig  d’ells. 6 E faéran-ho axí Moysèn e Aron 
Ex 7,12  [*], 12 e gitàran cascuns  d’éls sa vergua, e tornàran colobres; mas 
Ex 8,29  poble demà; emperò guarda’t que  d’aquí avant no falesques que no leys  
Ex 9,6  dels agepcians, e dels fills  d’Israell no’n parí nangú. 7 E tramès  
Ex 9,26  terra de Gosen, on éran los fills  d’Israell [*]. 27 E tramès Farahó a  
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Ex 9,35  serfs [*], e no lexà anar lo poble  d’Israell, axí com havia dit nostre  
Ex 10,20 Farahó, e no’n lexà anar los fills  d’Iraell. 21 E dix nostre Senyor: –Sten  
Ex 10,23  dell loch en què era, saul aquells  d’Israell [*]. 24 E Faraó apellà Moysès  
Ex 10,26  irà ab nós, axí que no hy romandrà  d’ells una ungla, ni de aquellas coses  
Ex 10,28  –Pertex-ta de mi, e guarda  d’aquí avant no veges le mia cara, que en 
Ex 10,29  –Axí serà fet com has perlat, que  d’equí avant no veuré la tua cara. 11,Tit 
Ex 11,2 lurs vaÿnes, que’lls préstan aÿnes  d’aur e d’argent, 3 car nostra Senyor  
Ex 11,2  que’lls préstan aÿnes d’aur e  d’argent, 3 car nostra Senyor darà la sua 
Ex 11,7  serà aprés; 7 e de tots los fills  d’Iraell no morà un ca [*], per ço que  
Ex 11,7  entre als agepcians e los fills  d’Iraell.” 8 –E devàllan tots aquests  
Ex 11,10  Farahó, que no lexà axir lo poble  d’Israell de tota la sua terra. 12,Tit  
Ex 12,3  terra e coŀleció dels fills  d’Iraell, e diets a ells: “Lo X dia d’  
Ex 12,3  Iraell, e diets a ells: “Lo X dia  d’aquest mes prengua cascú de vós per  
Ex 12,6  de tota la mulltitut dells fills  d’Israell en lo vespra. 7 E pendran de  
Ex 12,7 lo vespra. 7 E pendran de lla sanch  d’él, e posar-n’han sobra cascuna  
Ex 12,9 ab latuges agrestes. 9 No menjarets  d’él que sia cru ne cuyt en aygua, mas  
Ex 12,19  la ànima de aquell de lla coŀleció  d’Iraell, axí dells stranys com dels  
Ex 12,21  21 E apellà Moysèn tots los vells  d’Israell. Dix a ells: –Anats e prenets  
Ex 12,27  passà sobra les casas dells fills  d’Iraell en Agipta, farint los agepcians  
Ex 12,28 poble e adorrà. 28 Axíran los fills  d’Israell, e faéran axí com havia manat  
Ex 12,31  nit e dix: –Levats-vos e axits  d’entre mon poble, vós e als fills de  
Ex 12,35  dels agepcians vestadures, vaxells  d’argent e d’aur. 36 Donà nostra Senyor  
Ex 12,35  vestadures, vaxells d’argent e  d’aur. 36 Donà nostra Senyor gràcia al  
Ex 12,37  Agipta. 37 E moguéran lus fills  d’Israell, d’Arammasès en Sachor, DCMª  
Ex 12,37 37 E moguéran lus fills d’Israell,  d’Arammasès en Sachor, DCMª hòmens sens  
Ex 12,40  mester. 40 La stada que los fills  d’Israell féran en Agipte fon CCCCXXX  
Ex 12,42  tots los hòmens dells fills  d’Israell en lurs generacions. 43 Dix Déu 
Ex 12,43  »Nangun hom strany no manuch  d’ell, 44 mas tots vostres serfs e  
Ex 12,45  45 »Pelegrí ne loguater no manuch  d’ell. 46 »En una casa lo menjarets, e no 
Ex 12,46  e no traurets de lla carn  d’aquell dafora, ne trenquarets os d’  
Ex 12,46 d’aquell dafora, ne trenquarets os  d’aquell. 47 »Tota la coŀleció dells  
Ex 12,47  47 »Tota la coŀleció dells fills  d’Israell faéran açò, 48 e si algun  
Ex 12,48  sien sircuncisos tots los mascles  d’aquell; adonchs acòstan-ça a  
Ex 12,48  algú no serà sircuncís, no manuch  d’ell. 49 »Aquesta matexa ley serà al  
Ex 12,50  entre vós. 50 E féran los fills  d’Israell axí com manà Déu a Moysèn e  
Ex 12,51  dia amenà nostre Senyor los fills  d’Iraell de terra d’Egipta per les sues  
Ex 12,51 Senyor los fills d’Iraell de terra  d’Egipta per les sues hosts. 13,Tit  
Ex 13,2  nat qui obre vullva en los fills  d’Israell, axí és dels hòmens com [*]  
Ex 13,3  sots tots. 3 Dix Moysès al poble  d’Irell: –Remenbrats-vos aquest dia en  
Ex 13,3  car en mà fort vos n’ha trets Déu  d’aquest loch, per ço que no menjets pa  
Ex 13,10  manera lo fur aquest en son temps,  d’any en any. 11 »E com ta metrà nostre  
Ex 13,15  nat de lles bèsties. E per amor  d’açò yo sacrifich a nostro Senyor tot lo 
Ex 13,18  Roja. E armats pujàran los fills  d’Israell de lla terra de Egipta. 19 E  
Ex 13,19  per ço com ell conjurà los fills  d’Iraell dient: «Com Déu vasitarà vós,  
Ex 13,22  via cascun temps. 22 No’s partia  d’éls, de dia la colona de la nuu ne la  
Ex 13,22  del foch de nit, devant lo poble  d’Israell. 14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà 
Ex 14,2 a Moysèn dient: 2 –Parla alls fills  d’Israell que’s retórnan e que’s mètan  
Ex 14,3  Car Farahó perlarà sobra los fills  d’Israell: “Car ells són torbats en la  
Ex 14,4  closos.”, 4 E yo andurayré lo cor  d’aquells per ço que vos pasaguèscan, e  
Ex 14,5 senyor dels agepcians que llo pobla  d’Iraell fugia, e fou trastornat lo cor  
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Ex 14,5  lo cor de Farahó e dells serfs  d’aquel sobra lo poble, e dix: –Què volen 
Ex 14,10  Farahó, lavàran los fills  d’Israell los vulls e véran los agepcians 
Ex 14,10  vulls e véran los agepcians aprés  d’ells, e taméran-sa fort. Cridàran a  
Ex 14,13 agepcians que ara vaets, null temps  d’aquí avant no’ls veurets, 14 car  
Ex 14,16  per ço que éntran los fills  d’Iraell e que pàsan per mig de lla Mar  
Ex 14,19  àngell de Déu qui guiava la posada  d’Israell, e anà detràs ells, ab ells  
Ex 14,22 dapartides, 22 e antràran los fills  d’Iraell per mig de lla mar en sech, e  
Ex 14,28 naguàran en la mar, que no’n romàs  d’ells entrò a I. 29 E los fills d’  
Ex 14,29  d’ells entrò a I. 29 E los fills  d’Iraell pasàran per la mar en sech, e  
Ex 14,31  riba de la mar. E vaéran los fills  d’Israell que ab gran mà los havia Déu  
Ex 15,1  1 Adonchs cantà Moysèn e los fills  d’Israell aquest cant a nostre Senyor, e  
Ex 15,20  Axíran totes les fembres aprés  d’ela ab tamborets e ab aldufs, 21 sagons 
Ex 15,22  féu partir Moysèn e Aron los fills  d’Israell de la Mar Roja, e intràran-se 
Ex 16,1 e vench tota la multitut dels fills  d’Iraell en lo desert de Sín, lo quall és 
Ex 16,2  tota la congregació dells fills  d’Israell contra Moysèn e contra Aron en  
Ex 16,10 Aron a tot lo ajustament dels fills  d’Israell, reguardàran [*] lo desert, e  
Ex 16,12  he oÿt lo mermurament dels fills  d’Israell. Parlla a ells e digues-los:  
Ex 16,15  la terra. 15 E com víran los fills  d’Israell, diguéran tots ensemps: «Man  
Ex 16,19 a ells: –Nangú no estoig e’ll matí  d’ell. 20 Aquells qui no’l na creguéran  
Ex 16,21 ells Moysèn. 21 Collían-na cascun  d’ells per lo matí sengles quarts, aytant 
Ex 16,31  E apellà la casa de Israell lo nom  d’aquell magna, per ço com era samblant a 
Ex 16,32 la qual mana Déu: “Umplits un almut  d’ell, e sia guardat a vostres  
Ex 16,32  com vos haguí gitats de terra  d’Egipta.” 33 Dix Moysèn a Aron: –Prin un 
Ex 16,35  en lo tabernacle. 35 Los fills  d’Iraell menjàran la magna per XL anys  
Ex 17,5 devant lo poble, e prin dells vells  d’Iraell, e aporta en ta mà la vergua ab  
Ex 17,8 venc Amalech per conbatra los fills  d’Israell en Rabidí. 9 Dix Moysèn a  
Ex 19,1  1 E en lo mes terç de l’eximent  d’Iraell de la terra de Agipta, en lo dia 
Ex 19,3  Jacob, e anunciaràs açò a la casa  d’Israell: 4 “Vós metex havets vist ço  
Ex 19,6 les peraules que perleràs als fills  d’Israell. 7 E vench Moysès e apellà los  
Ex 20,22  Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills  d’Iraell: “Vós oÿts que del cel he perlat 
Ex 20,23 he perlat ab vós. 23 No farets déus  d’aur ni d’argent, 24 ço és, altar  
Ex 20,23 ab vós. 23 No farets déus d’aur ni  d’argent, 24 ço és, altar ferets de  
Ex 21,1  los juýs que proposarets als fills  d’Israell: 2 »Si compreràs serf hebreu,  
Ex 21,22 »E si’s baralaran II hòmens e algú  d’ells ferrà fembre prenys e ella se  
Ex 21,22  és del dan aytant com lo marit  d’ella stimarà e los àrbitres ho  
Ex 21,32 per ell, do a son senyor XXX sicles  d’argent, e lo bou sia alepidat ab  
Ex 21,35 algun bou nefrerà altra bou que sia  d’altri, e aquell morrà, vènan lo bou  
Ex 22,17  pendrà per muller. 17 E si lo para  d’ela no la hy volia donar per muller,  
Ex 23,22  en aquell. 22 Car si ohiràs la veu  d’aquell e faràs ço que he perllat, yo  
Ex 24,1  tu e Aron, Nadab e Abiú e LXX vels  d’Israell, e adoreràs de luny. 2 E  
Ex 24,4  munt, e XII títols per XII trips  d’Israell. 5 E anvià per jóvens dels  
Ex 24,5  5 E anvià per jóvens dels fills  d’Israell, e ofaríran holocausts e  
Ex 24,9  e Nadab e Abiú e LXX dells vells  d’Israell, 10 e véran lo Senyor de  
Ex 24,10 lo Senyor de Israell, e sots lo peu  d’aquell quax obres de pedres de safir o  
Ex 24,12  per so que’ls ansenyas als fills  d’Israell. 13 E levàran-sa Moysèn e  
Ex 24,13  -sa Moysèn e Yosuè, ministre  d’aquell, e pujà Moysèn en lo munt de  
Ex 24,16 dies, e en lo VIIª dia cridà Moysèn  d’enmig de la nuu. 17 Era la spècia de la 
Ex 24,17  part del munt, devant los fills  d’Iraell. 18 E entrà Moysèn enmig de lla  
Ex 25,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  d’Iraell que apòrtan a mi les promísies  
Ex 25,10  de aquella haurà II colzes [*]  d’ampla, I colze e mig de altesa. 11 E  
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Ex 25,11 feràs desobra una corona, un sercle  d’aur tot antorn, 12 e quatre sercles d’ 
Ex 25,12 aur tot antorn, 12 e quatre sercles  d’or, los quals posaràs sobra IIII angles 
Ex 25,13 de fust de setim; cobriràs aquelles  d’or, 14 e pasaràs la una barra per los  
Ex 25,14  la una barra per los II secles  d’or de la un lats, e l’altra per los II 
Ex 25,15 anells, e null temps no los trauràs  d’ells. 16 E posaràs en la arqua lo  
Ex 25,18  de ample. 18 E faràs dos xerobins  d’aur betadís, e posaràs un de cascuna  
Ex 25,22  e parlaré a tu desobra la clausta,  d’entre les II ales dels xerobins que  
Ex 25,22  que yo menaré a tu e alls fills  d’Israell. 23 »E feràs taulla de fust de  
Ex 25,23 de lonch, e I colze de ample, e mig  d’alt, 24 e cobriràs ella d’aur net. E  
Ex 25,24  e mig d’alt, 24 e cobriràs ella  d’aur net. E feràs a ella alredador tot  
Ex 25,25  que l’aur romendrà de IIII dits  d’alt, e sobra aquella feràs altra corona 
Ex 25,25  e sobra aquella feràs altra corona  d’aur. 26 E feràs IIII sercles d’or, e  
Ex 25,26  d’aur. 26 E feràs IIII sercles  d’or, e posaràs aquells en IIII angles de 
Ex 25,27 27 sots la corona seran los cercles  d’aur [*] per so que púgan portar la  
Ex 25,31  mi tostemps. 31 »E feràs canalobra  d’aur net batadís, e feràs dell canalobra 
Ex 25,31 ses branques e sos poms e ses flors  d’aur net. 32 VI canas axiran de son  
Ex 25,38  ses canyelles e sos encensers sían  d’aur net. 39 Totes les aÿnes aquestes  
Ex 25,39  e tots aquests vaxells sien fets  d’aur pur. 40 E guarde fé segons l’  
Ex 26,6  un a l’altra. 6 E feràs L ganxos  d’aur ab què junyes les cortines, cada  
Ex 26,24  I sa tendrà ab l’altra ab tornets  d’aur, e les II taules que en los angles  
Ex 26,29  29 E totes aquestes posts cobriràs  d’aur, e lurs anels feràs d’or, per los  
Ex 26,29 cobriràs d’aur, e lurs anels feràs  d’or, per los quals les baras contènguan  
Ex 26,29  les quals sían cubertes de lata  d’or. 30 E axequaràs lo tabernacle sagons 
Ex 26,32  e staran sobra IIII colones  d’ergent. 33 Serà ensarat aquest  
Ex 26,33  aquest cobriment ab corbayons  d’aur, e dintra sterà l’arqua del  
Ex 26,37  de fust de setim, e seran cubertes  d’aur, e lurs caps d’aur, e les colones  
Ex 26,37  seran cubertes d’aur, e lurs caps  d’aur, e les colones en què siuran seran  
Ex 26,37  e les colones en què siuran seran  d’aram. 27,Tit Capítol XXVI 1 »E feràs  
Ex 27,1 lo qual haurà V colzos de lonch e V  d’ampla, así que sia quadrat, e haurà III 
Ex 27,1 que sia quadrat, e haurà III colzes  d’alt. 2 E les IIII torres dels IIII  
Ex 27,3  e sos ensencers, e totes ses aÿnes  d’eram. 4 E feràs en aquell obra [*] de  
Ex 27,6  II, les qualls cobriràs de launes  d’aram, 7 e metràs les perxes per les  
Ex 27,10  E feràs XX colones ab lurs pilars  d’eram, e les colones seran cubertes de  
Ex 27,10  les colones seran cubertes de lata  d’argent. 11 E semblantment haurà en lo  
Ex 27,11 de lonch, e XX colones, e XX pilars  d’aram, e lurs congoyiments d’ergent. 12 
Ex 27,11 pilars d’aram, e lurs congoyiments  d’ergent. 12 E en lo lats de la cort que  
Ex 27,17  de la cort entorn seran vestides  d’argent, e lurs capitells, d’argent, e  
Ex 27,17  d’argent, e lurs capitells,  d’argent, e lurs pilars, que són axí com  
Ex 27,17  que són axí com a fonaments, seran  d’aram. 18 E lo palau haurà de longuesa C 
Ex 27,18  palau haurà de longuesa C colzes,  d’ampla L colzes, e V colzes d’alt, e  
Ex 27,18  d’ampla L colzes, e V colzes  d’alt, e serà de li tortís, e lurs  
Ex 27,18  serà de li tortís, e lurs colones,  d’aram. 19 E totes les aÿnes del  
Ex 27,19 e tot ço que pertany a la cort serà  d’eram. 20 »E tu mana als fills de  
Ex 27,21  perdurabla coltivament als fills  d’Israell e a lurs supcessós. 28,Tit  
Ex 28,1  ab sos fills, de mig dels fills  d’Israell, per ecer sacerdots e que  
Ex 28,6 6 e feran lo ephot de color de drap  d’aur e de color blau e de porpra e de  
Ex 28,7  7 ab dues les spatlles junyents  d’emdoses sos stremps, axí que tornen en  
Ex 28,11  nativitat de aquells. 11 Per obra  d’entallador [*] entallaràs en les pedras 
Ex 28,11  en les pedras los noms dels fills  d’Israell; aquestes pedras ancastaràs en  
Ex 28,12  pedras de remenbrança als fils  d’Israell; e portarà Aron los noms de  



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

139 
 

Ex 28,13  13 E feràs encastaments  d’aur 14 e II cadenas d’aur net, la una  
Ex 28,14 encastaments d’aur 14 e II cadenas  d’aur net, la una tan gran con l’altra,  
Ex 28,14  gran con l’altra, e feràs ellas  d’obra spesa, e deràs les cadenas sobra  
Ex 28,15  com la obre de l’ephot. Feràs ell  d’or e de blau e de porpra e de color  
Ex 28,16  heurà un palm de larc e altra palm  d’ampla. 17-25 [*] 26 [*]  
Ex 28,27  e defora. 27 E faràs II anels  d’aur e metràs-los abdós sobra les  
Ex 28,29  E portarà Aron los noms dels fills  d’Israell en lo hossen del juý sobra son  
Ex 28,30  e de veritat que seran en lo pits  d’Aron com entrerà devant nostre Senyor;  
Ex 28,32  quall serà lo cabès, e antorn serà  d’ell com a ora d’esberch [*] per ço que 
Ex 28,32  e antorn serà d’ell com a ora  d’esberch [*] per ço que no’s trench  
Ex 28,34  son talaban [*], 34 e megranes  d’aur e squelles d’aur, e en l’altra  
Ex 28,34  34 e megranes d’aur e squelles  d’aur, e en l’altra tira haja  
Ex 28,34  en l’altra tira haja quasquavells  d’aur e megranes atrasí. 35 E vestirà  
Ex 28,36  e no morrà. 36 »E feràs una launa  d’or pur, en la qual antallaràs la obra  
Ex 28,38  de Aron, e portarà les iniquitats  d’aquells qui oferaran, e santificarà los 
Ex 28,38  oferaran, e santificarà los fills  d’Israell en tots sos dons e en totes ses 
Ex 28,38  nostra Senyor sa tengua per peguat  d’él. 39 »Streny sa gonella de li, e  
Ex 28,39  e faràs-ho de obra brescada  d’aur. 40 E feràs als fills de Aron  
Ex 28,43 serà a Aron e a la sua sament aprés  d’ell. 29,Tit Capítol XXVIII 1 »Aquesta  
Ex 29,13  lo grex de ambdosos los renyons, e  d’aquests perfumeràs lo tabernacle; 14 e  
Ex 29,25  nostre Senyor, 25 [*] car oferta  d’ell és. 26 Pendràs lo pits del moltó,  
Ex 29,28  fills en dret de setgle alls fills  d’Israell, car promísies són e  
Ex 29,29  hauran los fills de aquell aprés  d’ell per ço que en aquella unten e  
Ex 29,29  aquella unten e consegren les mans  d’aquells. 30 VII dies [*], e per aquella 
Ex 29,33  lurs mans. Los stranys no menjaran  d’açò, car sants són. 34 E si romandran  
Ex 29,35  VII dies consegreràs les mans  d’aquells, 36 e lo vadell per peccat [*]. 
Ex 29,43  a tu. 43 E aquí manaré als fills  d’Israell e santificaré altar en ma  
Ex 29,45  45 E habitaré enmig dels fills  d’Iraell e seré Déu d’éls, 46 e sebran  
Ex 29,45  dels fills d’Iraell e seré Déu  d’éls, 46 e sebran que yo són lo Senyor  
Ex 29,46  e sebran que yo són lo Senyor Déu  d’ells, que adugí ells de terra d’Egipta 
Ex 29,46  d’ells, que adugí ells de terra  d’Egipta per so que stigués entre ells.  
Ex 29,46  entre ells. Yo só lo Senyor Déu  d’ells. 30,Tit Capítol XXVIIIIª 1 »E  
Ex 30,2  e haurà de lonch un colze, e altra  d’ampla, axí que vengue codrat, e haurà  
Ex 30,2  axí que vengue codrat, e haurà  d’alt II colzes [*] los seus corns, 3 e  
Ex 30,3  los seus corns, 3 e cobriràs ell  d’aur net, axí com de dins com per les  
Ex 30,3 de dins com per les spatlles entorn  d’él e los corns, e faràs a ell sercle d’ 
Ex 30,3  e los corns, e faràs a ell sercle  d’aur entorn 4 e II anelles d’aur sots  
Ex 30,4 sercle d’aur entorn 4 e II anelles  d’aur sots lo sercle per cascun lats per  
Ex 30,5  fust de satim e cobrir-les-has  d’aur. 6 E posaràs, ell devant, l’altar  
Ex 30,10  10 E pregarà Aron sobre lo corn  d’aquell una veguada l’any, en la sanch  
Ex 30,12  –Quant levaràs la suma dells fills  d’Israell entorn lur nombre, deran cascun 
Ex 30,16  dels perdonaments dells fills  d’Israell liuraràs en ús del tabernacle  
Ex 30,18  dient: 18 –Tu feràs un vaxell  d’aram e un bací per levar, e posaràs  
Ex 31,4 fabraguar qual cosa que es puga fer  d’aur o d’argent [*], 5 [*] o de pedras  
Ex 31,4  qual cosa que es puga fer d’aur o  d’argent [*], 5 [*] o de pedras  
Ex 31,14 ell obra, perirà l’ànima de aquell  d’enmig de son poble. 15 VI dias farets  
Ex 31,16  dia morà. 16 Guarden los fills  d’Israell lo disapta e colguen aquell en  
Ex 31,17  17 entra mi e los fills  d’Israell, e senyal enpertostemps, car en 
Ex 32,4  –Aquests són los teus déus,  d’Israell, qui’t traguéran de tera de  
Ex 32,8  a ells. Han fet a ci un vadell  d’escança, e han adorat e han-li  
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Ex 32,8  dit que aquests són los déus [*],  d’Israell, que t’han tret de terra de  
Ex 32,18  de flaquesa, mas yo veg que veu és  d’hòmens cantans. 19 E com ell sa acostàs 
Ex 32,20  e donà-les a beura als fills  d’Israell. 21 Dix a Aron: –Què ha fet a  
Ex 32,27  quals dix: –Açò diu lo Senyor Déu  d’Israell: “L’home posa coltell a son  
Ex 32,31  tu, per ço com han fet a ells déus  d’aur. Perdona’ls esta arada. 32 E si no 
Ex 33,5  Senyor a Moysèn: –Parla als fills  d’Israell. Digues-los que lo poble és  
Ex 33,6  faré a tu. 6 E posàran los fills  d’Israell lur ornament en lo munt de  
Ex 34,14  Nostre Senyor és celós, e lo nom  d’ell és Déu sacrificador. 15 No tallaràs 
Ex 34,23  lo Senyor Déu totpoderós, Senyor  d’Israell. 24 Com yo gitaré les gens  
Ex 34,30  30 E com lo véran Aron e als fills  d’Israell ab la cara axí resplandent,  
Ex 34,30  teméran-sa de acostar prop  d’ell. 31 E apallats per ell, retornàran  
Ex 34,32  a ell atrasí tots los fills  d’Israell, alls quals manà tot ço que  
Ex 34,34  e puys perlava ab los fills  d’Israell totes les coses que a ell éran  
Ex 35,1  Moysèn tota la companya dels fills  d’Israell e dix a ells: –Aquestes són les 
Ex 35,4  a tota la coŀlació dells fills  d’Israell: –Aquesta és la peraulla que  
Ex 35,20  20 Axí tota la multitut dels fills  d’Iraell devant Moysèn, 21 e ofaríran de  
Ex 35,22 fembres aportàran braçales e anells  d’aur e braçaleres e nasals, e tots  
Ex 35,22 braçaleres e nasals, e tots vaxells  d’aur, tot ho ofaríran a Déu. 23 E si  
Ex 35,24  e péls de moltons [*], 24 ne yoyes  d’aur ni d’argent ni d’aram, tot ho  
Ex 35,24  moltons [*], 24 ne yoyes d’aur ni  d’argent ni d’aram, tot ho ofaríran a  
Ex 35,24  24 ne yoyes d’aur ni d’argent ni  d’aram, tot ho ofaríran a Déu, e tot  
Ex 35,30 Moysèn [*]. 30 [*] a tots los fills  d’Israell: –Veus que nostre Senyor ha  
Ex 35,31 ell de sparit de Déu e de saviesa e  d’entaniment e de sciença en tota  
Ex 36,3  tots los universos dons dels fills  d’Israell. E com la obra sa comensàs de  
Ex 36,13  9-12 [*]. 13 E féu L anells  d’aur que pàsan per orda per les bagues  
Ex 36,15  cascuna de lonc XXX colzes, e IIII  d’amplla, e totes axí éran de una matexa  
Ex 36,21 longuesa de la taula de X colzes, e  d’ample I colze e mig. 22 II encastadures 
Ex 36,34  e los cercles deven éser fets  d’aur, per los quals puga éser portat ab  
Ex 36,34 atrasí deven éser cubertes de launa  d’aur. 35 E féran la clausta de blau e de 
Ex 36,36 [*], ab lurs capitells tots cuberts  d’aur, e los fonaments †quax a manera de  
Ex 36,36  †quax a manera de pilars feren  d’aram†. 37 [*] 38 e les colones [*]  
Ex 37,1 e hach de lonch II colzes e mig [*]  d’ampla, e d’alt I colze e mig. E cobrí  
Ex 37,1  II colzes e mig [*] d’ampla, e  d’alt I colze e mig. E cobrí-la d’aur  
Ex 37,1  d’alt I colze e mig. E cobrí-la  d’aur pur, de dins e de fora. 2 E féu a  
Ex 37,2  fora. 2 E féu a aquella un sercle  d’aur entorn, 3 e fermà IIII anelles d’  
Ex 37,3  aur entorn, 3 e fermà IIII anelles  d’aur per angles, II anelles en cascun  
Ex 37,4  de fust de satim, los quals cobrí  d’aur, 5 les qualls posà per los anells  
Ex 37,6  II colzes e mig, e I colze e mig  d’ample. 7 E féu II xerobins de pur aur,  
Ex 37,10  II colzes, e de ample I colze, e  d’alt I colze e mig; 11 e cobrí-la d’  
Ex 37,11  alt I colze e mig; 11 e cobrí-la  d’aur pur. E féu a ella orla d’aur pur,  
Ex 37,11 -la d’aur pur. E féu a ella orla  d’aur pur, tot entorn, 12 en la quall  
Ex 37,12 la quall orla havia corona e cercle  d’aur [*] tot entorn, de ampla de IIII  
Ex 37,18  III canons, III de una part e III  d’altra. 19 E havia en cascun canó III  
Ex 37,22  20-21 [*] 22 [*] e tot era  d’aur net. 23 E féu atrasí VII lenternes  
Ex 37,23  e VII tanalles e sos ansancers  d’aur net. 24 E pesava lo canalobra ab  
Ex 37,24  lo canalobra ab totes ses aÿnes  d’aur net un quintar. 25 E féu un altar a 
Ex 37,25 e havia de cascuna cadra I colze, e  d’alt II colzes, e en cascun angla axia  
Ex 37,27  de aur tot entorn, ab II anells  d’aur sobra la corona per cacun lats, per 
Ex 37,28  de satim, e cobrí-les de latas  d’aur. 29 E componé l’oli de la untadura 
Ex 38,1  de cascuna quadra V colzes, e III  d’alt, 2 dell quall axían corns en cascun 
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Ex 38,8  vach. 8 E féu lo pitxer e lo bací  d’aram dels spills de les fembres qui  
Ex 38,12  e X colonas ab lurs fonaments  d’aram, e lo cap de lles colones éran [*] 
Ex 38,12  e lo cap de lles colones éran [*]  d’argent. 13 E atrasí devers levant éran  
Ex 38,26  pesos. 26 Fóran emperò C quintars  d’argent, dels quals fóran fetes les  
Ex 39,3  li tortís, 3 [*] e tallà †bragues†  d’aur, e cosíran-les ab fill que fos  
Ex 39,6  antalats [*] los noms dels fills  d’Israell, 7 e posà aquelles en los lats  
Ex 39,7 l’ephot per remenbrança dels fills  d’Israell, axí com manà nostra Senyor a  
Ex 39,14 on éran escrits los noms dels fills  d’Israell, ço és, dels XII trips, cascú  
Ex 39,15  15 E feren sobre lo hosen cadenes  d’aur net en doble, 16 e II ganxos que  
Ex 39,16 16 e II ganxos que tenían II anells  d’aur, e posàran II anels d’aur sobra  
Ex 39,16  anells d’aur, e posàran II anels  d’aur sobra los lats de l’hosen, 17 [*]  
Ex 39,17  al musclo, e aquí havia un anell  d’aur, 18 [*] e develàvan per les spatles 
Ex 39,31  del testimoni, e féran los fills  d’Israell tot ço que havia menat nostre  
Ex 39,37  les luminàries [*], 37 e le taula  d’aur, e l’oli de untadura [*], 38 e lo  
Ex 39,42  a Moysèn axí ho féran los fills  d’Israell. 43 E Moysès banaý a ells com  
Ex 40,7  e lo tabernacle; omplir-l’has  d’aygua. 8 Circundiràs la intrada de la  
Ex 40,34  tabernacle, movían-sa los fills  d’Israell en lurs mogudes; 35 e si  
Lv 1,2  e dix: 2 –Parlla alls fills  d’Israell e digues a ells: »Home que  
Lv 3,8  del testimoni, e los fills  d’Aron scàmpan la sanch entorn de l’  
Lv 4,4  e posarà la sua mà sobra lo cap  d’aquell e degollarà aquell al Senyor. 5  
Lv 4,35  aquell. 35 E prengua lo sèu e faça  d’ell axí com sol fer del sèu del moltó  
Lv 5,11  ofira per son peccat la Xª part  d’un ephí, ço és, I sester, de cèmola, e  
Lv 6,11  draps e vastir-se-n’han  d’altres, e pendrà les cendres e traurà- 
Lv 6,28  de lla tera en la qual la carn  d’ell serà cuyta, sia trenquat; e si serà 
Lv 7,8  de l’holocaust haurà la pell  d’aquell, 9 e tot sacrifici de cèmolla  
Lv 7,10  sequa menys de res, [*] los fills  d’Israell sia depertit per agual masura.  
Lv 7,12  oferràs pans sens levat salguats  d’oli, e fogaça alisa untada d’oli, [*]  
Lv 7,12  d’oli, e fogaça alisa untada  d’oli, [*] per agual mesclament, 13 [*]  
Lv 7,15  ells menjaran [*], e no romangua  d’éls nanguna cosa entrò al matí. 16 »Si  
Lv 7,19  e so que serà net sia’n menjat  d’ella. 20 E ànima ensutzada que menjarà  
Lv 7,29 a Moysèn dient: 29 –Parla als fills  d’Israell: »Qui ofer sacrifici  
Lv 7,36  a ells lo Senyor donar alls fills  d’Israell en relegió perdurable en les  
Lv 8,10  Senyor. 10 E aportà a ell untament  d’oli ab lo quall untà lo tabernacle e  
Lv 8,14 fills posàran les mans sobra lo cap  d’equell, 15 e degolà aquell. Pres Moysèn 
Lv 8,26 bastesa a manera de crespel salgada  d’oli e una foguasa alisa posà sobra lo  
Lv 9,1 de sos fills e tots los mayors nats  d’Israell. Dix Aron: 2 –Prin un vadell  
Lv 9,3 nostre Senyor. 3 E diràs alls fills  d’Israell: “Prenets un cabrit per peccat  
Lv 9,3  per peccat e I vadell e un anyell  d’un any, e sien sens màcula en  
Lv 9,6  farets e aparà a vós la glòria  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acosta’t a l’  
Lv 9,9  e gità lo romanent al fonament  d’aquell. 10 E lo sèu e los ronyons, e  
Lv 9,17  -li presentalla e omplí sa palma  d’ela e féu-na perfum sobra la ara  
Lv 10,6  Aron e a Eletzar e a Ytamar, fills  d’ell, e dix: –Vós no tonrets vostres  
Lv 10,6  vostres frares e totes les casas  d’Israell ploraran sobra lo cremament que 
Lv 10,12 Aron, e a Eletzar e a Ytamar, fills  d’él que li éran romasos: –Prenets lo  
Lv 11,2  Moysèn e Aron: 2 –Digues als fills  d’Israell: »Guardats tot ço que he scrit  
Lv 12,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fils  d’Israell e digues a ells: »Fembra que  
Lv 13,3 és de lebrosia, e sagons l’arbitra  d’aquell serà depertit. 4 »Mas si serà  
Lv 13,49  de aquell o serta pell [*], 49 si  d’alba o roga màcula serà ensutzada, per  
Lv 14,56  màcula luent e de diverses colors  d’aquelles 57 ab què’s puxa conèxer que  
Lv 15,13  [*] 13 »E si serà sanat aquell qui  d’aquesta manera de pasió era ensutzat,  
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Lv 15,31 seu flux. 31 »E mostreràs als fills  d’Israell que’s guàrdan de legesa e que  
Lv 16,5  devant tota la multitud dels fills  d’Israel II cabrits per peccat e I moltó  
Lv 16,19  totes les inmundícies dells fills  d’Israell. 20-22 [*] 23 »E tornarà Aron  
Lv 17,2  e a sos fills e a tots los fills  d’Israell e digues a ells: Aquesta és la  
Lv 17,4  com qui scampa sanch, e axí perirà  d’enmig de mig de son poble. 5 E per amor 
Lv 17,5  e dons los sacerdots dells fills  d’Israell, los qualls auciuran en lo camp 
Lv 17,7  en odor de sauvitat al Senyor. 7 E  d’aquí avant no degòllan nangunes  
Lv 17,7  aquells, e aquells que seran aprés  d’ells. 8 »E a’quells dix: Home de lla  
Lv 17,10  10 »Home qualsavulla de lla casa  d’Israell, privat o strany que pelegrín  
Lv 17,12 12 E per amor de açò dixí als fills  d’Israell: Tota ànima de vós no mengerà  
Lv 17,14  sanch és. Per ço he dit als fills  d’Israell: La sanch de tota carn no  
Lv 18,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  d’Israell. Diràs a ells: »Yo són Senyor  
Lv 18,6  acosterà perquè amostra la lagesa  d’ela. Yo són lo Senyor. 7 »La lagesa de  
Lv 19,2  a tota la companya dels fills  d’Iraell e diràs a ells: »Sans siau, car  
Lv 19,19  no faràs pertisipar ab animals  d’altra condició o natura, e lo camp no  
Lv 19,23  inmundes a vosaltres, no menjareu  d’aquells. 24 En lo quart any tots los  
Lv 19,25  25 en lo V any manjareu los fruyts  d’aquells [*]. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 20,2  –Aquestes peraules diràs als fills  d’Israell: [*] e dels stranys que habítan 
Lv 20,18 lla sua font, seran morts amandosos  d’enmig de lur poble. 19 »La legesa de la 
Lv 20,25 la terra que a vosaltres he mostrat  d’éser poluades. 26 »Sereu sants a mi,  
Lv 22,2  dient: 2 –Parle a Aron e als fills  d’ell que’s guàrdan de aquellas coses  
Lv 22,3 ells e an aquells que vendran aprés  d’ells: »Tot hom qui s’acostarà de  
Lv 22,15  les coses santificades dels fills  d’Israell que preséntan al Senyor, 16 car 
Lv 22,18  18 –Parla a Aron [*] e als fills  d’Israell. Diràs a ells: »Home de la casa 
Lv 22,27  de lla mara lur, e al VIII dia  d’aquí avant presentar sa porà al Senyor; 
Lv 22,32  sia santifichat enmig dells fills  d’Israell. Yo són lo Senyor que  
Lv 23,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  d’Israell. Diràs a ells: »Aquestes són  
Lv 23,10 a Moysèn dient: 10 –Parla als fills  d’Israell. Diràs a ells: »Com serets  
Lv 23,34 a Moysèn dient: 34 –Parla als fills  d’Israell: Del XV dia de aquest mes VII  
Lv 23,41  Déu vostre, 41 e fareu la festa  d’él per VII dies cascun anny; costum  
Lv 23,43  en cabanes fiu habitar los fills  d’Israell com los traguí de la terra de  
Lv 23,44  les festes del Senyor als fills  d’Israell. 24,Tit Capítol XXIIIIº 1 E  
Lv 24,2 nostre Senyor [*]: 2 –[*] als fills  d’Israell que apòrtan a tu oli de olives  
Lv 24,5  5 »Pendràs de cert sèmola e couràs  d’aquella XII pans que en cadescú haurà  
Lv 24,8 devant lo Senyor, rebuts dels fills  d’Israell de amistança per tostemps, 9 e  
Lv 24,10  beralà’s en les tendes ab un hom  d’Israell, 11 e com blasmàs lo nom del  
Lv 24,11  fon a Moysès. E nomenà’s la mara  d’él Salomich filla de Ubrí, trip de Dan. 
Lv 24,15  aquell tot lo poble. 15 Als fills  d’Israell parlaràs: »Hom qui maleyrà lo  
Lv 24,19  axí com ha fet axí’n sia fet  d’ell: 20 trencadura per trencadura, vull 
Lv 24,23 vostro. 23 E perlà Moysèn als fills  d’Israell, e adugéran aquell que havia  
Lv 24,23  destranguéran. E faéran los fills  d’Israell axí com havia menat lo Seyor a  
Lv 25,33  de pocesions són entre los fills  d’Israell, 34 e les villes fora ciutat d’ 
Lv 25,34  34 e les villes fora ciutat  d’éls no les vendran, car posació per  
Lv 25,36 e viurà ab tu, 36 no prengues usura  d’él [*]. Tem lo teu Déu perquè puga  
Lv 25,55  55 »Car meus són tots los fills  d’Israell, los qualls he trets de la  
Lv 26,8 XªMª, e cauran los vostres anamichs  d’espasa en presència vostra. 9 Rebré a  
Lv 26,31  deserts vostres santuaris ne rebré  d’aquí avant la odor molt suau, 32 e  
Lv 26,36  doneran pahor en los coratges  d’éls en les regions dels contraris; los  
Lv 26,44  ab ells, car yo són lo Senyor Déu  d’ells, 45 e remenbrar-m’he de la mia  
Lv 26,45  de les gens perquè fos Déu  d’ells. Yo són lo Senyor Déu. »Aquests  
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Lv 26,45 donà lo Senyor entre si e los fills  d’Israell en lo munt de Sinaý per la mà  
Ex 5,7  dia lo majoral e als altres: 7  –D’aquí avant no donets gens de palla al  
Ex 34,4  com les altres éran, e levà’s  da nits, e pujà en lo munt de Sinayí, axí  
Lv 17,13  voletaria dels quals vos és legut  da menjar, scamp la sanch sua e cobra-la 
Ex 29,40  al vespra sacrificaràs, 40 e la  daena part de sèmola neta mesclada ab oli, 
Ex 12,46 e no traurets de lla carn d’aquell  dafora, ne trenquarets os d’aquell. 47  
Ex 40,12  12 »Acostaràs Aron e sos fills  dafora del tabernacle del testimoni, e com 
Lv 10,18  de aquell a lla santadat, e vós  dagérets menjar ella en lo santuari, axí  
Ex 17,14  -lo en les orelles de Josuè. Jo  daliré la mamòria de Amalech sots lo sel.  
Ex 26,24  24 E seran juntes devall tro a  damunt, e la I sa tendrà ab l’altra ab  
Lv 2,15  demunt oli e ensens posaràs  damunt, car oferta de nostre Senyor és; 16 
Ex 21,19  despeses, axí dells metges com del  dan que haurà sostangut. 20 »E qui ferà  
Ex 21,22 e si ella viu, sertes tangut és del  dan aytant com lo marit d’ella stimarà e  
Ex 22,6  aquell que ha mès lo foch smena lo  dan. 7 »E si algun comenarà a son amich  
Lv 5,16 de ço que portarà sa restituesca lo  dan, e puys anadesca-hy la V part e  
Lv 6,5  més al senyor al qual ha donat lo  dan. 6 E per lo seu peccat ofira un moltó  
Ex 1,4  3 Ysaquar, Zabulum, Benjamín, 4  Dan, Naptalí, Gad, Aser. 5 E foren totes  
Ex 31,6  fill de Achisemon, del trip de  Dan, ab cor de tota saviesa per ço que  
Ex 35,34  fill de Ahisamech, dell trip de  Dan, serà son companyó, 35 car abdosos han 
Ex 38,23  fill de Ochimech, del trip de  Dan, que era mestra de fusta e de texir  
Lv 24,11  él Salomich filla de Ubrí, trip de  Dan. 12 E materen aquell en la presó fins  
Ex 14,21  la mar en sech. E foren les ayguas  dapartides, 22 e antràran los fills d’  
Ex 26,33  l’arqua del testament, la qual  dapartirà entre la santadat e entre lo  
Ex 18,22  e les coses majors a què no poran  dar consell recontaran a tu, e ells  
Ex 22,29  los delmes e promeyas ta usaràs a  dar per ofarir. Los primers nats de tos  
Lv 24,21 serà destret. 21 »Qui matarà bèstia  dar-n’ha altra per aquella; que ferirà  
Ex 33,2  “A la tua sament daré aquella.” 2  Dar-t’he per guiador lo meu àngel per  
Ex 11,3  e d’argent, 3 car nostra Senyor  darà la sua gràcia al seu poble devant los 
Ex 21,4  ab ell ensemps. 4 E si son senyor  darà a ell muller e infantarà fills o  
Ex 30,13  ells quant comptats seran. 13 Açò  darà cascú que pasarà al nom: mig sicle  
Ex 34,20  assa reembràs per ovelles, e si no  darà lo preu per aquell, serà ocís. Lo  
Lv 26,20 jerminarà la terra ni los arbres no  daran fruyts. 21 »[*] 22 e faré vanir en  
Ex 22,29  Los primers nats de tos fills  daràs a mi, 30 e de tos bous e de tes  
Ex 3,21  e aprés açò lexarà vós. 21 E yo  daré gràcia al pobla aquest devant los  
Ex 6,8  ella a Abram e Ysach e Jacob, e yo  daré aquella a vós a posayr. Yo són  
Ex 23,27  tu entreràs, e tots tos anamichs  daré en ta servitut. 28 [*] 29 »No gitaré  
Ex 25,16  en la arqua lo testament que yo  daré a tu. 17 »E feràs una clausta de fin  
Ex 25,21 la qual poseràs lo testament que yo  daré a tu ab la clausta, 22 e aquí’t  
Ex 33,1  e Jacob dient: “A la tua sament  daré aquella.” 2 Dar-t’he per guiador  
Lv 14,34  en terra de Canan, la qual yo  daré a vós en pocesió, e daré plaga de  
Lv 14,34 la qual yo daré a vós en pocesió, e  daré plaga de lebrosia en casa de terra de 
Ex 33,23  pendré la mia mà, e veuràs la part  darera de mi, mes la mia faç tu no pots  
Ex 6,4 fiu pati e’ncara fermí ab ells que  daria a ells la terra de Cananan per  
Ex 8,15 terra compodrí. 15 E viu Farahó que  dat li era rapòs; fou agreujat en son cor  
Lv 10,13 menjarets-lo en lo loch sant, car  dat és a tu e a tos fils dells sacrificis  
Lv 10,17  sant? Car sant dels sants és, [*]  dat a vós que portets multitut de  
Ex 28,33 ço que no’s trench laugerament. 33  Daval al peu de aquella gonella faràs  
Ex 23,15  com axist de Agipta. E no aparàs  davant mi buyt. 16 »E la somplemnitat del  
Lv 24,3  aquelles Aron de vespres al matí  davant lo Senyor a honor e usança per a  
Ex 10,26  Déu nostro, car nós no sabem què  davem sacreficar fins tant en aquell loch  
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Lv 11,13  »E aquestes són de les aves que no  davets menjar, squivadores són a vós:  
Ex 14,7  tot lo pobla ab si, 7 e manà ab si  DC caretes triades on anàvan hòmens  
Ex 38,24  en dons fóran XXVIIIIª quintars e  DCCXXX sicles a pes del santuari. 25 E fou 
Ex 38,25  en nombra de XX anys [*],  DCIIIMªDL pesos. 26 Fóran emperò C  
Ex 12,37 d’Israell, d’Arammasès en Sachor,  DCMª hòmens sens infants e fembres, 38 e  
Ex Inc  Inc E comença lo libre  de Èxodus, que és lo sagon libre de la  
Ex Inc  de Èxodus, que és lo sagon libre  de la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1  
Ex 1,1  1 Aquests són los noms dels fills  de Israell qui venguéran en Egipte ab  
Ex 1,5  totes les ànimes que hy entràran  de la cuxa de Jacob LXXV. E Josep ja era  
Ex 1,5  ànimes que hy entràran de la cuxa  de Jacob LXXV. E Josep ja era en Egipte. 6 
Ex 1,6 tots sos frares e tota la generació  de aquels, 7 e los fills de Israell  
Ex 1,7  generació de aquels, 7 e los fills  de Israell fructificàran e germinaren e  
Ex 1,8  la terra. 8 E levà’s en le terra  de Egipte rey nou, lo qual no conexia  
Ex 1,10  nostros anamichs, e que·ns gitàsan  de lla terra e que hy antràsan ells. 11 E  
Ex 1,11  adificàran ciutats als tabernacles  de Farahó: Phiroen, Remercès. 12 E en  
Ex 1,13  agepcians haguéran en oy los fills  de Israell, e opremien-los e scarnían- 
Ex 1,14  14 e·n amargor aportàvan la vida  de aquells, e fèyan-los fer regoles de  
Ex 1,14  aquells, e fèyan-los fer regoles  de brach mesclat ab palla, e ab tot servey 
Ex 1,14  lur obra servían ells ab duresa  de cor. 15 Dix lo rey de Egipte a II juÿes 
Ex 1,15  ab duresa de cor. 15 Dix lo rey  de Egipte a II juÿes medrines –de les  
Ex 1,15  rey de Egipte a II juÿes medrines  –de les qualls la una havia nom Siphorà, e 
Ex 1,16  infants a les juÿes en temps  de lur perir, si serà l’infant mascle,  
Ex 2,1  II 1 E aprés açò, exí un home  de la casa de Leví, e pres muller de  
Ex 2,1 E aprés açò, exí un home de la casa  de Leví, e pres muller de aquella matexa  
Ex 2,1  de la casa de Leví, e pres muller  de aquella matexa casa, 2 la qual concebé  
Ex 2,3 poguésan sallar, faéran una erqueta  de bova, e anbreguàran-la de brach, e  
Ex 2,3 erqueta de bova, e anbreguàran-la  de brach, e enpaguntàran-la, e matéran- 
Ex 2,4 vora del flum. 4 E stech sa germana  de luny per saber què·s saria fet d’ell.  
Ex 2,5  ell. 5 E veus que devellà la filla  de Farahó per ço que·s levàs en lo flum, e 
Ex 2,5  caxeta en lo riu, tramès-hi una  de ses mecipes. E pres la caxeta, 6 e com  
Ex 2,7  7 E dix sa germana a lla filla  de Farahó: –Iré e cridaré a tu una fembra  
Ex 2,7  –Iré e cridaré a tu una fembra  de lles hebrees que puga nodrir a tu  
Ex 2,8  tantost la macipa, apellà la mara  de aquell. 9 A la qual dix la filla de  
Ex 2,9 de aquell. 9 A la qual dix la filla  de Farahó: –Prin aquest infant e nodrex- 
Ex 2,9 nodrí l’infant [*]. E dix la filla  de Farahó: –Guarda’l-ma bé, 10 car ell  
Ex 2,10  car ell ha la mia adobció en loch  de fill. E ella apellà lo nom de aquel  
Ex 2,10  loch de fill. E ella apellà lo nom  de aquel Moysèn dient: «De l’aygua l’  
Ex 2,11  havia un home agepcià que batia un  de sos frares, que era hebreu, 12 e guardà 
Ex 2,15  devant Farahó, e stech en terra  de Median, e asec-sa prop del pou. 16 E  
Ex 2,16  -sa prop del pou. 16 E lo senyor  de Median havia VII filles, les quals  
Ex 2,16  les piques per abeurar lo bastiar  de lur para. 17 E sobravanguéran los  
Ex 2,18 -los: –Per què us sou axí cuytades  de venir? 19 Ellas diguéran: –Un home  
Ex 2,19  –Un home agepcià nos ha defençat  de mà dels pastors, e encara poà a nós  
Ex 2,21 staria ab ell. E pres Siporà, filla  de aquell, per muller, 22 la quall consabé 
Ex 2,22 lo qual apellà Ètzer dient: «Lo Déu  de mon para és nostro ajudador e desliurà  
Ex 2,22  és nostro ajudador e desliurà a mi  de la mà de Farahó.» 23 Aprés molt de  
Ex 2,22  ajudador e desliurà a mi de la mà  de Farahó.» 23 Aprés molt de temps, morí  
Ex 2,23  de la mà de Farahó.» 23 Aprés molt  de temps, morí lo rey de Agipta. E  
Ex 2,23 23 Aprés molt de temps, morí lo rey  de Agipta. E sospiràran los fils de  
Ex 2,23  de Agipta. E sospiràran los fils  de Israell per rahó del treball que havían 
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Ex 2,24  Déu lur gemeguament e remenbrà’s  de lla covinensa que féu ab Abram e ab  
Ex 2,25  e reguardà nostro Senyor los fills  de Israell e desliurà’ls. 3,Tit Capítol  
Ex 3,1 Moysès guardava e paxia les ovelles  de Ytró, son sogre, secerdot de Mian, e  
Ex 3,1  de Ytró, son sogre, secerdot  de Mian, e com ell anàs e amenàs son  
Ex 3,1  lo desert, ell vench en lo munt  de Déu, en Horep. 2 E nostre Senyor  
Ex 3,2  Senyor aparech a ell en flama  de foch enmig de una romeguera, e aparia  
Ex 3,2  a ell en flama de foch enmig  de una romeguera, e aparia que’ll  
Ex 3,5  ací. Descalsa’t lo calsament  de tos peus, que lo loch en què stàs terra 
Ex 3,6  santa és. 6 E dix: –Yo són lo Déu  de tos paras, Déu de Abram e Déu de Isach  
Ex 3,6  –Yo són lo Déu de tos paras, Déu  de Abram e Déu de Isach e Déu de Jacob. E  
Ex 3,6  de tos paras, Déu de Abram e Déu  de Isach e Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa 
Ex 3,6  Déu de Abram e Déu de Isach e Déu  de Jacob. E cobrí Moysèn sa fas, car no  
Ex 3,7 Agipta, e oyí la lur clamor per raó  de lla duresa de aquells qui’lls opromían 
Ex 3,7 la lur clamor per raó de lla duresa  de aquells qui’lls opromían en les lurs  
Ex 3,8 devellat per rahó que’lls desliura  de les mans de Farahó e dels gepcians, e  
Ex 3,8  rahó que’lls desliura de les mans  de Farahó e dels gepcians, e aportar-los 
Ex 3,8 dels gepcians, e aportar-los-he  de aquella terra en terra bona e delitosa, 
Ex 3,8 terra bona e delitosa, terra fluent  de let e de mel, al loch de Canan, heteu e 
Ex 3,8  e delitosa, terra fluent de let e  de mel, al loch de Canan, heteu e amoreu e 
Ex 3,8  fluent de let e de mel, al loch  de Canan, heteu e amoreu e fariseu e eeu e 
Ex 3,9  venguda a mi, e encara la eflicció  de aquells los qualls per los agepcians  
Ex 3,10  e treuràs lo meu pobble, fills  de Israell, de Agipta. 11 E dix Moysès  
Ex 3,10  lo meu pobble, fills de Israell,  de Agipta. 11 E dix Moysès [*]: –Qui són  
Ex 3,11  vaja a Farahó e que git los fills  de Israell de Agipta? 12 E dix-li Déu:  
Ex 3,11  e que git los fills de Israell  de Agipta? 12 E dix-li Déu: –Yo seré ab  
Ex 3,12 ·t tramet: com trauràs lo poble meu  de Agipta, tu sacrificaràs a Déu sobra lo  
Ex 3,13  Senyor: –Vet que yo vaig als fills  de Israell e diré a ells: “Lo Déu de  
Ex 3,13  de Israell e diré a ells: “Lo Déu  de vostres paras me tremet a vós”; e si  
Ex 3,15  fills d’Iraell: “Lo Senyor, Déu  de vostres paras, ma tramet a vós, Déu de  
Ex 3,15 vostres paras, ma tramet a vós, Déu  de Abram, Déu de Ysach e Déu de Jacob,  
Ex 3,15  ma tramet a vós, Déu de Abram, Déu  de Ysach e Déu de Jacob, dient: Aquest és  
Ex 3,15  Déu de Abram, Déu de Ysach e Déu  de Jacob, dient: Aquest és a mi mon nom  
Ex 3,15  aquest és lo meu memorial  de generació en generació.” 16 Vé, ajusta  
Ex 3,16 generació.” 16 Vé, ajusta los vells  de Israell, e digues a ells: “Lo Déus de  
Ex 3,16  Israell, e digues a ells: “Lo Déus  de vostres pares aparaech a mi, lo Déu de  
Ex 3,16 vostres pares aparaech a mi, lo Déu  de Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob 
Ex 3,16  a mi, lo Déu de Abram, lo Déu  de Ysach, lo Déu de Jacob me tramet a vós  
Ex 3,16  de Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu  de Jacob me tramet a vós dient: Vesitant  
Ex 3,17  Agipta, 17 e dix que aportaré vós  de la aflecció de Agipta en terra de  
Ex 3,17 dix que aportaré vós de la aflecció  de Agipta en terra de Canan, hateu e  
Ex 3,17  de la aflecció de Agipta en terra  de Canan, hateu e amoreu e fariseu e aveu  
Ex 3,17 e aveu e gebuseu, a la terra fluent  de let e de mel.” 18 E ògan la mia veu, e  
Ex 3,17 gebuseu, a la terra fluent de let e  de mel.” 18 E ògan la mia veu, e entraràs  
Ex 3,18  mia veu, e entraràs tu e los vells  de Israell al rey de Agipta, e diràs a  
Ex 3,18  tu e los vells de Israell al rey  de Agipta, e diràs a ells: “Lo Senyor, Déu 
Ex 3,18  apellà a nós, e irem per via  de III dies per lo desert per ço que  
Ex 3,19  yo sé que no lexarà a vós lo rey  de Agipta per ço que us ne anets sinó per  
Ex 4,5  per ço que crèguan que aparech Déu  de tos paras, Abram, Ysach e Jacob. 6 Dix  
Ex 4,10  car yo no són bel perler, e  de aquests III dies yo no antandria so que 
Ex 4,10  E he enpatxada la bocha, e só tart  de lengua. 11 Dix Déu a ell: –Qui féu la  
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Ex 4,11 11 Dix Déu a ell: –Qui féu la boqua  de ll’home, o qui ha fabregat lo sort o  
Ex 4,15  e posa la mia peraula en la boqua  de aquell, e yo seré en la tua boqua e en  
Ex 4,20  e tornà en Agipta portant la verge  de Déu en la mà. 21 E dix a ell nostra  
Ex 4,25  E tantost Siporà pres una squerda  de pedra aguda e tallà lo prepusi de son  
Ex 4,25  de pedra aguda e tallà lo prepusi  de son fill, e toquà los peus de aquell e  
Ex 4,25  de son fill, e toquà los peus  de aquell e dix: «Tu est nuvi de sanch a  
Ex 4,25  peus de aquell e dix: «Tu est nuvi  de sanch a mi.» 26 E lexà aquell pus que  
Ex 4,26  lexà aquell pus que hach dit «nuvi  de sanch a mi», per circuncisió. 27 E dix  
Ex 4,27  27 E dix Déu a Aron: –Ix ancontre  de Moysèn en lo desert. Lo qual li axí a  
Ex 4,27  Lo qual li axí a carere en lo munt  de Déu e besà-llo. 28 E recomtà-li  
Ex 4,29 abdossos e ajustàran tots los vells  de Israell. 30 E dix-los Aron totes les  
Ex 5,1  -li: –Açò diu nostre Senyor, Déu  de Israell: “Lexa anar lo meu poble per so 
Ex 5,3  lexaré. 3 E ells diguéran: –Lo rey  de Israell apellà nós per ço que anem la  
Ex 5,3  apellà nós per ço que anem la via  de III dies per lo desert e que  
Ex 5,4 en morteldat. 4 E dix a ells lo rey  de Agipta: –Per què Moysèn e Aron sou  
Ex 5,4  e Aron sou curosos del poble e  de lurs obres? Anats fer vostres fets! 5 E 
Ex 5,5  a son consell: –Molt és lo poble  de la terra. Vejats quanta companya esvaex 
Ex 5,5  saria ells si’ls donàvets repòs  de lles obres. 6 E manà en aquell dia lo  
Ex 5,7  7 –D’aquí avant no donets gens  de palla al poble per mesclar-la ab lo  
Ex 5,7  poble per mesclar-la ab lo brach  de les regoles, ne lenya per coure-les,  
Ex 5,10  10 E axíran los sobreposats  de lles obres [*] e diguéran al poble:  
Ex 5,11  haver, e no us serà aminvat res  de vostre obra. 12 E fou scampat lo poble  
Ex 5,12  scampat lo poble per tota la terra  de Agipta per ço que colísan la palla del  
Ex 5,13  del restol. 13 E lurs sobreposats  de lles obres lo menasàvan dient:  
Ex 5,17  vagats en ociositat, e per amor  de açò diets: “Anem a sacreficar a Déu.”  
Ex 5,18  e retets segons costuma lo nombre  de lles regoles 19 [*] per cascun dia. 20  
Ex 5,20  que stàvan encontra lo aximent  de Faraó, 21 e diguéran a ells: –Veja  
Ex 6,1  ells, e ab mà poderosa gitaré ells  de lla terra sua. 2 E perlà nostre Senyor  
Ex 6,4  ab ells que daria a ells la terra  de Cananan per perigrinació de aquells, en 
Ex 6,4  terra de Cananan per perigrinació  de aquells, en la quall foren peregrins e  
Ex 6,5  opréman, e són stat remenbrat  de lla mia covinença. 6 E per amor de açò  
Ex 6,6  de lla mia covinença. 6 E per amor  de açò jo dich alls fills d’Iraell: “Yo  
Ex 6,6  són lo Senyor que treuré vós [*]  de lla servitut d’ell, e rembré-us ab  
Ex 6,9  les peraules aquestes als fills  de Israell, los quals no ohíran ell per  
Ex 6,9  no ohíran ell per rahó del treball  de lur sparit e per lo obra dura. 10 E  
Ex 6,11  [*] que yaquesca axir los fills  de Israell de la terra sua. 12 E respòs  
Ex 6,11  yaquesca axir los fills de Israell  de la terra sua. 12 E respòs Moysès devant 
Ex 6,13 als fills d’Iraell e a Farahó, rey  de Agipta, per ço que trasquésan los fills 
Ex 6,13  que trasquésan los fills d’Isrell  de Agipta. 14 E aquests són los prínceps  
Ex 6,14  14 E aquests són los prínceps  de les casades per companyas suas. Fills  
Ex 6,14  casades per companyas suas. Fills  de Rubèn, major nat de Isrell, fóran:  
Ex 6,14  suas. Fills de Rubèn, major nat  de Isrell, fóran: Enoch [*] e Sarí e  
Ex 6,15  15 Aquests són les parentats  de Rubèn. E los fills de Simeon foren:  
Ex 6,15 les parentats de Rubèn. E los fills  de Simeon foren: Jamuell e Jamín e Atoch e 
Ex 6,15  e Jachim e Soher e Saüll, fill  de la cananea. Aquests són los perentats  
Ex 6,15  cananea. Aquests són los perentats  de Simeon. 16 Aquests són los fills de  
Ex 6,16 de Simeon. 16 Aquests són los fills  de Leví per lurs cognicions: Gerson e Caad 
Ex 6,16  Gerson e Caad e Merarí. E los anys  de la vida de Leví foren CXXXVII anys. 17  
Ex 6,16  e Merarí. E los anys de la vida  de Leví foren CXXXVII anys. 17 E los fills 
Ex 6,17  foren CXXXVII anys. 17 E los fills  de Gerson, fills de Leví, foren: Lebení e  
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Ex 6,17  17 E los fills de Gerson, fills  de Leví, foren: Lebení e Semeý per lurs  
Ex 6,18 per lurs cognicions. 18 E los fills  de Caad, fills de Leví, fóran: Aram e  
Ex 6,18  18 E los fills de Caad, fills  de Leví, fóran: Aram e Asuar e Hobron e  
Ex 6,18 Asuar e Hobron e Ozibal. E los anys  de Caad foren CXXXIII. 19 E los fills de  
Ex 6,19  Caad foren CXXXIII. 19 E los fills  de Merarí, fills de Leví, fóran: Moarí e  
Ex 6,19  19 E los fills de Merarí, fills  de Leví, fóran: Moarí e Musí. Aquests tots 
Ex 6,19  Aquests tots fóran los parantats  de Leví per les sues companyes. 20 E pres  
Ex 6,20  e Moysèn e Marian. Fóran los anys  de la vida d’Amram CXXXVII anys. 21 E los 
Ex 6,21  Amram CXXXVII anys. 21 E los fills  de Ysacar foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E  
Ex 6,22  Coré e Neb e Sacrí. 22 E los fills  de Ezibell foren: Misaell [*]. 23 E pres  
Ex 6,23 23 E pres Aron muller Elisebe filla  de Eminedab, [*] e Buy e Alazar e Tamar.  
Ex 6,24  24 [*] Aquests són los parantats  de Cariatarim. 25 Alatzar, fill de Aron,  
Ex 6,25  de Cariatarim. 25 Alatzar, fill  de Aron, sacerdot, pres per muller de les  
Ex 6,25  de Aron, sacerdot, pres per muller  de les filles de Putiell, le quall parí a  
Ex 6,25  pres per muller de les filles  de Putiell, le quall parí a ell Fineàs. E  
Ex 6,25  ell Fineàs. E aquests són prínceps  de lles companyes dels levins e los  
Ex 6,26 que traguésan lurs fills d’Israell  de lla terra de Agipte sobra les hosts, 27 
Ex 6,26  lurs fills d’Israell de lla terra  de Agipte sobra les hosts, 27 e aquests  
Ex 6,27  aquells qui perlàran a Farahó, rey  de Agipta, per traura los fills de Israell 
Ex 6,27 rey de Agipta, per traura los fills  de Israell de lla terra de Agipta, e  
Ex 6,27  per traura los fills de Israell  de lla terra de Agipta, e aquest és Moysès 
Ex 6,27  los fills de Israell de lla terra  de Agipta, e aquest és Moysès e Aron 28 en 
Ex 6,28  a ells nostre Senyor en terra  de Agipta. Capítol VII 29 E perlà Déu a  
Ex 6,29  són lo Senyor. Parla a Farahó, rey  de Agipta, totes les coses que yo parle a  
Ex 7,2 a Faraó que jaquesca axir los fills  de Israell de lla terra sua. 3 E yo  
Ex 7,2  jaquesca axir los fills de Israell  de lla terra sua. 3 E yo anduriré lo seu  
Ex 7,3  e mes meravelles en la terra  de Agipta. 4 E no oyrà a vós lo rey  
Ex 7,4  e lo meu poble, fills d’Israell,  de terra de Agipta ab grans juÿns, 5 per  
Ex 7,4  poble, fills d’Israell, de terra  de Agipta ab grans juÿns, 5 per ço que  
Ex 7,7 com los manà Déu. 7 Era Moysèn home  de LXXX anys e Aron de LXXXIII com  
Ex 7,7 Era Moysèn home de LXXX anys e Aron  de LXXXIII com perlàran a Farahó. 8 E dix  
Ex 7,12  e tornàran colobres; mas la vergua  de Aron devorà la vergue de aquells. 13 E  
Ex 7,12  la vergua de Aron devorà la vergue  de aquells. 13 E fou anduraÿt lo cor de  
Ex 7,13  aquells. 13 E fou anduraÿt lo cor  de Farahó, e no oyí aquells, axí com havia 
Ex 7,14  Dix Déu a Moysèn: –Greu és lo cor  de Farahó, que no vol lexar lo poble. 15  
Ex 7,19  e astín la tua mà sobre les ayguas  de Agipta e sobra los flums de aquells, e  
Ex 7,19  ayguas de Agipta e sobra los flums  de aquells, e los rius e los stanys e tots 
Ex 7,19  rius e los stanys e tots los lochs  de lles aygües, per ço que tórnan en sanch 
Ex 7,19  e que sia crúor en tota la terra  de Agipta, axí en vaxells de fust com de  
Ex 7,19  la terra de Agipta, axí en vaxells  de fust com de pedra.” 20 E faéran-ho  
Ex 7,19  Agipta, axí en vaxells de fust com  de pedra.” 20 E faéran-ho axí Moysès e  
Ex 7,22 ancantaments, e fou anduraÿt lo cor  de Farahó e no l’oí, axí com havia manat  
Ex 7,24 poguésan beura, car no podían beura  de lla aygua del flum. 25 E fóran complits 
Ex 8,3 granots, 3 e buliran tots los flums  de granotes, e pujaran e antreran en la  
Ex 8,3  la tua careta, e sobra la casa  de tos serfs e del teu poble, e en los  
Ex 8,5  e aduré granotes sobra la terra  de Agipte.” 6 E stès la mà Aron sobre les  
Ex 8,6  E stès la mà Aron sobre les ayguas  de Agipta, e pujàran les granotes e  
Ex 8,7  adugéran granotes sobra la terra  de Agipta. 8 Apallà Farahó Moysèn e Aron e 
Ex 8,8  lo Senyor que tolgue les granotes  de mi e mon poble, e yo lexaré anar lo seu 
Ex 8,11  11 e pertir-s’han les granotes  de tu e de la tua casa, e dells teus  
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Ex 8,11  -s’han les granotes de tu e  de la tua casa, e dells teus infants e  
Ex 8,12  lo flum. 12 E axíran Moisèn e Aron  de Farahó. Apellà Moysèn nostre Senyor  
Ex 8,13 féu nostro Senyor segons la peraula  de Moysèn, e fóran morts los granots de  
Ex 8,13  Moysèn, e fóran morts los granots  de lles cases e de lles villes e dells  
Ex 8,13  morts los granots de lles cases e  de lles villes e dells camps, 14 e  
Ex 8,16  “Stin la tua mà e percut la pols  de lla terra, e seran poys en tota la  
Ex 8,16  poys en tota la universa terra  de Egipta.” 17 E féu-ho axí, car stès  
Ex 8,17 tanent la sua verge, e ferí la pols  de lla terra, e fóran fets poys [*] per  
Ex 8,17  fets poys [*] per tota la terra  de Agipta. 18 E féran atratal los  
Ex 8,19  los ancantadors [*]: –Lo dit  de Déu és ací. E fou anderoÿt lo cor de  
Ex 8,19  Déu és ací. E fou anderoÿt lo cor  de Farahó, e no oý ells, axí com havia dit 
Ex 8,21 en totes les tues casas tot linatja  de mosques [*]. 22 En aquell dia yo faré  
Ex 8,22  dia yo faré meravelles en la terra  de Gossen, en lo qual és lo meu poble, car 
Ex 8,22 tu conegues que yo són Senyor enmig  de lla terra, 23 e posaré divisió entre lo 
Ex 8,24  mosques molt males en la casa  de Farahó e de son poble [*], e fou  
Ex 8,24  molt males en la casa de Farahó e  de son poble [*], e fou coronpuda la terra 
Ex 8,24  la terra per aquesta manera  de mosques. 25 Apellà Farahó Moysèn e Aron 
Ex 8,26  Moysès: –No’s pot axí fer †menys  de totes les obres† dels agepcians  
Ex 8,27  27 Nós irem per lo desert andadura  de III dies. Aquí sacrificarem al Senyor  
Ex 8,31  31 lo qual féu sagons la peraula  de aquel, e tolch les mosques a Farahó e a 
Ex 8,32 vista una. 32 E fou anduraït lo cor  de Farahó, axí que en aquesta veguada no  
Ex 9,4 dels agepcians, axí que no perí res  de alò que pertanya als fills de Israell.  
Ex 9,4  res de alò que pertanya als fills  de Israell. 5 E ordonà nostre Senyor lo  
Ex 9,7  del bastiar que posaÿan los fills  de Israell. Diguéran-li que no. Agreujà  
Ex 9,7  -li que no. Agreujà’s lo cor  de Farahó e no lexà anar lo poble. 8 E dix 
Ex 9,8  Aron: –Prenets vostras punys plens  de cenra [*], 9 [*] pols sobra la terra de 
Ex 9,9  [*], 9 [*] pols sobra la terra  de Agipta, e serrà sobra los hòmens e las  
Ex 9,9  sobra los hòmens e las bèsties  de Agipta verolla. 10 E ells stàvan devant 
Ex 9,10  stàvan devant Farahó, e prenguéran  de la pols de la cenra del forn, e scampà  
Ex 9,10  Farahó, e prenguéran de la pols  de la cenra del forn, e scampà aquella  
Ex 9,11  star devant Moysèn per rahó  de lla verola que en ells era [*]. 12 E  
Ex 9,12  era [*]. 12 E Déu anduraý lo cor  de Farahó, e no oí ells, axí com havia dit 
Ex 9,16  a mi [*]. 15 [*] 16 E per amor  de açò yo t’he posat, que mostre a tu ma  
Ex 9,19  ajustat, serà mort per lo caÿment  de la padruscha.” 20-21 [*] 22 E dix Déu a 
Ex 9,22 padruscha en tota la universa terra  de Agipta, sobra los hòmens e sobra [*] la 
Ex 9,22 herba dell camp, e an tota la terra  de Agipte. 23 E stès Moysès la verge vers  
Ex 9,23  trons e pedruscada e descoriments  de lamps [*]. Ploch nostre Senyor pedra  
Ex 9,23  nostre Senyor pedra sobra la terra  de Agipta, 24 [*] e fo en cantitat que  
Ex 9,25  [*] tot ço que trobà en los camps,  de l’home entrò a la fembra, ferí [*], e  
Ex 9,25  e tota la herba e tots los arbres  de la regió tranchà le padrusca, 26 sols  
Ex 9,26  le padrusca, 26 sols en la terra  de Gosen, on éran los fills d’Israell  
Ex 9,28  anar vós e que en nanguna manera  de aquí avant no romanguats. 29 E dix  
Ex 9,29  E dix Moysèn: –Quant yo seré axit  de lla ciutat, estendré la mia mà a nostre 
Ex 9,35 peccat, 35 e fou anduraÿt son cor e  de sos serfs [*], e no lexà anar lo poble  
Ex 10,1  car yo he anduraÿt lo seu cor e  de sos serfs per ço que yo faça aquests  
Ex 10,2 ho comtes en les orelles dels fills  de Israell. E de totes aquelles coses que  
Ex 10,2  orelles dels fills de Israell. E  de totes aquelles coses que són  
Ex 10,4  ho vols fer, vet que yo aduré [*]  de terra lengostes en la tua casa 5 enaxí  
Ex 10,5 cobriran tota la terra, axí que res  de ella no aparà, e menjaran tot ço que és 
Ex 10,6  6 e ompliran les casas tuas e  de tos serfs [*].” [*] 7 Diguéran los  
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Ex 10,7  [*].” [*] 7 Diguéran los serfs  de Farahó: –Per què sofarim nós açò? Lexem 
Ex 10,9 tot nostre arnès, car gran festa és  de nostre Senyor. 10 [*] –[*] Com lexaré  
Ex 10,12  –Stin la tua mà sobra la terra  de Agipta, als lagosts [*], que ménjan  
Ex 10,13  le sua verge Moysès sobra la terra  de Agipta e nostra Senyor tramès vent  
Ex 10,14  e pujàran sobra la universa terra  de Egipte, e foren [*] sens nombre [*], 15 
Ex 10,15 15 [*]. E fou manjada tota la herba  de la universa terra, e tots los poms dels 
Ex 10,17  nostre Senyor vostre que leu  de mi aquesta mort. 18 Exí Moysèn devant  
Ex 10,19  nostre Senyor, 19 que féu bufar  de mantinent lo vent de occident [*], e  
Ex 10,19  que féu bufar de mantinent lo vent  de occident [*], e féu levar les lagostes  
Ex 10,19  no’n romàs una en totes les fins  de Agipte. 20 E anduraý nostra Senyor lo  
Ex 10,20  20 E anduraý nostra Senyor lo cor  de Farahó, e no’n lexà anar los fills d’ 
Ex 10,21  seran tanebres sobre tota la terra  de Agipta, tant fosch que a palpar hauran. 
Ex 10,22  horibles en tota la universa terra  de Agipta per III dies, 23 enaxí que nangú 
Ex 10,26  hy romandrà d’ells una ungla, ni  de aquellas coses qui són necesàrias a  
Ex 10,27  27 Enduraý nostre Senyor lo cor  de Farahó, e no volch lexar anar ells. 28  
Ex 10,28 E dix Farahó a Moysèn: –Pertex-ta  de mi, e guarda d’aquí avant no veges le  
Ex 11,1 Déu a Moysèn: –Encara tocaré Farahó  de una plagua, e Agipta, e aprés açò lexar 
Ex 11,3  gran baró meravallosament en terra  de Agipta, devant [*] Farahó e devant tot  
Ex 11,5 5 e moran tots los primers nats [*]  de Farahó, saent sobra son siti, entrò al  
Ex 11,5 sobra son siti, entrò al primer nat  de la serventa que és detràs la molla, e  
Ex 11,5  la molla, e tots los primers nats  de les bèsties. 6 E serà gran clamor en  
Ex 11,6  clamor en tota la universa terra  de Agipta, tal que no fo debans ne serà  
Ex 11,7 que no fo debans ne serà aprés; 7 e  de tots los fills d’Iraell no morà un ca  
Ex 11,9  –Ferehó no us oyrà, per molts  de senyals que fàsan en la terra de  
Ex 11,9  de senyals que fàsan en la terra  de Egipte. 10 Moysèn e Aron faéran tots  
Ex 11,10  e nostre Senyor anduraý lo cor  de Farahó, que no lexà axir lo poble d’  
Ex 11,10  no lexà axir lo poble d’Israell  de tota la sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 
Ex 12,1  E Déu dix a Moysèn e Aron en terra  de Agipte: 2 –Lo mes aquest és a vós  
Ex 12,2  és a vós començament e primer mes  de l’any. 3 Perlats a tota la universa  
Ex 12,3  X dia d’aquest mes prengua cascú  de vós per casada un anyell a lurs casas.  
Ex 12,4  prengua ell son vaý que és prop  de la sua casa, segons los nombres de lles 
Ex 12,4  de la sua casa, segons los nombres  de lles ànimes que sían sufacients a  
Ex 12,5  e pendrets [*] dells moltons e  de les ovelles. 6 E servats-las entrò al 
Ex 12,6  mes aquest, e sacrificaran ella  de tota la mulltitut dells fills d’  
Ex 12,7  Israell en lo vespra. 7 E pendran  de lla sanch d’él, e posar-n’han sobra 
Ex 12,7 cascuna porta e en los sobralindars  de lla casa on menjaran ell. 8 E menjarets 
Ex 12,12  ell a Déu. 12 »E pasaré per terra  de Agipta e en le nit aquesta faré tots  
Ex 12,12  tots los primers nats en la terra  de Agipta, de l’hom entrò a lla bèstia, e 
Ex 12,12 primers nats en la terra de Agipta,  de l’hom entrò a lla bèstia, e [*] faré  
Ex 12,13 vós plagua [*] com yo faré la terra  de Agipta. 14 E vós haurets aquell dia en  
Ex 12,14  en les vostres generacions, en fur  de setgle. 15 »E per VII dies menjarets l’ 
Ex 12,15  casas. Aquella ànima serà perida  de Israell que menjarà levat, del primer  
Ex 12,16  primer dia e al sagon serà encara  de gran festa e somplentitat, e’n lo dia  
Ex 12,16  aquells qui són diputats aperallar  de menjar. 17 E observats lo alís, cor en  
Ex 12,17 del dia aquest traguí vostres hosts  de terra de Agipta, e guardarets lo dia  
Ex 12,17  traguí vostres hosts de terra  de Agipta, e guardarets lo dia aquest en  
Ex 12,18  menjarets l’alís entrò a XXI dia  de aquell matex mes, a vespra. 19 Per VII  
Ex 12,19  cosa levada, parirà la ànima  de aquell de lla coŀleció d’Iraell, axí  
Ex 12,19  levada, parirà la ànima de aquell  de lla coŀleció d’Iraell, axí dells  
Ex 12,19  axí dells stranys com dels nedius  de lla terra. 20 [*] 21 E apellà Moysèn  
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Ex 12,22  la Pasqua. 22 E farets un salpacer  de una menada de hysop, e mullerets en la  
Ex 12,22  E farets un salpacer de una menada  de hysop, e mullerets en la sanch, e  
Ex 12,22  e abdossos perestatges. E nangú  de vós no ischa fora de lla porta de la  
Ex 12,22  E nangú de vós no ischa fora  de lla porta de la sua casa entrò al matí, 
Ex 12,22  de vós no ischa fora de lla porta  de la sua casa entrò al matí, 23 car Déu  
Ex 12,29 nostra Senyor tots los primers nats  de terra de Agipta, del primer nat [*] de  
Ex 12,29  tots los primers nats de terra  de Agipta, del primer nat [*] de lles  
Ex 12,29 terra de Agipta, del primer nat [*]  de lles catives que éran en càrser, e tots 
Ex 12,29  en càrser, e tots los primers nats  de lles bèsties. 30 Levà’s Farahó de nits 
Ex 12,30  de lles bèsties. 30 Levà’s Farahó  de nits e tots sos serfs [*], e fon nade  
Ex 12,31 d’entre mon poble, vós e als fills  de Israell, e anats sacrificar al Senyor  
Ex 12,33 e banaÿts mi. 33 E sforçà’s Agipta  de anviar-los fora la terra dient: «Tots 
Ex 12,35 lurs musclos. 35 E faéran los fills  de Israell axí com manà Moysèn a ells, car 
Ex 12,39  E coguéran la pasta que traguéran  de Agipta e féran-na pans alisos, los  
Ex 12,39 ·s poch levar, car covania’ls axir  de Agipta, e no pogéran fer nanguna  
Ex 12,41  aquell matex dia exí tota la host  de nostre Senyor de lla terra de Agipta.  
Ex 12,41  exí tota la host de nostre Senyor  de lla terra de Agipta. 42 Nit és aquesta  
Ex 12,41  host de nostre Senyor de lla terra  de Agipta. 42 Nit és aquesta observadora a 
Ex 12,42  a nostro Senyor, car adux a ells  de la terra de Agipta; aquesta dèvan  
Ex 12,42 Senyor, car adux a ells de la terra  de Agipta; aquesta dèvan observar tots los 
Ex 12,43  e Aron: –Aquesta és la relegió  de Pasca: »Nangun hom strany no manuch d’ 
Ex 12,46  casa lo menjarets, e no traurets  de lla carn d’aquell dafora, ne  
Ex 12,48 ça a salebrar, e serà axí com nadiu  de lla terra; e si algú no serà sircuncís, 
Ex 12,51  nostre Senyor los fills d’Iraell  de terra d’Egipta per les sues hosts.  
Ex 13,3  aquest dia en lo qual sots axits  de Agipta, de casa de servitut, car en mà  
Ex 13,3  en lo qual sots axits de Agipta,  de casa de servitut, car en mà fort vos n’ 
Ex 13,3  qual sots axits de Agipta, de casa  de servitut, car en mà fort vos n’ha  
Ex 13,4  pa levat. 4 Vuy axirets ab mes nou  de la spiga, 5 e us matrà nostro Senyor en 
Ex 13,5  que’lls donaria aquí terra fluent  de let e de mel. E salabrats aquest dia en 
Ex 13,5  donaria aquí terra fluent de let e  de mel. E salabrats aquest dia en cascuna  
Ex 13,5  E salabrats aquest dia en cascuna  de vostras casas en aquest mes. 6 VII dies 
Ex 13,8  féu nostre Senyor a mi com tragué  de Agipta.” 9 E serà quax senyal en la tua 
Ex 13,9  tots vulls, per ço que lla lig  de nostre Senyor sia tostemps en la tua  
Ex 13,9  fort mà tragué a tu nostre Senyor  de Agipta. 10 Per la quall cosa tu  
Ex 13,13  al Senyor. 13 E lo primer nat  de l’assa muderàs per ovelle, si no’l  
Ex 13,13  si no’l reembràs [*] per preu  de [*]. 14 Com te demenaran tos fills demà 
Ex 13,14 “En mà fort nos tragué nostre Seyor  de terra de Agipta, de casa de servitut,  
Ex 13,14  nos tragué nostre Seyor de terra  de Agipta, de casa de servitut, 15 car  
Ex 13,14  nostre Seyor de terra de Agipta,  de casa de servitut, 15 car Farahó era  
Ex 13,14  Seyor de terra de Agipta, de casa  de servitut, 15 car Farahó era anduraÿt e  
Ex 13,15  Senyor ocís tots los primers nats  de lla terra de Agipta, dels primers nats  
Ex 13,15  tots los primers nats de lla terra  de Agipta, dels primers nats dels hòmens  
Ex 13,15  dels hòmens entrò al primer nat  de lles bèsties. E per amor d’açò yo  
Ex 13,15 que obre vullva, e tots los primers  de mos fills [*].” 16 Serà quax senyal [*] 
Ex 13,16 fills [*].” 16 Serà quax senyal [*]  de remenbrament entre tos vulls [*]. 17 E  
Ex 13,18  per la via dell desert que és prop  de la Mar Roja. E armats pujàran los fills 
Ex 13,18 armats pujàran los fills d’Israell  de lla terra de Egipta. 19 E pres Moysèn  
Ex 13,18  los fills d’Israell de lla terra  de Egipta. 19 E pres Moysèn la ossa de  
Ex 13,19 de Egipta. 19 E pres Moysèn la ossa  de Josep ab si, per ço com ell conjurà los 
Ex 13,20  ossa ab vós.» 20 E moguéran-sa  de Sachot e pasàran en Heasom, en los  
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Ex 13,20  e pasàran en Heasom, en los strems  de lla fi del desert. 21 E Déu anava  
Ex 13,21  ells per mostrar-los la via,  de dia en una colomna de nuu e de nits en  
Ex 13,21 -los la via, de dia en una colomna  de nuu e de nits en una colomna de foch,  
Ex 13,21 via, de dia en una colomna de nuu e  de nits en una colomna de foch, per ço que 
Ex 13,21  de nuu e de nits en una colomna  de foch, per ço que los mostràs la via  
Ex 13,22  temps. 22 No’s partia d’éls,  de dia la colona de la nuu ne la colona  
Ex 13,22 ’s partia d’éls, de dia la colona  de la nuu ne la colona del foch de nit,  
Ex 13,22  de la nuu ne la colona del foch  de nit, devant lo poble d’Israell. 14,Tit 
Ex 14,2  e que’s mètan per la regió  de Piaròs, qui és entre Meochdoll e la  
Ex 14,5  fugia, e fou trastornat lo cor  de Farahó e dells serfs d’aquel sobra lo  
Ex 14,7  e totes les altres caretas  de Agipta a obs de lla host. 8 E anduraý  
Ex 14,7  les altres caretas de Agipta a obs  de lla host. 8 E anduraý nostra Senyor lo  
Ex 14,8  8 E anduraý nostra Senyor lo cor  de Farahó, rey de Agipta, e pasaguí los  
Ex 14,8 nostra Senyor lo cor de Farahó, rey  de Agipta, e pasaguí los fills de Israell; 
Ex 14,8  rey de Agipta, e pasaguí los fills  de Israell; e aquells éran axits ab mà  
Ex 14,11  volgut fer açò, que’ns tragueses  de Agipta? 12 ¿No’s aquesta la peraula  
Ex 14,12  díem en Agipta dient: “Pertex-ta  de nós per so que serviscam los  
Ex 14,13  e stats e vajats les meravelles  de nostre Senyor que’lls farà vuy, car  
Ex 14,15 què’t clamas a mi? Parla als fills  de Israell que’s mòguan, 16 e tu leva la  
Ex 14,16 fills d’Iraell e que pàsan per mig  de lla Mar Roja en sech. 17 E yo andurayré 
Ex 14,17  en sech. 17 E yo andurayré lo cor  de Farahó e dells agepcians per ço que  
Ex 14,19  18 [*] 19 E moch-sa l’àngell  de Déu qui guiava la posada d’Israell, e  
Ex 14,19  ells, ab ells agualment una colona  de nuu [*]; 20 stech entre le posade dells 
Ex 14,20  stech entre le posade dells fills  de Israell e los agepcians, scuradat erra  
Ex 14,22  los fills d’Iraell per mig  de lla mar en sech, e era la mar axí com a 
Ex 14,22  la mar axí com a mur a lla dresta  de aquells a e lla sinestra. 23 E los  
Ex 14,23  aprés ells, e tots los cavalcants  de Farahó e totes les caretas intràran per 
Ex 14,23  totes les caretas intràran per mig  de lla mar. 24 E com fou venguda la  
Ex 14,24 la posada dells agepcians en colona  de foch e en nuu, destroví la posada dells 
Ex 14,25  agepcians, 25 e sotsobrà la roda  de lles caretas dells agepcians, e aportà  
Ex 14,28  e tota la cavallaria e la host  de Farahó qui’lls pasaguia, aquí naguàran 
Ex 14,30  nostre Senyor en aquel dia Israell  de la mà dells agepcians, 31 e vaéran los  
Ex 14,31  los agepcians morts sobra la riba  de la mar. E vaéran los fills d’Israell  
Ex 15,2 és mon Déu, e yo glorificaré lo Déu  de mon para, e yo axalçaré ell. 3 Nostra  
Ex 15,4  és Totpoderós. 4 Car les caretas  de Farahó e tota la sua host gità en mar, 
Ex 15,4  en mar, e tots los alets prínceps  de aquells són nagats en la Mar Roge, 5  
Ex 15,7 farit los anamichs, 7 e en multitut  de la tua glòria has deposats los  
Ex 15,8  axí com a palla, 8 e en l’esparit  de la tua furor són ajustades les ayguas, 
Ex 15,8  als abisos fóran reblits enmig  de la mar. 9 L’anamich dix: «Jo’ls  
Ex 15,14  e són aïrats, los habitadors  de Falestim [*]. 15-18 [*] 19 És  
Ex 15,19  19 És entrada la cavelaria  de Farahó ab caretes e ab cavalcadors en  
Ex 15,19 e retornàran demunt ells les aygües  de la mar, e los fills de Israell entràran 
Ex 15,19  les aygües de la mar, e los fills  de Israell entràran per sech enmig de lla  
Ex 15,19  de Israell entràran per sech enmig  de lla mar. 20 E pres Mariam, sor de Aron, 
Ex 15,20  de lla mar. 20 E pres Mariam, sor  de Aron, lo temboret en la mà, e  
Ex 15,22  Moysèn e Aron los fills d’Israell  de la Mar Roja, e intràran-se’n en lo  
Ex 15,22  e intràran-se’n en lo desert  de Sur, e anàran III dies per lo desert, e 
Ex 15,23  e no poguéran beure les ayguas  de Marech per so com éran amarsoses; per  
Ex 15,27 venguéran en Helim, on ha XII fonts  de aygües e LXX palmes, e posàran aquí  
Ex 16,1  Capítol XVI 1 E moguéran-sa  de Helim, e vench tota la multitut dels  
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Ex 16,1  dels fills d’Iraell en lo desert  de Sín, lo quall és entre Helim e Synaý,  
Ex 16,1  dia del mes aprés que fóran axits  de terra de Agipta. 2 E murmurà tota la  
Ex 16,1  mes aprés que fóran axits de terra  de Agipta. 2 E murmurà tota la congregació 
Ex 16,3  –Més amàram éser morts per la mà  de nostre Senyor en la terra de Agipta, on 
Ex 16,3  la mà de nostre Senyor en la terra  de Agipta, on saýam sobra les olles de les 
Ex 16,3 de Agipta, on saýam sobra les olles  de les carns e menjàvam pa en sadolament.  
Ex 16,3 ço que aucies tota aquesta multitut  de fam? 4 E dix Déu a Moysèn: –Veus que yo 
Ex 16,5 E en lo die VI colían-na II tants  de asò que solían cullir per sengles dies. 
Ex 16,6  Moysès e Aron a tots los fills  de Ysraell: –Al vespra sabrets que nostro  
Ex 16,6  que nostro Senyor trasch-vos  de terra de Agipta, 7 e al matí vauràs la  
Ex 16,6 nostro Senyor trasch-vos de terra  de Agipta, 7 e al matí vauràs la glòria de 
Ex 16,7  7 e al matí vauràs la glòria  de nostre Senyor, car ell oyí lo vostro  
Ex 16,9  a tota la universitat dells fills  de Israell: “Pujats devant lo Senyor, car  
Ex 16,10  lo desert, e veus que lla glòria  de nostra Senyor aparech en nuu. 11 E  
Ex 16,12  carns, e al matí serets sadolls  de pans, e sabrets que yo són lo Senyor  
Ex 16,14  posada [*]. 14 E cobrí tota la fas  de lla terra, e aparech en lo desert una  
Ex 16,16  la qual manà nostra Senyor: Culla  de açò cascú tant com ne haja mester a  
Ex 16,16  per cascun cap; sagons lo nombra  de les vostres ànimes que habítan en lo  
Ex 16,17  17 E faéran-ho axí los fills  de Israell. Collíran-na alguns més e  
Ex 16,22  [*]. E vanguéran tots los prínceps  de lla multitut, e recomptàran-ho a  
Ex 16,25 –Menjats aquell vuy, cor disapta és  de nostre Senyor; per amor de açò no  
Ex 16,25  és de nostre Senyor; per amor  de açò no trobarets vuy al camp. 26 En lo  
Ex 16,26  VI dia ne colits; lo VII és repòs  de nostre Senyor, e per amor de ço no  
Ex 16,26  repòs de nostre Senyor, e per amor  de ço no trobarets. 27 E vench lo VII dia, 
Ex 16,29  en lo VIª dia. Romangue cascú  de vós ab si matex, e nangú no isque de  
Ex 16,29  vós ab si matex, e nangú no isque  de son loch en lo dia VII. 30 [*] 31 E  
Ex 16,31 dia VII. 30 [*] 31 E apellà la casa  de Israell lo nom d’aquell magna, per ço  
Ex 16,31  per ço com era samblant a manera  de solandra, blanch, e la sua sabor quax  
Ex 16,31  e la sua sabor quax semblant  de crespells ab mel. 32 Dix Mosèn:  
Ex 16,32  en lo desert com vos haguí gitats  de terra d’Egipta.” 33 Dix Moysèn a Aron: 
Ex 16,35  manjàran [*] e les fins a la terra  de Canan. 36 E lo almut ab què mesuràran  
Ex 16,36 almut ab què mesuràran la magna era  de la deena part de I ephí, so és, sister. 
Ex 16,36  la magna era de la deena part  de I ephí, so és, sister. 17,Tit Capítol  
Ex 17,1  -se tota la moltitut dels fills  de Israell del desert de Sín per les sues  
Ex 17,1  dels fills de Israell del desert  de Sín per les sues alberguades, sagons la 
Ex 17,1 sues alberguades, sagons la peraula  de Déu, e posàran en Rabidim, en lo qual  
Ex 17,3  diguéran: –Per què faïst axir nós  de Agipte, per ço que [*] morísem de cet?  
Ex 17,3  de Agipte, per ço que [*] morísem  de cet? 4 Cridà Moysèn a Déu dient: –Què  
Ex 17,4 Cridà Moysèn a Déu dient: –Què faré  de aquest poble, que si no era per un poch 
Ex 17,6  staré devant, aquí demont la pedra  de Horeb, e ferràs la pedra e’xirà aygua  
Ex 17,6  -ho axí Moysèn devant los vells  de Israell, 7 per ço com temptaren Déu  
Ex 17,7  Déu ab nós o no?», apellà lo nom  de aquell loch «Temptament e barala sobre  
Ex 17,7  e barala sobre los fills  de Israell». 8 Adonchs venc Amalech per  
Ex 17,12  mà, Amalech sobrava. 12 E les mans  de Moysès eren fexugues, e prenguéran  
Ex 17,13  e Amalech e son poble en boqua  de coltell. 14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu 
Ex 17,14  libre, e liure-lo en les orelles  de Josuè. Jo daliré la mamòria de Amalech  
Ex 17,14  de Josuè. Jo daliré la mamòria  de Amalech sots lo sel. 15 Adifichà Moysèn 
Ex 17,15  Moysèn altar, e apellà lo nom  de Déu «En mon axalçament», dient 16 que  
Ex 17,16  dient 16 que solament la mà  de Déu l’havia desliurat, e la batalla de 
Ex 17,16  l’havia desliurat, e la batalla  de Déu serà contra Amalech de generació en 
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Ex 17,16  batalla de Déu serà contra Amalech  de generació en generació. 18,Tit Capítol  
Ex 18,1  XVIII 1 E com oý Jetron sacerdot  de Median, sogre de Moysèn, tot ço que  
Ex 18,1 oý Jetron sacerdot de Median, sogre  de Moysèn, tot ço que havia fet nostre  
Ex 18,1  seu, axí com Déu los havia trets  de Agipta, 2 pres Siporà, muller de  
Ex 18,2  de Agipta, 2 pres Siporà, muller  de Moysèn, la quall ell havia jaquida, 3  
Ex 18,3 la quall ell havia jaquida, 3 abdós  de aquells fills, lo qual un era apellat  
Ex 18,4 altra havia nom Aliètzar, dix: «Déu  de mon para, tu est mon ajudador e’m  
Ex 18,4  e’m desliurist del colltel  de Farahó». 5 E vench sogre de Moysèn, ab  
Ex 18,5 colltel de Farahó». 5 E vench sogre  de Moysèn, ab los fills e ab la muller de  
Ex 18,5 Moysèn, ab los fills e ab la muller  de Moysèn, en lo desert, on era la posada  
Ex 18,5  on era la posada prop del munt  de Déu, 6 e tramès a dir a Moysèn: –Jo,  
Ex 18,7  fills teus ab ella. 7 Lo qual axí  de casa e sobleguà e besà-lo, e  
Ex 18,8 Déu havia fet a Farahó [*] per amor  de Israell, e tot lo traball que era  
Ex 18,10 nostre Senyor qui’ns ha desliurats  de les mans de Faraó e de la mà dels  
Ex 18,10  qui’ns ha desliurats de les mans  de Faraó e de la mà dels egepcians [*]. 11 
Ex 18,10  desliurats de les mans de Faraó e  de la mà dels egepcians [*]. 11 Ara conech 
Ex 18,12  déus [*]. 12 E ofarí Jetró, sogra  de Moysèn, holocaust e sacrifici a Déu. E  
Ex 18,12  Déu. E vench Aron e tots los vells  de Ysraell per ço que menjàsan pa ab ell  
Ex 18,13  Astech lo poble devant Moysèn  de matí stro al vespra. 14 Com Jetró, son  
Ex 18,16  e fas-los a saber los sacrets  de Déu e la lig de aquell. 17 Dix Jetró:  
Ex 18,16 a saber los sacrets de Déu e la lig  de aquell. 17 Dix Jetró: –No és bona la  
Ex 18,20  homes que ansènyan lo manament  de Déu, e la manera del colre, e la via  
Ex 18,21  que deguéran fer. 21 Donchs, tria  de tot lo poble hòmens poderosos e temens  
Ex 18,21  que hajan en oy avarísia, e  de aquells ordona trebuns e senturions e  
Ex 18,21  trebuns e senturions e hòmens  de Les e prínceps de deenes, 22 los qualls 
Ex 18,21  e hòmens de Les e prínceps  de deenes, 22 los qualls jútjan lo poble  
Ex 18,23  fas açò, tu compleys lo ministeri  de Déu, [*] los seus manaments poràs  
Ex 18,25 consellà. 25 Mosèn alegí barons [*]  de tot lo poble de Israell, e stablí-los 
Ex 18,25  alegí barons [*] de tot lo poble  de Israell, e stablí-los prínceps del  
Ex 19,1  Capítol XVIIIIª 1 E en lo mes terç  de l’eximent d’Iraell de la terra de  
Ex 19,1 lo mes terç de l’eximent d’Iraell  de la terra de Agipta, en lo dia aquest,  
Ex 19,1 de l’eximent d’Iraell de la terra  de Agipta, en lo dia aquest, venguéran en  
Ex 19,1  dia aquest, venguéran en lo desert  de Sinayí, 2 cor ells moguéran de  
Ex 19,2  de Sinayí, 2 cor ells moguéran  de Rahabidim e vanguéran tro al desert de  
Ex 19,2 Rahabidim e vanguéran tro al desert  de Sinaý, e faéran tendes e posades en  
Ex 19,3 del munt. Dix: –Açò diràs a la casa  de Jacob, e anunciaràs açò a la casa d’  
Ex 19,4  ne com vos he portats sobre ales  de àguilles, e fiu vanir vós a mi. 5 Si  
Ex 19,5  mia covinensa, serets a mi tresor  de tots los pobles, car mia és tota la  
Ex 19,9  –Ya ara vendré a tu en una caliga  de nuu per ço que m’oja perlar lo poble  
Ex 19,9  Moysèn totes aquestes peraules  de Déu al poble, 10 e dix Déu a Moysèn:  
Ex 19,11 a ells en lo terç dia sobre lo munt  de Sinaý devant tot lo poble. 12 E  
Ex 19,12  tot hom qui toquarà al munt morà  de mort.” 13 E no tòquan él ab la mà, car  
Ex 19,16 cobrint aquell. E fon oÿda veu gran  de botzines per smeyar, e temé’s lo poble 
Ex 19,17  lo poble encontra Déu del loch  de la alberguada, e steguéran a la raÿl  
Ex 19,18  la raÿl del munt. 18 E tot lo munt  de Sinayí fumava per ço que devellava  
Ex 19,18  sobra ell ab foch, e pujava lo fum  de aquell quax com a fum de fornal. [*] 19 
Ex 19,18  lo fum de aquell quax com a fum  de fornal. [*] 19 [*] E Moysèn perlava e  
Ex 19,20 a ell. 20 Devellà Déu sobra lo munt  de Sinaý, en la suminat del munt, e apellà 
Ex 19,20 del munt, e apellà Moysèn en lo cap  de aquell. Com aquell li respongués, 21  
Ex 19,23 a Déu: –No porà nangú pujar al munt  de Sinaý, car tu has a ells testimoniejat  
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Ex 20,2 són lo Déu Senyor teu qui’t traguí  de terra de Agipta, de casa de servitut. 3 
Ex 20,2  Senyor teu qui’t traguí de terra  de Agipta, de casa de servitut. 3 »No sia  
Ex 20,2  qui’t traguí de terra de Agipta,  de casa de servitut. 3 »No sia a tu altra  
Ex 20,2  traguí de terra de Agipta, de casa  de servitut. 3 »No sia a tu altra déu sinó 
Ex 20,5  la terça e en la quarta generació  de aquells qui han en oy a mi, 6 e fas  
Ex 20,10  asse, ni ton pelegrí qui és dintra  de tes portes, 11 car VI dies són en los  
Ex 20,11  e posà en lo VIIª dia. Per amor  de açò banaý Déu lo dia del disapta e  
Ex 20,17  proïsma. 17 »No cobejaràs la casa  de ton proïsma. No desigeràs la muller de  
Ex 20,17 ton proïsma. No desigeràs la muller  de aquel, ni son servent ne sa serventa,  
Ex 20,18  veus e vaÿa los lamps e oÿa la veu  de la botzina e vaÿa lo munt fumar, e per  
Ex 20,18  e vaÿa lo munt fumar, e per açò,  de paor, estiguéran de luny. 19 E diguéran 
Ex 20,18  e per açò, de paor, estiguéran  de luny. 19 E diguéran a Moysèn: –Parle tu 
Ex 20,21  que no pequets. 21 Estech lo poble  de luny, e Moysèn se acostà a la caligua  
Ex 20,24  d’argent, 24 ço és, altar ferets  de terra, e ofarets sobra aquell  
Ex 20,25  tu. 25 »E si feràs a mi altar  de pedra, no adifiquas aquell ab pedres  
Ex 21,2  a tu, e’n lo VII any axirà franch  de grat. 3 E ab aytal vestadura com  
Ex 21,7  axirà axí com lo serf ha costumat  de axir; 8 mas si despleurà en los vulls  
Ex 21,8  8 mas si despleurà en los vulls  de son senyor al qual serà liurada,  
Ex 21,8  jaquesca-la, mas no haja poder  de vendra-la a pobla strany si  
Ex 21,10  vastiments, e no li nech lo preu  de sa nadea. 11 E si no farà aquestes [*]  
Ex 21,11  aquestes [*] coses, lexa-la anar  de grat sens moneda. 12 »E qui farà hom  
Ex 21,14  proÿsma ab enguan e’ll persaguex,  de dins mon altar lo deus pendra per ço  
Ex 21,15  15 »E qui farà son para o sa mara,  de mort muyra. 16 »E qui amblarà homa e  
Ex 21,20 verge e morà sots sa mà, digna cerà  de crim; 21 mas si sobraviurà un dia o II, 
Ex 21,21  serà tangut a pena, car la moneda  de aquell és. 22 »E si’s baralaran II  
Ex 21,26  blavesa. 26 »E com ell farà l’ull  de son serf o de sa serventa e destrovirà  
Ex 21,26  com ell farà l’ull de son serf o  de sa serventa e destrovirà ells, los lex  
Ex 21,28  e lo senyor del bou serà quiti  de açò; 29 mas si lo bou haurà costumat de 
Ex 21,29  29 mas si lo bou haurà costumat  de farir hir o ara haurà III dies, e son  
Ex 21,30  sobra ell, sia donada per la ànima  de aquell, o qualqua cosa que sia presa.  
Ex 21,34  caurà bou o assa, 34 lo senyor  de lla sisterna pach lo preu de aquella  
Ex 21,34 senyor de lla sisterna pach lo preu  de aquella bèstia que hy serà morta. 35 E  
Ex 21,36  senyor que’ll bou faria hir o ara  de III dies e no guardà aquell son senyor, 
Ex 22,2  [*] muyra; lo faridor no és tangut  de lla sanch de aquell. 3 Mas si sarà axit 
Ex 22,2  faridor no és tangut de lla sanch  de aquell. 3 Mas si sarà axit lo sol e s’ 
Ex 22,3  aquell que ferà lo furt e no ha  de què ho reta, ell deu éser venut. 4 E si 
Ex 22,6  foch e trobarà spiguas o guarbas  de forment [*], sertes aquell que ha mès  
Ex 22,7  vaxella en guarda e li serà enblat  de casa, si lo ladra serrà trobat, deu-  
Ex 22,8  ladra, acostar-se-ha lo senyor  de lla casa al jutge e jurarà que no mès  
Ex 22,8  e jurarà que no mès sa mà en asò  de son companyó 9 e sobre cosa de culpa,  
Ex 22,9  asò de son companyó 9 e sobre cosa  de culpa, axí en bou com en assa com en  
Ex 22,9  devant lo jutge, [*] veja la rahó  de abdossos, e aquell qui dirà lo jutja  
Ex 22,14  [*] 14 »E si algú manlavarà bèstia  de son proïsma e serà debilitada e morà, e 
Ex 22,14  no hi serà present, tangut és  de retra; 15 mas si serà fet en presència  
Ex 22,15  15 mas si serà fet en presència  de son senyor, no deu éser restituÿda,  
Ex 22,17  moneda del dot lo qual ha costumat  de pendra les verges. 18 »Metzineres no  
Ex 22,19  viura. 19 »E qui jaurà ab bèstia,  de mort muyra. 20 »Qui ferà sacrifici al  
Ex 22,28  Déu. 21-27 [*] 28 »No diràs mal  de Déu ne no malayràs lo príncep del  
Ex 22,29  a dar per ofarir. Los primers nats  de tos fills daràs a mi, 30 e de tos bous  
Ex 22,30  nats de tos fills daràs a mi, 30 e  de tos bous e de tes ovelles feràs  
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Ex 22,30  daràs a mi, 30 e de tos bous e  de tes ovelles feràs semblantment: VII  
Ex 23,1  Capítol XXII 1 »No sostendràs veu  de monsonaguer, ne junyes tes mans axí que 
Ex 23,2  companya an fer mal, ne en juý  de molts no digues santència [*], 3 e  
Ex 23,4  en plet. 4 »E si encontraràs bou  de ton amich o asa arant, retornar-l’  
Ex 23,5  has a ton amich; 5 e si veuràs asa  de ton amich ab càrech en tera, [*] ajudar 
Ex 23,9  trists los pelegrins, [*] en terra  de Agipta. 10 »Per VI anys sembreràs ta  
Ex 23,11  per ço que ménjan los pobles  de ton poble, e ço que hy romandrà  
Ex 23,11  del camp; e açò matex faràs [*]  de ton oliver. 12 »VI dies obreràs, e’n  
Ex 23,15  com mané a tu en lo temps del mes  de meses com axist de Agipta. E no aparàs  
Ex 23,15 lo temps del mes de meses com axist  de Agipta. E no aparàs davant mi buyt. 16  
Ex 23,16 la somplemnitat del mes, la primera  de te obra que sembreràs del camp. »E lla  
Ex 23,16  »E lla festa que és en l’aximent  de l’any, com ajustaràs tos fruyts del  
Ex 23,18  degoleràs sobra lo levat la sanch  de mon sacrifici. No romendrà lo grex de  
Ex 23,18  mon sacrifici. No romendrà lo grex  de la mia festa entrò al matí. 19 Les  
Ex 23,19  entrò al matí. 19 Les promísies  de ta terra aportaràs en la casa dell  
Ex 23,19  Déu. »No cogues cabrit ab la let  de sa mara. 20 »Vet que yo tremet lo meu  
Ex 23,22  ço que he perllat, yo seré anamich  de tos anamichs, e aflegiré aquells que a  
Ex 23,24  24 No adoreràs los déus  de aquells, ne colràs aquells [*], ans los 
Ex 23,25  tes aygües, e que leu la iniquitat  de mig de tu. 26 No serà exellada ne  
Ex 23,25  e que leu la iniquitat de mig  de tu. 26 No serà exellada ne axorquada en 
Ex 23,26  la tue terra, e compliré lo nombre  de tos dies. 27 »E la mia terror enviaré  
Ex 23,31  31 »E posaré los teus térmens  de lla Mar Roja entrò a la mar dels  
Ex 23,31  en vostres mans los habitadors  de lla terra e gitaré aquells devant vós.  
Ex 24,1  e LXX vels d’Israell, e adoreràs  de luny. 2 E solament Moysès se acostarà  
Ex 24,4 Moysèn totes les universas peraules  de nostra Senyor. E levà’s matí e adificà 
Ex 24,6  XII. 6 E pres Moysès la meytat  de la sanch e mès-la en un vaxell, e la  
Ex 24,10  d’Israell, 10 e véran lo Senyor  de Israell, e sots lo peu d’aquell quax  
Ex 24,10  e sots lo peu d’aquell quax obres  de pedres de safir o quax cel com és serè. 
Ex 24,10  peu d’aquell quax obres de pedres  de safir o quax cel com és serè. 11 E no  
Ex 24,11  E no mès sa mà sobra aquells, car  de luyn stiguéran dells fills de Israell.  
Ex 24,11  car de luyn stiguéran dells fills  de Israell. E véran nostre Senyor, e  
Ex 24,12 e stà aquí, e donaré a tu II taules  de pedra e la ley e los manements que  
Ex 24,13 d’aquell, e pujà Moysèn en lo munt  de Déu, 14 e dix als vells: –Esparats-  
Ex 24,16  del munt, 16 e habità en la glòria  de nostre Senyor sobra Sinaý. E cobrí ell  
Ex 24,16  lo VIIª dia cridà Moysèn d’enmig  de la nuu. 17 Era la spècia de la glòria  
Ex 24,17  enmig de la nuu. 17 Era la spècia  de la glòria de nostro Senyor quax foch  
Ex 24,17  nuu. 17 Era la spècia de la glòria  de nostro Senyor quax foch cremant en la  
Ex 24,18  d’Iraell. 18 E entrà Moysèn enmig  de lla nuu e pujà en lo munt, e stech aquí 
Ex 25,2  que apòrtan a mi les promísies  de tots los hòmens, e de aquel que ofir  
Ex 25,2 les promísies de tots los hòmens, e  de aquel que ofir volentés pendràs  
Ex 25,4 e arams, 4 e blau e porpra e collor  de grana, e li e cordovà e pells de cabras 
Ex 25,4  de grana, e li e cordovà e pells  de cabras 5 e pells de moltons [*] e pells 
Ex 25,5 cordovà e pells de cabras 5 e pells  de moltons [*] e pells vermelles, e fusts  
Ex 25,5  [*] e pells vermelles, e fusts  de setim 6 e oli a la lumanària e a lla  
Ex 25,6 e coses odorants e ungens e timiama  de bona odor, 7 e pedres de unicle e  
Ex 25,7  e timiama de bona odor, 7 e pedres  de unicle e pedras precioses per adornar  
Ex 25,8  a mi santuari e habitaré enmig  de aquells, 9 entorn tota semblança del  
Ex 25,9  tabernacle que yo mostraré a tu e  de tots los vexells, farets axí aquell e a 
Ex 25,10  e a la sua coltura. 10 »Arqua  de fust de setim farets, la longuesa de  
Ex 25,10 a la sua coltura. 10 »Arqua de fust  de setim farets, la longuesa de aquella  
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Ex 25,10  fust de setim farets, la longuesa  de aquella haurà II colzes [*] d’ampla, I 
Ex 25,10  colzes [*] d’ampla, I colze e mig  de altesa. 11 E cobriràs ella de fin aur,  
Ex 25,11 e mig de altesa. 11 E cobriràs ella  de fin aur, dins e defora, e feràs desobra 
Ex 25,12 los quals posaràs sobra IIII angles  de la archa: II sercles sían en la un  
Ex 25,13  II, en l’altra. 13 E faràs barras  de fust de setim; cobriràs aquelles d’or, 
Ex 25,13 l’altra. 13 E faràs barras de fust  de setim; cobriràs aquelles d’or, 14 e  
Ex 25,14  una barra per los II secles d’or  de la un lats, e l’altra per los II  
Ex 25,14 lats, e l’altra per los II sercles  de l’altra, e ab aquestes baras serà  
Ex 25,17  daré a tu. 17 »E feràs una clausta  de fin aur, de dos colzos e mig [*] de  
Ex 25,17 17 »E feràs una clausta de fin aur,  de dos colzos e mig [*] de ample. 18 E  
Ex 25,17 de fin aur, de dos colzos e mig [*]  de ample. 18 E faràs dos xerobins d’aur  
Ex 25,18  d’aur betadís, e posaràs un  de cascuna part de l’oratori, 19 e la un  
Ex 25,18  e posaràs un de cascuna part  de l’oratori, 19 e la un sia a lha un  
Ex 25,20  a l’altra, 20 axí que cascun lats  de la clausta se reguart en l’escampament 
Ex 25,20  se reguart en l’escampament  de lurs ales [*], e la cara de cascú  
Ex 25,20  de lurs ales [*], e la cara  de cascú reguart devers l’oratori, e deu  
Ex 25,23  d’Israell. 23 »E feràs taulla  de fust de satim, qui haurà II colzes de  
Ex 25,23 Israell. 23 »E feràs taulla de fust  de satim, qui haurà II colzes de lonch, e  
Ex 25,23  fust de satim, qui haurà II colzes  de lonch, e I colze de ample, e mig d’  
Ex 25,23 haurà II colzes de lonch, e I colze  de ample, e mig d’alt, 24 e cobriràs ella 
Ex 25,25  [*] un sercle que l’aur romendrà  de IIII dits d’alt, e sobra aquella feràs 
Ex 25,26  e posaràs aquells en IIII angles  de aquexa matexa taulla, per sengles peus; 
Ex 25,28  la taulla. 28 E les barres sien  de fust de setim e sien cubertes de aur  
Ex 25,28  28 E les barres sien de fust  de setim e sien cubertes de aur [*]. 29 E  
Ex 25,28  de fust de setim e sien cubertes  de aur [*]. 29 E feràs ses scudelles e ses 
Ex 25,29  e sos mortés e ses boxos [*]  de fin aur pur. 30 E posaràs sobre ell  
Ex 25,30  30 E posaràs sobre ell altar lo pa  de proposició devant mi tostemps. 31 »E  
Ex 25,32  d’aur net. 32 VI canas axiran  de son lats, III de lla un lats e III de  
Ex 25,32 32 VI canas axiran de son lats, III  de lla un lats e III de l’altra; 33 III  
Ex 25,32  son lats, III de lla un lats e III  de l’altra; 33 III poms a manera de nou  
Ex 25,33  de l’altra; 33 III poms a manera  de nou en la una cama, e pom e flor  
Ex 25,33  ensemps [*]. Aquesta serà la obra  de les VI canes del canalobra, ço és, que  
Ex 25,33 del canalobra, ço és, que prosaèxan  de la asta de aquell. 34 E en la asta del  
Ex 25,33  ço és, que prosaèxan de la asta  de aquell. 34 E en la asta del canalobra  
Ex 25,34  canalobra haura IIII poms a manera  de nous, e haurà en ells poms e flor, 35 e 
Ex 25,35  que són ensemps VI, que axían  de la una asta del canalobra; 36 lurs poms 
Ex 25,36  36 lurs poms e lurs astas  de ella seran tots de fin aur batadís. 37  
Ex 25,36  e lurs astas de ella seran tots  de fin aur batadís. 37 E feràs VII làntias 
Ex 25,37  per so que iŀlumínan sobra la part  de se cara. 38 E ses canyelles e sos  
Ex 25,39  les aÿnes aquestes sien en pes  de un quintar, tot lo pes del canalobra; e 
Ex 26,1  lo tabernacle feràs axí X cortines  de li tortís, de blau, color de grana [*], 
Ex 26,1  feràs axí X cortines de li tortís,  de blau, color de grana [*], e feràs  
Ex 26,1  de li tortís, de blau, color  de grana [*], e feràs varietat de obra  
Ex 26,1  de grana [*], e feràs varietat  de obra [*]. 2 E la longuesa de la una  
Ex 26,2  de obra [*]. 2 E la longuesa  de la una cortina serà de XXVIII colzes, e 
Ex 26,2  la longuesa de la una cortina serà  de XXVIII colzes, e la amplesa, de IIII  
Ex 26,2  de XXVIII colzes, e la amplesa,  de IIII colzos. Totes les cortines seran  
Ex 26,2  colzos. Totes les cortines seran  de una matexa masura. 3 Les V cortines  
Ex 26,4  4 E feràs anses, ço és, a manera  de bagues, en lus lats e en la sumitat de  
Ex 26,4 bagues, en lus lats e en la sumitat  de lles cortines per ço que hom les puge  
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Ex 26,5  ajustar ensemps. 5 A cascuna part  de la cortina haurà L anses, ço és,  
Ex 26,7  serà’n feta una tenda. 7 »E feràs  de pèl de cabra, a obs de cobrir lo  
Ex 26,7  feta una tenda. 7 »E feràs de pèl  de cabra, a obs de cobrir lo tabernacle,  
Ex 26,7  7 »E feràs de pèl de cabra, a obs  de cobrir lo tabernacle, XII cortines, 8  
Ex 26,8  tabernacle, XII cortines, 8 la una  de les quals haurà XXX colzos de lonch e  
Ex 26,8  una de les quals haurà XXX colzos  de lonch e IIII de ampla, e de aquesta  
Ex 26,8  haurà XXX colzos de lonch e IIII  de ampla, e de aquesta masura seran totes  
Ex 26,8  colzos de lonch e IIII de ampla, e  de aquesta masura seran totes les altres.  
Ex 26,9  les altres. 9 Ajunyir-les-has  de V en V, e axí que lla sisena sia  
Ex 26,9  doblegada e stigua en lo treginat  de la tenda, en lo front. 10-13 [*]  
Ex 26,14 sobra aquesta feràs altra cobriment  de pells de bochs. 15 »E feràs les taules  
Ex 26,14  feràs altra cobriment de pells  de bochs. 15 »E feràs les taules stant  
Ex 26,15  taules stant devant lo tabernacle  de fust de satim, 16 de longuesa de X  
Ex 26,15  stant devant lo tabernacle de fust  de satim, 16 de longuesa de X colzes, e  
Ex 26,16  lo tabernacle de fust de satim, 16  de longuesa de X colzes, e ample I colze e 
Ex 26,16  de fust de satim, 16 de longuesa  de X colzes, e ample I colze e mig. 17 E  
Ex 26,17  I colze e mig. 17 E en los lats  de la taulla haurà II tornets, enaxí que  
Ex 26,19 del migjorn. 19 E feràs XL colonnes  de argent, de lles quals metràs II desots  
Ex 26,19  19 E feràs XL colonnes de argent,  de lles quals metràs II desots cascuna  
Ex 26,21  aquestes hauran antrasí XL colones  de argent, II a cascuna taula. 22 E de la  
Ex 26,22 de argent, II a cascuna taula. 22 E  de la part del tabernacle devers levant  
Ex 26,25 ensemps VIII taules, e lurs colones  de argent seran XVI, II per cascuna taula. 
Ex 26,26  cascuna taula. 26 »E feràs barras  de fust de setim V, per tenir ferm les  
Ex 26,26  taula. 26 »E feràs barras de fust  de setim V, per tenir ferm les taules de  
Ex 26,26  setim V, per tenir ferm les taules  de le un lats del tabernacle del  
Ex 26,29 les taules, les quals sían cubertes  de lata d’or. 30 E axequaràs lo  
Ex 26,31  en lo munt. 31 »E faràs cobriment  de blau, de porpra, de collor vermella, de 
Ex 26,31  31 »E faràs cobriment de blau,  de porpra, de collor vermella, de li  
Ex 26,31 faràs cobriment de blau, de porpra,  de collor vermella, de li tortís e de obre 
Ex 26,31  de porpra, de collor vermella,  de li tortís e de obre brodade e bella,  
Ex 26,31  de collor vermella, de li tortís e  de obre brodade e bella, veyrada,  
Ex 26,32  penjaràs devant IIII colones  de fust de satim, les quals seran cubertes 
Ex 26,32  devant IIII colones de fust  de satim, les quals seran cubertes de aur, 
Ex 26,32  de satim, les quals seran cubertes  de aur, e hauran los caps deurats, e  
Ex 26,35  [*] 35 [*] e lo canalobre andret  de la taulla en lo lats del tabernacle  
Ex 26,36  36 »E feràs cubertor a la porta  de la tenda, per on hom entra en lo  
Ex 26,36  per on hom entra en lo tabernacle,  de blau e de porpra, de collor vermella e  
Ex 26,36  entra en lo tabernacle, de blau e  de porpra, de collor vermella e li tortís, 
Ex 26,36 lo tabernacle, de blau e de porpra,  de collor vermella e li tortís, obre  
Ex 26,37  37 E feràs al cobertor V colones  de fust de setim, e seran cubertes d’aur, 
Ex 26,37 feràs al cobertor V colones de fust  de setim, e seran cubertes d’aur, e lurs  
Ex 27,1  Capítol XXVI 1 »E feràs altar  de satim, lo qual haurà V colzos de lonch  
Ex 27,1  de satim, lo qual haurà V colzos  de lonch e V d’ampla, así que sia  
Ex 27,2  dels IIII angles seran cubertes  de aram. 3 E feràs [*] ses loces [*] e sos 
Ex 27,4  eram. 4 E feràs en aquell obra [*]  de aram, e feràs sobra [*] l’arret [*] 5  
Ex 27,5  l’arret [*] 5 [*] entrò la mytat  de l’altar. 6 E feràs barres a l’altar  
Ex 27,6  altar. 6 E feràs barres a l’altar  de fust de setim II, les qualls cobriràs  
Ex 27,6 6 E feràs barres a l’altar de fust  de setim II, les qualls cobriràs de launes 
Ex 27,6  de setim II, les qualls cobriràs  de launes d’aram, 7 e metràs les perxes  
Ex 27,7  les perxes o barras en dos lats  de l’altar per portar ell. 8 No soldat,  
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Ex 27,8  ell. 8 No soldat, mas va e vach  de dintra feràs ell, axí com en lo munt te 
Ex 27,9 o cort al tabernacle, e’n l’angle  de tremuntana contra migjorn serà la  
Ex 27,9  contra migjorn serà la cortina  de blau de li tortís, de C colzes de lonch 
Ex 27,9  migjorn serà la cortina de blau  de li tortís, de C colzes de lonch un lats 
Ex 27,9  la cortina de blau de li tortís,  de C colzes de lonch un lats tindrà en  
Ex 27,9  de blau de li tortís, de C colzes  de lonch un lats tindrà en longuesa. 10 E  
Ex 27,10  eram, e les colones seran cubertes  de lata d’argent. 11 E semblantment haurà 
Ex 27,11  11 E semblantment haurà en lo lats  de tremuntana una cortina de C colzes de  
Ex 27,11  lo lats de tremuntana una cortina  de C colzes de lonch, e XX colones, e XX  
Ex 27,11  tremuntana una cortina de C colzes  de lonch, e XX colones, e XX pilars d’  
Ex 27,12  d’ergent. 12 E en lo lats  de la cort que guardarà devers occident  
Ex 27,12  devers occident serà una cortina  de L colzos, X colones, e altres tans  
Ex 27,13  en següén. 13 E en aquella amplesa  de la cort que reguarda a orient sia de L  
Ex 27,13  la cort que reguarda a orient sia  de L colzes, 14 [*] e al un lats haja III  
Ex 27,16 15 [*] 16 En le entrada del pelau o  de la cort haurà la cortina XX colzes, de  
Ex 27,16 la cort haurà la cortina XX colzes,  de blau e de porpra, de color vermela e de 
Ex 27,16  la cortina XX colzes, de blau e  de porpra, de color vermela e de li  
Ex 27,16  XX colzes, de blau e de porpra,  de color vermela e de li tortís, obre  
Ex 27,16  e de porpra, de color vermela e  de li tortís, obre brodada. Les sues  
Ex 27,17  atretans. 17 Totes les colones  de la cort entorn seran vestides d’  
Ex 27,18  seran d’aram. 18 E lo palau haurà  de longuesa C colzes, d’ampla L colzes, e 
Ex 27,18 L colzes, e V colzes d’alt, e serà  de li tortís, e lurs colones, d’aram. 19  
Ex 27,20  d’eram. 20 »E tu mana als fills  de Israell que apòrtan a tu oli de arbras  
Ex 27,20  de Israell que apòrtan a tu oli  de arbras de olivers que sia molt pur, fet 
Ex 27,20  que apòrtan a tu oli de arbras  de olivers que sia molt pur, fet en pique, 
Ex 27,20  molt pur, fet en pique, per ço que  de aquell crem [*] tostemps 21 en lo  
Ex 27,21  lo tabernacle del testament, fora  de la clausta que és penjada sobra lo  
Ex 27,21 ella Aron e sos fills, axí que crem  de vespres tro al matí devant Déu. Açò  
Ex 28,1  ’t ton frare Aron ab sos fills,  de mig dels fills d’Israell, per ecer  
Ex 28,3  3 E tu perlaràs a [*] los savis  de cor, los quals yo he complits de sparit 
Ex 28,3  de cor, los quals yo he complits  de sparit de saviesa, que fàçan vestadures 
Ex 28,3  los quals yo he complits de sparit  de saviesa, que fàçan vestadures a Aró, en 
Ex 28,4  hosen e efot, e pali e gonela  de li streta, e oral e breguer. E feran  
Ex 28,5 cecerdots. 5 E ells pendran lo drap  de collor [*] vermella [*] de li tortís, 6 
Ex 28,5  lo drap de collor [*] vermella [*]  de li tortís, 6 e feran lo ephot de color  
Ex 28,6  de li tortís, 6 e feran lo ephot  de color de drap d’aur e de color blau e  
Ex 28,6 tortís, 6 e feran lo ephot de color  de drap d’aur e de color blau e de porpra 
Ex 28,6  lo ephot de color de drap d’aur e  de color blau e de porpra e de grana, e de 
Ex 28,6  de drap d’aur e de color blau e  de porpra e de grana, e de li tortís, obre 
Ex 28,6  aur e de color blau e de porpra e  de grana, e de li tortís, obre brodade, 7  
Ex 28,6  blau e de porpra e de grana, e  de li tortís, obre brodade, 7 ab dues les  
Ex 28,8  e tota la sua obra serà vayrade  de aur e de blau e de porpra e de color  
Ex 28,8  la sua obra serà vayrade de aur e  de blau e de porpra e de color vermella e  
Ex 28,8  serà vayrade de aur e de blau e  de porpra e de color vermella e de li  
Ex 28,8  de aur e de blau e de porpra e  de color vermella e de li tortís. 9 »E  
Ex 28,8  e de porpra e de color vermella e  de li tortís. 9 »E pendràs II pedras de  
Ex 28,9  li tortís. 9 »E pendràs II pedras  de unicle e scriuràs, ço és, entallaràs en 
Ex 28,9  en eles los noms dels fills  de Israell, 10 VI noms en la una pedra e  
Ex 28,10 VI en l’altra, sagons la nativitat  de aquells. 11 Per obra d’entallador [*]  
Ex 28,12  12 E pose-les en les spatlles  de l’ephot, pedras de remenbrança als  
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Ex 28,12 en les spatlles de l’ephot, pedras  de remenbrança als fils d’Israell; e  
Ex 28,12 d’Israell; e portarà Aron los noms  de aquells devant nostre Senyor, e sobra  
Ex 28,14 les cadenas sobra lurs encastaments  de les pedras. 15 »E feràs a l’hosen [*]  
Ex 28,15  juý obre brodada, axí com la obre  de l’ephot. Feràs ell d’or e de blau e  
Ex 28,15 obre de l’ephot. Feràs ell d’or e  de blau e de porpra e de color vermella e  
Ex 28,15  ephot. Feràs ell d’or e de blau e  de porpra e de color vermella e de li  
Ex 28,15  ell d’or e de blau e de porpra e  de color vermella e de li tortís. 16 E  
Ex 28,15  e de porpra e de color vermella e  de li tortís. 16 E feràs ell quadrat en  
Ex 28,16  quadrat en doble, e heurà un palm  de larc e altra palm d’ampla. 17-25 [*]  
Ex 28,26  17-25 [*] 26 [*]  de l’ephot en la regió dels musclos e  
Ex 28,27  [*] que guàrdan contra la fas  de lla juntura jusana, per ço que pugen  
Ex 28,30  30 E posaràs en lo hossen los juýs  de doctrina e de veritat que seran en lo  
Ex 28,30 en lo hossen los juýs de doctrina e  de veritat que seran en lo pits d’Aron  
Ex 28,30 e portarà Aron los juýs dels ffills  de Israell en lo pits devant nostre Senyor 
Ex 28,31  tostemps. 31 »E feràs la gonella  de l’ephot tota blava, 32 enmig loch de  
Ex 28,32  l’ephot tota blava, 32 enmig loch  de la quall serà lo cabès, e antorn serà  
Ex 28,33 trench laugerament. 33 Daval al peu  de aquella gonella faràs megranes de blau  
Ex 28,33  de aquella gonella faràs megranes  de blau e de porpra e de color vermella  
Ex 28,33  gonella faràs megranes de blau e  de porpra e de color vermella sobre son  
Ex 28,33  megranes de blau e de porpra e  de color vermella sobre son talaban [*],  
Ex 28,36  la obra del solament sant  de nostre Senyor. 37 E liguaràs aquella ab 
Ex 28,38  a la sàvana 38 sobra lo front  de Aron, e portarà les iniquitats d’  
Ex 28,39 peguat d’él. 39 »Streny sa gonella  de li, e feràs sàvena de li e bragués, e  
Ex 28,39  sa gonella de li, e feràs sàvena  de li e bragués, e faràs-ho de obra  
Ex 28,39  de li e bragués, e faràs-ho  de obra brescada d’aur. 40 E feràs als  
Ex 28,40  d’aur. 40 E feràs als fills  de Aron gonelles de drap de li, e feràs a  
Ex 28,40  E feràs als fills de Aron gonelles  de drap de li, e feràs a ells bregués e  
Ex 28,40  als fills de Aron gonelles de drap  de li, e feràs a ells bregués e capels  
Ex 28,41  a ells, e serviran a mi en ofici  de sacerdots. 42 E fé a ells breguers de  
Ex 28,42  sacerdots. 42 E fé a ells breguers  de li per cobrir lur carn de lur vergonya, 
Ex 28,42  breguers de li per cobrir lur carn  de lur vergonya, e de lurs lombes entrò a  
Ex 28,42  cobrir lur carn de lur vergonya, e  de lurs lombes entrò a les cuxes. 43 E  
Ex 28,43  santuari, per ço que en iniquitat  de la cosa no múyran. Costuma de setgle  
Ex 28,43  de la cosa no múyran. Costuma  de setgle serà a Aron e a la sua sament  
Ex 29,2 en què no haja levat, que sia untat  de oli [*]; emperò tot açò feràs de farina 
Ex 29,2  de oli [*]; emperò tot açò feràs  de farina de forment. 3 E posar-ho-has 
Ex 29,2 [*]; emperò tot açò feràs de farina  de forment. 3 E posar-ho-has en un  
Ex 29,5  lo vastiment, ço és, la gonella  de li e lo pali de ephot e l’hosen, †e  
Ex 29,5  ço és, la gonella de li e lo pali  de ephot e l’hosen, †e adobaràs éls en  
Ex 29,5 hosen, †e adobaràs éls en adobament  de l’ephot†, 6 e metràs la sàvena sobra  
Ex 29,6  la sàvena sobra son cap e le lande  de l’or santa sobra la sàvana, 7 e gitar  
Ex 29,7 sàvana, 7 e gitar-li-has l’oli  de untamén sobre son cap, e en aquesta  
Ex 29,8  8 E acostar-te-has a sos fills  de aquell, e aportar-los-has gonelles  
Ex 29,8  e aportar-los-has gonelles  de li, e senyràs bragués 9 a Aron e a sos  
Ex 29,9  aprés que hauràs untades les mans  de aquell, 10 acostaràs lo vadel devant lo 
Ex 29,10 fills posaran les mans sobra lo cap  de aquell. 11 E degoleràs aquell devant  
Ex 29,12  e posar-n’has sobra lo corn  de l’altar ab lo teu dit, e lo romanent  
Ex 29,12  altar ab lo teu dit, e lo romanent  de la sanch gitaràs prop dels fonaments  
Ex 29,13  e la ratalla del fetge, e lo grex  de ambdosos los renyons, e d’aquests  
Ex 29,14  ses menudalles cremeràs defora  de lla posada per ço car per peccat és. 15 



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

160 
 

Ex 29,15  sos fills pòsan la mà sobre lo cap  de aquell, 16 e degollar-l’has. E  
Ex 29,16  -l’has. E pendràs la sanch  de aquell, [*] sobra l’altar, 17 e puys  
Ex 29,17  17 e puys desmenbreràs lo moltó  de tots sos menbres, e leveràs ses  
Ex 29,24  coses poseràs sobra les mans  de Aron e sos fills, e santificaràs  
Ex 29,28  part a Aron e a sos fills en dret  de setgle alls fills d’Israell, car  
Ex 29,28  car promísies són e comensaments  de sacrificis pasificables de aquells que  
Ex 29,28  de sacrificis pasificables  de aquells que oféran a nostre Senyor. 29  
Ex 29,29 Senyor. 29 »E les vestadures santes  de què usarà Aron, hauran los fills de  
Ex 29,29 de què usarà Aron, hauran los fills  de aquell aprés d’ell per ço que en  
Ex 29,30 [*], e per aquella serà costituició  de sos fills qui entreran en lo tabernacla 
Ex 29,33  e que santifícan la oferta  de lurs mans. Los stranys no menjaran d’  
Ex 29,34  car sants són. 34 E si romandran  de les carns consagrades e dels pans entrò 
Ex 29,38  dia continuadament: II moltons  de II anys, 39 un al matí e altra al  
Ex 29,40  sacrificaràs, 40 e la daena part  de sèmola neta mesclada ab oli, que haja  
Ex 29,40  mesclada ab oli, que haja masura  de la IIII part de I sister, e vi trempat  
Ex 29,40  que haja masura de la IIII part  de I sister, e vi trempat atratal masura  
Ex 29,41  les coses que havem dites, en odor  de suavitat, 42 car sacrifici és a nostre  
Ex 29,46  Senyor Déu d’ells, que adugí ells  de terra d’Egipta per so que stigués  
Ex 30,1 »E feràs a ell altar per fer perfum  de timiama, e de fust de satim feràs ell,  
Ex 30,1  altar per fer perfum de timiama, e  de fust de satim feràs ell, 2 e haurà de  
Ex 30,1  fer perfum de timiama, e de fust  de satim feràs ell, 2 e haurà de lonch un  
Ex 30,2  fust de satim feràs ell, 2 e haurà  de lonch un colze, e altra d’ampla, axí  
Ex 30,3  e cobriràs ell d’aur net, axí com  de dins com per les spatlles entorn d’él  
Ex 30,5  l’altar. 5 E aquellas baras faràs  de fust de satim e cobrir-les-has d’  
Ex 30,5  5 E aquellas baras faràs de fust  de satim e cobrir-les-has d’aur. 6 E  
Ex 30,7 »E Aron perfumerà ensemps sobre ell  de odor suau, perfumerà per lo matí; quant 
Ex 30,8  aquellas al vespre, ferà perfum  de timiama per tostemps devant nostre  
Ex 30,14  14 E tots aquells que hauran  de XX anys amunt donerà lo preu tot a  
Ex 30,21  ventura no múyran. E serà en fur  de setgle a ell e a sa samença per  
Ex 31,2 yo apelle per nom Besechel, lo fill  de Urí, nét de Hur, de trip de Judà, 3 e  
Ex 31,2  nom Besechel, lo fill de Urí, nét  de Hur, de trip de Judà, 3 e he omplit ell 
Ex 31,2  lo fill de Urí, nét de Hur,  de trip de Judà, 3 e he omplit ell de  
Ex 31,2 lo fill de Urí, nét de Hur, de trip  de Judà, 3 e he omplit ell de sperit de  
Ex 31,3  de trip de Judà, 3 e he omplit ell  de sperit de Déu e de saviesa e de  
Ex 31,3  Judà, 3 e he omplit ell de sperit  de Déu e de saviesa e de antaniment e de  
Ex 31,3  e he omplit ell de sperit de Déu e  de saviesa e de antaniment e de eciència  
Ex 31,3 ell de sperit de Déu e de saviesa e  de antaniment e de eciència en tota obra 4 
Ex 31,3  Déu e de saviesa e de antaniment e  de eciència en tota obra 4 per cogitament  
Ex 31,4  en tota obra 4 per cogitament  de fabraguar qual cosa que es puga fer d’ 
Ex 31,5 fer d’aur o d’argent [*], 5 [*] o  de pedras precioses, e de tota diversitat  
Ex 31,5 [*], 5 [*] o de pedras precioses, e  de tota diversitat de fusta. 6 E he donat  
Ex 31,5  precioses, e de tota diversitat  de fusta. 6 E he donat a ell per companyó  
Ex 31,6  a ell per companyó Holiab, fill  de Achisemon, del trip de Dan, ab cor de  
Ex 31,6 Holiab, fill de Achisemon, del trip  de Dan, ab cor de tota saviesa per ço que  
Ex 31,6  Achisemon, del trip de Dan, ab cor  de tota saviesa per ço que faésan totes  
Ex 31,7 yo he menades a tu: 7 lo tabernacle  de amistança e la arqua del testimoni e la 
Ex 31,8 sobra ella és, [*] 8 [*] e l’altar  de la timiama, 9 e de l’holocaust e tots  
Ex 31,9 8 [*] e l’altar de la timiama, 9 e  de l’holocaust e tots los vaxells, e’l  
Ex 31,13  dix-li: 13 –Parla als fills  de Israell, e digues a ells: “Guardat-  
Ex 31,14 vós. 14 [*] E qui ansutzarà aquell,  de mort morà; e qui farà en ell obra,  
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Ex 31,14  farà en ell obra, perirà l’ànima  de aquell d’enmig de son poble. 15 VI  
Ex 31,14  perirà l’ànima de aquell d’enmig  de son poble. 15 VI dias farets vostres  
Ex 31,17  cel e la terra, e en lo VII sessà  de la sua obra.” 18 Donà nostre Senyor an  
Ex 31,18  18 Donà nostre Senyor an lo munt  de Sinaý a Moysès, com hach complides  
Ex 31,18  aquestes peraules, II taules [*]  de pedra scrites del dit de Déu. 32,Tit  
Ex 31,18 taules [*] de pedra scrites del dit  de Déu. 32,Tit Capítol XXXI 1 E viu lo  
Ex 32,1 aquell home, Moysèn, que’ns tragué  de terra de Agipta, no sabem què li és  
Ex 32,1  Moysèn, que’ns tragué de terra  de Agipta, no sabem què li és sdevengut. 2 
Ex 32,2  –Aportats-me les orelleres [*]  de vostres mullers [*] e de vostres  
Ex 32,2  [*] de vostres mullers [*] e  de vostres filles. 3 E faéran-ho axí lo  
Ex 32,4 les oralleres a Aron. 4 E pres-ho  de lurs mans e gità-hu en la fornal, e  
Ex 32,4  déus, d’Israell, qui’t traguéran  de tera de Agipta! 5 E com Aron oý açò,  
Ex 32,4  Israell, qui’t traguéran de tera  de Agipta! 5 E com Aron oý açò, adeficà  
Ex 32,7  poble ha peccat, lo quall adugist  de terra de Agipta, 8 e tantost sa són  
Ex 32,7  peccat, lo quall adugist de terra  de Agipta, 8 e tantost sa són pertits de  
Ex 32,8  Agipta, 8 e tantost sa són pertits  de la via que mostrist a ells. Han fet a  
Ex 32,8  [*], d’Israell, que t’han tret  de terra de Agipta. 9 E altra veguada dix  
Ex 32,8  Israell, que t’han tret de terra  de Agipta. 9 E altra veguada dix nostre  
Ex 32,9 Moysèn: –Yo veg que aquest poble és  de dura servitut. 10 E ara lexa ell a mi,  
Ex 32,11  contra ton poble, lo qual has tret  de terra de Agipta en gran fortalesa, ab  
Ex 32,11  poble, lo qual has tret de terra  de Agipta en gran fortalesa, ab mà fort e  
Ex 32,12 los agepcians: “Per mal trasch ells  de nostre poder, per auciura ells en les  
Ex 32,12  e sies aconortat sobre la malesa  de ton poble. 13 Remenbre’t, Senyor, de  
Ex 32,13  ton poble. 13 Remenbre’t, Senyor,  de Abram, de Ysach e de Jacob, tos  
Ex 32,13  13 Remenbre’t, Senyor, de Abram,  de Ysach e de Jacob, tos servidors, los  
Ex 32,13  ’t, Senyor, de Abram, de Ysach e  de Jacob, tos servidors, los quals jurest  
Ex 32,15  del testimoni en la mà, escrites  de cascuna part 16 e fetes de obra de  
Ex 32,16 escrites de cascuna part 16 e fetes  de obra de nostra Senyor; eren scrites de  
Ex 32,16  de cascuna part 16 e fetes de obra  de nostra Senyor; eren scrites de la mà de 
Ex 32,16 obra de nostra Senyor; eren scrites  de la mà de nostre Senyor. 17 Oyí Josuè lo 
Ex 32,16  Senyor; eren scrites de la mà  de nostre Senyor. 17 Oyí Josuè lo brogit  
Ex 32,17  dell poble. Dix a Moysèn: –Crits  de batalla oig en la posada. 18 Moysès  
Ex 32,18  18 Moysès respòs: –No és veu  de resposta de fortesa, e tanpoch no és  
Ex 32,18  respòs: –No és veu de resposta  de fortesa, e tanpoch no és veu de  
Ex 32,18  de fortesa, e tanpoch no és veu  de resposta de flaquesa, mas yo veg que  
Ex 32,18  e tanpoch no és veu de resposta  de flaquesa, mas yo veg que veu és d’  
Ex 32,23 ·ns guían, car Moysèn, que’ns adux  de terra de Agipta, no sabem què li ha  
Ex 32,23  car Moysèn, que’ns adux de terra  de Agipta, no sabem què li ha esdevengut.” 
Ex 32,25  los havia despulat Aron per rahó  de la gran lageza, per la qual cosa ell lo 
Ex 32,26  26 E stech enmig del portal  de lla alberguada. Dix: –Si nangú és de  
Ex 32,26  lla alberguada. Dix: –Si nangú és  de nostre Senyor, vengue a mi. E ajustàran 
Ex 32,26 ajustàran-sa a ell tots los fills  de Leví, 27 als quals dix: –Açò diu lo  
Ex 32,27  a son lats, e anats e tornats  de la una porta entrò a l’altra per mig  
Ex 32,27  una porta entrò a l’altra per mig  de le alberguada. Cascú mat muller o frare 
Ex 32,28  proïsma seu.” 28 E féran los fills  de Leví segons la peraula de Moysès, e  
Ex 32,28 los fills de Leví segons la peraula  de Moysès, e ocíran en aquell dia quax  
Ex 32,29  mans vuy a nostre Senyor, cascú  de vós en vostres fills o en vostres  
Ex 32,30  Moysèn al poble: –Vosaltres peccàs  de gran peccat. Yo pujaré a nostre Senyor  
Ex 32,32  32 E si no hu vols fer, rau-ma  de ton libre [*]. 33 Al qual respòs nostre 
Ex 32,33  –Qui pacarà a mi, yo’l rauré  de mon libre. 34 Tu emperò vé e digues en  
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Ex 32,34  irà devant tu, e yo en lo dia  de mon revidar vasitaré aquest peccat en  
Ex 33,1  Senyor a Moysèn dient: –Vé, devala  de aquest loch, tu e lo teu poble que  
Ex 33,1  tu e lo teu poble que traguist  de terra de Agipta, en la terra que juré a 
Ex 33,1  lo teu poble que traguist de terra  de Agipta, en la terra que juré a Abram, a 
Ex 33,3  3 e entres en terra fluent  de mel e de let. Yo no pujaré ab tu, car  
Ex 33,3 3 e entres en terra fluent de mel e  de let. Yo no pujaré ab tu, car aquest  
Ex 33,3  pujaré ab tu, car aquest poble és  de dura servitut, per ço que per ventura  
Ex 33,5  Digues-los que lo poble és  de dura servitut. Una veguada pujaré ab tu 
Ex 33,6  d’Israell lur ornament en lo munt  de Horep. 7 E Moysèn pres son tabernacle e 
Ex 33,7  defora la posada, e apellà lo nom  de aquell «tabernacle de la covinensa».  
Ex 33,7 apellà lo nom de aquell «tabernacle  de la covinensa». [*] defora de la posada. 
Ex 33,7  de la covinensa». [*] defora  de la posada. 8 E com axís Moysèn al  
Ex 33,8  8 E com axís Moysèn al tabernacle  de la covinensa defora de la posada,  
Ex 33,8  tabernacle de la covinensa defora  de la posada, levava’s tot lo poble e  
Ex 33,8  lo poble e stava cascú a lla porta  de son papalló, e reguardàvan [*] Moysèn  
Ex 33,8  [*] Moysèn dentrò al vanir  de sa tenda. 9 E ell entrat en lo  
Ex 33,9  del testament, develava una colona  de una nuu e stava a la porta del  
Ex 33,9 la porta del tabernacle, e perlàvan  de Moysèn 10 tots los universos servidors, 
Ex 33,10  servidors, e dèyan que colona  de nuu stava devant lo tabernacle. E  
Ex 33,19  tot bé a tu, e apalaré lo nom  de nostre Senyor devant tu, e yo hauré  
Ex 33,19  Senyor devant tu, e yo hauré mercè  de qui volré, e faré misericòrdia an  
Ex 33,23  la mia mà, e veuràs la part darera  de mi, mes la mia faç tu no pots veura.  
Ex 34,1  a Moysèn: –Talla a tu II taulles  de pedra aytals com les primeras e scriu  
Ex 34,4  aquell munt. 4 E tellà II taulles  de pedra aytals com les altres éran, e  
Ex 34,4  levà’s da nits, e pujà en lo munt  de Sinayí, axí com li havia menat nostre  
Ex 34,7  pares en los fills e sobre fills  de fills en la terça e quarta generació. 8 
Ex 34,9  ara ab nós, car aquest poble és  de dura servitut, e tolràs-nos les  
Ex 34,12 ’t que null temps ab los habitadors  de aquella terra no faces amistances, car  
Ex 34,15  15 No tallaràs fermament ab nangun  de aquelles regions, ne fornicaràs ab lurs 
Ex 34,18 fonadís [*], 18 mes guarda la festa  de l’alís. VII dies manjaràs l’alís, axí 
Ex 34,18  com mané a tu en lo temps del mes  de la spigua, car en aquell temps del mes  
Ex 34,18 spigua, car en aquell temps del mes  de lla spigua exist de terra de Agipta. 19 
Ex 34,18  temps del mes de lla spigua exist  de terra de Agipta. 19 »Tot ço que obre  
Ex 34,18  mes de lla spigua exist de terra  de Agipta. 19 »Tot ço que obre vullva de  
Ex 34,19  Agipta. 19 »Tot ço que obre vullva  de linatge mesculí serà meu de tots los  
Ex 34,19  vullva de linatge mesculí serà meu  de tots los animals, axí de bous com de  
Ex 34,19  serà meu de tots los animals, axí  de bous com de ovelles serà meu. 20 E lo  
Ex 34,19  tots los animals, axí de bous com  de ovelles serà meu. 20 E lo primer nat de 
Ex 34,20  serà meu. 20 E lo primer nat  de l’assa reembràs per ovelles, e si no  
Ex 34,20  aquell, serà ocís. Lo primer nat  de tos fills reembràs, e no aperràs devant 
Ex 34,22  [*]. 22 »E feràs a tu la festa  de Sinquagesma en les premícies de la  
Ex 34,22  de Sinquagesma en les premícies  de la sagada dels forments, e la festa cor 
Ex 34,22  cor yo’t raemí en aquell temps  de l’any. 23 »III veguades en l’any  
Ex 34,25 25 »No degollaràs sobre levat sanch  de ton sacrefici, [*] de la festa de  
Ex 34,25  levat sanch de ton sacrefici, [*]  de la festa de Pasca. 26 »Les promísies  
Ex 34,25  de ton sacrefici, [*] de la festa  de Pasca. 26 »Les promísies del fruyt de  
Ex 34,26  Pasca. 26 »Les promísies del fruyt  de lla terra oferràs en la casa del Senyor 
Ex 34,26  ton Déu. »No cogues cabrit ab let  de sa mara. 27 Dix nostre Senyor a Moysèn: 
Ex 34,29  29 E com devallà Moysèn del munt  de Sinaý, tania II taules del testimoni, e 
Ex 34,30  cara axí resplandent, teméran-sa  de acostar prop d’ell. 31 E apallats per  
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Ex 34,31  axí Aron com los prínceps  de lles sinagogues. E com ell los parlàs,  
Ex 34,32  quals manà tot ço que havia oÿt  de Déu en lo munt de Sinaý. 33 E com hach  
Ex 34,32  ço que havia oÿt de Déu en lo munt  de Sinaý. 33 E com hach complides ses  
Ex 34,35 menades, 35 cor con veian a l’axir  de Moysèn sa fas axí sclarida, maravalaven 
Ex 35,2  sarà a vós sant, disapta e repòs  de nostre Senyor, e aquell que ferà en ell 
Ex 35,5 manà nostre Senyor dient: 5 “Triats  de vós les promísies al Senyor, de tote  
Ex 35,5  de vós les promísies al Senyor,  de tote vostre voluntat e ab alegre cor  
Ex 35,6 color vermella, e li tortís e pèlls  de cabres, 7 [*] moltons vermells [*], e  
Ex 35,7 7 [*] moltons vermells [*], e fusts  de setim, 8 e oli per iŀluminar e a cuynar 
Ex 35,8 a confagir los ungents e la timiama  de l’odor suau, 9 e pedres de unicle e  
Ex 35,9 timiama de l’odor suau, 9 e pedres  de unicle e pedres precioses a adornar lo  
Ex 35,13  [*] e totes ses aÿnas, e los pans  de proposició, 14 e lo canalobra de lla  
Ex 35,14  de proposició, 14 e lo canalobra  de lla lumanària [*], 15 e la ara dels  
Ex 35,15  [*], 15 e la ara dels perfums [*]  de ll’odorament e lo cobertor de lla  
Ex 35,15  [*] de ll’odorament e lo cobertor  de lla porta a la porta del tabernacle, 16 
Ex 35,16  porta del tabernacle, 16 e la ara  de l’holocaust, e la gratadora de l’aram 
Ex 35,16 ara de l’holocaust, e la gratadora  de l’aram e ses perxes [*], e lo pitxell  
Ex 35,17  e lo bací, 17 e les cortines  de la cort, e ses colones e sos pilars, e  
Ex 35,17  e lo cobertor del pilar del portal  de lla cort, 18 e les staques del  
Ex 35,18  del tabernacle e les staques  de lla cort e les cordes, 19 e lurs draps  
Ex 35,19  cort e les cordes, 19 e lurs draps  de li a servitut de lla santedat, e lo  
Ex 35,19  19 e lurs draps de li a servitut  de lla santedat, e lo drap de la santedat  
Ex 35,19 servitut de lla santedat, e lo drap  de la santedat a Aron, al primer, e los  
Ex 35,19  a Aron, al primer, e los draps  de servir a sos fills, a servir a mi axí  
Ex 35,21 Iraell devant Moysèn, 21 e ofaríran  de bona voluntat e devote les promísies a  
Ex 35,23  e color vermelle ne blau, ne cuyrs  de guodemesins, e pèls de cabres e péls de 
Ex 35,23  ne cuyrs de guodemesins, e pèls  de cabres e péls de moltons [*], 24 ne  
Ex 35,23  e pèls de cabres e péls  de moltons [*], 24 ne yoyes d’aur ni d’  
Ex 35,24 tot ho ofaríran a Déu, e tot lenyam  de satim per fer diverses obres. 25 E les  
Ex 35,25  obres. 25 E les fembres aportàvan  de bon cor jesins e boquines e porpra e  
Ex 35,26  e color vermela [*] 26 e pèlls  de cabres; tot açò fèyan per lur pròpia  
Ex 35,27  dels prínceps ofaríran pedres  de unicle e perles demunt lo mitra e la  
Ex 35,29  ab pensa devota ofaríran lurs dons  de què fésan la obra que havia manada  
Ex 35,29  havia manada nostra Senyor per mà  de Moysèn [*]. 30 [*] a tots los fills d’ 
Ex 35,30 que nostre Senyor ha apallat lo nom  de Balehel, fill de Urí, nét de Hur, del  
Ex 35,30  ha apallat lo nom de Balehel, fill  de Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 31 e 
Ex 35,30 lo nom de Balehel, fill de Urí, nét  de Hur, del trip de Judà, 31 e ha complit  
Ex 35,30  fill de Urí, nét de Hur, del trip  de Judà, 31 e ha complit ell de sparit de  
Ex 35,31  trip de Judà, 31 e ha complit ell  de sparit de Déu e de saviesa e d’  
Ex 35,31 Judà, 31 e ha complit ell de sparit  de Déu e de saviesa e d’entaniment e de  
Ex 35,31 e ha complit ell de sparit de Déu e  de saviesa e d’entaniment e de sciença en 
Ex 35,31  Déu e de saviesa e d’entaniment e  de sciença en tota doctrina, 32 a cogitar  
Ex 35,33  33 e antretallar pedres, e obra  de fusta. E tot ço que pot éser trobat en  
Ex 35,34 donat en lo seu cor. E Holiap, fill  de Ahisamech, dell trip de Dan, serà son  
Ex 35,34  fill de Ahisamech, dell trip  de Dan, serà son companyó, 35 car abdosos  
Ex 35,35  la obra brodada e tallada [*], axí  de blau [*] com de color vermela e en li,  
Ex 35,35  e tallada [*], axí de blau [*] com  de color vermela e en li, texín e faent  
Ex 36,1  e entamiment que sabésan fer obra  de ferre, aquella que’n lo santuari fos  
Ex 36,2  saviesa, e encara aquells qui  de grat s’hi ofarían obrar, 3 liurà a  
Ex 36,3  Israell. E com la obra sa comensàs  de fer, tot dia vania lo poble per lo matí 
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Ex 36,8  7 [*]. 8 E faéran tots los savis  de cor, a complir le obra del tabernacle,  
Ex 36,8  le obra del tabernacle, X cortines  de li tortís e blau e porpra [*] †e  
Ex 36,13  que pàsan per orda per les bagues  de lles cortines, que havían cascuna L  
Ex 36,13  cascuna L anses, e axí a cada lats  de cortines ell féu L anelles de aur per  
Ex 36,13  lats de cortines ell féu L anelles  de aur per ço que’s pogués junyr ensemps  
Ex 36,14 14 E fou fet un tabernacle a manera  de fleçades de pèlls de cabres per cobrir  
Ex 36,14  un tabernacle a manera de fleçades  de pèlls de cabres per cobrir sobra lo  
Ex 36,14  a manera de fleçades de pèlls  de cabres per cobrir sobra lo treginat del 
Ex 36,15  del tabernacle, 15 e havia cascuna  de lonc XXX colzes, e IIII d’amplla, e  
Ex 36,15  e IIII d’amplla, e totes axí éran  de una matexa masura. 16 De les qualls ell 
Ex 36,17  a lla altra. 17 E féu, en cascuna  de elles, L bagues en les unes L, e en les 
Ex 36,18  ajunyr. 18 E féu L sivelles  de aram per congonyr la tenda, e que fos  
Ex 36,18  congonyr la tenda, e que fos fet  de totes les XI una. 19 E féu cobartori a  
Ex 36,19  19 E féu cobartori a lla tenda,  de pells de moltons anvarmalides, e altra  
Ex 36,19 féu cobartori a lla tenda, de pells  de moltons anvarmalides, e altra cobartor  
Ex 36,19  que stigués demunt aquestes  de pells de boch. 20 E féu les postes del  
Ex 36,19  stigués demunt aquestes de pells  de boch. 20 E féu les postes del  
Ex 36,20  20 E féu les postes del tabernacle  de fust de setim stans; 21 e era la  
Ex 36,20  les postes del tabernacle de fust  de setim stans; 21 e era la longuesa de la 
Ex 36,21  setim stans; 21 e era la longuesa  de la taula de X colzes, e d’ample I  
Ex 36,21  21 e era la longuesa de la taula  de X colzes, e d’ample I colze e mig. 22  
Ex 36,22  –uns tornets– havia en cascuna  de les posts per ço que’s junyís la una a 
Ex 36,23  23 En les quals n’havia XX  de plaga de migjorn contra tremuntana, 24  
Ex 36,23  En les quals n’havia XX de plaga  de migjorn contra tremuntana, 24 ab XL  
Ex 36,24 contra tremuntana, 24 ab XL colones  de argent, II a cascuna post [*], là on  
Ex 36,25  on tarminava l’ancastadura. 25 E  de la banda del tabernacle que romandrà  
Ex 36,26  féu XX taulles 26 ab XL colones  de argent, II per cascuna part de la  
Ex 36,26  de argent, II per cascuna part  de la taulla. 27-28 [*] 29 [*] e axí 
Ex 36,29  27-28 [*] 29 [*] e axí o féu  de cascuna part [*], 30 per ço que fosen  
Ex 36,30  taules e que haguésan XVI colones  de argent, II de cascuna part. 31 E féu  
Ex 36,30  haguésan XVI colones de argent, II  de cascuna part. 31 E féu barras de fust  
Ex 36,31 II de cascuna part. 31 E féu barras  de fust de satim, V per so que  
Ex 36,31  part. 31 E féu barras de fust  de satim, V per so que contanguésan les  
Ex 36,31  per so que contanguésan les taules  de la un lats del tabernacle, 32 [*]  
Ex 36,33 atrasí altra bara que pasàs per mig  de les taules, de la un angle tro a l’  
Ex 36,33  que pasàs per mig de les taules,  de la un angle tro a l’altra. 34 E totes  
Ex 36,34  quals atrasí deven éser cubertes  de launa d’aur. 35 E féran la clausta de  
Ex 36,35 launa d’aur. 35 E féran la clausta  de blau e de grana e de color vermela e de 
Ex 36,35  35 E féran la clausta de blau e  de grana e de color vermela e de li  
Ex 36,35  la clausta de blau e de grana e  de color vermela e de li tortís, obra  
Ex 36,35  e de grana e de color vermela e  de li tortís, obra brodada, vayra e  
Ex 36,36 aur, e los fonaments †quax a manera  de pilars feren d’aram†. 37 [*] 38 e les  
Ex 36,38 e les colones [*] cobrí-les totes  de aur, e los fonaments, ço és, ço an què  
Ex 36,38  que éran fichats en terra, éran  de aram. 37,Tit Capítol XXXVI 1 E féu  
Ex 37,1  XXXVI 1 E féu Betzeleel la arqua  de fust de setim, e hach de lonch II  
Ex 37,1  1 E féu Betzeleel la arqua de fust  de setim, e hach de lonch II colzes e mig  
Ex 37,1  la arqua de fust de setim, e hach  de lonch II colzes e mig [*] d’ampla, e  
Ex 37,1  e mig. E cobrí-la d’aur pur,  de dins e de fora. 2 E féu a aquella un  
Ex 37,1  E cobrí-la d’aur pur, de dins e  de fora. 2 E féu a aquella un sercle d’  
Ex 37,4  en cascun lats. 4 E féu bares  de fust de satim, los quals cobrí d’aur,  
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Ex 37,4  cascun lats. 4 E féu bares de fust  de satim, los quals cobrí d’aur, 5 les  
Ex 37,5 per los anells que éran en los lats  de la archa per portar-la. 6 E féu una  
Ex 37,6 la. 6 E féu una clausta tot antorn,  de pur aur, e havia de lonch II colzes e  
Ex 37,6  tot antorn, de pur aur, e havia  de lonch II colzes e mig, e I colze e mig  
Ex 37,7 e mig d’ample. 7 E féu II xerobins  de pur aur, los quals posà a cascun lats  
Ex 37,8  8 la un xorobín posà en la sumitat  de la una part, e l’altra en la sumitat  
Ex 37,8  una part, e l’altra en la sumitat  de l’altra [*], 9 stanent lurs ales [*]  
Ex 37,10  un a l’altra. 10 E féu una taulla  de fust de satim, e havia de lonch II  
Ex 37,10  altra. 10 E féu una taulla de fust  de satim, e havia de lonch II colzes, e de 
Ex 37,10  taulla de fust de satim, e havia  de lonch II colzes, e de ample I colze, e  
Ex 37,10  e havia de lonch II colzes, e  de ample I colze, e d’alt I colze e mig;  
Ex 37,12  e cercle d’aur [*] tot entorn,  de ampla de IIII dits [*]. 13 [*] angles a 
Ex 37,12  d’aur [*] tot entorn, de ampla  de IIII dits [*]. 13 [*] angles a manera  
Ex 37,13  dits [*]. 13 [*] angles a manera  de IIII peus 14 [*] que passàs per  
Ex 37,15  portar. 15 E aquelles bares féu  de fust de satim, e foren totes cubertes  
Ex 37,15  15 E aquelles bares féu de fust  de satim, e foren totes cubertes de aur.  
Ex 37,15  de satim, e foren totes cubertes  de aur. 16 E los vaxells a diversos usos  
Ex 37,16  16 E los vaxells a diversos usos  de la taula, axí com olles, culleres,  
Ex 37,16 olles, culleres, giradores, tot fou  de aur pur [*]. 17 E féu canalobre de aur  
Ex 37,17  de aur pur [*]. 17 E féu canalobre  de aur pur [*], de la cana del qual  
Ex 37,17  17 E féu canalobre de aur pur [*],  de la cana del qual prosaýan poms e flors, 
Ex 37,18  cascun lats, havia III canons, III  de una part e III d’altra. 19 E havia en  
Ex 37,19  en cascun canó III poms a manera  de nous, ab flors ensemps e ab liris; e ab 
Ex 37,19 canó havia atrasí III poms a manera  de nous, ab flors ensemps ab liris;  
Ex 37,19 era en tots los VI canons que axían  de la canya dell canalobra. 20-21 [*] 22  
Ex 37,25  25 E féu un altar a la timiana,  de fust de satim, e havia de cascuna cadra 
Ex 37,25  féu un altar a la timiana, de fust  de satim, e havia de cascuna cadra I  
Ex 37,25  timiana, de fust de satim, e havia  de cascuna cadra I colze, e d’alt II  
Ex 37,26 axia un corn. 26 E cobrí aquell tot  de aur net, e son tarrat e ses parets  
Ex 37,27  sos corns. 27 E féu axí una corona  de aur tot entorn, ab II anells d’aur  
Ex 37,28 l’altar portar. 28 E les bares féu  de fust de satim, e cobrí-les de latas  
Ex 37,28  portar. 28 E les bares féu de fust  de satim, e cobrí-les de latas d’aur.  
Ex 37,28 féu de fust de satim, e cobrí-les  de latas d’aur. 29 E componé l’oli de la 
Ex 37,29  latas d’aur. 29 E componé l’oli  de la untadura de santificació e la  
Ex 37,29  29 E componé l’oli de la untadura  de santificació e la timiama de l’  
Ex 37,29  de santificació e la timiama  de l’odorament molt nèdeu per la obra de  
Ex 37,29 l’odorament molt nèdeu per la obra  de perfumar. 38,Tit Capítol XXXVII 1 E féu 
Ex 38,1 38,Tit Capítol XXXVII 1 E féu altar  de holocaust de fust de satim, e havia de  
Ex 38,1  XXXVII 1 E féu altar de holocaust  de fust de satim, e havia de cascuna  
Ex 38,1  1 E féu altar de holocaust de fust  de satim, e havia de cascuna quadra V  
Ex 38,1 holocaust de fust de satim, e havia  de cascuna quadra V colzes, e III d’alt,  
Ex 38,2  en cascun angle, e cobrí aquell  de launes de aram. 3 E aparrallà a ús de  
Ex 38,2  angle, e cobrí aquell de launes  de aram. 3 E aparrallà a ús de aquell  
Ex 38,3  launes de aram. 3 E aparrallà a ús  de aquell diverses vaxells, axí com olles  
Ex 38,3  e loces e tanalles. Tot açò féu  de aram. 4 E féu †a la ara† a manera de  
Ex 38,4  aram. 4 E féu †a la ara† a manera  de arret, dejús aquesta fou atrasí [*] de  
Ex 38,4 arret, dejús aquesta fou atrasí [*]  de aram [*]; 5 e féu desota IIII anells  
Ex 38,6 a portar l’eltar, 6 les qualls féu  de fust de satim e cobrí-les de launa de 
Ex 38,6  l’eltar, 6 les qualls féu de fust  de satim e cobrí-les de launa de aram, 7 
Ex 38,6  féu de fust de satim e cobrí-les  de launa de aram, 7 e mès les perxes en  
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Ex 38,6  de satim e cobrí-les de launa  de aram, 7 e mès les perxes en los anells  
Ex 38,7  perxes en los anells sobre lo lats  de lla ara per portar l’altar. E aquest  
Ex 38,7  no era sòlit, ans era comcavat,  de taules, e dintra vach. 8 E féu lo  
Ex 38,8  e lo bací d’aram dels spills  de les fembres qui saguésan a la porta del 
Ex 38,9  era la tenda en la plaja austral  de li tortís, de C colzes, 10 e XX colones 
Ex 38,9  en la plaja austral de li tortís,  de C colzes, 10 e XX colones de aram ab  
Ex 38,10  de C colzes, 10 e XX colones  de aram ab lurs fonaments, e los caps de  
Ex 38,10  aram ab lurs fonaments, e los caps  de lles colones e tots los corbalons éran  
Ex 38,10  colones e tots los corbalons éran  de argent. 11 En l’angle devers  
Ex 38,11  e ab los fonaments e ab los caps  de les colones, tot era de una matexa  
Ex 38,11 ab los caps de les colones, tot era  de una matexa masura, e les obres éran de  
Ex 38,11 una matexa masura, e les obres éran  de matall. 12 E de la part que guardava  
Ex 38,12  e les obres éran de matall. 12 E  de la part que guardava vers occident  
Ex 38,12  vers occident foren les cortines  de L colzes, e X colonas ab lurs fonaments 
Ex 38,12 ab lurs fonaments d’aram, e lo cap  de lles colones éran [*] d’argent. 13 E  
Ex 38,13  13 E atrasí devers levant éran  de L colzes les cortines, 14 e les colones 
Ex 38,14  les cortines, 14 e les colones  de XV colzes, III de lurs fonaments, una a 
Ex 38,14  14 e les colones de XV colzes, III  de lurs fonaments, una a cascun lats de la 
Ex 38,14  lurs fonaments, una a cascun lats  de la antrada del tabernacle. 15 E de la  
Ex 38,15  de la antrada del tabernacle. 15 E  de la altra part de la intrada del  
Ex 38,15  tabernacle. 15 E de la altra part  de la intrada del tabernacle féu cortines  
Ex 38,15  féu cortines ab XV colzos  de lonch, e III colones ab sos fonaments.  
Ex 38,16 les tendes del tabernacle féu texir  de li tortís, 17 e los fonaments de lles  
Ex 38,17  de li tortís, 17 e los fonaments  de lles colones foren de aram [*]. 18-20  
Ex 38,17 los fonaments de lles colones foren  de aram [*]. 18-20 [*] 21 Aquests són los  
Ex 38,21  nombrats són sagons los manaments  de Moysèn en les peraules dels levins per  
Ex 38,21  en les peraules dels levins per mà  de Nichamar, fill de Aron, sacerdot, 22  
Ex 38,21  levins per mà de Nichamar, fill  de Aron, sacerdot, 22 les quals Beseleell, 
Ex 38,22  22 les quals Beseleell, fill  de Urí, nét de Hur, del trip de Judà,  
Ex 38,22  quals Beseleell, fill de Urí, nét  de Hur, del trip de Judà, complí per lo  
Ex 38,22  fill de Urí, nét de Hur, del trip  de Judà, complí per lo menament de Moysèn, 
Ex 38,22  de Judà, complí per lo menament  de Moysèn, axí com Déu havia manat a ell,  
Ex 38,23  a ell per compayó Holiab, fill  de Ochimech, del trip de Dan, que era  
Ex 38,23  Holiab, fill de Ochimech, del trip  de Dan, que era mestra de fusta e de texir 
Ex 38,23  del trip de Dan, que era mestra  de fusta e de texir blau e de porpra e de  
Ex 38,23  de Dan, que era mestra de fusta e  de texir blau e de porpra e de collor  
Ex 38,23  mestra de fusta e de texir blau e  de porpra e de collor vermella e de li  
Ex 38,23 fusta e de texir blau e de porpra e  de collor vermella e de li tortís. 24 Tot  
Ex 38,23  e de porpra e de collor vermella e  de li tortís. 24 Tot l’aur que fo despès  
Ex 38,25  a pes del santuari. 25 E fou ofert  de aquells que trespasàran en nombra de XX 
Ex 38,25  aquells que trespasàran en nombra  de XX anys [*], DCIIIMªDL pesos. 26 Fóran  
Ex 38,26  e la intrada, a on penjava lo vel  de la clausta. 27 E foren fets C fonaments 
Ex 38,27  E foren fets C fonaments a manera  de pilars, de C quintars, [*] cascú. 28 E  
Ex 38,27  C fonaments a manera de pilars,  de C quintars, [*] cascú. 28 E de  
Ex 38,28  de C quintars, [*] cascú. 28 E  de MªDCCLXXV foren fets los caps de les  
Ex 38,28  E de MªDCCLXXV foren fets los caps  de les colones, los quals foren vestits de 
Ex 38,28  colones, los quals foren vestits  de argent. 29 E foren-hi oferts  
Ex 38,29  -hi oferts LXXIIMªCCCC quintars  de aram, 30 dels quals fóran fets los  
Ex 38,30 dels quals fóran fets los fonaments  de la intrada del tabernacle del  
Ex 38,30 testimoni, e l’altar ab lo crivell  de l’aram e ab tots los vaxels que  
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Ex 38,31  a son ús, 31 [*] ab les staques  de la cort e de lla sua intrada. 39,Tit  
Ex 38,31  31 [*] ab les staques de la cort e  de lla sua intrada. 39,Tit Capítol XXXVIII 
Ex 39,1 intrada. 39,Tit Capítol XXXVIII 1 E  de aur, blau e de porpra e de color  
Ex 39,1  Capítol XXXVIII 1 E de aur, blau e  de porpra e de color vermella e de li  
Ex 39,1  1 E de aur, blau e de porpra e  de color vermella e de li tortís faéran  
Ex 39,1  e de porpra e de color vermella e  de li tortís faéran draps brodats a obs de 
Ex 39,1  tortís faéran draps brodats a obs  de la santadat, dels quals faéran  
Ex 39,2  a Moysèn. 2 E féu lo ephot [*],  de blau e de porpra e de color vermella e  
Ex 39,2  2 E féu lo ephot [*], de blau e  de porpra e de color vermella e de li  
Ex 39,2 lo ephot [*], de blau e de porpra e  de color vermella e de li tortís, 3 [*] e  
Ex 39,2  e de porpra e de color vermella e  de li tortís, 3 [*] e tallà †bragues† d’  
Ex 39,4  4 e II orles ensemps ajustades  de cascun lats en les sumitats, 5 [*]  
Ex 39,5  en les sumitats, 5 [*] †ensems†  de aquelles matexes collors, axí com havia 
Ex 39,6  a Moysèn. 6 E aparallà II pedras  de unicla encastades en aur, e en elles  
Ex 39,7  en los lats sobre los musclos  de l’ephot per remenbrança dels fills d’ 
Ex 39,8  Senyor a Moysèn. 8 E féu l’hossen  de obra noble axí com lo ephot, de aur,  
Ex 39,8  de obra noble axí com lo ephot,  de aur, blau e de porpra e de color  
Ex 39,8  axí com lo ephot, de aur, blau e  de porpra e de color vermella e de li  
Ex 39,8  ephot, de aur, blau e de porpra e  de color vermella e de li tortís, 9 e fo  
Ex 39,8  e de porpra e de color vermella e  de li tortís, 9 e fo codrat e dobla, de  
Ex 39,9  li tortís, 9 e fo codrat e dobla,  de masura de I palm, 10 e posà en IIII  
Ex 39,9  9 e fo codrat e dobla, de masura  de I palm, 10 e posà en IIII tires pedres  
Ex 39,16  II anels d’aur sobra los lats  de l’hosen, 17 [*] e vanguéran tro al  
Ex 39,19  e axí era en cascun musclo. 19 E  de cascun lats vanían tanbé cadenas que  
Ex 39,19  cadenas que prenían los II anells  de l’hossen, axí que lo hossen no’s  
Ex 39,20 sobre l’ephot, obra texida mesclat  de blau, 21 e la capulla en la sobirana  
Ex 39,29  a Moysèn. 29 E féran una launa  de or pur a obs de lla sagrada †pressa†, e 
Ex 39,29  E féran una launa de or pur a obs  de lla sagrada †pressa†, e scrivíran en  
Ex 39,33  e sos pilars, 33 e ses cubertes  de cuyrs de moltons tins en roig e les  
Ex 39,33  pilars, 33 e ses cubertes de cuyrs  de moltons tins en roig e les cubertes de  
Ex 39,33 moltons tins en roig e les cubertes  de les pells dels bochs, 34 e la clausta,  
Ex 39,35  35 [*] e totes ses aÿnes e lo pa  de proposició, 36 e lo canalobra e les  
Ex 39,37 [*], 37 e le taula d’aur, e l’oli  de untadura [*], 38 e lo cobertor del  
Ex 39,39  cobertor del portal, 39 e l’altar  de aram, [*] e ses perxes e totes ses  
Ex 39,39 lo pitxer e lo basí, e les cortines  de la cort e ses colones e sos pilars, 40  
Ex 39,40  e sos pilars, 40 e lo cubertor  de la cort e ses staques e ses cordes, e  
Ex 40,6  6 E devant aquell posaràs l’altar  de l’holocaust. 7 E metràs lo pitxer  
Ex 40,8  d’aygua. 8 Circundiràs la intrada  de la tenda e la plaça de aquella. 9 »E  
Ex 40,8  la intrada de la tenda e la plaça  de aquella. 9 »E pendràs lo untament de l’ 
Ex 40,9  aquella. 9 »E pendràs lo untament  de l’oli e untaràs lo tabernacle ab los  
Ex 40,19 vell per ço que pogués oyr la visió  de Déu. 20 E ordonàran la taulla [*], 21  
Ex 40,22  la taulla [*], 21 [*]. 22 [*]  de la part de tremuntana, 23 e ordonàran  
Ex 40,22  [*], 21 [*]. 22 [*] de la part  de tremuntana, 23 e ordonàran les lantes  
Ex 40,24  Senyor ordonà. 24 E posà l’altar  de ll’aur sots lo traginat dell  
Ex 40,24  dell testimoni, devant lo vell  de la clausta, 25 e perfumà sobra ell  
Ex 40,25  25 e perfumà sobra ell perfum  de bona odor, axí com manà Déu a Moysèn.  
Ex 40,27  del tabernacle, 27 e l’altar  de l’holocaust en lo vestiari del  
Ex 40,28  28 E mès lo pitxell, e stec ple  de aygua en lo tabernacla del testimoni  
Ex 40,28 en lo tabernacla del testimoni prop  de l’altar. 29 E levàran-sa Moysès e  
Ex 40,30  30 com intràran dejús lo traginat  de la covinença e pujàran a l’altar, axí  
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Ex 40,32  del testimoni, e la glòria  de nostre Senyor omplí aquell. 33 E no  
Ex 40,33  no podia intrar Moysèn en la tenda  de la amistança, car la nuu la cobria [*]. 
Ex 40,36  en aquell metex loch. 36 E la nuu  de nostre Senyor cobria lo tabernacle de  
Ex 40,36  nostre Senyor cobria lo tabernacle  de jorn, e de nits lo cobria foch, vaent  
Ex 40,36  cobria lo tabernacle de jorn, e  de nits lo cobria foch, vaent lo poble de  
Ex 40,36 nits lo cobria foch, vaent lo poble  de Israell per totes lurs mogudes. Expl Ací 
Ex Expl  Expl Ací fenex lo segon libre,  de Èxodus. Lv Inc Comença lo terç libre de  
Lv Inc Èxodus. Lv Inc Comença lo terç libre  de Moysèn, que és apellat Levítich, lo  
Lv 1,2  e digues a ells: »Home que oferrà  de vosaltres a nostre Senyor, de lles  
Lv 1,2  de vosaltres a nostre Senyor,  de lles bèsties, dels bous e de les  
Lv 1,2  de lles bèsties, dels bous e  de les ovelles sacrificarets vostres  
Lv 1,3  holocaust serà la lur oferena [*]  de bous, oferrà a mi lo mascle net, devant 
Lv 1,4  4 e posarà la mà sobra lo cap  de l’holocaust, e serà pus acceptabla e a 
Lv 1,5 nostre Senyor, e ofariran los fills  de Aron, secerdots, la sanch de aquell  
Lv 1,5  fills de Aron, secerdots, la sanch  de aquell gitant entorn de l’altar qui és 
Lv 1,5  la sanch de aquell gitant entorn  de l’altar qui és devant la porta del  
Lv 1,6  serà scorxat e serà slomat  de sos menbres, 7 posar-l’han sobra l’ 
Lv 1,7  sobra l’altar del foch ab scles  de lenya debans conponides; 8 e los  
Lv 1,8  ordonats, enperò lo cap e tot ço  de dins, axí com la frexura 9 e los  
Lv 1,10 suau odor a nostre Senyor. 10 »E si  de lles ovelles és son sacrifici, o de  
Lv 1,10 de lles ovelles és son sacrifici, o  de moltons o de cabres, l’holocaust sia  
Lv 1,10  és son sacrifici, o de moltons o  de cabres, l’holocaust sia de I any, e  
Lv 1,10  o de cabres, l’holocaust sia  de I any, e ofíran-lo sens màcula, 11 e  
Lv 1,11  màcula, 11 e sia degolat al lats  de l’altar que reguarda [*] devant nostre 
Lv 1,11  devant nostre Senyor, e los fills  de Aron gítan la sanch de aquell sobra l’ 
Lv 1,11  e los fills de Aron gítan la sanch  de aquell sobra l’altar entorn, 12 e  
Lv 1,14  »E si feran sacrificació e oferta  de ocells al Senyor, axí com de tortes o  
Lv 1,14 oferta de ocells al Senyor, axí com  de tortes o de colomins, 15 ofariran  
Lv 1,14  al Senyor, axí com de tortes o  de colomins, 15 ofariran aquells los  
Lv 1,15  decórer la sanch sobra [*] la part  de l’ara, 16 e gítan lo guavaig e la  
Lv 1,16  e gítan lo guavaig e la ploma fora  de l’altar, a la plaja de orient, en [*]  
Lv 1,16  ploma fora de l’altar, a la plaja  de orient, en [*] loch on solen gitar les  
Lv 1,17 cenres. 17 E no destrovirà les ales  de aquell, ne no ançatarà ne ab ferre  
Lv 1,17  posada. Açò és holocaust e oferena  de suau odor a nostre Senyor. 2,Tit  
Lv 2,2  ensens, 2 e porta-les als fills  de Aron, sacerdots, dels quals la un  
Lv 2,2  quals la un prengua lo puny ple  de sèmola e oli e molt ensens, e faça’n  
Lv 2,2 ara per remenbrança, e és sacrifici  de plasent odor a nostre Senyor. 3 E ço  
Lv 2,3  ço que romandrà del sacrefici serà  de Aron e de sos fills, e serà sant dels  
Lv 2,3  del sacrefici serà de Aron e  de sos fills, e serà sant dels sants de  
Lv 2,3  sos fills, e serà sant dels sants  de les ofertes de nostre Senyor. 4 »E com  
Lv 2,3 serà sant dels sants de les ofertes  de nostre Senyor. 4 »E com portaran  
Lv 2,4  cuyt en lo forn, axí com pans  de sèmola, ço és a saber, meys de lavat  
Lv 2,4 pans de sèmola, ço és a saber, meys  de lavat [*]; 5 [*] 6 depertiràs aquella  
Lv 2,7  oli. 7 »E si la presentala serà  de †tamor†, agualment de sèmola e de oli.  
Lv 2,7  serà de †tamor†, agualment  de sèmola e de oli. 8 »Pendràs ço que  
Lv 2,7  de †tamor†, agualment de sèmola e  de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a nostre 
Lv 2,9  e ofira’l sobra l’altar, en odor  de suavitat a nostre Senyor. 10 E  
Lv 2,10  10 E qualquequal cosa romendrà  de allò, serà de Aron e de sos fills,  
Lv 2,10  cosa romendrà de allò, serà  de Aron e de sos fills, sants dels sants  
Lv 2,10  romendrà de allò, serà de Aron e  de sos fills, sants dels sants de les  
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Lv 2,10  e de sos fills, sants dels sants  de les ofertes de nostre Senyor. 11 »Totes 
Lv 2,10  sants dels sants de les ofertes  de nostre Senyor. 11 »Totes les ofertes  
Lv 2,11  ofertes a nostre Senyor sien meys  de levat, axí que no hy haja res [*] ni de 
Lv 2,11  axí que no hy haja res [*] ni  de mel en so que sacrificarets a nostre  
Lv 2,12  12 Les premícies tan solament  de aquelles ofertes [*] e lurs dons, e [*] 
Lv 2,12  conpostes sobra l’altar en odor  de suavitat. 13 »E qualqua cosa aportaràs  
Lv 2,14 14 »Si en altra manera oferràs dons  de les tues promícies de tos fruyts a  
Lv 2,14  oferràs dons de les tues promícies  de tos fruyts a nostre Senyor, de les  
Lv 2,14  de tos fruyts a nostre Senyor,  de les spigues encara verdejans, torraràs  
Lv 2,15 e ensens posaràs damunt, car oferta  de nostre Senyor és; 16 de les quals coses 
Lv 2,16  car oferta de nostre Senyor és; 16  de les quals coses de la una partida ferà  
Lv 2,16  Senyor és; 16 de les quals coses  de la una partida ferà perfum lo prevera  
Lv 2,16  perfum lo prevera per remenbrança  de lla oferta, axí com és del far e de l’ 
Lv 2,16 de lla oferta, axí com és del far e  de l’oli, e tot l’ancens, cor sacrifici  
Lv 3,1  Capítol III 1 »E si degolladura  de pacificament serà lur [*], axí com de  
Lv 3,1  pacificament serà lur [*], axí com  de bous, aquell que sacrificarà, sia  
Lv 3,2 intrada del tabernacle, e los fills  de Aron, sacerdots, scàmpan la sanch  
Lv 3,2  sacerdots, scàmpan la sanch antorn  de l’altar, 3 e ofíran de la degolladura  
Lv 3,3  antorn de l’altar, 3 e ofíran  de la degolladura del pasificament en  
Lv 3,3  en oferta a nostre Senyor, lo grex  de la tella e tot lo grex que dins ell és, 
Lv 3,4 e los lombras, e en totes les parts  de dins, 5 de tot açò faça perfum sobra l’ 
Lv 3,5  e en totes les parts de dins, 5  de tot açò faça perfum sobra l’altar,  
Lv 3,6  Senyor. 6 »E si la lur oferta serà  de ovelles e la degoladura serà per  
Lv 3,8  d’Aron scàmpan la sanch entorn  de l’altar, 9 e puxs ofíran la  
Lv 3,10  Senyor [*], 10 [*] e tot lo grex  de dins 11 pendran los sacerdots e posar- 
Lv 3,13  13 pos la sua mà sobra lo cap  de aquella e degol-la en lo tabernacla  
Lv 3,13  intrada del testimoni, e los fills  de Aron scàmpan la sanch entorn de l’  
Lv 3,13  de Aron scàmpan la sanch entorn  de l’altar, 14 e pendran de aquella en  
Lv 3,14  entorn de l’altar, 14 e pendran  de aquella en past del foch del diumenga e 
Lv 3,15 lo fetge, que és sobra 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 3,17  habitacles. Ne grex ne sanch  de tot en tot no menjarets, e lo grex que  
Lv 4,2  a Moysèn e dix: 2 –Parla als fills  de Israell: »Ànima com pecarà per  
Lv 4,2  »Ànima com pecarà per ignorància  de sacrifici e de tos menaments que’l  
Lv 4,2  per ignorància de sacrifici e  de tos menaments que’l Senyor ha manat  
Lv 4,5  aquell al Senyor. 5 E pendrà  de la sua sanch e portarà aquella en lo  
Lv 4,7  [*]. 7 [*] e tot l’altra romanent  de la sanch lexarà en lo fonament de l’  
Lv 4,7  de la sanch lexarà en lo fonament  de l’altar de l’holocaust en lo  
Lv 4,7  lexarà en lo fonament de l’altar  de l’holocaust en lo entrament del  
Lv 4,13  [*]. 13 »Car si tota la coŀlació  de Israell sa ignorava per ignorància  
Lv 4,13  faent so que és contra lo menament  de nostre Senyor, 14 e puxes entendrà son  
Lv 4,15  tabernacle, 15 e posen los vells  de Israell [*] lo cap de aquell devant  
Lv 4,15  los vells de Israell [*] lo cap  de aquell devant nostre Senyor, e com lo  
Lv 4,16  16 e lo prevera untat prengua  de lla sanch de aquell e port-la en lo  
Lv 4,16  prevera untat prengua de lla sanch  de aquell e port-la en lo tabernacle del 
Lv 4,18  lo vell, ço és, la clausta, 18 e  de aquexa matexa sanch pos en los corns de 
Lv 4,18  matexa sanch pos en los corns  de ll’altar [*]. 19-20 [*] 21 Emperò la  
Lv 4,21  Emperò la vadell aporten-lo fora  de la alberguada e créman-lo axí com lo  
Lv 4,21  vadell, car per gran multituts  de peccats és. 22-26 [*] 27 »E si ànima  
Lv 4,27  peccarà per ichnorància del pobla  de lla terra, ço és, que fasa qualqua cosa 
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Lv 4,29 per peccat, e degol aquella en loch  de ll’holocaust, 30 e prengua lo sacerdot 
Lv 4,30 holocaust, 30 e prengua lo sacerdot  de lla sanch en lo seu dit e toch-na los 
Lv 4,30 en lo seu dit e toch-na los corns  de l’altar de l’holocaust, e lo romanent 
Lv 4,30  e toch-na los corns de l’altar  de l’holocaust, e lo romanent git en lo  
Lv 4,30  e lo romanent git en lo fonament  de aquell. 31 E pendràs tot lo sèu axí com 
Lv 4,31  -n’has sobra l’altar en odor  de suavitat al Senyor, e pregerà per  
Lv 4,34  [*] e lo romanent git al fonament  de aquell. 35 E prengua lo sèu e faça d’  
Lv 5,1  1 »E si ànima pecarà e oirà la veu  de sagrament e serà testimoni que ell so  
Lv 5,3  3 »E si algú tocarà la inmundícia  de l’homa sagons totes les sutzures que  
Lv 5,3  e puxes ho conexerà, digne és  de culpa. 4 »Ànima que jurarà e mourà sos  
Lv 5,10 per aquell lo sacerdot, e lo paccat  de aquell serà perdonat. 11 »E si no basta 
Lv 5,11  11 »E si no basta son poder  de ofarir II tortres o II coloms, ofira  
Lv 5,11  part d’un ephí, ço és, I sester,  de cèmola, e no meta en aquella oli, ne  
Lv 5,16  sagons lo pes del santuari, 16 e  de ço que portarà sa restituesca lo dan, e 
Lv 5,17 si pecarà per ignorància e ferà una  de les coses que nostre Senyor veda en la  
Lv 5,18 folch al sacerdot, sagons la masura  de lla extimació dell paccat. Lo qual ador 
Lv 6,3  en totes aquestes maneras o en una  de totes ferà contra aquell, en les 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 lo holocaust: Cremerà en l’altar tota  
Lv 6,10  lo sacerdot vesta gonela e bragues  de li sobra sa carn, e pendrà las cendras  
Lv 6,10 farà lo foch e posarà aquellas prop  de l’altar; 11 e puys despularà’s  
Lv 6,12  lo foch crem tostemps sobra la ara  de l’altar, lo qual nodresqua lo sacerdot 
Lv 6,20  e dix: 20 –Aquesta és la oferta  de Aron e de sos fills la qual dèvan  
Lv 6,20  20 –Aquesta és la oferta de Aron e  de sos fills la qual dèvan ofarir al  
Lv 6,20  dèvan ofarir al Senyor en lo dia  de la sua onsió: oferan la Xª part de un  
Lv 6,20  de la sua onsió: oferan la Xª part  de un sister de sèmola an sacrifici  
Lv 6,20  oferan la Xª part de un sister  de sèmola an sacrifici perdurabla, la  
Lv 6,21  e ofariran aquella calent en odor  de suavitat a nostre Senyor. 22 E tota la  
Lv 6,23  dells sacerdots sarà consumit  de foch, e nangú no manuch de aquell. 24  
Lv 6,23 consumit de foch, e nangú no manuch  de aquell. 24 Parlà nostre Senyor a Moysèn 
Lv 6,25  e a sos fills: Aquesta és la ley  de la oferta per peccat. »En lo loch on sa 
Lv 6,27  27 »E qualquequal tocarà les carns  de aquell serà santifichat. E si de la  
Lv 6,27  de aquell serà santifichat. E si  de la sanch de aquell en les vestadures  
Lv 6,27  serà santifichat. E si de la sanch  de aquell en les vestadures serà scampada, 
Lv 6,28  en loch sant. 28 E lo vaxell  de lla tera en la qual la carn d’ell serà 
Lv 6,28  sia trenquat; e si serà vaxell  de coura, sia respat e puys levat ab  
Lv 6,29  ab aygua. 29 »Tots los mascles  de linatja sacerdotal mengen les carns de  
Lv 6,29 linatja sacerdotal mengen les carns  de aquell, car sant dels sants és, 30 e  
Lv 6,30  oferena que’s degoll per peccat  de la qual sa aporta [*] a la tenda del  
Lv 7,1  Capítol VII 1 »Aquesta és la ley  de lo holocaust [*] colpa. »Santa dels  
Lv 7,2  »Santa dels sants és, 2 e per amor  de açò allà on degolaran lo holocaust  
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch  de aquell sia scampada entorn de ll’  
Lv 7,2 sanch de aquell sia scampada entorn  de ll’altar. 3 E ofiren de la coha e dell 
Lv 7,3  entorn de ll’altar. 3 E ofiren  de la coha e dell grex que cobra les  
Lv 7,6  6 Tots los mascles dell linatga  de preveres en loch sant mengaran aquestes 
Lv 7,8 ·l 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 cèmolla qui serà cuyt en forn e tot so  
Lv 7,10  untat o mesclat o sia sequa menys  de res, [*] los fills d’Israell sia  
Lv 7,11 agual masura. 11 »Aquesta és la ley  de llo oferena de les coses pesificables  
Lv 7,11  »Aquesta és la ley de llo oferena  de les coses pesificables que ofíran al  



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

171 
 

Lv 7,12 »E si la oferta serà per acostament  de gràcia, oferràs pans sens levat  
Lv 7,14  que stàvan en lo sacriffici  de lla sanch, 15 la carn del qual ells  
Lv 7,16 cosa romandrà tro al matí, legut és  de mengar-la; 17 e si alguna cosa ne  
Lv 7,18 18 E si algú menjarà en lo terç dia  de lles carns dels sacrificis  
Lv 7,18  cabrit menyspreserà, serà causa  de leig scomoviment. 19 »E la carn que  
Lv 7,20  20 E ànima ensutzada que menjarà  de lles carns de lla oferta dels  
Lv 7,20 ensutzada que menjarà de lles carns  de lla oferta dels pasificaments que és  
Lv 7,20  que és oferta al Senyor, perirà  de son poble. 21 »E qui toquarà la sutzura 
Lv 7,21 poble. 21 »E qui toquarà la sutzura  de l’home o de lla bèstia o [*] de l’  
Lv 7,21 qui toquarà la sutzura de l’home o  de lla bèstia o [*] de l’home que  
Lv 7,21  de l’home o de lla bèstia o [*]  de l’home que ensutzar pot e mengerà de  
Lv 7,21  l’home que ensutzar pot e mengerà  de aquesta matexa manera les carns, seran  
Lv 7,23 a Moysèn dient: 23 –Parla als fills  de Israell: »Lo sèu dels bous e de les  
Lv 7,23  de Israell: »Lo sèu dels bous e  de les oveles e de les cabres no  
Lv 7,23 »Lo sèu dels bous e de les oveles e  de les cabres no menjarets; 24 lo sèu de  
Lv 7,24  les cabres no menjarets; 24 lo sèu  de lles bèsties morteÿnes per si o de  
Lv 7,24  de lles bèsties morteÿnes per si o  de aquelles que seran mortes per altres  
Lv 7,26  del seu poble. 26 »E la sanch  de tots los animals [*]; 27 tota ànima que 
Lv 7,30 e en altra lo pits, devant la porta  de l’altar del tabernacle [*] 31 [*]. 32  
Lv 7,33  la sanch e lo sèu; e los fills  de Aron hauran en lur part la cama dreta.  
Lv 7,34  part la cama dreta. 34 E lo pits  de la alçadura [*], e deran-ho a Eron,  
Lv 7,34 -ho a Eron, sacerdot, e als fills  de aquell en fur del Senyor, en ley  
Lv 7,34  en ley perdurabla a tot lo poble  de Israell. 35 »E aquesta és la unció de  
Lv 7,35  Israell. 35 »E aquesta és la unció  de Aron e a sos fills dels sacrificis del  
Lv 7,35  que Moysèn ordonà a ells en ofici  de prevera, 36 que manà a ells lo Senyor  
Lv 7,37  sues. 37 »Aquesta és la ley  de holocaust e del sacrifici per peccat e  
Lv 7,38  nostro Senyor a Moysès en lo munt  de Sinayí com menà als fills de Israell  
Lv 7,38  munt de Sinayí com menà als fills  de Israell que ofarísan lurs oblacions al  
Lv 7,38  oblacions al Senyor en lo desert  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà  
Lv 8,2 ab lurs vestadures e ab l’untament  de l’oli e un vadell per peccat e II  
Lv 8,2  peccat e II moltons e I canastell  de pa alís, 3 e ajusteràs tot lo poble a  
Lv 8,7  aygua, 7 e vastí-li lo vastiment  de bisbe de li e lo braguer, e vastí a ell 
Lv 8,7  e vastí-li lo vastiment de bisbe  de li e lo braguer, e vastí a ell lo paŀli 
Lv 8,8  l’afot, 8 e sanyí a ell ab cordes  de ephot, e ab aquells adobà l’hosen, en  
Lv 8,9  sèvena en lo cap, e en lo frontal  de aquella posà la làmina de aur  
Lv 8,9  frontal de aquella posà la làmina  de aur consegrada en santificació, axí com 
Lv 8,15  e benyà son dit e tanyí los corns  de ll’altar entorn. E com l’  
Lv 8,15  l’hachsantificat, scampà la sanch  de aquell en lo fonament. 16-17 [*] 18-21  
Lv 8,26 [*] 26 E pres  de lla sistella dell pa alís que era  
Lv 8,26  era devant nostra Senyor; pa menys  de levat e una bastesa a manera de crespel 
Lv 8,26  de levat e una bastesa a manera  de crespel salgada d’oli e una foguasa  
Lv 8,28  devant Déu, 28 e ell pres-ho  de les mans de aquels e perfumà’n sobre  
Lv 8,28 Déu, 28 e ell pres-ho de les mans  de aquels e perfumà’n sobre l’eltar de  
Lv 8,28  aquels e perfumà’n sobre l’eltar  de l’holocaust per so com era consagració 
Lv 8,28  consagració e oferta en odor suau  de sacrifici a nostre Senyor. 29 E pres lo 
Lv 8,29  lo pits, e alçà aquell devant Déu,  de l’ariet de la consegració en part sua, 
Lv 8,29 alçà aquell devant Déu, de l’ariet  de la consegració en part sua, axí com  
Lv 8,30  ell lo Senyor. 30 E pres l’ungent  de untadura e la sanch que sobre l’eltar  
Lv 8,30  sobra Aron e sobra los vestiments  de aquell e sobra sos fills [*]. 31 E com  
Lv 8,31  e menjats-les aquí, e los pans  de consegració menjats, los quals són  
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Lv 8,32  ells.” 32 E ço que romendrà  de la carn e dels pans, sia cremat a foch. 
Lv 8,33  pans, sia cremat a foch. 33 [*]  de la porta del tabernacle no axirets VII  
Lv 8,33  al dia que sia complit lo temps  de la vostra consegració [*], 34 axí com  
Lv 8,35  vostra sacrifici. 35 De dia e  de nits starets en lo tabernacle observans 
Lv 9,1 Moysèn Aron e sos fills e los fills  de sos fills e tots los mayors nats d’  
Lv 9,2  Dix Aron: 2 –Prin un vadell fill  de bou per peccat e I ariet en holocaust,  
Lv 9,4  devant lo Senyor en sacrifici  de cascú, e ofarirets sèmolla mesclada ab  
Lv 9,9  benyà son dit, e toquà’n lo corn  de l’altar e gità lo romanent al fonament 
Lv 9,19  19 E lo sèu dell bou e la coa  de l’ariet e los ronyons ab lo sèu e la  
Lv 9,21  en l’altar lo sèu, 21 e los pits  de aquells e les cames dretas depertí Aron 
Lv 9,23  lo pobble. E aparech la glòria  de nostre Senyor a tota la multitut. 24 E  
Lv 9,24 la multitut. 24 E vech que foch axí  de Déu e devorà lo holocaust e lo sèu que  
Lv 10,1  Capítol X 1 E Nedab e Abiú, fills  de Aron, prenguéran lurs ensensers e  
Lv 10,2  nostre Senyor [*]. 2 E isqué foch  de nostre Senyor e cremà a ells, e foren  
Lv 10,4  apellà Misael e Ethelsephan, fills  de Ozibell, avoncle de Aron, e dix a ells: 
Lv 10,4  fills de Ozibell, avoncle  de Aron, e dix a ells: –Anats e prenets  
Lv 10,4 lo santuari, e portats-los defora  de la albergada. 5 E mantinent entràran e  
Lv 10,5  trobàran, vestits ab les goneles  de li, e gitàran-los defora axí com los  
Lv 10,7  en altra manera parirets, e l’oli  de lla santa onzió és sobra vós. E ells  
Lv 10,10  10 per ço que hajats esiència  de triar entre sant e no sant, e entre  
Lv 10,12  –Prenets lo sacrefici que romàs  de la oferta de nostre Senyor e menjats  
Lv 10,12 lo sacrefici que romàs de la oferta  de nostre Senyor e menjats aquell sens  
Lv 10,12  e menjats aquell sens levat prop  de l’altar, cor sant dels sants és. 13 E  
Lv 10,16  e Aytamar, que romanguéran fills  de Aron. Dix: 17 –Per què no mengàs lo  
Lv 10,17  [*] dat a vós que portets multitut  de iniquitat e que preguets per aquella a  
Lv 10,18 Senyor. 18 E no fo aduyta lla sanch  de aquell a lla santadat, e vós dagérets  
Lv 10,19  vuy si plau devant los vulls  de Déu. 20 E com ho oyí Moysèn, reebé la  
Lv 11,2  són los animals que menjarets  de tots los animals de lla terra: 3 tot  
Lv 11,2  que menjarets de tots los animals  de lla terra: 3 tot aquel que ha depertida 
Lv 11,4  no serà fesa, axí com lo camel e  de altres, no menjarets de aquelles, e  
Lv 11,4  lo camel e de altres, no menjarets  de aquelles, e entre les inmundes reputats 
Lv 11,9 en mar com en terra e com en aygües  de flums o en stanys, menjarets. 10 Aquell 
Lv 11,13  a vós. 13 »E aquestes són  de les aves que no davets menjar,  
Lv 11,23  son genus [*]. 23 E qualquaqual  de les voletaries que solament hajen IIII  
Lv 11,23  que havem dites, lunyades sían  de vós. 24 »E qui tocarà mortaÿna de  
Lv 11,24  de vós. 24 »E qui tocarà mortaÿna  de aquellas, serà ensutzat e no serà nèdeu 
Lv 11,25  serà necessària cosa que algú port  de aquelles mortes, leverà los seus  
Lv 11,29  a vós entre les ensutzades e  de aquells qui’s mòvan [*], axí com a  
Lv 11,29  e rata e talpa e furó e cascun  de aquests segons lurs genus, 30 e dregó e 
Lv 11,32  morts serà ensutzat, axí vaxell  de fust o vestiment o pels o cilici o en  
Lv 11,33  aprés seran mundes. 33 Tot vaxell  de terra en lo qual alguna cosa de aquells 
Lv 11,33  de terra en lo qual alguna cosa  de aquells haurà stat serà ensutzat; per  
Lv 11,33  haurà stat serà ensutzat; per amor  de ço deu éser trenquat. 34 Tots los  
Lv 11,39  39 »Si algú animal és mort  de aquells qui són leguts a vós menjar,  
Lv 11,45  car yo són lo Senyor que adugí vós  de terra de Agipta per ço que fos [*] en  
Lv 11,45  lo Senyor que adugí vós de terra  de Agipta per ço que fos [*] en Senyor.  
Lv 11,46  »Aquesta és la ley dels animals e  de les volatarias e de totes ànimes vives  
Lv 11,46  dels animals e de les volatarias e  de totes ànimes vives que’s mòvan en  
Lv 12,2  entorn los dies del depertiment  de lles mèstrues; 3 e en lo dia VIII sia  
Lv 12,4  infant. 4 E ella starà en la sanch  de la sua purificació per XXXIII dies, e  
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Lv 12,4  entrò que sien complits los dies  de lla sua purgació. 5 »E si infanterà  
Lv 12,5 per II setmanes, entorn lo gitament  de les mèstrues, e serà LXVI dies en la  
Lv 12,5  e serà LXVI dies en la sanch  de la sua purgació. 6 »E com seran  
Lv 12,6  6 »E com seran complits los dies  de la sua porificació, per fill o per  
Lv 12,6 fill o per filla, porterà un anyell  de I any en holocaust e I poll de coloma o 
Lv 12,6  de I 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 dell  
Lv 12,7  e axí serà mundada del decoriment  de la sanch sua. Aquesta és la ley de les  
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta és la ley  de les perteres, mascla e fembra. 8 E si  
Lv 12,8  [*], sien II tortres o II polls  de coloms, un dells qualls a fer  
Lv 13,2 busanya o póstula o naxença axí com  de lebrosia, sia aduyt a Aron sacerdot o a 
Lv 13,2  sia aduyt a Aron sacerdot o a algú  de sos fills. 3 Lo qual com veurà la  
Lv 13,3  mudats, aquella collor és spècia  de lepra, e majorment si la plagua és en  
Lv 13,3  en la carn e en la cona, plaga és  de lebrosia, e sagons l’arbitra d’aquell 
Lv 13,28  en son loch, no asats clara,  de cremament és, e per amor de açò sia  
Lv 13,28  clara, de cremament és, e per amor  de açò sia mundat, car siquatrix és de  
Lv 13,28 de açò sia mundat, car siquatrix és  de foch. 29 »Hom o fembra en lo cap del  
Lv 13,30  és, car lebra és dell cap o  de lla barba. 31 E si veurà la plaga  
Lv 13,31 31 E si veurà la plaga alçada agual  de la cotna, e los cabells negres, tengua  
Lv 13,32  seran en lur color e lo loch  de lla plagua egual en la cotna, 33 reurà  
Lv 13,33  33 reurà’l en altra loch meys  de lla plagua, e tenrà’l per [*] VII  
Lv 13,43  condapna-lo que és dupta  de lepra que és nada en la calvva. 44 »E  
Lv 13,44  44 »E qualquequal home serà toquat  de lebra e serà depertit de l’arbitre  
Lv 13,44  toquat de lebra e serà depertit  de l’arbitre dels sacerdots, 45 haurà sa  
Lv 13,46  e aquest habitarrà tot sol fora  de la abberguada. 47 »Vestadures de lana e 
Lv 13,47  de la abberguada. 47 »Vestadures  de lana e de li que lebrós haurà, 48 en  
Lv 13,47  47 »Vestadures de lana e  de li que lebrós haurà, 48 en stam e sots  
Lv 13,48  haurà, 48 en stam e sots regiment  de aquell o serta pell [*], 49 si d’alba  
Lv 13,52  ço que serà atrobat, 52 e per amor  de açò sia cremada en flama de foch. 53 E  
Lv 13,52  amor de açò sia cremada en flama  de foch. 53 E si veurà que ella no serà  
Lv 13,55  VII dies. 55 E con veurà la fas  de aquell que no sia mudada ni revesa, ni  
Lv 13,59  serà munda. 59 »Aquesta és la ley  de lla lepra e dels vestiments de lana o  
Lv 13,59  ley de lla lepra e dels vestiments  de lana o de li o de stam, e de totes  
Lv 13,59  lepra e dels vestiments de lana o  de li o de stam, e de totes coses sots  
Lv 13,59 e dels vestiments de lana o de li o  de stam, e de totes coses sots pel, com sa 
Lv 13,59  de lana o de li o de stam, e  de totes coses sots pel, com sa deguen  
Lv 14,4  perdals vius los quals són leguts  de menjar, e fust de cedra, vermell e  
Lv 14,4  quals són leguts de menjar, e fust  de cedra, vermell e hysop. 5 E degol la un 
Lv 14,5  la un dells ocells en un vaxell  de terra sobra ayguas vives, 6 e l’altra  
Lv 14,6 6 e l’altra ocel pendrà ab lo fust  de cedra e la grana e l’hisop, tot açò  
Lv 14,6 hisop, tot açò benyaràs en la sanch  de ll’aucel degollat. 7 E de açò salpusch 
Lv 14,7 la sanch de ll’aucel degollat. 7 E  de açò salpusch aquell qui és mundat VII  
Lv 14,7  és mundat VII veguades per ço que  de dret sia purgat, e puys lex anar lo  
Lv 14,10  II anyels nèdeus e una ovella  de un any sens taqua e III deenes de  
Lv 14,10  de un any sens taqua e III deenes  de sèmolla en sacrefici, que sia mesclada  
Lv 14,10 que sia mesclada ab oli, e I sister  de oli. 11 E com lo sacerdot purificarà l’ 
Lv 14,12  ’l per la colpa, e lo sister  de l’oli, [*] ofarà [*] devant Déu. 13  
Lv 14,25  »[*] 25 [*] e la sanch  de aquell posarà sobra l’estrem de lla  
Lv 14,25  de aquell posarà sobra l’estrem  de lla orella dreta de aquell qui és  
Lv 14,25 sobra l’estrem de lla orella dreta  de aquell qui és mundat e sobra lo polze  
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Lv 14,25 qui és mundat e sobra lo polze dret  de la mà e del peu dret. 26 E pendrà lo  
Lv 14,26  peu dret. 26 E pendrà lo prevera  de l’oli del sister e posarà sobra la sua 
Lv 14,28  28 e tocar-n’ha l’astrem  de la orella dreta de aquell e lo polze  
Lv 14,28  n’ha l’astrem de la orella dreta  de aquell e lo polze dret de la sua mà e  
Lv 14,28  dreta de aquell e lo polze dret  de la sua mà e del peu altrasí en lo loch  
Lv 14,28 sua mà e del peu altrasí en lo loch  de la sanch qui és scampada per la colpa,  
Lv 14,29  per la colpa, 29 e lo romanent  de l’oli qui és en la sua mà sinistra git 
Lv 14,30  pardonar sobra él devant Déu, 30 e  de lles tortres e dels polls dels coloms  
Lv 14,34  34 –Com serets entrats en terra  de Canan, la qual yo daré a vós en  
Lv 14,34 daré a vós en pocesió, e daré plaga  de lebrosia en casa de terra de vostra  
Lv 14,34  e daré plaga de lebrosia en casa  de terra de vostra haretat, 35 vendrà  
Lv 14,34  plaga de lebrosia en casa de terra  de vostra haretat, 35 vendrà aquell que  
Lv 14,35  haretat, 35 vendrà aquell que serà  de casa e fer-ho-ha a saber al prevera 
Lv 14,35  al prevera e dirà: “Enquax plagua  de lebrosia és vist a mi que sia en la mia 
Lv 14,36  denege totes les universes coses  de la sua casa abans que entra ell en  
Lv 14,36  ço que tota no sia feyta inmunda  de la cosa que en la casa és, e puys entre 
Lv 14,37 lepra. 37 E com vaurà en les parets  de aquella la plagua verda o vermella e la 
Lv 14,38 dejús la paret, 38 axirà lo prevera  de lla casa e tenquarà la porta per VII  
Lv 14,41  inmunde, 41 e la casa ferà raura  de dins [*] 42-43 [*] 44 e con lo sacerdot 
Lv 14,48  la casa e veurà la lepra depertida  de lla casa, aprés que la haurà exelbada,  
Lv 14,49  sanitat. 49 »E en la purificació  de aquella prengua II perdals e fust de  
Lv 14,49  aquella prengua II perdals e fust  de cedre e grana [*]. 50 E com haurà  
Lv 14,51  sobre aygües vives, 51 en la sanch  de aquell banyarà lo perdal viu, e lo fust 
Lv 14,51  e en les ayguas vivas atresí, e  de açò salpuscarà la casa per VII  
Lv 14,54  per dret. 54 »Aquesta és la ley  de tota lebra [*], 55 en vestiment o en  
Lv 14,56 cases 56 o en sanadures o en rotura  de carn de màcula luent e de diverses  
Lv 14,56  o en sanadures o en rotura de carn  de màcula luent e de diverses colors d’  
Lv 14,56 en rotura de carn de màcula luent e  de diverses colors d’aquelles 57 ab què  
Lv 15,2  [*] dient: 2 –Parlats als fills  de Israell [*]: »Homa qui soferà flux de  
Lv 15,2  Israell [*]: »Homa qui soferà flux  de esperma serà no nèdeu. 3 E levors sia  
Lv 15,3  remenbrament que hom toch la carn  de aquell qui decora, aytala humor és  
Lv 15,5 és. 5 E si algun home tocarà lo lit  de aquell, lau-sa les vestadures, e ell, 
Lv 15,13  sanat aquell qui d’aquesta manera  de pasió era ensutzat, nombrarà aprés VII  
Lv 15,13  ensutzat, nombrarà aprés VII dies  de la sua mundació, e levades totes les  
Lv 15,14  dia pendrà II tortres o II pols  de coloms, e devant Déu ell vendrà a la  
Lv 15,15 devant Déu, e serà mundat dell flux  de la sua sament. 16 »E homa del qual  
Lv 15,16  16 »E homa del qual axirà sament  de coit, levar-s’ha lo cors tot ab  
Lv 15,19  entrò al vespra. 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 dell mes, sia depertida  
Lv 15,22  serà sutza. 22 E qui tocarà lo lit  de aquella leverà lo seu vestiment, e ell, 
Lv 15,24  l’home jaurà ab ella en lo temps  de lla sanch mestrual, serà no nèdeu per  
Lv 15,25  qui per molts dies soferà flux  de sanch, no en lo temps de les mèstrues,  
Lv 15,25  flux de sanch, no en lo temps  de les mèstrues, mas aprés lo temps, serà  
Lv 15,25  no nèdea quax axí com en lo temps  de les mèstrues; 26 e lo loch on dormirà e 
Lv 15,28  al vespra. 28 »E si seserà lo flux  de la sanch, nombrarà VII dies de la sua  
Lv 15,28 flux de la sanch, nombrarà VII dies  de la sua purificació, 29 e en lo VIII dia 
Lv 15,29  al sacerdot II tortres o II polls  de coloms a lla porta dell tabernacle dell 
Lv 15,31 als fills d’Israell que’s guàrdan  de legesa e que no múyran en lurs legesses 
Lv 15,32 és entre ells. 32 Aquesta és la ley  de aquells que han malaltia de flux de  
Lv 15,32  la ley de aquells que han malaltia  de flux de sperma, e que són ensutzas per  
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Lv 15,32 de aquells que han malaltia de flux  de sperma, e que són ensutzas per jaura ab 
Lv 15,33  ensutzas per jaura ab fembra, 33 e  de aquelles que han de lur temps e que  
Lv 15,33 ab fembra, 33 e de aquelles que han  de lur temps e que soféran flux de sanch,  
Lv 15,33 han de lur temps e que soféran flux  de sanch, e dels hòmens que jauen ab  
Lv 16,1  E parlà Déu a Moysèn aprés la mort  de abdossos los fills de Aron com ofaríran 
Lv 16,1 aprés la mort de abdossos los fills  de Aron com ofaríran lo foch astrany e  
Lv 16,2  null temps en lo santuari que és  de dintra la clausta devant la cuberta que 
Lv 16,4  4 e vesta la gonella e bragues  de li per ço que cel ses vergonyes, e  
Lv 16,4  vergonyes, e sínia encara coreja  de li e una sàvana de li sobra lo cap, car 
Lv 16,4  encara coreja de li e una sàvana  de li sobra lo cap, car aquestes són  
Lv 16,12  E prengua l’ancenser e unpla-hu  de les brasas, e tinent en la mà meta-hy 
Lv 16,13  odorants axí que lla neulla [*]  de aquells cobra la cuberta que és sobra  
Lv 16,14  lo testament [*]. 14 E prengua  de la sanch del tor e bany-hi son dit e  
Lv 16,18  e gitarà aquella sobra los corns  de aquell entorn, 19 e git-na VII  
Lv 16,19  e denejarà ell e santificarà ell  de totes les inmundícies dells fills d’  
Lv 16,30  és perdó vostra e encara mundament  de tots vostres peccats: devant nostre  
Lv 16,31  e aflagirets vostres ànimes a fur  de tostemps. 32 »E perdonarà lo sacerdot  
Lv 16,32 per son para, e †anaran† vestadures  de li e vestadures santas, 33 e perdonerà  
Lv 16,33  al tabernacle del testimoni  de nostre Senyor e encara a l’altar e als 
Lv 16,34  per ço que orets per los fills  de Israell e per los peccats de aquells  
Lv 16,34  fills de Israell e per los peccats  de aquells una veguada en l’any. E ell  
Lv 17,3  3 »Qualquaqual home dells fills  de Israell que [*] la alberguada o fora la 
Lv 17,4  per oferta a Déu, digna és  de sanch quax com qui scampa sanch, e axí  
Lv 17,4 scampa sanch, e axí perirà d’enmig  de mig de son poble. 5 E per amor de açò  
Lv 17,4 sanch, e axí perirà d’enmig de mig  de son poble. 5 E per amor de açò deven  
Lv 17,5  de mig de son poble. 5 E per amor  de açò deven ofarir sacrificis e dons los  
Lv 17,6  sacerdots la sanch sobra l’altar  de Déu a lla porta dell tabernacla [*], e  
Lv 17,6  [*], e perfumen lo sèu en odor  de sauvitat al Senyor. 7 E d’aquí avant  
Lv 17,7  no degòllan nangunes presentalles  de totes les coses [*] ab les quals són  
Lv 17,8  d’ells. 8 »E a’quells dix: Home  de lla casa de Israell e dells stranys qui 
Lv 17,8  »E a’quells dix: Home de lla casa  de Israell e dells stranys qui peregrínan  
Lv 17,9  a Déu, l’home aquell serà tallat  de son poble. 10 »Home qualsavulla de lla  
Lv 17,10  de son poble. 10 »Home qualsavulla  de lla casa d’Israell, privat o strany  
Lv 17,10  fermaré la mia faç contra la ànima  de aquel e scamparé aquella de son poble,  
Lv 17,10  ànima de aquel e scamparé aquella  de son poble, 11 car l’ànima de la carn  
Lv 17,11  de son poble, 11 car l’ànima  de la carn en la sanch és, e yo doné  
Lv 17,12 la ànima e perdonerà. 12 E per amor  de açò dixí als fills d’Israell: Tota  
Lv 17,12  als fills d’Israell: Tota ànima  de vós no mengerà sanch, ni encara los  
Lv 17,13 entre vós. 13 »[*] qui casarà cassa  de bèstia o de voletaria dels quals vos és 
Lv 17,13  »[*] qui casarà cassa de bèstia o  de voletaria dels quals vos és legut da  
Lv 17,13  scamp la sanch sua e cobra-la ab  de terra, 14 car l’ànima de tota carn en  
Lv 17,14  -la ab de terra, 14 car l’ànima  de tota carn en la sanch és. Per ço he dit 
Lv 17,14  dit als fills d’Israell: La sanch  de tota carn no manjareu, car l’ànima de  
Lv 17,14 tota carn no manjareu, car l’ànima  de tota carn en la sanch és, e quisvulla  
Lv 17,15  15 »L’ànima qui manjarà cosa  de si morta o presa per bèstia fera, axí  
Lv 17,15  o presa per bèstia fera, axí dells  de la terra com dells strangers, leverà la 
Lv 18,3  Déu vostro. 3 Sagons la usança  de la terra de Agipta on haveu habitat no  
Lv 18,3  3 Sagons la usança de la terra  de Agipta on haveu habitat no fareu;  
Lv 18,3 habitat no fareu; segons la costuma  de la regió de Canan, a la qual yo dech  
Lv 18,3  segons la costuma de la regió  de Canan, a la qual yo dech metre  
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Lv 18,3  no obrareu, ne en les costumes  de aquells no caminareu. 4 Fareu los meus  
Lv 18,6  Senyor. 6 »Nangun hom a la proÿsma  de sanch no s’acosterà perquè amostra la  
Lv 18,7 ela. Yo són lo Senyor. 7 »La lagesa  de ton para ne la lagesa de ta mara no  
Lv 18,7 »La lagesa de ton para ne la lagesa  de ta mara no descobriràs, car mara tua  
Lv 18,8  la sua lagesa. 8 »La lagesa  de la muller de ton pare no descobriràs,  
Lv 18,8  lagesa. 8 »La lagesa de la muller  de ton pare no descobriràs, car lagesa de  
Lv 18,8 ton pare no descobriràs, car lagesa  de ton para és. 9 »La legesa de ta germana 
Lv 18,9 lagesa de ton para és. 9 »La legesa  de ta germana de part de para o de part de 
Lv 18,9 para és. 9 »La legesa de ta germana  de part de para o de part de mara, la qual 
Lv 18,9  9 »La legesa de ta germana de part  de para o de part de mara, la qual en casa 
Lv 18,9  de ta germana de part de para o  de part de mara, la qual en casa o defora  
Lv 18,9  germana de part de para o de part  de mara, la qual en casa o defora casa és  
Lv 18,10  no la descobriràs. 10 »La legesa  de la filla [*] o néta de part de ta filla 
Lv 18,10  »La legesa de la filla [*] o néta  de part de ta filla no la descobriràs, car 
Lv 18,10  de la filla [*] o néta de part  de ta filla no la descobriràs, car  
Lv 18,11  vergonya tua és. 11 »La vergonya  de la fila de la muller de ton para, la  
Lv 18,11  tua és. 11 »La vergonya de la fila  de la muller de ton para, la qual ha  
Lv 18,11  vergonya de la fila de la muller  de ton para, la qual ha engendrada ton  
Lv 18,12 és ta germana [*]. 12 »[*] car carn  de ton para és. 13 »La vergonya de la  
Lv 18,13  de ton para és. 13 »La vergonya  de la germana de ta mare no la  
Lv 18,13  és. 13 »La vergonya de la germana  de ta mare no la descobriràs, car carn de  
Lv 18,13 ta mare no la descobriràs, car carn  de te mara és. 14 »La vergonya de ton  
Lv 18,14 carn de te mara és. 14 »La vergonya  de ton oncle german de ton para no la  
Lv 18,14 14 »La vergonya de ton oncle german  de ton para no la descobriràs, [*] sa  
Lv 18,15 sanguinitat tua és. 15 »La vergonya  de ta nora no la descobriràs, car muller  
Lv 18,15  no la descobriràs, car muller és  de ton fill [*]. 16 »E [*] la muller de  
Lv 18,16  ton fill [*]. 16 »E [*] la muller  de ton germà no la manifestaràs, car  
Lv 18,16 no la manifestaràs, car vergonya és  de ton germà. 17 »La vergonya de la  
Lv 18,17  és de ton germà. 17 »La vergonya  de la germana de ta muller e de sa filla  
Lv 18,17  17 »La vergonya de la germana  de ta muller e de sa filla no la  
Lv 18,17  de la germana de ta muller e  de sa filla no la descobriràs; la filla de 
Lv 18,17  filla no la descobriràs; la filla  de son fill ni la filla de sa filla no  
Lv 18,17  la filla de son fill ni la filla  de sa filla no pendràs perquè descobres  
Lv 18,17  les sues vergonyes, car carn  de aquella són [*]. 18-21 [*] 22 »[*]  
Lv 18,25  dels quals la terra és ensutzada,  de la qual yo los lurs leigs pecats  
Lv 18,26  e juýs e leys, e no fareu nengunes  de aquestes abominesions, axí lo habitant  
Lv 18,27  horibletats faéran los conreadors  de la terra que fóran devant vosaltres e  
Lv 18,28  vomitat la gent que és stada abans  de vosaltres. 29 Tota ànima que farà  
Lv 18,29  29 Tota ànima que farà nangunes  de aquestes coses, ço és, abominacions,  
Lv 18,29  ço és, abominacions, perirà enmig  de son poble. 30 »Guardau los meus  
Lv 18,30  e no siats enpoluats en negunes  de aquelles coses. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 19,4  vullau girar a les ýdolles, ne déu  de fozina no fareu. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 19,7  7 Si nangú aprés II dies menjarà  de aquella, serà spaventabla e tengut de  
Lv 19,7  aquella, serà spaventabla e tengut  de inpiatat; 8 [*] car la cosa santa dell  
Lv 19,8  ha potlluïda, e perirà l’ànima  de aquell de enmig de son poble. 9 »Com  
Lv 19,8  e perirà l’ànima de aquell  de enmig de son poble. 9 »Com sagaràs los  
Lv 19,8  perirà l’ànima de aquell de enmig  de son poble. 9 »Com sagaràs los blats de  
Lv 19,9 son poble. 9 »Com sagaràs los blats  de la tua terra, no sagaràs fins a lla  
Lv 19,13 proÿsma [*]. No romandrà lo treball  de ton logater fins al matí. 14 No  
Lv 19,16  del rich [*]. 16 No seràs faedor  de crims ne portador de legotaries [*]. 17 
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Lv 19,16  seràs faedor de crims ne portador  de legotaries [*]. 17 »[*] 18 [*] Ameràs  
Lv 19,19 o natura, e lo camp no’l sembreràs  de diverses levors. La vestedura [*] II  
Lv 19,20  dormirà ab fembra ab pertisipació  de sanch, que sia sclava, encara que sia  
Lv 19,36 lo Senyor Déu vostre qui us ha tret  de terra de Agipta. 37 »Servau tots los  
Lv 19,36  Déu vostre qui us ha tret de terra  de Agipta. 37 »Servau tots los meus  
Lv 20,2 que habítan en Isrell, si algú derà  de sament a lla ýdolla de Maloch, de mort  
Lv 20,2 si algú derà de sament a lla ýdolla  de Maloch, de mort muyra [*]. 3 [*] 4 [*]  
Lv 20,2  de sament a lla ýdolla de Maloch,  de mort muyra [*]. 3 [*] 4 [*] lo pobla de 
Lv 20,4  muyra [*]. 3 [*] 4 [*] lo pobla  de lla terra fer no hu volrà, menyspresant 
Lv 20,4  lexarà l’hom que havia donat  de la sament sua a Maloch e no’l volrà  
Lv 20,6  la mia cara [*] e mataré aquella  de mig de son poble. 7 »Santificau-vos e 
Lv 20,6  cara [*] e mataré aquella de mig  de son poble. 7 »Santificau-vos e siau  
Lv 20,13  cadascú ha fet coses que no són  de perllar: de mort muyra; la sanch de  
Lv 20,13 ha fet coses que no són de perllar:  de mort muyra; la sanch de aquels sia  
Lv 20,13 de perllar: de mort muyra; la sanch  de aquels sia sobra ells. 14-16 [*] 17  
Lv 20,17  17 »Qui pendrà sa germana, filla  de son para o filla de se mara, e veurà la 
Lv 20,17  germana, filla de son para o filla  de se mara, e veurà la sua vergonya e [*]  
Lv 20,17  per tant com lur legesa la un  de l’altra han demostrada, e portaran lur 
Lv 20,18 sua legessa e haurà uberta la sanch  de lla sua font, seran morts amandosos d’ 
Lv 20,18  seran morts amandosos d’enmig  de lur poble. 19 »La legesa de la tua tia  
Lv 20,19  enmig de lur poble. 19 »La legesa  de la tua tia de part de para ni de mara  
Lv 20,19  poble. 19 »La legesa de la tua tia  de part de para ni de mara no descobriràs. 
Lv 20,19 19 »La legesa de la tua tia de part  de para ni de mara no descobriràs. Qui açò 
Lv 20,19  de la tua tia de part de para ni  de mara no descobriràs. Qui açò ferà la  
Lv 20,19  Qui açò ferà la difamació  de lla sua carn descobrirà; porteran  
Lv 20,20  20 »Qui participarà ab la muller  de son pare o ab la muller de son oncle e  
Lv 20,20  muller de son pare o ab la muller  de son oncle e haurà descubert la sua  
Lv 20,20 e haurà descubert la sua vergonya e  de sa parentat, porteran abdossos lo seu  
Lv 20,21  moran. 21 »Qui pendrà la muller  de son germà farà cosa no deguda, car la  
Lv 20,21  cosa no deguda, car la vergonya  de son frare ha descuberta; sense fills  
Lv 20,23  No vullau caminar en les costumes  de les necions les qualls yo deig  
Lv 20,23  car totes aquestes coses faéran,  de què les he abominades. 24 E a vosaltres 
Lv 20,24  a vosaltres parle: Posaÿu la terra  de ells, la qual donaré a vosaltres en  
Lv 20,24  vosaltres en haratat, terra corent  de let e de mel. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 20,24  en haratat, terra corent de let e  de mel. Yo són lo Senyor Déu vostro, que  
Lv 20,25  vosaltras, donchs, la bèstia munda  de lla inmunda e l’ocel nèdeu del no  
Lv 20,27  »Hom o dona en los quals ha sparit  de divinació, de mort muyra e ab pedras  
Lv 20,27  los quals ha sparit de divinació,  de mort muyra e ab pedras sían alipidats;  
Lv 21,1  ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix  de cert lo senyor a Moysèn: –Parla als  
Lv 21,1  Moysèn: –Parla als sacerdots fills  de Aron e direts a ells: »No s’ansutza lo 
Lv 21,1 s’ansutza lo sacerdot en les morts  de la sua ciutat, 2 sinó tan solament en  
Lv 21,2  sinó tan solament en les conjuntes  de sa sanc e propinqües, ço és, sobre para 
Lv 21,4 a marit ajustada; 4 e ab lo príncep  de la tera no s’ensutzerà. 5 No’s reuran 
Lv 21,7  muller, ne aquella que rebujada és  de son marit, car santificat és al Déu seu 
Lv 21,9 mal acta e haurà mal trectat lo nom  de son Déu, ab flames serà cremada. 10 »Lo 
Lv 21,10  mans santificades [*] e és vestit  de santes vestadures, lo seu cap no’s  
Lv 21,14 publicha no la pendrà, sinó infanta  de son poble. 15 No mescla la generació de 
Lv 21,15  poble. 15 No mescla la generació  de son linatge [*], car yo són lo Senyor  
Lv 21,17  dient: 17 –Digues a Aron: »Hom  de la tua sament per companyas que haurà  
Lv 21,18  servey. Si orb serà o renquellós,  de poquesa o asent gran o nas tort, 19 si  
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Lv 21,21 trenquat, 21 nengú que haurà màcula  de la sament de Aron secerdot no s’acosta 
Lv 21,21 nengú que haurà màcula de la sament  de Aron secerdot no s’acosta a presentar  
Lv 22,2  e als fills d’ell que’s guàrdan  de aquellas coses que són santificades  
Lv 22,3  d’ells: »Tot hom qui s’acostarà  de vostra generació en aquelles coses que  
Lv 22,3  són e que preséntan los fills  de Israell al Senyor en lo quall ha  
Lv 22,4  Senyor. Yo són lo Senyor. 4 »Home  de la sament de Aron que serà lebrós o  
Lv 22,4 són lo Senyor. 4 »Home de la sament  de Aron que serà lebrós o malalt per flux  
Lv 22,4  que serà lebrós o malalt per flux  de sament, no menjarà de aquelles coses  
Lv 22,4  per flux de sament, no menjarà  de aquelles coses que santificades són a  
Lv 22,4 Qui tocarà inmunda sobra cosa morta  de la qual ix sament axí com de  
Lv 22,4  morta de la qual ix sament axí com  de participament, 5 e qui tocarà graponant 
Lv 22,6 inmunde fins al vespra e no manjarà  de lles coses que sintificades són; e com  
Lv 22,7  lo sol, levors, mundat, menjarà  de lles coses santificades, car vianda sua 
Lv 22,8  sua és. 8 Caygut mort ni pres  de bèstia no menjarà [*]. Yo són lo  
Lv 22,16  ventura no sostènguan la malvestat  de son paccat com coses santificades  
Lv 22,18  d’Israell. Diràs a ells: »Home  de la casa de Israell e dells strangés que 
Lv 22,18  Diràs a ells: »Home de la casa  de Israell e dells strangés que habítan  
Lv 22,19  sens màcula serà dels bous [*] o  de cabres; 20 si màcula haurà, no la  
Lv 22,21  o voluntàriament, presentant axí  de bous com de ovelles, sens màculla la  
Lv 22,21  presentant axí de bous com  de ovelles, sens màculla la presentarà que 
Lv 22,25  manera no façats. 25 De la mà  de l’stranyer no presentau pans al Déu  
Lv 22,27  per VII dies serà sots la mamella  de lla mara lur, e al VIII dia d’aquí  
Lv 22,33  a vosaltres, 33 e us he trets  de la terra de Agipta perquè fos a  
Lv 22,33  33 e us he trets de la terra  de Agipta perquè fos a vosaltres en Déu.  
Lv 23,3  lo dia VII reposareu, car disapta  de repòs és, e serà anomenat sant. Nanguna 
Lv 23,7 pans alisos [*]. 7 [*] nanguna obra  de servici no fareu [*] 8 [*]. 9 E parlà  
Lv 23,10  les messes, portareu los manols  de lles spigues promeyes de les vostres  
Lv 23,10 los manols de lles spigues promeyes  de les vostres messes al sacerdot, 11 lo  
Lv 23,12 serà tallat un anyell sens màculla,  de un any, en holocaust del Senyor, 13 e  
Lv 23,13  seran presentats ab ell: II delmes  de sèmola comolta ab olli en perfum del  
Lv 23,13 suau; presentarà vi, la quarta part  de un [*]. 14 »Pa ni farina no menjareu de 
Lv 23,14  [*]. 14 »Pa ni farina no menjareu  de les messes fins que lla presentareu al  
Lv 23,22  que haureu saguades les messes  de vostra terra, no les saguareu fins a  
Lv 23,34  als fills d’Israell: Del XV dia  de aquest mes VII seran les festes dels  
Lv 23,35 molt gran e molt sant. Nanguna obra  de servey no fareu en ell, 36 e per VII  
Lv 23,36  holocaust al Senyor, car és dia  de ajustança; nanguna obra de servici no  
Lv 23,36  és dia de ajustança; nanguna obra  de servici no fareu en aquell. 37  
Lv 23,38  soleu lo dia del disapta, e meys  de vostres vots e promeses e donatius al  
Lv 23,39 mes VII, quant ajustareu los fruyts  de la terra, fareu festa del Senyor per  
Lv 23,39  e lo dia VIII serà disapta, dia  de repòs, 40 e pendreu a vosaltres lo  
Lv 23,40  a vosaltres lo primer dia fruyt  de arbre [*] spes de fulla, e sàlzer del  
Lv 23,40  primer dia fruyt de arbre [*] spes  de fulla, e sàlzer del torrent, e alegrar  
Lv 23,42  fereu 42 e reposareu en les cases  de rama per VII dies. Tots aquells que  
Lv 23,42  VII dies. Tots aquells que seran  de la generació de Israell habitaran en  
Lv 23,42  aquells que seran de la generació  de Israell habitaran en les cabanas 43  
Lv 23,43 perquè sàpian los que vendran aprés  de vosaltres que en cabanes fiu habitar  
Lv 23,43 los fills d’Israell com los traguí  de la terra de Agipta. Yo són lo Senyor  
Lv 23,43  Israell com los traguí de la terra  de Agipta. Yo són lo Senyor Déu vostro. 44 
Lv 24,2  d’Israell que apòrtan a tu oli  de olives molt pur e net per cremar en les 
Lv 24,3 vel del testimoni, en lo tabernacla  de amistança, posarà aquelles Aron de  
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Lv 24,3  de amistança, posarà aquelles Aron  de vespres al matí davant lo Senyor a  
Lv 24,5 en presència del Senyor. 5 »Pendràs  de cert sèmola e couràs d’aquella XII  
Lv 24,6  haurà II dellmes, 6 dels qualls  de VI en VI deçà e dellà sobra la taulla  
Lv 24,7  pur perquè sia pa en ramenbrament  de la oferació dell Senyor. 8 »Per cascuns 
Lv 24,8  rebuts dels fills d’Israell  de amistança per tostemps, 9 e seran de  
Lv 24,9  amistança per tostemps, 9 e seran  de Aron e de sos fills perquè’ls ménjan  
Lv 24,9  per tostemps, 9 e seran de Aron e  de sos fills perquè’ls ménjan en loch  
Lv 24,10  [*]. 10 E veus que ha exit un fill  de una dona de Israell que enjendrat havia 
Lv 24,10  que ha exit un fill de una dona  de Israell que enjendrat havia de un homa  
Lv 24,10 dona de Israell que enjendrat havia  de un homa agepcià entre los fills de  
Lv 24,10  de un homa agepcià entre los fills  de Israell, beralà’s en les tendes ab un  
Lv 24,11  ’s la mara d’él Salomich filla  de Ubrí, trip de Dan. 12 E materen aquell  
Lv 24,11  d’él Salomich filla de Ubrí, trip  de Dan. 12 E materen aquell en la presó  
Lv 24,16  peccat, 16 e qui blestomarà lo nom  de nostre Senyor, de mort muyra [*];  
Lv 24,16 blestomarà lo nom de nostre Senyor,  de mort muyra [*]; vulles que sia palagrí  
Lv 24,16 muyra [*]; vulles que sia palagrí o  de la ciutat, [*] ab pedras sia alapidat.  
Lv 24,17  17 »Qui ferirà e metarà hom,  de mort muyra. 18 Qui ferirà ni matrà  
Lv 24,19  ferà alguna ferida o nafra a’lgun  de son proïsma, axí com ha fet axí’n sia  
Lv 24,20  haurà donat, aytal la sostenrà e  de açò serà destret. 21 »Qui matarà bèstia 
Lv 24,22 vosaltres, vulles que sia palagrí o  de son proÿsma que haurà peccat, car yo  
Lv 25,1 parlà lo Senyor a Moysèn en lo munt  de Sinaý dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 25,2  de Sinaý dient: 2 –Parla als fills  de Israell e diràs a ells: »Quant intrats  
Lv 25,4  4 e en lo VII any disapte serà  de la terra, del reposament del Senyor  
Lv 25,5  del Senyor [*]; 5 [*] los raÿms  de lles tues promeyes no’ls culliràs, car 
Lv 25,5  promeyes no’ls culliràs, car any  de repòs de lla terra és. 6 E seran a  
Lv 25,5  no’ls culliràs, car any de repòs  de lla terra és. 6 E seran a vosaltras en  
Lv 25,8  néxan deran pastura. 8 »Comteràs  de cert a tu VII setenas de anys, que són  
Lv 25,8  »Comteràs de cert a tu VII setenas  de anys, que són XLIXª anys, 9 e sonareu  
Lv 25,9  mes e lo Xè dia del mes, en temps  de misericòrdia en tota la vostra terra.  
Lv 25,10  has Ramisió a tots los habitadors  de lla tua terra, [*] és jubileu [*], 11  
Lv 25,11  que hy nexeran, e les promícies  de lles veremes no culireu 12 per la  
Lv 25,12  no culireu 12 per la santificació  de l’any jubileu [*]. 13 »[*] ratorna  
Lv 25,19 a sadolament, tament †sumptuositat†  de nengú. 20 La qual cosa si direu què  
Lv 25,21 a vosaltres lo VI any, e ferà fruyt  de III anys, 22 e sembrareu l’any VIII e  
Lv 25,23  menjareu les velles. 23 »La terra  de cert no’s vendrà a tostemps, car mia  
Lv 25,24  meus sou, 24 per què tota la regió  de vostra posació sots pacta de  
Lv 25,24  regió de vostra posació sots pacta  de restituïsió serà venuda. 25 »Si esent  
Lv 25,29  29 »Qui vendrà casa dins los murs  de la ciutat haurà licència de reembra-  
Lv 25,29  murs de la ciutat haurà licència  de reembra-la dins lo temps de I any. 30 
Lv 25,29  de reembra-la dins lo temps  de I any. 30 E si no la haurà ramuda en l’ 
Lv 25,31 la casa que no ha muralla, per dret  de camps serà vanuda, car si abans raamuda 
Lv 25,33  a lurs senyors, car les cases  de lles ciutats dels levítichs en loch de  
Lv 25,33 lles ciutats dels levítichs en loch  de pocesions són entre los fills d’  
Lv 25,35  atendrit serà ton frara e malalt  de mans, rebràs aquell axí com a stranger  
Lv 25,37  [*]. 37 [*] ni sobresabundàncias  de fruyts no resebràs, 38 car yo són lo  
Lv 25,38  Senyor Déu vostre que us he aduyt  de la terra de Agipta perquè donàs a  
Lv 25,38  vostre que us he aduyt de la terra  de Agipta perquè donàs a vosaltras la  
Lv 25,38  perquè donàs a vosaltras la terra  de Canahan [*]. 39 »Si de pobresa [*]  
Lv 25,39  la terra de Canahan [*]. 39 »Si  de pobresa [*] vendrà a tu ton frare, no  
Lv 25,39  a tu ton frare, no’l destrenyaràs  de servitut axí com als sclaus, 40 mas com 
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Lv 25,41  a lla sua generació e pocessió  de sos pares, 42 car mos sclaus són, que  
Lv 25,42 mos sclaus són, que jo’ls he trets  de lla terra de Agipta [*]. 43 [*] tembràs 
Lv 25,42  que jo’ls he trets de lla terra  de Agipta [*]. 43 [*] tembràs tu lo Déu  
Lv 25,44  »Sclaus e sclaves sían a vosaltres  de les necions que entorn de vosaltres són 
Lv 25,44 vosaltres de les necions que entorn  de vosaltres són 45 [*] o de aquells que  
Lv 25,45  entorn de vosaltres són 45 [*] o  de aquells que nats fóran en vostra terra: 
Lv 25,46  haureu per sclaus, 46 e ab dret  de haretatja rematreu als suceÿdors e  
Lv 25,46  e los vostres frares fills  de Israell no’ls destrenguau per  
Lv 25,47 ·s reforçarà devers vosaltres la mà  de l’stranyer e del palagrí, e, vengut a  
Lv 25,47  meys, vendrà’s ton frare o a’lgú  de son linatge, 48 aprés de la venda sa  
Lv 25,48  o a’lgú de son linatge, 48 aprés  de la venda sa pot raembra; qualsavulla de 
Lv 25,48  venda sa pot raembra; qualsavulla  de sos frares lo reembrà, 49 e son oncle  
Lv 25,49  frares lo reembrà, 49 e son oncle  de part de para o de mara, e son cosí  
Lv 25,49  lo reembrà, 49 e son oncle de part  de para o de mara, e son cosí acostat de  
Lv 25,49  49 e son oncle de part de para o  de mara, e son cosí acostat de parantiu; e 
Lv 25,49  para o de mara, e son cosí acostat  de parantiu; e si ell se porà raembra, fer 
Lv 25,50  a pasar fins l’any del jubileu, e  de la moneda per la qual ere venut sa  
Lv 25,50  leverà [*] serà-li comtat a rahó  de logater; 51 e si més muntarà los anys  
Lv 25,52  comte retrà-li lo preu; 52 e si  de poch, serà comta ab ell segons lo  
Lv 25,55  d’Israell, los qualls he trets  de la terra de Agipta. 26,Tit  1 »Yo són  
Lv 25,55  los qualls he trets de la terra  de Agipta. 26,Tit  1 »Yo són lo Senyor Déu 
Lv 26,4  terra engendrerà son brotament, e  de fruyts los arbres seran complits; 5  
Lv 26,5  seran complits; 5 reebrà la batuda  de les messes la vanema [*], e sens paor  
Lv 26,8  devant vosaltres, 8 persaguiran V  de vosaltres a C stranyés, e C de  
Lv 26,8  V de vosaltres a C stranyés, e C  de vosaltres a XªMª, e cauran los vostres  
Lv 26,10  menjareu les coses molt pus velles  de les velles [*], sobravinent les  
Lv 26,11  11 Posaré lo meu tabernacle enmig  de vosaltres [*], 12 [*] e seré vostre  
Lv 26,13  Senyor Déu vostre, que us he trets  de la terra de Agipta [*]. 14 »[*] 15 e si 
Lv 26,13 vostre, que us he trets de la terra  de Agipta [*]. 14 »[*] 15 e si no  
Lv 26,16  que menades són per mi [*], 16 jo  de sert aquestes coses faré a vosaltres:  
Lv 26,19  peccats, 19 e trencaré la supèrbia  de la vostra duresa, e donaré a vosaltres  
Lv 26,19  cel axí com a ferro, e la terra  de ecer 20 serà destrovida, vostra treball 
Lv 26,28  vosaltres e coregir-vos-he  de VII plagues per vostres peccats, 29 axí 
Lv 26,29  29 axí que menjau les carns  de vostres fills e de vostres filles. 30  
Lv 26,29 menjau les carns de vostres fills e  de vostres filles. 30 Destroyré les altes  
Lv 26,30  caureu entre les caygudes  de lles vostres ýdoles, e la mia ànima vos 
Lv 26,32 anamichs vostres com los habitadors  de aquella seran deperduts, 33 [*] e les  
Lv 26,34  los lurs disaptes en tots los dies  de la sua soledat, quant sereu 35 en la  
Lv 26,35 disaptas e reposarà en los disaptas  de sa soladat, per tant com no ha reposat  
Lv 26,36 habitàveu en aquella. 36 »E los que  de vosaltres romendran doneran pahor en  
Lv 26,36 dels contraris; los spaordirà lo so  de la fulla volant, e axí fugiran com si  
Lv 26,37  axí com fugint a batalles. Nangú  de vosaltres als anamichs contrestar no  
Lv 26,39  vos consumerà. 39 La quall cosa si  de aquests nenguns no romendran,  
Lv 26,39  han en lurs malvestats en la terra  de sos anamichs, e per los paccats de lurs 
Lv 26,39  de sos anamichs, e per los paccats  de lurs pares e seus seran aflegits, 40  
Lv 26,40  aflegits, 40 entrò que’s penídan  de lurs malvestats e de sos mals, ab los  
Lv 26,40 que’s penídan de lurs malvestats e  de sos mals, ab los quals sa són capgirats 
Lv 26,40  quals sa són capgirats e lunyats  de mi e han caminat per lo contrari a mi.  
Lv 26,42  sues, 42 e remenbrar-m’he  de lla amistança e pacta que fermí ab  
Lv 26,42  pacta que fermí ab Jacob e Isach e  de Abram, de lla terra de cert me  
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Lv 26,42  fermí ab Jacob e Isach e de Abram,  de lla terra de cert me menbraré, 43 la  
Lv 26,42  e Isach e de Abram, de lla terra  de cert me menbraré, 43 la qual com serà  
Lv 26,44  ne axí poch no’ls avoriré perquè  de tot sían destrovits e que fos trancat  
Lv 26,45 Déu d’ells, 45 e remenbrar-m’he  de la mia amistança primera quant los  
Lv 26,45  amistança primera quant los traguí  de lla terra de Agipta en presència de les 
Lv 26,45  quant los traguí de lla terra  de Agipta en presència de les gens perquè  
Lv 26,45 de lla terra de Agipta en presència  de les gens perquè fos Déu d’ells. Yo són 
Lv 26,45  e los fills d’Israell en lo munt  de Sinaý per la mà de Moysèn. Lv 27,Tit   
Lv 26,45  en lo munt de Sinaý per la mà  de Moysèn. Lv 27,Tit  1-34 [*]  
Lv Expl  Expl Ací se acaba lo terç libre,  de Livítich.  
Ex 2,10  lo nom de aquel Moysèn dient:  «De l’aygua l’havia tret.» 11 En aquells 
Ex 14,15  vosaltres. 15 Dix Déu a Moysèn:  –De què’t clamas a mi? Parla als fills de 
Ex 36,16  axí éran de una matexa masura. 16  De les qualls ell juny sinch a una part e  
Lv 8,35  que complats vostra sacrifici. 35  De dia e de nits starets en lo tabernacle  
Lv 21,7  e per tant sants seran. 7  »De loch sutsa ni desonest no pendran  
Lv 22,25 açò en nanguna manera no façats. 25  De la mà de l’stranyer no presentau pans  
Lv 26,16  ulls e deseque les vostres ànimes;  debades sembrareu la sament, que per los  
Ex 5,7  ne lenya per coure-les, axí com  debans fèyets; mas que ells vàjan colir lo 
Ex 11,6  terra de Agipta, tal que no fo  debans ne serà aprés; 7 e de tots los  
Lv 1,7 l’altar del foch ab scles de lenya  debans conponides; 8 e los menbres que són 
Ex 22,14  bèstia de son proïsma e serà  debilitada e morà, e son senyor no hi serà 
Ex 2,12 frares, que era hebreu, 12 e guardà  deçà e dellà, e viu que no hy havia null  
Ex 17,12  e Aron e Hur sofarían les mans, un  deçà e altra delà. E fóran les sues mans  
Lv 24,6  dellmes, 6 dels qualls de VI en VI  deçà e dellà sobra la taulla molt pura  
Lv 26,7  perseguireu los vostres anamichs e  decauran devant vosaltres, 8 persaguiran V 
Lv 26,37  nangú no persaguint-los 37 e  decauran cascú desobre sos frares axí com  
Lv 26,17  la mia faç contra vosaltres e  decaureu devant vostres contraris, e  
Lv 19,11  11 »No fareu furt. No mantireu ne  decebreu vostre proÿsma. 12 No perjureràs  
Lv 18,3  de la regió de Canan, a la qual yo  dech metre vosaltres, no obrareu, ne en  
Lv 20,6 lo fornicament [*]. 6 »Ànima qui’s  declinarà als ancantadors e alls  
Lv 15,3  que hom toch la carn de aquell qui  decora, aytala humor és leig. 4 Tota la  
Lv 1,15  que sia trenquat lo cuyr, e lexen  decórer la sanch sobra [*] la part de l’  
Lv 12,7 per aquella, e axí serà mundada del  decoriment de la sanch sua. Aquesta és la  
Ex 16,36 ab què mesuràran la magna era de la  deena part de I ephí, so és, sister.  
Ex 18,21  e hòmens de Les e prínceps de  deenes, 22 los qualls jútjan lo poble  
Ex 18,25  poble, tribuns e senturions e [*]  deenes 26 que jutjàsan lo poble tosttemps, 
Lv 14,10  ovella de un any sens taqua e III  deenes de sèmolla en sacrefici, que sia  
Lv 6,13  perdurable que null temps no deu  defalir [*]. 14-18 [*] 19 Perlà nostre  
Ex 2,19  diguéran: –Un home agepcià nos ha  defençat de mà dels pastors, e encara poà  
Ex 2,17 menesàran-les. E levà’s Moysès e  defensà les infantas e abeurà les ovelles. 
Ex 9,19  tot ço e quant serà trobat al camp  defora que no sarà ajustat, serà mort per  
Ex 21,19 caurà en lit, 19 si’s levarà e irà  defora sobra son bastó, serà ignocent  
Ex 25,11  E cobriràs ella de fin aur, dins e  defora, e feràs desobra una corona, un  
Ex 28,26 l’ephot en la regió dels musclos e  defora. 27 E faràs II anels d’aur e  
Ex 29,14  e totes ses menudalles cremeràs  defora de lla posada per ço car per peccat 
Ex 33,7  pres son tabernacle e tes-lo  defora la posada, e apellà lo nom de  
Ex 33,7  «tabernacle de la covinensa». [*]  defora de la posada. 8 E com axís Moysèn  
Ex 33,8  al tabernacle de la covinensa  defora de la posada, levava’s tot lo  
Ex 33,10  E stàvan ells aquí e adoràvan  defora lurs tabernacles. 11 [*] 12 Dix  
Lv 8,4  tot lo poble a la porta [*]. 4 [*]  defora, 5 e dix: –Aquesta és la peraulla  
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Lv 10,4 devant lo santuari, e portats-los  defora de la albergada. 5 E mantinent  
Lv 10,5  les goneles de li, e gitàran-los  defora axí com los fo manat. 6 E perllà  
Lv 14,8  pot entrar en la alberguada, [*]  defora la sua tende VII dies; 9 e en lo  
Lv 18,9  de part de mara, la qual en casa o  defora casa és engendrada, no la  
Lv 3,8  mà sobra’l [*] sacrifici, e puys  degol-lo devant la tenda dell tabernacle 
Lv 3,13 la sua mà sobra lo cap de aquella e  degol-la en lo tabernacla en la intrada  
Lv 4,29  oferena, la qual és per peccat, e  degol aquella en loch de ll’holocaust, 30 
Lv 14,5 fust de cedra, vermell e hysop. 5 E  degol la un dells ocells en un vaxell de  
Lv 8,15  mans sobra lo cap d’equell, 15 e  degolà aquell. Pres Moysèn la sanch e  
Lv 9,15  cabrit del sacrifici del poble, e  degolà’ll e sacrificà’l axí com lo  
Lv 9,18  estés lo holocaust del matí. 18 E  degolà lo bou e l’ariet en sacrifici  
Lv 3,6  la lur oferta serà de ovelles e la  degoladura serà per pasificar, sia mascle  
Lv 16,15  VII veguades devan Déu [*]. 15 »E  degolarà lo cabrit [*]. 16-17 [*]  
Lv 7,2  és, 2 e per amor de açò allà on  degolaran lo holocaust sacreficaran per la 
Lv 1,11 e ofíran-lo sens màcula, 11 e sia  degolat al lats de l’altar que reguarda  
Lv 16,27  27 E lo tor [*] que seran  degolats per lo peccat, dels quals és  
Lv 1,5  e a ell pus profitabla. 5 E  degoleran lo vadell devant nostre Senyor,  
Ex 23,18  devant lo Senyor ton Déu. 18 »No  degoleràs sobra lo levat la sanch de mon  
Ex 29,11  mans sobra lo cap de aquell. 11 E  degoleràs aquell devant nostre Senyor,  
Lv 6,25 lo loch on sa oféran los holocausts  degoleràs devant Déu, sant dels sants és.  
Lv 9,4  bou e l’ariet per pasificament, e  degoleràs aquells devant lo Senyor en  
Lv 4,33  que aportarà sia nèdea, 33 [*] e  degoll aquell en lo loch on sòlan degollar 
Lv 6,30  sants és, 30 e tota oferena que’s  degoll per peccat de la qual sa aporta [*] 
Lv 16,11 e prech per si e per la sua casa, e  degoll aquell. 12 E prengua l’ancenser e  
Lv 9,8  Aron se acostà a l’altar e  degollà lo vadell per lo seu peccat, 9 la  
Lv 3,1 és a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E si  degolladura de pacificament serà lur [*],  
Lv 3,3  de l’altar, 3 e ofíran de la  degolladura del pasificament en oferta a  
Lv 3,9  de l’altar, 9 e puxs ofíran la  degolladura del pasificament devant nostre 
Lv 17,7  al Senyor. 7 E d’aquí avant no  degòllan nangunes presentalles de totes  
Ex 29,16  la mà sobre lo cap de aquell, 16 e  degollar-l’has. E pendràs la sanch de  
Lv 4,33 e degoll aquell en lo loch on sòlan  degollar los holocausts [*]. 34 [*] e lo  
Lv 3,2  sobra’l cap del seu sacrifici, e  degollarà aquell en la intrada del  
Lv 4,4  la sua mà sobra lo cap d’aquell e  degollarà aquell al Senyor. 5 E pendrà de  
Ex 34,25  Déu III veguades en l’any. 25 »No  degollaràs sobre levat sanch de ton  
Ex 12,21  un animal per companyas vostres, e  degollarets la Pasqua. 22 E farets un  
Lv 4,15 nostre Senyor, e com lo vadell serà  degollat devant nostre Senyor, 16 e lo  
Lv 14,6  benyaràs en la sanch de ll’aucel  degollat. 7 E de açò salpusch aquell qui  
Lv 14,50  cedre e grana [*]. 50 E com haurà  degollat la I perdal en un test sobre  
Lv 17,5  dell tabernacle del testimoni; e  degollen aquelles presentales pasificables 
Ex 21,13  meta’l hom en loch en lo qual no  degua fugir. 14 E si algú agoytarà  
Ex 18,20  del colre, e la via per la qual  dèguan entrar, e lla obra que deguéran  
Lv 20,21 la muller de son germà farà cosa no  deguda, car la vergonya de son frare ha  
Lv 13,59  e de totes coses sots pel, com sa  deguen mundar e condepnar. 14,Tit Capítol  
Ex 18,20  qual dèguan entrar, e lla obra que  deguéran fer. 21 Donchs, tria de tot lo  
Lv 20,23  de les necions les qualls yo  deig foragitar devant vosaltres, car totes 
Ex 17,12 prenguéran pedres, e portàran-les  dejús ell, e ell seya, e Aron e Hur  
Ex 20,4  en los cels desús ne en la terra  dejús [*]. 5 »No adorreràs ne suplicaràs  
Ex 38,4 E féu †a la ara† a manera de arret,  dejús aquesta fou atrasí [*] de aram [*];  
Ex 40,30 ses mans e sos peus 30 com intràran  dejús lo traginat de la covinença e  
Lv 3,5  posat demunt les lenyes, e lo foch  dejús posat, en oferta en odor suau al  
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Lv 14,37  verda o vermella e la lur visió  dejús la paret, 38 axirà lo prevera de lla 
Ex 2,3  -la en la rebegina sobra la vora  del flum. 4 E stech sa germana de luny per 
Ex 2,5  sues mecipes anàvan sobra la riba  del flum. Com la infanta viu la caxeta en  
Ex 2,15  terra de Median, e asec-sa prop  del pou. 16 E lo senyor de Median havia  
Ex 2,23  los fils de Israell per rahó  del treball que havían en la obra, e  
Ex 3,7  dix lo Senyor: –Yo viu la aflicció  del meu poble en Agipta, e oyí la lur  
Ex 4,9  ne oyran la tua veu, prin la aygua  del flum e gita-la en lo foch, e tota  
Ex 4,28  -li Moysèn totes les peraules  del Senyor per les qualls tramatia a ells, 
Ex 5,4  –Per què Moysèn e Aron sou curosos  del poble e de lurs obres? Anats fer  
Ex 5,8  sobre ell e no l’aminvets res  del trebal ne’ls lexets vagar; e puxes  
Ex 5,12  Agipta per ço que colísan la palla  del restol. 13 E lurs sobreposats de lles  
Ex 6,7  e Déu vostra, que desliuré a vós  del senyorejament dells egepcians, 8 e  
Ex 6,9  los quals no ohíran ell per rahó  del treball de lur sparit e per lo obra  
Ex 7,5  e trauré los fills d’Israell  del mig d’ells. 6 E faéran-ho axí  
Ex 7,17  que és en la mia mà les aygües  del flum: torneran en sanch, 18 e los peys 
Ex 7,18  aflagit Agipta bavent les ayguas  del flum.” 19 E dix Déu a Moysèn: –Digues  
Ex 7,20  e levà la verge e farí les ayguas  del flum devant Farahó e devant sos serfs. 
Ex 7,24  24 E cavàran los egepcians entorn  del flum per trobar aygua que poguésan  
Ex 7,24  car no podían beura de lla aygua  del flum. 25 E fóran complits VII dies que 
Ex 8,3  e sobra la casa de tos serfs e  del teu poble, e en los teus forns e en  
Ex 9,7 7 E tramès Farahó si era mort nangú  del bastiar que posaÿan los fills de  
Ex 9,10 e prenguéran de la pols de la cenra  del forn, e scampà aquella Moysèn devers  
Ex 9,29  la padrusca, per ço que sàpias que  del Senyor és la terra. 30 Mas yo conech  
Ex 12,15  de Israell que menjarà levat,  del primer dia entrò al VII. 16 Lo primer  
Ex 12,17  E observats lo alís, cor en força  del dia aquest traguí vostres hosts de  
Ex 12,18 En lo primer mes e en lo XIIIIª dia  del mes, en lo vespra, menjarets l’alís  
Ex 12,29  primers nats de terra de Agipta,  del primer nat [*] de lles catives que  
Ex 13,6  e en lo VII dia sarà la festa  del Senyor. 7 Alís manjarets [*], e no  
Ex 13,20  en Heasom, en los strems de lla fi  del desert. 21 E Déu anava devant ells per 
Ex 13,22  la colona de la nuu ne la colona  del foch de nit, devant lo poble d’  
Ex 14,24  24 E com fou venguda la vigília  del matí, nostro Senyor reguardà la posada 
Ex 16,1  entre Helim e Synaý, en lo XV dia  del mes aprés que fóran axits de terra de  
Ex 16,4  –Veus que yo plouré a vós pa  del cel, e axirà lo poble e cullir-n’ha 
Ex 16,23  és ço que ha perlat Déu: Lo repòs  del disapta és santificat al Senyor. Totes 
Ex 16,27  27 E vench lo VII dia, e axíran  del poble per ço que colísan, e no  
Ex 17,1  la moltitut dels fills de Israell  del desert de Sín per les sues  
Ex 18,4 tu est mon ajudador e’m desliurist  del colltel de Farahó». 5 E vench sogre de 
Ex 18,5 en lo desert, on era la posada prop  del munt de Déu, 6 e tramès a dir a  
Ex 18,9  9 Fon molt alegre Jetró per amor  del bé que Déu havia fet a Israell [*], 10 
Ex 18,14 tu tot sol e al poble stà devant tu  del matí al vespre? 15 Al qual dix Moysèn: 
Ex 18,20  lo manament de Déu, e la manera  del colre, e la via per la qual dèguan  
Ex 18,25 de Israell, e stablí-los prínceps  del poble, tribuns e senturions e [*]  
Ex 19,2  en aquell loch, e devés la ragió  del munt. 3 E Moysèn pujà a nostre Senyor, 
Ex 19,3  nostre Senyor, e Déu apellà Moysèn  del munt. Dix: –Açò diràs a la casa de  
Ex 19,7  Moysès e apellà los majors nats  del poble, e dix-los totes les peraules  
Ex 19,14  pújan al munt. 14 Devellà Moysèn  del munt al poble e santificà’l. E com  
Ex 19,17  exir Moysèn lo poble encontra Déu  del loch de la alberguada, e steguéran a  
Ex 19,17  alberguada, e steguéran a la raÿl  del munt. 18 E tot lo munt de Sinayí  
Ex 19,20  lo munt de Sinaý, en la suminat  del munt, e apellà Moysèn en lo cap de  
Ex 19,23  squivats dient: “Posa térmens prop  del munt al poble e santifica aquell.” 24  
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Ex 20,7  menaments. 7 »No pendràs lo nom  del Senyor teu en va [*]. 8 »Remenbra’t  
Ex 20,10  e’n lo dia VII, que és lo disapta  del Senyor ton Déu, reposaràs e no faràs  
Ex 20,11  Per amor de açò banaý Déu lo dia  del disapta e santifichà. 12 »Honreràs ton 
Ex 20,22  als fills d’Iraell: “Vós oÿts que  del cel he perlat ab vós. 23 No farets  
Ex 20,24  bous en tot loch on serà mamòria  del meu [*]; yo vendré a tu e banayré tu.  
Ex 21,4  la muller e sos infants seran  del senyor, e ell exirà per cabal ab son  
Ex 21,19  les despeses, axí dells metges com  del dan que haurà sostangut. 20 »E qui  
Ex 21,22  e si ella viu, sertes tangut és  del dan aytant com lo marit d’ella  
Ex 21,28  les sues carns, e lo senyor  del bou serà quiti de açò; 29 mas si lo  
Ex 22,17  muller, deu-li donar la moneda  del dot lo qual ha costumat de pendra les  
Ex 22,28  de Déu ne no malayràs lo príncep  del poble. 29 »Tots los delmes e promeyas  
Ex 23,3  santència [*], 3 e hauràs mercè  del poble en plet. 4 »E si encontraràs bou 
Ex 23,11  hy romandrà menjaran les bèsties  del camp; e açò matex faràs [*] de ton  
Ex 23,15  13-14 [*] 15 E guardaràs la festa  del pa alís; VII dies menjarets alís, axí  
Ex 23,15 alís, axí com mané a tu en lo temps  del mes de meses com axist de Agipta. E no 
Ex 23,16  mi buyt. 16 »E la somplemnitat  del mes, la primera de te obra que  
Ex 23,16 la primera de te obra que sembreràs  del camp. »E lla festa que és en l’  
Ex 23,16 de l’any, com ajustaràs tos fruyts  del camp. 17 »III veguades en l’any  
Ex 23,31  entrò a la mar dels pelestins, e  del desert entrò al flum. E liuraré en  
Ex 24,3 recomtà al pobla totes les peraules  del Senyor, e encara los juýs, e respòs  
Ex 24,4  ’s matí e adificà altar al raÿl  del munt, e XII títols per XII trips d’  
Ex 24,8  poble e dix: –Aquesta és la sanch  del fermament que fermà nostro Senyor ab  
Ex 24,15 E com pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu  del munt, 16 e habità en la glòria de  
Ex 24,17  foch cremant en la sobirana part  del munt, devant los fills d’Iraell. 18 E 
Ex 25,9 de aquells, 9 entorn tota semblança  del tabernacle que yo mostraré a tu e de  
Ex 25,22  xerobins que seran sobra la arqua  del testament, totes les coses que yo  
Ex 25,33  serà la obra de les VI canes  del canalobra, ço és, que prosaèxan de la  
Ex 25,34  la asta de aquell. 34 E en la asta  del canalobra haura IIII poms a manera de  
Ex 25,35  VI, que axían de la una asta  del canalobra; 36 lurs poms e lurs astas  
Ex 25,39  en pes de un quintar, tot lo pes  del canalobra; e tots aquests vaxells sien 
Ex 26,18  quals deven éser vint en lo lats  del migjorn. 19 E feràs XL colonnes de  
Ex 26,20  cada angle. 20 E en lo lats sagon  del tabernacla que guarda devers  
Ex 26,22 II a cascuna taula. 22 E de la part  del tabernacle devers levant faràs VI  
Ex 26,23  que sían ajustades en l’angla  del tabernacla †e creximent†. 24 E seran  
Ex 26,26 tenir ferm les taules de le un lats  del tabernacle del testimoni, 27 e altres  
Ex 26,26 taules de le un lats del tabernacle  del testimoni, 27 e altres V en l’altra  
Ex 26,33  d’aur, e dintra sterà l’arqua  del testament, la qual dapartirà entre la  
Ex 26,35  andret de la taulla en lo lats  del tabernacle devers migjorn, e la taula  
Ex 27,16  pilars. 15 [*] 16 En le entrada  del pelau o de la cort haurà la cortina XX 
Ex 27,19  d’aram. 19 E totes les aÿnes  del tabernacle [*] e tot ço que pertany a  
Ex 27,21  [*] tostemps 21 en lo tabernacle  del testament, fora de la clausta que és  
Ex 28,29  dels fills d’Israell en lo hossen  del juý sobra son pits com entrerà en lo  
Ex 28,35  E vestirà aquella Aron en l’ofici  del ministre per ço que sia oÿt son so com 
Ex 28,36  pur, en la qual antallaràs la obra  del solament sant de nostre Senyor. 37 E  
Ex 28,43 fills con intraran en lo tabernacle  del testamén e con se acostaran a l’altar 
Ex 29,4  Aron e sos fills a la porta  del tabernacla del testament e levaràs a  
Ex 29,4 sos fills a la porta del tabernacla  del testament e levaràs a ells en aygües.  
Ex 29,9  e seran a mi sacerdots en costuma  del setgle. »E aprés que hauràs untades  
Ex 29,10  lo vadel devant lo tabernacle  del testament, e Aron e sos fills posaran  
Ex 29,11 devant nostre Senyor, prop la porta  del tabernacle. 12 Despuys pendràs la  
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Ex 29,12  12 Despuys pendràs la sanch  del vadell, e posar-n’has sobra lo corn 
Ex 29,12  sanch gitaràs prop dels fonaments  del tabernacle. 13 E pendràs tot lo grex  
Ex 29,13 que cobra los budells, e la ratalla  del fetge, e lo grex de ambdosos los  
Ex 29,14  tabernacle; 14 e la carn, emperò,  del vadell, e lo cuyr e la femta e totes  
Ex 29,26  d’ell és. 26 Pendràs lo pits  del moltó, lo qual és alsat a Aron, e  
Ex 29,27  consagrat, e la cuxa que departist  del moltó 28 ab la qual és santificat Aron 
Ex 29,30 fills qui entreran en lo tabernacla  del testament [*]. 31 »[*] 32 [*]  
Ex 29,42 les vostres generacions, a la porta  del tabernacle del testament, devant  
Ex 29,42  a la porta del tabernacle  del testament, devant nostre Senyor, on  
Ex 29,44  44 E santificaré al tabernacla  del testament ab altar, e Aron ab sos  
Ex 30,6  que pénjan devant l’arqua  del testament, devant la clausta que reta  
Ex 30,13  al nom: mig sicle sagons la masura  del temple, †sicles XX pesos e†, miga part 
Ex 30,13  †sicles XX pesos e†, miga part  del sicle oferan a nostre Senyor. 14 E  
Ex 30,16  fills d’Israell liuraràs en ús  del tabernacle del testament, per ço que  
Ex 30,16  liuraràs en ús del tabernacle  del testament, per ço que sia covinença  
Ex 30,18 e posaràs aquell entre lo testimoni  del tabernacle e altar. E matràs aygua, 19 
Ex 30,20  20 com deuran entrar al tabernacle  del testimoni e com sa deuran ajustar a l’ 
Ex 31,6 companyó Holiab, fill de Achisemon,  del trip de Dan, ab cor de tota saviesa  
Ex 31,7  tabernacle de amistança e la arqua  del testimoni e la clausta que sobra ella  
Ex 31,18  II taules [*] de pedra scrites  del dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXI 1 E  
Ex 32,13 la vostre sament axí com les steles  del cel [*].” 14 E aconortà’s nostre  
Ex 32,15  [*]. 15 E tornant, develà Moysèn  del munt portant les II taules del  
Ex 32,15  del munt portant les II taules  del testimoni en la mà, escrites de  
Ex 32,26  ell hi consentí). 26 E stech enmig  del portal de lla alberguada. Dix: –Si  
Ex 32,35  nostre Senyor lo poble per rahó  del vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol  
Ex 33,9  9 E ell entrat en lo tabernacla  del testament, develava una colona de una  
Ex 33,9  de una nuu e stava a la porta  del tabernacle, e perlàvan de Moysèn 10  
Ex 34,2  [*]. Staràs ab mi en sobiranesa  del munt. 3 E nangú no puig ab tu [*], ne  
Ex 34,10 ço que detriu lo poble aquest enmig  del qual est [*]. 11 »Observa tot ço que  
Ex 34,18 alís, axí com mané a tu en lo temps  del mes de la spigua, car en aquell temps  
Ex 34,18  de la spigua, car en aquell temps  del mes de lla spigua exist de terra de  
Ex 34,26  festa de Pasca. 26 »Les promísies  del fruyt de lla terra oferràs en la casa  
Ex 34,26  de lla terra oferràs en la casa  del Senyor ton Déu. »No cogues cabrit ab  
Ex 34,29  fermament. 29 E com devallà Moysèn  del munt de Sinaý, tania II taules del  
Ex 34,29  del munt de Sinaý, tania II taules  del testimoni, e no sabia que resplandent  
Ex 35,15 lo cobertor de lla porta a la porta  del tabernacle, 16 e la ara de l’  
Ex 35,17 colones e sos pilars, e lo cobertor  del pilar del portal de lla cort, 18 e les 
Ex 35,17 sos pilars, e lo cobertor del pilar  del portal de lla cort, 18 e les staques  
Ex 35,18  de lla cort, 18 e les staques  del tabernacle e les staques de lla cort e 
Ex 35,21  a fer so que era obs al tabernacle  del testimoni e a tot so que era master ne 
Ex 35,30  Balehel, fill de Urí, nét de Hur,  del trip de Judà, 31 e ha complit ell de  
Ex 36,8 los savis de cor, a complir le obra  del tabernacle, X cortines de li tortís e  
Ex 36,14 cabres per cobrir sobra lo treginat  del tabernacle, 15 e havia cascuna de lonc 
Ex 36,20  pells de boch. 20 E féu les postes  del tabernacle de fust de setim stans; 21  
Ex 36,22  e axí ho féu en totes les taules  del tabernacla. 23 En les quals n’havia  
Ex 36,25  l’ancastadura. 25 E de la banda  del tabernacle que romandrà vers  
Ex 36,31  les taules de la un lats  del tabernacle, 32 [*] contra la mar. 33 E 
Ex 37,17  de aur pur [*], de la cana  del qual prosaýan poms e flors, 18 VI en  
Ex 38,8 les fembres qui saguésan a la porta  del tabernacle, a la intrada. 9 E [*] era  
Ex 38,14  una a cascun lats de la antrada  del tabernacle. 15 E de la altra part de  
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Ex 38,15 15 E de la altra part de la intrada  del tabernacle féu cortines ab XV colzos  
Ex 38,16  16 Atrasí totes les tendes  del tabernacle féu texir de li tortís, 17  
Ex 38,21  [*] 21 Aquests són los struments  del tabernacle del testimoni, que nombrats 
Ex 38,21  són los struments del tabernacle  del testimoni, que nombrats són sagons los 
Ex 38,22 Beseleell, fill de Urí, nét de Hur,  del trip de Judà, complí per lo menament  
Ex 38,23  compayó Holiab, fill de Ochimech,  del trip de Dan, que era mestra de fusta e 
Ex 38,24  24 Tot l’aur que fo despès en [*]  del santuari [*] fo ofert en dons fóran  
Ex 38,24  quintars e DCCXXX sicles a pes  del santuari. 25 E fou ofert de aquells  
Ex 38,26  dels quals fóran fetes les colones  del santuari e la intrada, a on penjava lo 
Ex 38,30  fets los fonaments de la intrada  del tabernacle del testimoni, e l’altar  
Ex 38,30  de la intrada del tabernacle  del testimoni, e l’altar ab lo crivell de 
Ex 39,29  e scrivíran en ella la obra  del sant nostre Senyor. 30 Strangué ella  
Ex 39,31  31 E fou acabada tota la obra  del tabernacle [*] del testimoni, e féran  
Ex 39,31  tota la obra del tabernacle [*]  del testimoni, e féran los fills d’  
Ex 39,34  bochs, 34 e la clausta, e l’arqua  del testament e ses perxes, [*] 35 [*] e  
Ex 39,38  de untadura [*], 38 e lo cobertor  del portal, 39 e l’altar de aram, [*] e  
Ex 39,40  e ses cordes, e totes les aÿnes  del servey del tabernacle, e la tenda [*], 
Ex 39,40  e totes les aÿnes del servey  del tabernacle, e la tenda [*], 41 e draps 
Ex 40,2  lo primer mes e en lo primer dia  del mes, dreceràs lo tabernacle del  
Ex 40,2 dia del mes, dreceràs lo tabernacle  del testament. 3 E posaràs en aquell la  
Ex 40,5  sues lànteas aquí. 5 E a l’altar  del perfum estarà devant l’arqua del  
Ex 40,5  del perfum estarà devant l’arqua  del testimoni. E metràs lo cubertor del  
Ex 40,5 del testimoni. E metràs lo cubertor  del portall en lo tabernacle. 6 E devant  
Ex 40,12  »Acostaràs Aron e sos fills dafora  del tabernacle del testimoni, e com saran  
Ex 40,12  e sos fills dafora del tabernacle  del testimoni, e com saran levats ab  
Ex 40,19  sobra ella 19 E aportàran l’arqua  del tabernacla, e penjà devant aquella lo  
Ex 40,26  en lo portal, en l’antrament  del tabernacle, 27 e l’altar de l’  
Ex 40,27  de l’holocaust en lo vestiari  del testimoni. E ofaríran en aquell  
Ex 40,28  stec ple de aygua en lo tabernacla  del testimoni prop de l’altar. 29 E  
Ex 40,31  31 E fou dreçat lo palau entorn  del tabernacla, e l’altar fou portat en  
Ex 40,32  32 la nuu cobrí lo tabernacla  del testimoni, e la glòria de nostre  
Ex 40,34  [*]. 34 E com la nuu sa levava  del tabernacle, movían-sa los fills d’  
Lv 1,1  Moysèn e perlà a ell nostre Senyor  del tebernacle del testimoni e dix: 2  
Lv 1,1  a ell nostre Senyor del tebernacle  del testimoni e dix: 2 –Parlla alls fills  
Lv 1,3 a mi lo mascle net, devant la porta  del tabernacle del testimoni, per ço que  
Lv 1,3 net, devant la porta del tabernacle  del testimoni, per ço que plàcia ell  
Lv 1,5  de l’altar qui és devant la porta  del tabernacle. 6 E com lo holocaust serà  
Lv 1,7  7 posar-l’han sobra l’altar  del foch ab scles de lenya debans  
Lv 2,3  nostre Senyor. 3 E ço que romandrà  del sacrefici serà de Aron e de sos fills, 
Lv 2,9  oferrà aquella, prenga lo mamorial  del sacrifici e ofira’l sobra l’altar,  
Lv 2,13  sal, ne no aportaràs al fermament  del teu Déu del teu sacrifici que en tota  
Lv 2,13  aportaràs al fermament del teu Déu  del teu sacrifici que en tota oferta no  
Lv 2,16  de lla oferta, axí com és  del far e de l’oli, e tot l’ancens, cor  
Lv 3,2  Senyor, 2 e pos la mà sobra’l cap  del seu sacrifici, e degollarà aquell en  
Lv 3,2  e degollarà aquell en la intrada  del tabernacle, e los fills de Aron,  
Lv 3,3 altar, 3 e ofíran de la degolladura  del pasificament en oferta a nostre  
Lv 3,8  lo devant la tenda dell tabernacle  del testimoni, e los fills d’Aron scàmpan 
Lv 3,9  9 e puxs ofíran la degolladura  del pasificament devant nostre Senyor [*], 
Lv 3,13 -la en lo tabernacla en la intrada  del testimoni, e los fills de Aron scàmpan 
Lv 3,14  14 e pendran de aquella en past  del foch del diumenga e lo grex que cobra  
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Lv 3,14 pendran de aquella en past del foch  del diumenga e lo grex que cobra lo ventra 
Lv 3,17  menjarets, e lo grex que és antorn  del pits e aquell que pénjan los lombes  
Lv 4,4  4 E aportarà aquell a la porta  del tabernacle del testimoni devant lo  
Lv 4,4  aquell a la porta del tabernacle  del testimoni devant lo Senyor e posarà la 
Lv 4,7  de l’holocaust en lo entrament  del tabernacle. 8-11 [*] 12  
Lv 4,14 peccat. E aporten aquell a la porta  del tabernacle, 15 e posen los vells de  
Lv 4,16 aquell e port-la en lo tabernacle  del testimoni, 17 e bany-hi son dit e  
Lv 4,27 »E si ànima peccarà per ichnorància  del pobla de lla terra, ço és, que fasa  
Lv 4,35  sèu e faça d’ell axí com sol fer  del sèu del moltó qui és sacreficat per  
Lv 4,35 faça d’ell axí com sol fer del sèu  del moltó qui és sacreficat per  
Lv 5,15 e’n aror en aquellas coses que són  del Senyor santificadas paccarà, ofira per 
Lv 5,15  ofira per son paccat I moltó net  del folch, e qui no ho porà fer, II sicles 
Lv 5,15  porà fer, II sicles sagons lo pes  del santuari, 16 e de ço que portarà sa  
Lv 5,18  iniquitat, 18 ofira un moltó net  del folch al sacerdot, sagons la masura de 
Lv 6,6  lo seu peccat ofira un moltó nèdeu  del folch, e do 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, desobra farà perfum  del sèu dells sacrificis pesificables. 13  
Lv 6,22  en l’altar per lo sacerdot qui  del para per dret sucehirà, 23 e tot  
Lv 6,26  en lo loc sant en l’antrament  del tabernacle. 27 »E qualquequal tocarà  
Lv 6,30 de la qual sa aporta [*] a la tenda  del tabernacle del testimoni no sia  
Lv 6,30  [*] a la tenda del tabernacle  del testimoni no sia mengat, mes en foch  
Lv 7,4  demunt ells, e la tella e aquell  del fetge [*], 5 e faça’n lo sacerdot  
Lv 7,9 cuyt en la caçola o en paella, serà  del sacerdot que offer; 10 vulle’s que  
Lv 7,15 sacriffici de lla sanch, 15 la carn  del qual ells menjaran [*], e no romangua  
Lv 7,21  manera les carns, seran telants  del seu poble. 22 E perlà nostre [*] a  
Lv 7,25  ofert al Senyor en ensens perirà  del seu poble. 26 »E la sanch de tots los  
Lv 7,27 tota ànima que menjarà sanch perirà  del seu poble. 28 E parlà Déu a Moysèn  
Lv 7,30  pits, devant la porta de l’altar  del tabernacle [*] 31 [*]. 32 E la mà  
Lv 7,32  [*] 31 [*]. 32 E la mà dreta  del sacrefici pesificable serà en  
Lv 7,34  e als fills de aquell en fur  del Senyor, en ley perdurabla a tot lo  
Lv 7,35  Aron e a sos fills dels sacrificis  del Senyor en lo dia que Moysèn ordonà a  
Lv 7,37  »Aquesta és la ley de holocaust e  del sacrifici per peccat e’ncara per  
Lv 8,31 ells dient: –Collets les carns fora  del tabernacle devant aquell e menjats-  
Lv 8,33  cremat a foch. 33 [*] de la porta  del tabernacle no axirets VII dies, entrò  
Lv 8,35 lo tabernacle observans les guardes  del Senyor [*], e siats remenbrants axí  
Lv 9,5  coses que manà Moysèn a lla porta  del tabernacle, en lo quall loch, com  
Lv 9,15  12-14 [*] 15 [*] E pres lo cabrit  del sacrifici del poble, e degolà’ll e  
Lv 9,15  [*] E pres lo cabrit del sacrifici  del poble, e degolà’ll e sacrificà’l axí 
Lv 9,17  sobra la ara estés lo holocaust  del matí. 18 E degolà lo bou e l’ariet en 
Lv 9,18 e l’ariet en sacrifici pacificabla  del poble, e ofariren e portaren a ell sos 
Lv 9,23  Moysèn e Aron en lo tabernacle  del testimoni, e despuxes axíran e  
Lv 10,7  Déu; 7 mas vós no axirets fora  del tabernacle; en altra manera parirets,  
Lv 10,9  [*] com entreràs en lo tabernacle  del testimoni [*], car testimoni és  
Lv 10,13  a tu e a tos fils dells sacrificis  del Senyor, axí com manat és a mi, 14-15  
Lv 10,19  aquella? E cridaren a mi e mengí  del sacrifici vuy si plau devant los vulls 
Lv 11,47 sapiats e conaguats les diferències  del mon e lo no mon, que sapiats què  
Lv 12,2  neda per VII dies, entorn los dies  del depertiment de lles mèstrues; 3 e en  
Lv 12,6  peccat a la porta dell tabernacla  del testimoni e donar-ho-ha al  
Lv 12,7  per aquella, e axí serà mundada  del decoriment de la sanch sua. Aquesta és 
Lv 13,29 de foch. 29 »Hom o fembra en lo cap  del qual o en la barba nexerà lebra, vega  
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Lv 13,30  E si veu que sia pregon més avall  del cuyr e en ell cabels roigs manuts,  
Lv 14,8  vestadura, ragua’s tots los pèls  del cors e lau-se en aygua, e com sarà  
Lv 14,9  barba e les celles e tots los pèls  del cors, e lau-sa altra veguada lo cors 
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’anyel e  
Lv 14,25  e sobra lo polze dret de la mà e  del peu dret. 26 E pendrà lo prevera de l’ 
Lv 14,26  26 E pendrà lo prevera de l’oli  del sister e posarà sobra la sua mà  
Lv 14,28  e lo polze dret de la sua mà e  del peu altrasí en lo loch de la sanch qui 
Lv 14,29 la sua mà sinistra git sobra lo cap  del purificat a pardonar sobra él devant  
Lv 14,32 [*] 31 [*]. 32 »Açò és lo sacrifici  del lebrós qui no pot haver totes coses en 
Lv 14,52  aquella axí en la sua sanch  del perdal com ab les ayguas vivas, e ab  
Lv 15,14  e devant Déu ell vendrà a la porta  del tabernacle del testimoni e donarà  
Lv 15,14  vendrà a la porta del tabernacle  del testimoni e donarà aquells al  
Lv 15,16  flux de la sua sament. 16 »E homa  del qual axirà sament de coit, levar-s’ 
Lv 15,30  ella devant Déu e per la mundícia  del seu flux. 31 »E mostreràs als fills d’ 
Lv 16,7  II cabrits devant Déu a la porta  del tabernacle del testimoni, 8 e posarà  
Lv 16,7  Déu a la porta del tabernacle  del testimoni, 8 e posarà sorts sobra  
Lv 16,14  [*]. 14 E prengua de la sanch  del tor e bany-hi son dit e git-na VII 
Lv 16,23 23 »E tornarà Aron en lo tabernacla  del testimoni, e posarà las vestidures que 
Lv 16,24  aporterà e oferrà son holocaust e  del poble, preguarà axí per si com per lo  
Lv 16,29  en lo mes VII, en lo X dia  del mes, aflegirets vostres ànimas; nangú  
Lv 16,33  al santuari, al tabernacle  del testimoni de nostre Senyor e encara a  
Lv 17,4  4 e no hu oferà a la porta  del tabernacle per oferta a Déu, digna és  
Lv 17,5  devant a la porta dell tabernacle  del testimoni; e degollen aquelles  
Lv 17,9  9 e no hu aportarà a la porta  del tabernacle per ço que ofira a Déu, l’ 
Lv 19,15  No meyspreus la persona  del pobra ni honras la faç del rich [*].  
Lv 19,15  persona del pobra ni honras la faç  del rich [*]. 16 No seràs faedor de crims  
Lv 19,21  delicta ofira al Senyor a la porta  del tebernacle del testimoni I anyell, 22  
Lv 19,21 al Senyor a la porta del tebernacle  del testimoni I anyell, 22 e preguarà per  
Lv 20,25  de lla inmunda e l’ocel nèdeu  del no nèdeu, perquè no potluau les  
Lv 21,6  lo seu nom, car los perfums  del Senyor e los pans del seu Déu  
Lv 21,6  los perfums del Senyor e los pans  del seu Déu preséntan, e per tant sants  
Lv 21,8  és al Déu seu 8 e los pans  del sacrifici presenta. Sia, donchs, sant, 
Lv 21,9 santificha a vosaltres. 9 »La filla  del sacerdot si serà trobada ab mal acta e 
Lv 22,5  o nanguna cosa inmunda, [*]  del qual és sutza, 6 serà inmunde fins al  
Lv 22,22  ni cramaran aquell sobra la ara  del Senyor. 23 »Lo bou e la ovella ab la  
Lv 22,30 no romendrà nanguna cosa en lo matí  del dia vinent. Yo són lo Senyor. 31  
Lv 23,3  faena no fareu en ell. Disapte  del Senyor és en totes les habitacions  
Lv 23,5  a la vesprade, Peça o Trespasament  del Senyor és. 6 [*] per VII dies pans  
Lv 23,12  màculla, de un any, en holocaust  del Senyor, 13 e [*] seran presentats ab  
Lv 23,13 de sèmola comolta ab olli en perfum  del Senyor e olor molt suau; presentarà  
Lv 23,37 aquell. 37 »Aquestes són les festes  del Senyor les qualls apallareu molt grans 
Lv 23,38  dels que presentar soleu lo dia  del disapta, e meys de vostres vots e  
Lv 23,39  donatius al Senyor. 39 »Del XV dia  del mes VII, quant ajustareu los fruyts de 
Lv 23,39 los fruyts de la terra, fareu festa  del Senyor per VII dies. Lo dia primer e  
Lv 23,40  arbre [*] spes de fulla, e sàlzer  del torrent, e alegrar-vos-heu devant  
Lv 23,44 44 »E parlà Moysèn sobre les festes  del Senyor als fills d’Israell. 24,Tit  
Lv 24,3  continuadament. 3 Fora lo vel  del testimoni, en lo tabernacla de  
Lv 24,4 posades per a tostemps en presència  del Senyor. 5 »Pendràs de cert sèmola e  
Lv 24,11 d’Israell, 11 e com blasmàs lo nom  del Senyor e malaýs ell, amanat fon a  
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Lv 25,2  a vosaltres, fareu los disaptas  del Senyor. 3 »Per VI anys sembreràs ton  
Lv 25,4  VII any disapte serà de la terra,  del reposament del Senyor [*]; 5 [*] los  
Lv 25,4  serà de la terra, del reposament  del Senyor [*]; 5 [*] los raÿms de lles  
Lv 25,9  lo corn lo VII mes e lo Xè dia  del mes, en temps de misericòrdia en tota  
Lv 25,30  e rembra no’s porà en lo temps  del jubileu. 31 E si en la villa serà la  
Lv 25,47  vosaltres la mà de l’stranyer e  del palagrí, e, vengut a meys, vendrà’s  
Lv 25,50  raembra, fer-ho porà 50 levant  del preu lo temps que ha a pasar fins l’  
Lv 25,50 lo temps que ha a pasar fins l’any  del jubileu, e de la moneda per la qual  
Lv 25,51  los anys que romànan fins l’any  del jubileu, segons lo comte retrà-li lo 
Lv 23,34  34 –Parla als fills d’Israell:  Del XV dia de aquest mes VII seran les  
Lv 23,39 e promeses e donatius al Senyor. 39  »Del XV dia del mes VII, quant ajustareu  
Ex 17,12  sofarían les mans, un deçà e altra  delà. E fóran les sues mans elçades entrò  
Lv 19,21 car no fon francha. 21 E per lo seu  delicta ofira al Senyor a la porta del  
Lv 4,3  prevera que és untat pequerà faent  delinquir lo poble, oferrà per son peccat  
Ex 32,10  -s’ha la mia ira contra ells, e  deliré ells, e faré a tu en gent gran. 11  
Ex 33,5  Una veguada pujaré ab tu e  deliré a tu. Ja ara depòs lo teu ornament  
Ex 3,8 he de aquella terra en terra bona e  delitosa, terra fluent de let e de mel, al 
Ex 14,30 com a mur a destra e a sinestra. 30  Deliurà nostre Senyor en aquel dia Israell 
Ex 12,27  los agepcians e les vostres cases  deliurans.” E ancorbà-se lo poble e  
Ex 4,9  -la en lo foch, e tota aquella  dell flum tornerà en sanch. 10 Dix Moysèn: 
Ex 7,15  e staràs encontra ell a lla riba  dell flum, e la vergua la quall tornà  
Ex 8,11 la tua casa, e dells teus infants e  dell teu poble, emperò ells romendran en  
Ex 9,22  los hòmens e sobra [*] la herba  dell camp, e an tota la terra de Agipte.  
Ex 10,23 hy vaÿa son frare ne’s podia moura  dell loch en què era, saul aquells d’  
Ex 12,6  E servats-las entrò al XIIII dia  dell mes aquest, e sacrificaran ella de  
Ex 12,27  direts a ells: “Secrifici pasat és  dell Senyor, lo qual passà sobra les casas 
Ex 13,18  Agipta, 18 mas menà’ls per la via  dell desert que és prop de la Mar Roja. E  
Ex 15,26  ells 26 e dix: –Si tu oyràs la veu  dell Senyor, ton Déu, e feràs devant ell  
Ex 17,10  e Aron e Hur pujàran sobre lo cap  dell coll. 11 E com Moysèn levava les  
Ex 23,19  de ta terra aportaràs en la casa  dell Senyor ton Déu. »No cogues cabrit ab  
Ex 24,7  sobra l’altar. 7 E pres lo libre  dell fermament, e legí’ll devant lo  
Ex 25,31  d’aur net batadís, e feràs  dell canalobra sos peus e sa cana e ses  
Ex 32,1  masa se tardava Moysèn a devellar  dell munt. Ajustàran-sa tots sobra Aron. 
Ex 32,17  Senyor. 17 Oyí Josuè lo brogit  dell poble. Dix a Moysèn: –Crits de  
Ex 32,19  en terra e trenquà aquellas al peu  dell munt. 20 E pres lo vadell que havían  
Ex 34,28  en les taulles les X peraules  dell fermament. 29 E com devallà Moysèn  
Ex 35,3  los vostros habitacles en lo dia  dell disapta.” 4 Dix Moysèn a tota la  
Ex 35,34  cor. E Holiap, fill de Ahisamech,  dell trip de Dan, serà son companyó, 35  
Ex 37,19 los VI canons que axían de la canya  dell canalobra. 20-21 [*] 22 [*] e tot era 
Ex 38,2  quadra V colzes, e III d’alt, 2  dell quall axían corns en cascun angle, e  
Ex 40,24  altar de ll’aur sots lo traginat  dell testimoni, devant lo vell de la  
Lv 3,8  e puys degol-lo devant la tenda  dell tabernacle del testimoni, e los fills 
Lv 4,5  e portarà aquella en lo tabernacla  dell testimoni, 6 e benyarà son dit en  
Lv 5,6  per lo peccat 6 e ofira I anyell  dell folch o una cabra, e orerà per ell lo 
Lv 5,17  veda en la lig, e entrendà la cosa  dell peccat per la sua iniquitat, 18 ofira 
Lv 5,18  sagons la masura de lla extimació  dell paccat. Lo qual ador per ell, car no  
Lv 7,3  ll’altar. 3 E ofiren de la coha e  dell grex que cobra les entràmanes 4 e  
Lv 7,6  Senyor [*]. 6 Tots los mascles  dell linatga de preveres en loch sant  
Lv 8,26  26 E pres de lla sistella  dell pa alís que era devant nostra Senyor; 
Lv 9,9  per lo seu peccat, 9 la sanch  dell quall [*] ell benyà son dit, e toquà  
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Lv 9,19  sobra l’altar entorn. 19 E lo sèu  dell bou e la coa de l’ariet e los  
Lv 9,19 e los ronyons ab lo sèu e la ratela  dell fetge 20 posaren sobra lo pits; e com 
Lv 12,6  o de tortra per peccat a la porta  dell tabernacla del testimoni e donar-ho 
Lv 13,30  manuts, ensutzat és, car lebra és  dell cap o de lla barba. 31 E si veurà la  
Lv 13,40  40 »Homa a qui cauen los cabells  dell cap e és calp, munde és. 41 [*] 42  
Lv 14,2  Moysèn dient: 2 –Aquesta és la ley  dell lebrós con hom lo deurà mundar: »Sarà 
Lv 15,15  aquell devant Déu, e serà mundat  dell flux de la sua sament. 16 »E homa del 
Lv 15,19  temps haurà flux de sanch al cap  dell mes, sia depertida per VII dies. 20 E 
Lv 15,29  o II polls de coloms a lla porta  dell tabernacle dell testimoni, 30 dels  
Lv 15,29  coloms a lla porta dell tabernacle  dell testimoni, 30 dels quals la un oferrà 
Lv 17,5  santificat Déu devant a la porta  dell tabernacle del testimoni; e degollen  
Lv 17,6  sobra l’altar de Déu a lla porta  dell tabernacla [*], e perfumen lo sèu en  
Lv 19,8  inpiatat; 8 [*] car la cosa santa  dell Senyor ha potlluïda, e perirà l’  
Lv 19,12  en lo meu nom ne poluyràs lo nom  dell Senyor ton Déu. 13 »No feràs traÿció  
Lv 20,17 seran morts amendossos en presènsia  dell pobla, per tant com lur legesa la un  
Lv 23,2  a ells: »Aquestes són les festes  dell Senyor les qualls apellareu santes: 3 
Lv 24,7  pa en ramenbrament de la oferació  dell Senyor. 8 »Per cascuns disaptas seran 
Ex 2,12  que era hebreu, 12 e guardà deçà e  dellà, e viu que no hy havia null hom, [*] 
Lv 24,6  6 dels qualls de VI en VI deçà e  dellà sobra la taulla molt pura devant lo  
Lv 24,5  XII pans que en cadescú haurà II  dellmes, 6 dels qualls de VI en VI deçà e  
Ex 6,5  5 Yo he oÿt los gemegaments  dells fills d’Iraell, los qualls los  
Ex 6,7  desliuré a vós del senyorejament  dells egepcians, 8 e aportaré a vós en la  
Ex 7,22 faéran semblantment los ancantadors  dells agepcians ab lurs ancantaments, e  
Ex 8,11  granotes de tu e de la tua casa, e  dells teus infants e dell teu poble,  
Ex 8,13  de lles cases e de lles villes e  dells camps, 14 e ajustàran-les en  
Ex 10,3  a ell: –Açò diu nostro Senyor, [*]  dells habreus: “Entrò a quant no vols éser 
Ex 12,5  màculla e tenra, e pendrets [*]  dells moltons e de les ovelles. 6 E  
Ex 12,6  ella de tota la mulltitut  dells fills d’Israell en lo vespra. 7 E  
Ex 12,19  de lla coŀleció d’Iraell, axí  dells stranys com dels nedius de lla  
Ex 12,23 la sanch sobra lo lindar e’n cascú  dells perestatges, [*] no lexarà [*] vanir 
Ex 12,27  lo qual passà sobra les casas  dells fills d’Iraell en Agipta, farint  
Ex 12,42  dèvan observar tots los hòmens  dells fills d’Israell en lurs  
Ex 12,47  os d’aquell. 47 »Tota la coŀleció  dells fills d’Israell faéran açò, 48 e si 
Ex 13,5  Senyor en la terra dels cananeus e  dells hateus e dells amoreus e dels eveus  
Ex 13,5  dels cananeus e dells hateus e  dells amoreus e dels eveus e dels  
Ex 13,17  Senyor no’ls manà per la carera  dells falisteus, qui’lls era dret  
Ex 14,5 e fou trastornat lo cor de Farahó e  dells serfs d’aquel sobra lo poble, e  
Ex 14,17  E yo andurayré lo cor de Farahó e  dells agepcians per ço que pasaguèscan a  
Ex 14,20  nuu [*]; 20 stech entre le posade  dells fills de Israell e los agepcians,  
Ex 14,24  nostro Senyor reguardà la posada  dells agepcians en colona de foch e en  
Ex 14,24  foch e en nuu, destroví la posada  dells agepcians, 25 e sotsobrà la roda de  
Ex 14,25  e sotsobrà la roda de lles caretas  dells agepcians, e aportà’lls en la  
Ex 14,30  en aquel dia Israell de la mà  dells agepcians, 31 e vaéran los agepcians 
Ex 16,2  2 E murmurà tota la congregació  dells fills d’Israell contra Moysèn e  
Ex 16,9 Aron: –Digues a tota la universitat  dells fills de Israell: “Pujats devant lo  
Ex 17,5  ’t e vé devant lo poble, e prin  dells vells d’Iraell, e aporta en ta mà  
Ex 20,5  e jelós, qui vesit les iniquitats  dells paras en los fills en la terça e en  
Ex 21,9  sposarà aquella, sagons costuma  dells fills faça a’quella. 10 E si pendrà 
Ex 21,19  en aquel les despeses, axí  dells metges com del dan que haurà  
Ex 23,7  no auciuràs, car yo són contrari  dells malvats. 8 No pendràs dons, car  
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Ex 23,8  los savis e fan torse la peraula  dells justs. 9 »No faças trists los  
Ex 24,9  Moysès e Aron e Nadab e Abiú e LXX  dells vells d’Israell, 10 e véran lo  
Ex 24,11  aquells, car de luyn stiguéran  dells fills de Israell. E véran nostre  
Ex 30,12  dient: 12 –Quant levaràs la suma  dells fills d’Israell entorn lur nombre,  
Ex 30,16 moneda que hauràs dels perdonaments  dells fills d’Israell liuraràs en ús del  
Ex 30,36  –[*] 35 [*] 36 [*] e serà sant  dells sants la timiama. 37 Aytal  
Ex 35,4  4 Dix Moysèn a tota la coŀlació  dells fills d’Israell: –Aquesta és la  
Lv 4,31  tot lo sèu axí com sa sol pendre  dells sacrificis pasificables, e perfumar  
Lv 6,12  posat, desobra farà perfum del sèu  dells sacrificis pesificables. 13 Aquest  
Lv 6,23  dret sucehirà, 23 e tot sacrifici  dells sacerdots sarà consumit de foch, e  
Lv 7,32  pesificable serà en premícies  dells sacerdots 33 que ofariran la sanch e 
Lv 10,13  sant, car dat és a tu e a tos fils  dells sacrificis del Senyor, axí com manat 
Lv 12,8 II tortres o II polls de coloms, un  dells qualls a fer holocaust, l’altra per 
Lv 14,5  vermell e hysop. 5 E degol la un  dells ocells en un vaxell de terra sobra  
Lv 16,19  ell de totes les inmundícies  dells fills d’Israell. 20-22 [*] 23 »E  
Lv 17,3 manà Déu dient: 3 »Qualquaqual home  dells fills de Israell que [*] la  
Lv 17,5  sacrificis e dons los sacerdots  dells fills d’Israell, los qualls  
Lv 17,8  dix: Home de lla casa de Israell e  dells stranys qui peregrínan ab vós qui  
Lv 17,15  morta o presa per bèstia fera, axí  dells de la terra com dells strangers,  
Lv 17,15  fera, axí dells de la terra com  dells strangers, leverà la sua vastimenta  
Lv 22,18 ells: »Home de la casa de Israell e  dells strangés que habítan entre vosaltres 
Lv 22,32  meu, perquè sia santifichat enmig  dells fills d’Israell. Yo són lo Senyor  
Lv 25,32  a son senyor. 32 »Les cases  dells livítichs que en les ciutats són,  
Ex 22,29  lo príncep del poble. 29 »Tots los  delmes e promeyas ta usaràs a dar per  
Lv 23,13  e [*] seran presentats ab ell: II  delmes de sèmola comolta ab olli en perfum 
Ex 1,1  primer 1 Aquests són los noms  dels fills de Israell qui venguéran en  
Ex 2,6  -ne piatat. Dix: –Dels infants  dels hebreus és aquest. 7 E dix sa germana 
Ex 2,19  home agepcià nos ha defençat de mà  dels pastors, e encara poà a nós aygua e  
Ex 3,8  desliura de les mans de Farahó e  dels gepcians, e aportar-los-he de  
Ex 3,9  e eeu e gebuseu, 9 car la clamor  dels fills d’Israell és venguda a mi, e  
Ex 3,18  e diràs a ells: “Lo Senyor, Déu  dels hebreus, apellà a nós, e irem per via 
Ex 6,25  són prínceps de lles companyes  dels levins e los parentats. 26 Aquest és  
Ex 7,16  16 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu  dels hebreus, me ha tramès a tu dient:  
Ex 8,3  los teus forns e en les relíquies  dels teus menjars, 4 e a tu e a ton pobla  
Ex 8,26  axí fer †menys de totes les obres†  dels agepcians adoraren e sicrificaren al  
Ex 9,1  e dix: “Açò diu nostre Senyor Déu  dels habreus: Lexa anar lo peu poble per  
Ex 9,4  meravelles entre les pocesions [*]  dels agepcians, axí que no perí res de alò 
Ex 9,6  que foren morts tots los animals  dels agepcians, e dels fills d’Israell no 
Ex 9,6  tots los animals dels agepcians, e  dels fills d’Israell no’n parí nangú. 7  
Ex 10,2 2 e que tu ho comtes en les orelles  dels fills de Israell. E de totes aquelles 
Ex 10,15  la universa terra, e tots los poms  dels arbres, e tot ço [*] que a la  
Ex 12,3 a tota la universa terra e coŀleció  dels fills d’Iraell, e diets a ells: “Lo  
Ex 12,19  d’Iraell, axí dells stranys com  dels nedius de lla terra. 20 [*] 21 E  
Ex 12,35  manà Moysèn a ells, car demenàran  dels agepcians vestadures, vaxells d’  
Ex 13,2  en los fills d’Israell, axí és  dels hòmens com [*] bestiars, cor meus  
Ex 13,5  us matrà nostro Senyor en la terra  dels cananeus e dells hateus e dells  
Ex 13,5  e dells hateus e dells amoreus e  dels eveus e dels jebuseus, los quals jurà 
Ex 13,5  e dells amoreus e dels eveus e  dels jebuseus, los quals jurà a vostres  
Ex 13,11  ta metrà nostre Senyor en la terra  dels cananeus, segons que ha jurat a tos  
Ex 13,15  nats de lla terra de Agipta,  dels primers nats dels hòmens entrò al  
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Ex 13,15  terra de Agipta, dels primers nats  dels hòmens entrò al primer nat de lles  
Ex 14,5 ho axí. 5 E fou denunciat al senyor  dels agepcians que llo pobla d’Iraell  
Ex 15,11 les ayguas grans. 11 Senyor, ¿quals  dels forts és semblant a tu en fortalesa, 
Ex 16,1  de Helim, e vench tota la multitut  dels fills d’Iraell en lo desert de Sín,  
Ex 16,10  parlava Aron a tot lo ajustament  dels fills d’Israell, reguardàran [*] lo  
Ex 16,12 e dix: 12 –Yo he oÿt lo mermurament  dels fills d’Israell. Parlla a ells e  
Ex 17,1 XVII 1 E moch-se tota la moltitut  dels fills de Israell del desert de Sín  
Ex 18,10  de les mans de Faraó e de la mà  dels egepcians [*]. 11 Ara conech que gran 
Ex 23,31  de lla Mar Roja entrò a la mar  dels pelestins, e del desert entrò al  
Ex 24,5  d’Israell. 5 E anvià per jóvens  dels fills d’Israell, e ofaríran  
Ex 25,22  la clausta, d’entre les II ales  dels xerobins que seran sobra la arqua del 
Ex 27,2  colzes d’alt. 2 E les IIII torres  dels IIII angles seran cubertes de aram. 3 
Ex 28,1 ton frare Aron ab sos fills, de mig  dels fills d’Israell, per ecer sacerdots  
Ex 28,9  ço és, entallaràs en eles los noms  dels fills de Israell, 10 VI noms en la  
Ex 28,11  entallaràs en les pedras los noms  dels fills d’Israell; aquestes pedras  
Ex 28,26  26 [*] de l’ephot en la regió  dels musclos e defora. 27 E faràs II anels 
Ex 28,29  29 E portarà Aron los noms  dels fills d’Israell en lo hossen del juý 
Ex 28,30  Senyor; e portarà Aron los juýs  dels ffills de Israell en lo pits devant  
Ex 29,12  romanent de la sanch gitaràs prop  dels fonaments del tabernacle. 13 E  
Ex 29,15  per peccat és. 15 »E pendràs la un  dels moltons, e Aron e sos fills pòsan la  
Ex 29,34  de les carns consagrades e  dels pans entrò al matí, cremeràs lo  
Ex 29,37  e santificaràs aquell, e serà sant  dels sants, e tot hom que toquarà aquell  
Ex 29,45  a sacerdots. 45 E habitaré enmig  dels fills d’Iraell e seré Déu d’éls, 46 
Ex 30,10  en les vostres generacions. Sant  dels sants és a nostra Senyor. 11 E perlà  
Ex 30,16  16 E tota la moneda que hauràs  dels perdonaments dells fills d’Israell  
Ex 30,38  que ferà semblant odor [*], perirà  dels seus pobles. 31,Tit Capítol XXX 1 E  
Ex 34,7  ignocent, que rets les iniquitats  dels pares en los fills e sobre fills de  
Ex 34,22  en les premícies de la sagada  dels forments, e la festa cor yo’t raemí  
Ex 35,1  1 Ajustà Moysèn tota la companya  dels fills d’Israell e dix a ells:  
Ex 35,15  de lla lumanària [*], 15 e la ara  dels perfums [*] de ll’odorament e lo  
Ex 35,20 sacerdots.” 20 Axí tota la multitut  dels fills d’Iraell devant Moysèn, 21 e  
Ex 35,27  pròpia volentat. 27 E la multitut  dels prínceps ofaríran pedres de unicle e  
Ex 36,3  a ells tots los universos dons  dels fills d’Israell. E com la obra sa  
Ex 38,8 8 E féu lo pitxer e lo bací d’aram  dels spills de les fembres qui saguésan a  
Ex 38,21 manaments de Moysèn en les peraules  dels levins per mà de Nichamar, fill de  
Ex 38,26  Fóran emperò C quintars d’argent,  dels quals fóran fetes les colones del  
Ex 38,30  LXXIIMªCCCC quintars de aram, 30  dels quals fóran fets los fonaments de la  
Ex 39,1 draps brodats a obs de la santadat,  dels quals faéran vastaduras a Aron, les  
Ex 39,6 en elles éran antalats [*] los noms  dels fills d’Israell, 7 e posà aquelles  
Ex 39,7 musclos de l’ephot per remenbrança  dels fills d’Israell, axí com manà nostra 
Ex 39,14  on éran escrits los noms  dels fills d’Israell, ço és, dels XII  
Ex 39,14  noms dels fills d’Israell, ço és,  dels XII trips, cascú per son nom. 15 E  
Ex 39,33 en roig e les cubertes de les pells  dels bochs, 34 e la clausta, e l’arqua  
Ex 40,11  consagrades, per ço que sían sants  dels sants. 12 »Acostaràs Aron e sos fills 
Lv 1,2  a nostre Senyor, de lles bèsties,  dels bous e de les ovelles sacrificarets  
Lv 2,2 -les als fills de Aron, sacerdots,  dels quals la un prengua lo puny ple de  
Lv 2,3 de Aron e de sos fills, e serà sant  dels sants de les ofertes de nostre  
Lv 2,8  e liurar-ho-has en les mans  dels sacerdots. 9 E com aquell oferrà  
Lv 2,10  serà de Aron e de sos fills, sants  dels sants de les ofertes de nostre  
Lv 6,25  degoleràs devant Déu, sant  dels sants és. 26 E lo sacerdot qui ofer,  
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Lv 6,29  les carns de aquell, car sant  dels sants és, 30 e tota oferena que’s  
Lv 7,1  de lo holocaust [*] colpa. »Santa  dels sants és, 2 e per amor de açò allà on 
Lv 7,6  aquestes carns, car sant és  dels sants. 7 »E axí com per peccat és  
Lv 7,14 [*] per agual mesclament, 13 [*] 14  dels quals oferràs un per premícies a  
Lv 7,14  premícies a nostre Senyor, e serà  dels sacerdots que stàvan en lo sacriffici 
Lv 7,18  en lo terç dia de lles carns  dels sacrificis pesificables, rebujada  
Lv 7,20 menjarà de lles carns de lla oferta  dels pasificaments que és oferta al  
Lv 7,23  als fills de Israell: »Lo sèu  dels bous e de les oveles e de les cabres  
Lv 7,35  és la unció de Aron e a sos fills  dels sacrificis del Senyor en lo dia que  
Lv 8,32  32 E ço que romendrà de la carn e  dels pans, sia cremat a foch. 33 [*] de la 
Lv 10,12  levat prop de l’altar, cor sant  dels sants és. 13 E menjarets-lo en lo  
Lv 10,17 per peccat en lo [*] sant? Car sant  dels sants és, [*] dat a vós que portets  
Lv 11,46  yo són sant. 46 »Aquesta és la ley  dels animals e de les volatarias e de  
Lv 13,44 lebra e serà depertit de l’arbitre  dels sacerdots, 45 haurà sa vestimenta  
Lv 13,59  »Aquesta és la ley de lla lepra e  dels vestiments de lana o de li o de stam, 
Lv 14,30  devant Déu, 30 e de lles tortres e  dels polls dels coloms [*] 31 [*]. 32 »Açò 
Lv 14,30  30 e de lles tortres e dels polls  dels coloms [*] 31 [*]. 32 »Açò és lo  
Lv 15,30  dell tabernacle dell testimoni, 30  dels quals la un oferrà per peccat e l’  
Lv 15,33  e que soféran flux de sanch, e  dels hòmens que jauen ab ellas. 16,Tit  
Lv 16,5  Aron devant tota la multitud  dels fills d’Israel II cabrits per peccat 
Lv 16,27  que seran degolats per lo peccat,  dels quals és aportada la sanch en lo  
Lv 17,13  cassa de bèstia o de voletaria  dels quals vos és legut da menjar, scamp  
Lv 18,25  gitaré devant vostra presència, 25  dels quals la terra és ensutzada, de la  
Lv 19,2  dient: 2 –Parla a tota la companya  dels fills d’Iraell e diràs a ells: »Sans 
Lv 19,5 Déu vostro. 5 »Si inmolareu víctima  dels pacífichs al Senyor perquè sia  
Lv 19,23  fruyts, levar-n’heu los caps  dels membres; los brots que brótan seran  
Lv 20,2  diràs als fills d’Israell: [*] e  dels stranys que habítan en Isrell, si  
Lv 20,24 vostro, que he seperats a vosaltres  dels altres pobles. 25 Seperau vosaltras,  
Lv 20,26 yo. Són lo Senyor, e us he seperats  dels altres pobles perquè fóseu meus. 27  
Lv 21,22 al seu Déu. 22 Menjarà tan solament  dels pans que són en lo santuari, 23 axí  
Lv 22,2  [*], e no ansútzan lo nom  dels santificats a mi que ells presenten.  
Lv 22,15  ansutzeràs les coses santificades  dels fills d’Israell que preséntan al  
Lv 22,19  vosaltres. Mascle sens màcula serà  dels bous [*] o de cabres; 20 si màcula  
Lv 22,21  21 »Hom que presentarà víctima  dels pacífichs al Senyor, o per vot o  
Lv 23,34  de aquest mes VII seran les festes  dels Tabernacles, ço és, Cabanyelles, per  
Lv 23,38  e sacrificis e ofertes, 38 meys  dels que presentar soleu lo dia del  
Lv 24,6  que en cadescú haurà II dellmes, 6  dels qualls de VI en VI deçà e dellà sobra 
Lv 24,8  mudats devant lo Senyor, rebuts  dels fills d’Israell de amistança per  
Lv 24,9  ’ls ménjan en loch sant, car sant  dels sants és [*]. 10 E veus que ha exit  
Lv 25,19  a vosaltres los seus fruyts,  dels quals menjeu fins a sadolament,  
Lv 25,33  car les cases de lles ciutats  dels levítichs en loch de pocesions són  
Lv 25,52  serà comta ab ell segons lo nombre  dels anys, retrà lo restant dels anys al  
Lv 25,52  nombre dels anys, retrà lo restant  dels anys al compredor. 53 Los que abans  
Lv 26,22  e faré vanir en vosaltres bèsties  dels camps que destroviran a vosaltres e a 
Lv 26,35 soledat, quant sereu 35 en la terra  dels hosts; ferà sos disaptas e reposarà  
Lv 26,36  los coratges d’éls en les regions  dels contraris; los spaordirà lo so de la  
Ex 2,6 que plorava. Hach-ne piatat. Dix:  –Dels infants dels hebreus és aquest. 7 E  
Ex 8,9  les granotes? Elles romendran fins  demà. 10 Ell respòs: –Fes ço que’t  
Ex 8,23  entre lo meu poble e lo teu. E  demà serà aquest senyal.” 24 Féu-ho lo  
Ex 8,29  Farahó e a sos serfs e a son poble  demà; emperò guarda’t que d’aquí avant  



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

194 
 

Ex 13,14  [*]. 14 Com te demenaran tos fills  demà “Què és açò?”, tu respondràs a ells:  
Ex 16,23 Totes aquelles coses que haureu obs  demà, feu, e tot ço que deveu coura,  
Ex 16,23  us sobrerà, stojats-ho entrò a  demà. 24 E féran-ho axí com los manà  
Ex 19,10  al poble e santificha a ells vuy e  demà, e levaran lurs vestadures, 11 e sien 
Ex 9,5  nostre Senyor lo temps dient:  –Demà farà nostro Senyor aquesta cosa en  
Ex 32,5  ell, e alçà sa veu e cridà. Dix:  –Demà és festa a Déu. 6 E levàran-sa  
Lv 14,4  trobarà la lepra que serà munda, 4  deman aquell que serà purificat que ofira  
Ex 3,22  n’exirets no n’axirets buyts. 22  Demenarà la fembra a sa vaÿna e a sa hosta 
Ex 13,14  [*] per preu de [*]. 14 Com te  demenaran tos fills demà “Què és açò?”, tu 
Ex 12,35  axí com manà Moysèn a ells, car  demenàran dels agepcians vestadures,  
Ex 10,11  a nostre Senyor, car açò  demenats vosaltres. E mantinent sa  
Lv 14,46  »E qualquequal intrerà en la casa  dementra és tenquada, serà inmunde entrò  
Lv 21,23 pans que són en lo santuari, 23 axí  dementra és la hora que dintra lo vel no  
Ex 16,10  ha oÿt lo vostre mermurament.” 10  Dementra parlava Aron a tot lo ajustament  
Ex 17,6  e vé. 6 E yo staré devant, aquí  demont la pedra de Horeb, e ferràs la  
Ex 12,39 de Agipta, e no pogéran fer nanguna  demorança ne poguéran aÿnar ço que’lls  
Lv 20,17  lur legesa la un de l’altra han  demostrada, e portaran lur iniquitat. 18  
Ex 15,19  en la Mar Roga, e retornàran  demunt ells les aygües de la mar, e los  
Ex 35,27  ofaríran pedres de unicle e perles  demunt lo mitra e la casulla, 28 e coses  
Ex 36,19  e altra cobartor que stigués  demunt aquestes de pells de boch. 20 E féu 
Lv 1,8 e los menbres que són tallats seran  demunt ordonats, enperò lo cap e tot ço de 
Lv 2,1  sèmolla serà la sua oferta, e git  demunt ella oli, e posa-hy ensens, 2 e  
Lv 2,6  aquella manudament e scamparàs  demunt oli. 7 »E si la presentala serà de  
Lv 2,15  a nostre Senyor. 15 Scamparàs  demunt oli e ensens posaràs damunt, car  
Lv 3,5  faça perfum sobra l’altar, posat  demunt les lenyes, e lo foch dejús posat,  
Lv 7,4  4 e abdosos los ronyons, e lo sèu  demunt ells, e la tella e aquell del fetge 
Lv 8,7  braguer, e vastí a ell lo paŀli e  demunt li donà l’afot, 8 e sanyí a ell ab 
Lv 11,34 que menjarets, si serà gitada aygua  demunt ells serà no nèdeu [*]. 35-37 [*]  
Lv 14,36 casa.” 36 Lo prevera mana a ell que  denege totes les universes coses de la sua 
Lv 16,19  git-na VII veguades ab lo dit, e  denejarà ell e santificarà ell de totes  
Ex 21,24  ànima per ànima, 24 vull per vull,  dent per dent, mà per mà, peu per peu, 25  
Ex 21,24  ànima, 24 vull per vull, dent per  dent, mà per mà, peu per peu, 25 cramament 
Ex 21,27  los lex anar franchs [*]; 27 e si  dent trencarà [*], per semblantment los  
Lv 24,20  per trencadura, vull per vull,  dent per dent; aytal farida o nafra com  
Lv 24,20 trencadura, vull per vull, dent per  dent; aytal farida o nafra com haurà  
Ex 33,8  papalló, e reguardàvan [*] Moysèn  dentrò al vanir de sa tenda. 9 E ell  
Ex 19,9  e que crèguan ab tu enpertostemps.  Denuncià Moysèn totes aquestes peraules de 
Lv 5,1 o hu viu o hy fou consent, si no ho  denunciarà portarà la sua iniquitat. 2  
Ex 14,5  Senyor. E feren-ho axí. 5 E fou  denunciat al senyor dels agepcians que llo 
Ex 14,16  la tua mà sobra la Mar Roiga, e  departir-se-ha aquella, per ço que  
Ex 29,27 [*] e serà consagrat, e la cuxa que  departist del moltó 28 ab la qual és  
Lv 26,32 com los habitadors de aquella seran  deperduts, 33 [*] e les ciutats vostres  
Ex 21,35 aquell morrà, vènan lo bou aquell e  depertèscan entra si [*]. 36 E si sabia  
Ex 28,28  hossen e l’ephot, e vet que no’s  depertèscan. 29 E portarà Aron los noms  
Lv 1,12  aquell sobra l’altar entorn, 12 e  depertèscan los menbres e lo cap e sa  
Ex 11,7  ço que sàpian [*] quants miracles  depertí nostro Senyor entre als agepcians  
Lv 9,21  pits de aquells e les cames dretas  depertí Aron e alçà-ho devant Déu axí  
Lv 11,3  de lla terra: 3 tot aquel que ha  depertida la ungla e que remuch menjarets. 
Lv 13,45  sacerdots, 45 haurà sa vestimenta  depertida e irà ab lo cap nuu, e la  
Lv 14,48 intrarà en la casa e veurà la lepra  depertida de lla casa, aprés que la haurà  
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Lv 15,19  flux de sanch al cap dell mes, sia  depertida per VII dies. 20 E tothom qui  
Lv 12,2  per VII dies, entorn los dies del  depertiment de lles mèstrues; 3 e en lo  
Ex 13,12  pares que donerà aquella a tu, 12  depertiràs aquells que òbran vullva a  
Lv 2,6 a saber, meys de lavat [*]; 5 [*] 6  depertiràs aquella manudament e scamparàs  
Ex 15,9  «Jo’ls pesaguiré e’ls pendré, e  depertiré lurs armes, e la mia ànima serà 
Lv 7,10  res, [*] los fills d’Israell sia  depertit per agual masura. 11 »Aquesta és  
Lv 13,3  e sagons l’arbitra d’aquell serà  depertit. 4 »Mas si serà luent e blanch  
Lv 13,44  home serà toquat de lebra e serà  depertit de l’arbitre dels sacerdots, 45  
Ex 33,5  pujaré ab tu e deliré a tu. Ja ara  depòs lo teu ornament per ço que sàpia què 
Ex 15,7 e en multitut de la tua glòria has  deposats los adversaris meus. Tu trametist 
Ex 16,8  nós? 8 Dix Moysèn: –Nostre Senyor  derà a vós en lo vespra carn, e’l matí pa 
Lv 20,2  que habítan en Isrell, si algú  derà de sament a lla ýdolla de Maloch, de  
Ex 30,12 fills d’Israell entorn lur nombre,  deran cascun preu per les sues ànimes a  
Lv 7,34  34 E lo pits de la alçadura [*], e  deran-ho a Eron, sacerdot, e als fills  
Lv 25,7  al teu bastiar les coses que néxan  deran pastura. 8 »Comteràs de cert a tu  
Ex 10,25  infants [*]. 25 Dix Moysès: –¿Tu  deràs en nostres sacrificis holocausts que 
Ex 28,14  e feràs ellas d’obra spesa, e  deràs les cadenas sobra lurs encastaments  
Lv 26,6  paor habitareu en vostra terra; 6  deré pau en vostres encontrades, dormireu  
Ex 3,5  5 Dix a ell: –No t’ecosta ací.  Descalsa’t lo calsament de tos peus, que  
Lv 18,17 filla de sa filla no pendràs perquè  descobres les sues vergonyes, car carn de  
Lv 20,19  ferà la difamació de lla sua carn  descobrirà; porteran abdosos lur  
Lv 21,10 santes vestadures, lo seu cap no’s  descobrirà ne les vestadures no  
Lv 18,7 ton para ne la lagesa de ta mara no  descobriràs, car mara tua és. No  
Lv 18,7 no descobriràs, car mara tua és. No  descobriràs la sua lagesa. 8 »La lagesa de 
Lv 18,8  lagesa de la muller de ton pare no  descobriràs, car lagesa de ton para és. 9  
Lv 18,9  o defora casa és engendrada, no la  descobriràs. 10 »La legesa de la filla [*] 
Lv 18,10  o néta de part de ta filla no la  descobriràs, car vergonya tua és. 11 »La  
Lv 18,13  de la germana de ta mare no la  descobriràs, car carn de te mara és. 14  
Lv 18,14  ton oncle german de ton para no la  descobriràs, [*] sa muller, car  
Lv 18,15  15 »La vergonya de ta nora no la  descobriràs, car muller és de ton fill  
Lv 18,17  de ta muller e de sa filla no la  descobriràs; la filla de son fill ni la  
Lv 20,19  tia de part de para ni de mara no  descobriràs. Qui açò ferà la difamació de  
Ex 9,23  Senyor donà trons e pedruscada e  descoriments de lamps [*]. Ploch nostre  
Lv 20,20 o ab la muller de son oncle e haurà  descubert la sua vergonya e de sa  
Lv 20,18  pertisiperà ab fembra [*] e haurà  descuberta la sua legessa e haurà uberta  
Lv 20,21  car la vergonya de son frare ha  descuberta; sense fills seran. 22 »Guardau 
Lv 26,16  que consegesca los vostres ulls e  deseque les vostres ànimes; debades  
Ex 3,1  son bestiar a la ora devers lo  desert, ell vench en lo munt de Déu, en  
Ex 3,18  e irem per via de III dies per lo  desert per ço que sacreficem lo Senyor,  
Ex 4,27  Aron: –Ix ancontre de Moysèn en lo  desert. Lo qual li axí a carere en lo munt 
Ex 5,1  per so que sacrifícan mi en lo  desert.” 2 E aquell respòs: –Qui és ton  
Ex 5,3  que anem la via de III dies per lo  desert e que sacrificham al nostre Déu e  
Ex 7,16  poble per ço que sacrifich en lo  desert; e entrò ara no l’has volgut oyr.  
Ex 8,27  nostro [*]. 27 Nós irem per lo  desert andadura de III dies. Aquí  
Ex 13,18  18 mas menà’ls per la via dell  desert que és prop de la Mar Roja. E  
Ex 13,20 Heasom, en los strems de lla fi del  desert. 21 E Déu anava devant ells per  
Ex 14,3  ells són torbats en la terra, al  desert los han closos.”, 4 E yo andurayré  
Ex 14,11  ¿Per ço som nós amanats en lo  desert, per morir? Per què has volgut fer  
Ex 14,12  servir a ells que morir en lo  desert. 13 E dix Moysèn al poble: –No us  
Ex 15,22  Mar Roja, e intràran-se’n en lo  desert de Sur, e anàran III dies per lo  
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Ex 15,22  de Sur, e anàran III dies per lo  desert, e no trobàran ayguas. 23 E  
Ex 16,1 multitut dels fills d’Iraell en lo  desert de Sín, lo quall és entre Helim e  
Ex 16,2  contra Moysèn e contra Aron en lo  desert, 3 e diguéran [*]: –Més amàram éser 
Ex 16,3  Per què has menats nós en aquest  desert, per ço que aucies tota aquesta  
Ex 16,10  d’Israell, reguardàran [*] lo  desert, e veus que lla glòria de nostra  
Ex 16,14  fas de lla terra, e aparech en lo  desert una cosa manuda quax radona,  
Ex 16,32  lo pa que fiu menjar a vós en lo  desert com vos haguí gitats de terra d’  
Ex 17,1  moltitut dels fills de Israell del  desert de Sín per les sues alberguades,  
Ex 18,5  e ab la muller de Moysèn, en lo  desert, on era la posada prop del munt de  
Ex 19,1  en lo dia aquest, venguéran en lo  desert de Sinayí, 2 cor ells moguéran de  
Ex 19,2  de Rahabidim e vanguéran tro al  desert de Sinaý, e faéran tendes e posades 
Ex 23,29  ne la terra no serà trestornada  desert, per ço que no crèsquan les bèsties 
Ex 23,31  a la mar dels pelestins, e del  desert entrò al flum. E liuraré en vostres 
Lv 7,38  lurs oblacions al Senyor en lo  desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E  
Lv 16,10 sobra aquex, e lex anar aquex en lo  desert. 11 »E com açò serà fet, ofira lo  
Lv 26,31 ciutats retórnan en soladat, e faré  deserts vostres santuaris ne rebré d’aquí 
Ex 20,17  la casa de ton proïsma. No  desigeràs la muller de aquel, ni son  
Ex 3,8  Són devellat per rahó que’lls  desliura de les mans de Farahó e dels  
Lv 14,53  lexat anar lo perdal volar al camp  desliura, adorarà per la casa e serà  
Ex 2,22  de mon para és nostro ajudador e  desliurà a mi de la mà de Farahó.» 23  
Ex 2,25  Senyor los fills de Israell e  desliurà’ls. 3,Tit Capítol III 1 Moysès  
Ex 21,13  E aquell que no serà persaguit mas  desliurarà aquell en les sues mans, meta  
Ex 5,23  opromut lo teu poble e no l’has  desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E dix Déu a  
Ex 17,16  que solament la mà de Déu l’havia  desliurat, e la batalla de Déu serà contra 
Ex 18,8 ells en lo camí, e com havia a ells  desliurats nostro Senyor. 9 Fon molt  
Ex 18,10  sia nostre Senyor qui’ns ha  desliurats de les mans de Faraó e de la mà 
Ex 6,7 són Senyor vostra e Déu vostra, que  desliuré a vós del senyorejament dells  
Ex 18,4  mon para, tu est mon ajudador e’m  desliurist del colltel de Farahó». 5 E  
Ex 29,17  [*] sobra l’altar, 17 e puys  desmenbreràs lo moltó de tots sos menbres, 
Ex 25,11  de fin aur, dins e defora, e feràs  desobra una corona, un sercle d’aur tot  
Ex 25,22  22 e aquí’t manaré e parlaré a tu  desobra la clausta, d’entre les II ales  
Lv 6,12  tots dies, e lo holocaust posat,  desobra farà perfum del sèu dells  
Lv 26,19 vostra duresa, e donaré a vosaltres  desobre cel axí com a ferro, e la terra de 
Lv 26,37  -los 37 e decauran cascú  desobre sos frares axí com fugint a  
Lv 21,7  sants seran. 7 »De loch sutsa ni  desonest no pendran muller, ne aquella que 
Ex 38,5 fou atrasí [*] de aram [*]; 5 e féu  desota IIII anells [*] per los qualls  
Ex 26,19  de argent, de lles quals metràs II  desots cascuna taulla e en cada angle. 20  
Lv 26,6  dormireu e no serà qui us  despert, relevaré males bèsties e coltell  
Ex 38,24  de li tortís. 24 Tot l’aur que fo  despès en [*] del santuari [*] fo ofert en 
Ex 21,19  emperò que satisfaça en aquel les  despeses, axí dells metges com del dan que 
Ex 21,8  serf ha costumat de axir; 8 mas si  despleurà en los vulls de son senyor al  
Lv 6,11  prop de l’altar; 11 e puys  despularà’s aquests draps e vastir-se- 
Ex 12,36 poble devant los agepcians, que [*]  despulàran Agipta. 37 E moguéran lus fills 
Ex 32,25  25 Viu Moysès que lo poble era  despulat, per ço cor los havia despulat  
Ex 32,25  era despulat, per ço cor los havia  despulat Aron per rahó de la gran lageza,  
Ex 3,22  los fills e les filles vostres, e  despulerets Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1 E 
Lv 9,23  en lo tabernacle del testimoni, e  despuxes axíran e banaýran lo pobble. E  
Ex 9,18  que no fou negun temps en Agipta,  despuys que fo fundada la terra entrò en  
Ex 26,17  sa puga ajunyr ab l’altra, e  despuys junyr totes, 18 les quals deven  
Lv 13,56  sia cremada ab foch [*]. 56 E si  despuys que la vestadura serà levada altra 
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Ex 29,12  prop la porta del tabernacle. 12  Despuys pendràs la sanch del vadell, e  
Ex 19,21  ab lo poble que per ventura no’s  desrenglàsan e que no pàsan los térmens  
Ex 36,35 de li tortís, obra brodada, vayra e  destinta, 36 e IIII colones [*], ab lurs  
Ex 14,29  ayguas éran a ells axí com a mur a  destra e a sinestra. 30 Deliurà nostre  
Ex 33,22  la pedra, 22 [*] e tendré la mia  destra entrò que trespàs, 23 e pendré la  
Lv 24,23  fora les tendes e ab pedres lo  destranguéran. E faéran los fills d’  
Lv 25,46  frares fills de Israell no’ls  destrenguau per potència. 47 »Si’s  
Lv 25,39  [*] vendrà a tu ton frare, no’l  destrenyaràs de servitut axí com als  
Lv 24,20  aytal la sostenrà e de açò serà  destret. 21 »Qui matarà bèstia dar-n’ha 
Ex 14,24  en colona de foch e en nuu,  destroví la posada dells agepcians, 25 e  
Lv 14,45  inmunde. 45 La qual mantinent sia  destrovida e les sues pedres e la fusta e  
Lv 26,20 a ferro, e la terra de ecer 20 serà  destrovida, vostra treball serà en va, no  
Ex 21,26  ull de son serf o de sa serventa e  destrovirà ells, los lex anar franchs [*]; 
Lv 1,17  on solen gitar les cenres. 17 E no  destrovirà les ales de aquell, ne no  
Lv 26,22 en vosaltres bèsties dels camps que  destroviran a vosaltres e a vostros  
Ex 23,24  ne colràs aquells [*], ans los  destroviràs [*]. 25 Servirets lo Senyor,  
Ex 34,13  car ells són a tu en roÿna, 13 mas  destroviràs lurs ares e lurs ymatges [*].  
Lv 26,32  aquí avant la odor molt suau, 32 e  destroviré le vostra terra. Spaventar-se 
Ex 33,3 servitut, per ço que per ventura no  destrovís tu en la via. 4 E ohí lo poble  
Ex 22,20  »Qui ferà sacrifici al diabla, sia  destrovit. No deu haver sacrifici sinó  
Lv 26,44  no’ls avoriré perquè de tot sían  destrovits e que fos trancat lo meu pacta  
Lv 26,33  33 [*] e les ciutats vostres  destrovydes. 34 »Lavors plauran a lla  
Lv 26,30  fills e de vostres filles. 30  Destroyré les altes coses vostres, e les  
Ex 20,4  semblança que sían en los cels  desús ne en la terra dejús [*]. 5 »No  
Ex 11,5 al primer nat de la serventa que és  detràs la molla, e tots los primers nats  
Ex 14,19  guiava la posada d’Israell, e anà  detràs ells, ab ells agualment una colona  
Lv 11,21  sobra IIII peus [*] haurà longuesa  detràs per què saltarà sobra terra, 22 [*] 
Ex 34,10  ne en nengunes gents, per ço que  detriu lo poble aquest enmig del qual est  
Ex 21,36  aquell son senyor, sertes ell  deu smanar lo bou, e lo bou mort sia seu.  
Ex 22,3  esdevendrà açò que faça homey, ell  deu morir. E si serà pres aquell que ferà  
Ex 22,3 lo furt e no ha de què ho reta, ell  deu éser venut. 4 E si serà trobat ab ell  
Ex 22,7  de casa, si lo ladra serrà trobat,  deu-ne smenar II tans; 8 e si no serà  
Ex 22,15  fet en presència de son senyor, no  deu éser restituÿda, majorment si serà  
Ex 22,17  no la hy volia donar per muller,  deu-li donar la moneda del dot lo qual  
Ex 22,20  al diabla, sia destrovit. No  deu haver sacrifici sinó Déu. 21-27 [*]  
Ex 25,20  cascú reguart devers l’oratori, e  deu éser cuberta la arqua. 21 En la qual  
Lv 5,2  la sua inmundícia, mala és e  deu éser lexada. 3 »E si algú tocarà la  
Lv 6,13  foch perdurable que null temps no  deu defalir [*]. 14-18 [*] 19 Perlà  
Lv 7,25  25 e si algú menjarà lo sèu que  deu éser ofert al Senyor en ensens perirà  
Lv 11,33  stat serà ensutzat; per amor de ço  deu éser trenquat. 34 Tots los menjars que 
Lv 21,23 la ara, car màcula ha e ansutzar no  deu lo santuari meu. Yo són lo Senyor qui  
Ex 20,3  de servitut. 3 »No sia a tu altra  déu sinó mi, 4 ne no faces [*] nanguna  
Ex 34,14 ymatges [*]. 14 »E no vulles adorar  déu strany. Nostre Senyor és celós, e lo  
Lv 19,4  us vullau girar a les ýdolles, ne  déu de fozina no fareu. Yo són lo Senyor  
Ex 1,20  venguam ja han fet elles. 20 E féu  Déu bé a les medrines, e muntiplicà lo  
Ex 1,21  E per ço com les medrines taméran  Déu, adificàran a elles cases. 22 Manà  
Ex 2,22  lo qual apellà Ètzer dient: «Lo  Déu de mon para és nostro ajudador e  
Ex 2,24  muntà a nostra Senyor. 24 E oyí  Déu lur gemeguament e remenbrà’s de lla  
Ex 3,1  lo desert, ell vench en lo munt de  Déu, en Horep. 2 E nostre Senyor aparech a 
Ex 3,6 terra santa és. 6 E dix: –Yo són lo  Déu de tos paras, Déu de Abram e Déu de  
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Ex 3,6 E dix: –Yo són lo Déu de tos paras,  Déu de Abram e Déu de Isach e Déu de  
Ex 3,6 lo Déu de tos paras, Déu de Abram e  Déu de Isach e Déu de Jacob. E cobrí  
Ex 3,6  Déu de Abram e Déu de Isach e  Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa fas, car  
Ex 3,6 sa fas, car no podia guardar contra  Déu. 7 Al qual dix lo Senyor: –Yo viu la  
Ex 3,12 de Israell de Agipta? 12 E dix-li  Déu: –Yo seré ab tu, e açò serà senyal que 
Ex 3,12  meu de Agipta, tu sacrificaràs a  Déu sobra lo munt aquest. 13 Dix Moysèn al 
Ex 3,13 fills de Israell e diré a ells: “Lo  Déu de vostres paras me tremet a vós”; e  
Ex 3,14  equell?”, què diré a ells? 14 Dix  Déu a Moysèn: –Yo són qui són. E dix: –Axí 
Ex 3,15  a vós.” 15 E dix altra veguada  Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills d’  
Ex 3,15  als fills d’Iraell: “Lo Senyor,  Déu de vostres paras, ma tramet a vós, Déu 
Ex 3,15  de vostres paras, ma tramet a vós,  Déu de Abram, Déu de Ysach e Déu de Jacob, 
Ex 3,15  ma tramet a vós, Déu de Abram,  Déu de Ysach e Déu de Jacob, dient: Aquest 
Ex 3,15 a vós, Déu de Abram, Déu de Ysach e  Déu de Jacob, dient: Aquest és a mi mon  
Ex 3,16  de vostres pares aparaech a mi, lo  Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu de  
Ex 3,16  aparaech a mi, lo Déu de Abram, lo  Déu de Ysach, lo Déu de Jacob me tramet a  
Ex 3,16  Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo  Déu de Jacob me tramet a vós dient:  
Ex 3,18 Agipta, e diràs a ells: “Lo Senyor,  Déu dels hebreus, apellà a nós, e irem per 
Ex 3,18  per ço que sacreficem lo Senyor,  Déu nostro.” 19 Mes yo sé que no lexarà a  
Ex 4,2  aperech a tu nostre Senyor.” 2 Dix  Déu a ell: –Què’s axò que tens en la mà  
Ex 4,4  e fugí Moysèn devant ella. 4 Dix  Déu: –Sten la tua mà e pren-la per la  
Ex 4,5  fet per ço que crèguan que aparech  Déu de tos paras, Abram, Ysach e Jacob. 6  
Ex 4,7  blancha com a neu. 7 Dix-li  Déu: –Torna la mà en ton si. E tornà-la  
Ex 4,11  bocha, e só tart de lengua. 11 Dix  Déu a ell: –Qui féu la boqua de ll’home,  
Ex 4,16  en aqueles coses que pertànyan a  Déu. 17 E prin aquesta vergue [*] ab la  
Ex 4,19  Al qual dix: –Vé en pau. 19 Dix  Déu a Moysèn en Madian: –Vé e torna-te  
Ex 4,20 tornà en Agipta portant la verge de  Déu en la mà. 21 E dix a ell nostra  
Ex 4,27  a mi», per circuncisió. 27 E dix  Déu a Aron: –Ix ancontre de Moysèn en lo  
Ex 4,27  qual li axí a carere en lo munt de  Déu e besà-llo. 28 E recomtà-li Moysèn 
Ex 4,30  -los Aron totes les peraules que  Déu los havia perllades a Moysès e féu los 
Ex 5,1  -li: –Açò diu nostre Senyor,  Déu de Israell: “Lexa anar lo meu poble  
Ex 5,3  desert e que sacrificham al nostre  Déu e Senyor, e que per venture no  
Ex 5,8  dient: “Anem, sacraficem al nostro  Déu!” 9 Sían obrant e opromuts, complèscan 
Ex 5,17  de açò diets: “Anem a sacreficar a  Déu.” 18 Anats, donchs, e obrats, car  
Ex 6,1 desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E dix  Déu a Moysèn: –Ara veuràs què faré a  
Ex 6,3  a Abram e a Ysach e a Jacob en  Déu totpoderós, e en lo meu nom Adonay, lo 
Ex 6,7  bé que yo són Senyor vostra e  Déu vostra, que desliuré a vós del  
Ex 6,10  e per lo obra dura. 10 E perllà  Déu a Moysèn dient: 11 –Entre e parla a  
Ex 6,13  no circunsisos levis. 13 E parlà  Déu a Moysèn e Aron, e donà manament als  
Ex 6,26  és Aron e Moysèn, als quals manà  Déu que traguésan lurs fills d’Israell de 
Ex 6,29  de Agipta. Capítol VII 29 E perlà  Déu a Moisèn dient: –Yo són lo Senyor.  
Ex 6,30  parle a tu. 30 E dix Moysèn devant  Déu: –Yo són en levis no circunsís. ¿Com  
Ex 7,1  ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit 1 Dix  Déu a Moysès: –Vet que yo t’he ordenat  
Ex 7,6 -ho axí Moysèn e Aron com los manà  Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX anys e Aron 
Ex 7,8  com perlàran a Farahó. 8 E dix  Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós  
Ex 7,10  E faéran axí com los havia menat  Déu, e gità Aron la vergua devant Farahó  
Ex 7,13 e no oyí aquells, axí com havia dit  Déu. 14 Dix Déu a Moysèn: –Greu és lo cor  
Ex 7,14  axí com havia dit Déu. 14 Dix  Déu a Moysèn: –Greu és lo cor de Farahó,  
Ex 7,16  mà, 16 e diràs a ell: “Lo Senyor,  Déu dels hebreus, me ha tramès a tu dient: 
Ex 7,19  les ayguas del flum.” 19 E dix  Déu a Moysèn: –Digues a Aron: “Prin la  
Ex 7,20  Moysès e Aron com los havia manat  Déu, e levà la verge e farí les ayguas del 
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Ex 7,22  e no l’oí, axí com havia manat  Déu. 23 E tornà-se’n e intrà-sa’n en 
Ex 8,1  lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1 Dix  Déu a Moysèn: –Intra a Farahó e digues a  
Ex 8,5 serfs antraran les granotes.” 5 Dix  Déu a Moysès: –Digues a Aron: “Stin la tua 
Ex 8,8 per so que sacrifich al Senyor, lur  Déu. 9 E dix Moysèn [*]: –Tu preguas a mi  
Ex 8,10  que nangú no és axí com lo Senyor,  Déu nostro, 11 e pertir-s’han les  
Ex 8,19  los ancantadors [*]: –Lo dit de  Déu és ací. E fou anderoÿt lo cor de  
Ex 8,19  e no oý ells, axí com havia dit  Déu a Moysèn. 20 E dix Déu a Moysès: –Leve 
Ex 8,20  havia dit Déu a Moysèn. 20 E dix  Déu a Moysès: –Leve’t bon matí, e stà  
Ex 8,20 les ayguas, e diràs a ell: “Açò diu  Déu: Lexa anar lo meu poble [*], 21 car si 
Ex 8,25  –Anats e sacrificats al vostra  Déu en aquesta terra. 26 Dix Moysès: –No  
Ex 8,27  dies. Aquí sacrificarem al Senyor  Déu nostro axí com ha manat a nós. 28 E  
Ex 8,28 vós per ço que secreficeu al Senyor  Déu vostro [*]; solament que no us ne  
Ex 9,1  pobla. 9,Tit Capítol VIIIIª 1 Dix  Déu a Moysèn: –Entra a Farahó, e parla a  
Ex 9,1 a ell e dix: “Açò diu nostre Senyor  Déu dels habreus: Lexa anar lo peu poble  
Ex 9,4  los bous e les ovelles.” 4 E féu  Déu grans meravelles entre les pocesions  
Ex 9,8  e no lexà anar lo poble. 8 E dix  Déu a Mosyèn e Aron: –Prenets vostras  
Ex 9,12  verola que en ells era [*]. 12 E  Déu anduraý lo cor de Farahó, e no oí  
Ex 9,12  e no oí ells, axí com havia dit  Déu a Moysèn. 13 E dix Déu a Moysèn: –Leve 
Ex 9,13  havia dit Déu a Moysèn. 13 E dix  Déu a Moysèn: –Leve’t matí e està devant  
Ex 9,22  la padruscha.” 20-21 [*] 22 E dix  Déu a Moysèn: –Stin la tua mà devers lo  
Ex 10,1  [*]. 10,Tit Capítol Xª 1 E dix  Déu a Moysèn: –Entra a Faraó, car yo he  
Ex 10,2  ells, sapiats que yo són lo Senyor  Déu vostro. 3 Entràran Moysès e Aron a  
Ex 10,7 per ço que sacrifícan al Senyor lur  Déu. ¿No veus que Agipta és consumada? 8 E 
Ex 10,8  qual dix: –Anats e secrificats al  Déu vostro [*]. 9 Dix Moysès: –Ab nostres  
Ex 10,12  sa isquéran devant Farahó. 12 Dix  Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobra la  
Ex 10,24  e sacreficats al Senyor vostra  Déu, mes vostres ovelles e vostres arnès  
Ex 10,25  holocausts que ofiram al Senyor  Déu nostro? 26 E tot nostre bastiar se n’ 
Ex 10,26  són necesàrias a sarvir al Senyor  Déu nostro, car nós no sabem què davem  
Ex 11,1  tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 Dix  Déu a Moysèn: –Encara tocaré Farahó de una 
Ex 12,1  sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 E  Déu dix a Moysèn e Aron en terra de  
Ex 12,11  cuytosament en la Pàscua ell a  Déu. 12 »E pasaré per terra de Agipta e en 
Ex 12,14 e salabrerets aquest dia en festa a  Déu en les vostres generacions, en fur de  
Ex 12,23  la sua casa entrò al matí, 23 car  Déu pasarà per farir los agepcians, e com  
Ex 12,28  e faéran axí com havia manat  Déu a Moysès e Aron. 29 E fonch fet en la  
Ex 12,43 Israell en lurs generacions. 43 Dix  Déu a Moysèn e Aron: –Aquesta és la  
Ex 12,48  en companya e volrà fer Pàscua a  Déu, primerament sien sircuncisos tots los 
Ex 12,50  los fills d’Israell axí com manà  Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n aquell metex  
Ex 13,3  car en mà fort vos n’ha trets  Déu d’aquest loch, per ço que no menjets  
Ex 13,19  los fills d’Iraell dient: «Com  Déu vasitarà vós, portats-vos-en la  
Ex 13,21  strems de lla fi del desert. 21 E  Déu anava devant ells per mostrar-los la 
Ex 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla alls fills d’ 
Ex 14,15  E per ço, calats vosaltres. 15 Dix  Déu a Moysèn: –De què’t clamas a mi?  
Ex 14,19  18 [*] 19 E moch-sa l’àngell de  Déu qui guiava la posada d’Israell, e anà 
Ex 14,21  stenés la mà sobra la mar, manà  Déu lo vent fort bufant que bufàs tota la  
Ex 14,25  –Fugiam devant Israell, car  Déu sa conbat per ells contra nós. 26 Dix  
Ex 14,26  conbat per ells contra nós. 26 Dix  Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobra la  
Ex 14,31 d’Israell que ab gran mà los havia  Déu conbatuts contra aquells. Tamé lo  
Ex 15,2  és fet a mi en salut. Ell és mon  Déu, e yo glorificaré lo Déu de mon para,  
Ex 15,2 Ell és mon Déu, e yo glorificaré lo  Déu de mon para, e yo axalçaré ell. 3  
Ex 15,26  tu oyràs la veu dell Senyor, ton  Déu, e feràs devant ell ço que dret és, e  
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Ex 16,4  aquesta multitut de fam? 4 E dix  Déu a Moysèn: –Veus que yo plouré a vós pa 
Ex 16,11  Senyor aparech en nuu. 11 E perlà  Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he oÿt lo  
Ex 16,12  e sabrets que yo són lo Senyor  Déu vostro.” 13 E fou fet vespra, e  
Ex 16,23 e ell dix: –Açò és ço que ha perlat  Déu: Lo repòs del disapta és santificat al 
Ex 16,28  que colísan, e no trobàran. 28 Dix  Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant no volran  
Ex 16,29  manament ne la lig? 29 Vejats, cor  Déu dóna a vós [*] doblament lo menjar en  
Ex 16,32 –Aquesta és la peraula la qual mana  Déu: “Umplits un almut d’ell, e sia  
Ex 16,34  34 E féu axí Aron com manà  Déu a Moysèn, e posà aquell a reservar en  
Ex 17,1  alberguades, sagons la peraula de  Déu, e posàran en Rabidim, en lo qual loch 
Ex 17,2  contra mi, e per què temptàs  Déu? 3 E sedejà aquí lo poble per aygua, e 
Ex 17,4  morísem de cet? 4 Cridà Moysèn a  Déu dient: –Què faré de aquest poble, que  
Ex 17,5  poch alepidar-me-han? 5 E dix  Déu a Moysèn: –Cuyta’t e vé devant lo  
Ex 17,7  de Israell, 7 per ço com temptaren  Déu dient: «És Déu ab nós o no?», apellà  
Ex 17,7 per ço com temptaren Déu dient: «És  Déu ab nós o no?», apellà lo nom de aquell 
Ex 17,14 poble en boqua de coltell. 14 E dix  Déu a Moysèn: –Escriu açò per remenbrança  
Ex 17,15  Moysèn altar, e apellà lo nom de  Déu «En mon axalçament», dient 16 que  
Ex 17,16  dient 16 que solament la mà de  Déu l’havia desliurat, e la batalla de  
Ex 17,16 l’havia desliurat, e la batalla de  Déu serà contra Amalech de generació en  
Ex 18,1  e a Ysraell poble seu, axí com  Déu los havia trets de Agipta, 2 pres  
Ex 18,4 e l’altra havia nom Aliètzar, dix:  «Déu de mon para, tu est mon ajudador e’m 
Ex 18,5  on era la posada prop del munt de  Déu, 6 e tramès a dir a Moysèn: –Jo,  
Ex 18,8  Moysèn a son sogra tot so que  Déu havia fet a Farahó [*] per amor de  
Ex 18,9  alegre Jetró per amor del bé que  Déu havia fet a Israell [*], 10 e dix:  
Ex 18,12  de Moysèn, holocaust e sacrifici a  Déu. E vench Aron e tots los vells de  
Ex 18,16  e fas-los a saber los sacrets de  Déu e la lig de aquell. 17 Dix Jetró: –No  
Ex 18,19  peraula e prin mon consell, e serà  Déu ab tu: sies tu al poble en aquelles  
Ex 18,19  en aquelles coses que pertanyen a  Déu [*], 20 e stablex homes que ansènyan  
Ex 18,20  homes que ansènyan lo manament de  Déu, e la manera del colre, e la via per  
Ex 18,21  lo poble hòmens poderosos e temens  Déu, en los quals sia veritat, que hajan  
Ex 18,23  açò, tu compleys lo ministeri de  Déu, [*] los seus manaments poràs sofarir, 
Ex 19,3  3 E Moysèn pujà a nostre Senyor, e  Déu apellà Moysèn del munt. Dix: –Açò  
Ex 19,7  les peraules que’lls havia dites  Déu que digués a ells. 8 Respòs tot lo  
Ex 19,8  farem. E com retornàs Mosèn a  Déu per dir-li la resposta, 9 dix-li  
Ex 19,9  dir-li la resposta, 9 dix-li  Déu: –Ya ara vendré a tu en una caliga de  
Ex 19,9  Moysèn totes aquestes peraules de  Déu al poble, 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé  
Ex 19,10  peraules de Déu al poble, 10 e dix  Déu a Moysèn: –Vé al poble e santificha a  
Ex 19,17 E féu exir Moysèn lo poble encontra  Déu del loch de la alberguada, e steguéran 
Ex 19,19  [*] 19 [*] E Moysèn perlava e  Déu responia a ell. 20 Devellà Déu sobra  
Ex 19,20  e Déu responia a ell. 20 Devellà  Déu sobra lo munt de Sinaý, en la suminat  
Ex 19,23  no sien ferits. 23 Dix Moysèn a  Déu: –No porà nangú pujar al munt de  
Ex 19,24 e santifica aquell.” 24 Al qual dix  Déu: –Vé e devalla, e pujaràs tu e Aron. E 
Ex 20,1  20,Tit Capítol XIXª 1 E perlà  Déu totes les peraules aqu [*] dix: 2 –Yo  
Ex 20,2  peraules aqu [*] dix: 2 –Yo són lo  Déu Senyor teu qui’t traguí de terra de  
Ex 20,5  colràs, car yo són lo Senyor ton  Déu, fort e jelós, qui vesit les  
Ex 20,10  que és lo disapta del Senyor ton  Déu, reposaràs e no faràs en aquell  
Ex 20,11  11 car VI dies són en los qualls  Déu féu lo cel e la terra e la mar e totes 
Ex 20,11  lo VIIª dia. Per amor de açò banaý  Déu lo dia del disapta e santifichà. 12  
Ex 20,12  la terra la qual nostra Senyor ton  Déu dóne a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No  
Ex 20,19  E diguéran a Moysèn: –Parle tu ab  Déu, e oyr-t’hem. No parla Déu ab nós  
Ex 20,19 tu ab Déu, e oyr-t’hem. No parla  Déu ab nós per ço que no muyram. 20 Dix  
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Ex 20,20 Moysèn al poble: –No us temats, car  Déu vench per ço que provàs a vós e per ço 
Ex 20,21  se acostà a la caligua en què era  Déu. 22 E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs als 
Ex 20,22 la caligua en què era Déu. 22 E dix  Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills d’  
Ex 22,20  No deu haver sacrifici sinó  Déu. 21-27 [*] 28 »No diràs mal de Déu  
Ex 22,28  21-27 [*] 28 »No diràs mal de  Déu ne no malayràs lo príncep del poble.  
Ex 23,17 tot mascle teu devant lo Senyor ton  Déu. 18 »No degoleràs sobra lo levat la  
Ex 23,19  en la casa dell Senyor ton  Déu. »No cogues cabrit ab la let de sa  
Ex 23,25  [*]. 25 Servirets lo Senyor,  Déu vostre, per ço que yo banaesca tos  
Ex 24,5  sacrificis pacificables a  Déu, vadels XII. 6 E pres Moysès la meytat 
Ex 24,13 aquell, e pujà Moysèn en lo munt de  Déu, 14 e dix als vells: –Esparats-vos  
Ex 27,21  crem de vespres tro al matí devant  Déu. Açò serà perdurabla coltivament als  
Ex 28,29  lo santuari, en remenbrança devant  Déu enpertostemps. 30 E posaràs en lo  
Ex 29,18  encens sobre l’altar. Oferta és a  Déu e odor suau [*]. 19-21 [*] 22-23  
Ex 29,45  enmig dels fills d’Iraell e seré  Déu d’éls, 46 e sebran que yo són lo  
Ex 29,46  46 e sebran que yo són lo Senyor  Déu d’ells, que adugí ells de terra d’  
Ex 29,46 stigués entre ells. Yo só lo Senyor  Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXVIIIIª 1 »E  
Ex 31,3  3 e he omplit ell de sperit de  Déu e de saviesa e de antaniment e de  
Ex 31,17  enpertostemps, car en VI dies féu  Déu lo cel e la terra, e en lo VII sessà  
Ex 31,18  [*] de pedra scrites del dit de  Déu. 32,Tit Capítol XXXI 1 E viu lo poble  
Ex 32,5  veu e cridà. Dix: –Demà és festa a  Déu. 6 E levàran-sa matí e ofaríran  
Ex 32,27  als quals dix: –Açò diu lo Senyor  Déu d’Israell: “L’home posa coltell a  
Ex 34,1  34,Tit Capítol XXXIII 1 E dix  Déu a Moysèn: –Talla a tu II taulles de  
Ex 34,6  [*] 6 [*] dix: –Senyorador, Senyor  Déu misericordiós [*] 7 [*] en milens, e  
Ex 34,14 Senyor és celós, e lo nom d’ell és  Déu sacrificador. 15 No tallaràs fermament 
Ex 34,23  tot mascle teu devant lo Senyor  Déu totpoderós, Senyor d’Israell. 24 Com  
Ex 34,24  apara’t devant nostre Senyor ton  Déu III veguades en l’any. 25 »No  
Ex 34,26  oferràs en la casa del Senyor ton  Déu. »No cogues cabrit ab let de sa mara.  
Ex 34,32  quals manà tot ço que havia oÿt de  Déu en lo munt de Sinaý. 33 E com hach  
Ex 35,22  vaxells d’aur, tot ho ofaríran a  Déu. 23 E si nangú havie †cassats† ne  
Ex 35,24  ni d’aram, tot ho ofaríran a  Déu, e tot lenyam de satim per fer  
Ex 35,31  31 e ha complit ell de sparit de  Déu e de saviesa e d’entaniment e de  
Ex 36,2 a tots los hòmens ensemps als quals  Déu havia donada saviesa, e encara aquells 
Ex 38,22  per lo menament de Moysèn, axí com  Déu havia manat a ell, 23 junyint a ell  
Ex 40,19  per ço que pogués oyr la visió de  Déu. 20 E ordonàran la taulla [*], 21 [*]. 
Ex 40,25  perfum de bona odor, axí com manà  Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor en lo  
Ex 40,27 e sacrificis, axí com nostro Senyor  Déu havia manat. 28 E mès lo pitxell, e  
Lv 2,13  no aportaràs al fermament del teu  Déu del teu sacrifici que en tota oferta  
Lv 2,16 e tot l’ancens, cor sacrifici és a  Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E si degolladura 
Lv 4,1  4,Tit Capítol IIIIº 1 E parlà  Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 5,14 per peccat és. 12-13 [*] 14 E perlà  Déu a Moysèn: 15 –Ànima com tractarà  
Lv 6,2  2 –Ànima qui peccarà [*] encontra  Déu nagarà a son proÿsma alguna comanda  
Lv 6,25  los holocausts degoleràs devant  Déu, sant dels sants és. 26 E lo sacerdot  
Lv 7,28  perirà del seu poble. 28 E parlà  Déu a Moysèn dient: 29 –Parla als fills d’ 
Lv 8,27  quals com ho haguésan alçat devant  Déu, 28 e ell pres-ho de les mans de  
Lv 8,29  pres lo pits, e alçà aquell devant  Déu, de l’ariet de la consegració en part 
Lv 9,4  ab oli, car vuy aparech a vós  Déu.” 5 E aportàran totes les coses que  
Lv 9,5 com stigués tota la multitut devant  Déu, 6 dix Moysèn: –Aquesta és la peraula  
Lv 9,21  depertí Aron e alçà-ho devant  Déu axí com manà Moysèn. 22 E stès les  
Lv 9,24 multitut. 24 E vech que foch axí de  Déu e devorà lo holocaust e lo sèu que era 
Lv 10,2  cremà a ells, e foren morts devant  Déu. 3 Dix Moysèn a Aron: –Açò és açò que  
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Lv 10,6  sobra lo cremament que cremà  Déu; 7 mas vós no axirets fora del  
Lv 10,8  tot ço que manà Moysèn. 8 E dix  Déu a Aron: 9 –Tot vi és qui pot  
Lv 10,19  vuy si plau devant los vulls de  Déu. 20 E com ho oyí Moysèn, reebé la  
Lv 11,2  que he scrit per ço que sia vostre  Déu. Aquests són los animals que menjarets 
Lv 12,1 lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla als fils d’  
Lv 12,7  al sacerdot, 7 que ho ofira devant  Déu e prech per aquella, e axí serà  
Lv 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 E perlà  Déu a Moysèn e Aron dient: 2 –Lo home en  
Lv 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E perlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta és la ley  
Lv 14,11  e totes aquestes coses devant  Déu, a la porta del tabernacle del  
Lv 14,12  de l’oli, [*] ofarà [*] devant  Déu. 13 [*] 14-20 [*] 21-24 »[*]  
Lv 14,27 seu dit dret e gitar-n’ha contra  Déu VII veguades, 28 e tocar-n’ha l’  
Lv 14,29  a pardonar sobra él devant  Déu, 30 e de lles tortres e dels polls  
Lv 14,33 coses en son abundament. 33 E parlà  Déu a Moysès e Aron dient: 34 –Com serets  
Lv 15,1  15,Tit Capítol XV 1 E perlà  Déu a Moysèn [*] dient: 2 –Parlats als  
Lv 15,14  o II pols de coloms, e devant  Déu ell vendrà a la porta del tabernacle  
Lv 15,15  e pregarà per aquell devant  Déu, e serà mundat dell flux de la sua  
Lv 15,30  pregarà lo prevera per ella devant  Déu e per la mundícia del seu flux. 31 »E  
Lv 16,1 ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà  Déu a Moysèn aprés la mort de abdossos los 
Lv 16,2  lo foch astrany e moriren. 2 Menà  Déu a Moysèn e dix: –Parla a Aron ton  
Lv 16,7 7 E ferà star los II cabrits devant  Déu a la porta del tabernacle del  
Lv 16,8  8 e posarà sorts sobra cascú: un a  Déu e altra a «trametrà» a Zezell; 9 e les 
Lv 16,9  9 e les qualls sorts axiran a  Déu, e oferrà Aron aquell que serà axit en 
Lv 16,9 Aron aquell que serà axit en sort a  Déu per peccat, 10 e l’altra cabrit «na  
Lv 16,10 tramès» a Zezell, posarà viu devant  Déu e faça pregàrias sobra aquex, e lex  
Lv 16,14  dit e git-na VII veguades devan  Déu [*]. 15 »E degolarà lo cabrit [*].  
Lv 16,34  en l’any. E ell féu axí con  Déu manà a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E 
Lv 17,1  17,Tit Capítol XVII 1 E parlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla Aron e a sos  
Lv 17,2  Aquesta és la peraule que manà  Déu dient: 3 »Qualquaqual home dells fills 
Lv 17,4  porta del tabernacle per oferta a  Déu, digna és de sanch quax com qui scampa 
Lv 17,5  lo camp per ço que sia santificat  Déu devant a la porta dell tabernacle del  
Lv 17,6  la sanch sobra l’altar de  Déu a lla porta dell tabernacla [*], e  
Lv 17,9  del tabernacle per ço que ofira a  Déu, l’home aquell serà tallat de son  
Lv 18,2  Diràs a ells: »Yo són Senyor  Déu vostro. 3 Sagons la usança de la terra 
Lv 18,4  e per aquells ireu. Yo són Senyor,  Déu vostre. 5 »Guardau les mies leys e  
Lv 18,30 de aquelles coses. Yo són lo Senyor  Déu vostre. 19,Tit Capítol XIXº 1 E parlà  
Lv 19,1  19,Tit Capítol XIXº 1 E parlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a tota la  
Lv 19,2  »Sans siau, car yo sant só, Senyor  Déu vostro: 3 »Cadescú la mare e son para  
Lv 19,3  disaptes guardau. Yo són lo Senyor  Déu vostra. 4 »No us vullau girar a les  
Lv 19,4  fozina no fareu. Yo són lo Senyor  Déu vostro. 5 »Si inmolareu víctima dels  
Lv 19,10 los lexeràs colir. Yo són lo Senyor  Déu vostre. 11 »No fareu furt. No mantireu 
Lv 19,12  ne poluyràs lo nom dell Senyor ton  Déu. 13 »No feràs traÿció ne malesa a ton  
Lv 19,14  cech, ensapeguador, mas tembràs lo  Déu teu. Yo són lo Senyor. 15 »No [*]  
Lv 19,22  per ell lo sacerdot [*] al Senyor  Déu, [*] e remetrà-li son peccat. 23  
Lv 19,25  d’aquells [*]. Yo són lo Senyor  Déu vostre. 26-34 [*] 35 »No vullau  
Lv 19,36  36 [*] agual [*]. Yo són lo Senyor  Déu vostre qui us ha tret de terra de  
Lv 20,7  e siau sants, car yo són lo Senyor  Déu vostre. 8 »E guardau los meus  
Lv 20,24  de let e de mel. Yo són lo Senyor  Déu vostro, que he seperats a vosaltres  
Lv 21,6  lur carn. 6 Sants seran al Senyor  Déu seu, e no poluyran lo seu nom, car los 
Lv 21,6  del Senyor e los pans del seu  Déu preséntan, e per tant sants seran. 7  
Lv 21,7  de son marit, car santificat és al  Déu seu 8 e los pans del sacrifici  
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Lv 21,9  e haurà mal trectat lo nom de son  Déu, ab flames serà cremada. 10 »Lo  
Lv 21,17 haurà màcula, no presenta pa al seu  Déu 18 ni s’acost al seu servey. Si orb  
Lv 21,21  víctima al Senyor, ni pans al seu  Déu. 22 Menjarà tan solament dels pans que 
Lv 22,25 de l’stranyer no presentau pans al  Déu vostre ni nanguna cosa que donar  
Lv 22,33 de Agipta perquè fos a vosaltres en  Déu. Yo són lo Senyor. 23,Tit Capítol  
Lv 23,14  messes fins que lla presentareu al  Déu vostre. Menament és per a tostemps en  
Lv 23,22  lexareu aquelles. Yo són lo Senyor  Déu vostre. 23-32 [*] 33 E parlà lo  
Lv 23,40  -vos-heu devant lo Senyor  Déu vostre, 41 e fareu la festa d’él per  
Lv 23,43  terra de Agipta. Yo són lo Senyor  Déu vostro. 44 »E parlà Moysèn sobre les  
Lv 24,15  parlaràs: »Hom qui maleyrà lo seu  Déu, portarà son peccat, 16 e qui  
Lv 24,22  haurà peccat, car yo són lo Senyor  Déu vostro. 23 E perlà Moysèn als fills d’ 
Lv 25,17  vostres proïsmes, e tema cascú son  Déu, car yo són lo Senyor Déu vostre. 18  
Lv 25,17 cascú son Déu, car yo són lo Senyor  Déu vostre. 18 »Feu los meus manaments e  
Lv 25,36  usura d’él [*]. Tem lo teu  Déu perquè puga viura lo teu frare [*]. 37 
Lv 25,38  resebràs, 38 car yo són lo Senyor  Déu vostre que us he aduyt de la terra de  
Lv 25,43 de Agipta [*]. 43 [*] tembràs tu lo  Déu teu. 44 »Sclaus e sclaves sían a  
Lv 26,1 Agipta. 26,Tit  1 »Yo són lo Senyor  Déu vostre. Capítol XXVI No fareu a  
Lv 26,1  aquella, car yo són lo Senyor  Déu vostro. 2 Guardau los disaptes e hajau 
Lv 26,12 vosaltres [*], 12 [*] e seré vostre  Déu, e vosaltres sereu pobla meu. 13 Yo  
Lv 26,13  pobla meu. 13 Yo són lo Senyor  Déu vostre, que us he trets de la terra de 
Lv 26,44 pacta ab ells, car yo són lo Senyor  Déu d’ells, 45 e remenbrar-m’he de la  
Lv 26,45 en presència de les gens perquè fos  Déu d’ells. Yo són lo Senyor Déu.  
Lv 26,45  fos Déu d’ells. Yo són lo Senyor  Déu. »Aquests són los menaments e juýs e  
Lv 14,2  és la ley dell lebrós con hom lo  deurà mundar: »Sarà aduyt al pravera, 3 e  
Ex 36,34  34 E totes aquestes taules sían  deurades, e les colones, argentades, e los 
Ex 30,20  fills les mans e los peus 20 com  deuran entrar al tabernacle del testimoni  
Ex 30,20  tabernacle del testimoni e com sa  deuran ajustar a l’altar per ço que  
Ex 26,32  cubertes de aur, e hauran los caps  deurats, e staran sobra IIII colones d’  
Ex 21,14 ·ll persaguex, de dins mon altar lo  deus pendra per ço que muyra. 15 »E qui  
Ex 18,11  és lo Senyor nostre sobre tots los  déus [*]. 12 E ofarí Jetró, sogra de  
Ex 20,23  cel he perlat ab vós. 23 No farets  déus d’aur ni d’argent, 24 ço és, altar  
Ex 23,24  yo contrestaré. 24 No adoreràs los  déus de aquells, ne colràs aquells [*],  
Ex 23,32  ells nangun fermament, ne ab lurs  déus. 33 No habitaran en la tua terra, per 
Ex 23,33  en mi; car si servex alls lurs  déus, sertament a tu serà en scàndoll.  
Ex 32,1 Aron. Diguéran: –Leve’t e fé a nós  déus que vàjan devant nós, car aquell  
Ex 32,4  diguéran: –Aquests són los teus  déus, d’Israell, qui’t traguéran de tera 
Ex 32,8  e han dit que aquests són los  déus [*], d’Israell, que t’han tret de  
Ex 32,23  mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a nós  déus qui’ns guían, car Moysèn, que’ns  
Ex 32,31  tu, per ço com han fet a ells  déus d’aur. Perdona’ls esta arada. 32 E  
Ex 34,15  regions, ne fornicaràs ab lurs  déus [*] 16 [*]. 17 »[*] fonadís [*], 18  
Ex 3,16  de Israell, e digues a ells: “Lo  Déus de vostres pares aparaech a mi, lo  
Ex 36,1  e tots los hòmens savis als quals  Déus donà saviesa e entamiment que sabésan 
Ex 33,1  nostra Senyor a Moysèn dient: –Vé,  devala de aquest loch, tu e lo teu poble  
Ex 26,24  †e creximent†. 24 E seran juntes  devall tro a damunt, e la I sa tendrà ab  
Ex 39,18  18 [*] e develàvan per les spatles  devall, e junýan-sa ab lo ephot, e axí  
Ex 19,24  aquell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé e  devalla, e pujaràs tu e Aron. E los  
Ex 32,7 nostre Senyor a Moysèn e dix: –Vé e  devalla, car lo teu poble ha peccat, lo  
Ex 19,21 aquell li respongués, 21 dix a ell:  –Devalla e testimonieja ab lo poble que  
Ex 34,29 X peraules dell fermament. 29 E com  devallà Moysèn del munt de Sinaý, tania II 
Ex 11,8  e los fills d’Iraell.” 8 –E  devàllan tots aquests serfs a mi –dix  
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Lv 16,14  hi son dit e git-na VII veguades  devan Déu [*]. 15 »E degolarà lo cabrit  
Ex 12,42 ells de la terra de Agipta; aquesta  dèvan observar tots los hòmens dells fills 
Lv 6,20  de Aron e de sos fills la qual  dèvan ofarir al Senyor en lo dia de la sua 
Ex 2,15  volch lo auciure. E fogí Moysèn  devant Farahó, e stech en terra de Median, 
Ex 3,21 21 E yo daré gràcia al pobla aquest  devant los agepcians, e com vós n’exirets 
Ex 4,3  e tornà colobra, e fugí Moysèn  devant ella. 4 Dix Déu: –Sten la tua mà e  
Ex 4,21  en la tua mà, e feràs aquells  devant Farahó. E yo andurairé lo seu cor  
Ex 4,30  a Moysès e féu los senyals  devant lo poble. 31 E crech lo poble, e  
Ex 5,1 1 Aprés açò, entràran Moysèn e Aron  devant Farahó, e diguéran-li: –Açò diu  
Ex 5,21  fets per vostra ordonament  devant Farahó e devant sos serfs, car vós  
Ex 5,21  vostra ordonament devant Farahó e  devant sos serfs, car vós havets mès  
Ex 6,12 de la terra sua. 12 E respòs Moysès  devant nostre Senyor: –Vet que los fills  
Ex 6,30  que yo parle a tu. 30 E dix Moysèn  devant Déu: –Yo són en levis no circunsís. 
Ex 7,9  la tua verge e gita-la an terra  devant Faraó” [*]. 10 [*] E faéran axí com 
Ex 7,10  menat Déu, e gità Aron la vergua  devant Farahó [*], e tornà colobra. 11 E  
Ex 7,20 la verge e farí les ayguas del flum  devant Farahó e devant sos serfs.  
Ex 7,20 les ayguas del flum devant Farahó e  devant sos serfs. Mantinent tornàran en  
Ex 8,20  a Moysès: –Leve’t bon matí, e stà  devant Farahó, e †stà† a les ayguas, e  
Ex 8,29  per mi. 29 E dix Moysès: –Yo axiré  devant tu, e adoraré nostre Senyor que  
Ex 8,30  a nostre Senyor. 30 Axí Moysèn  devant nostre Senyor e adorà’l, 31 lo  
Ex 9,10 de Agipta verolla. 10 E ells stàvan  devant Farahó, e prenguéran de la pols de  
Ex 9,11  E no poguéran los ancantadors star  devant Moysèn per rahó de lla verola que  
Ex 9,13  Déu a Moysèn: –Leve’t matí e està  devant Faraó, e digues a ell: “Açò diu  
Ex 9,33  car terdans éran. 33 Axí’s Moysès  devant Farahó [*] e stès ses mans vers lo  
Ex 10,11  vosaltres. E mantinent sa isquéran  devant Farahó. 12 Dix Déu a Moysèn: –Stin  
Ex 10,18  de mi aquesta mort. 18 Exí Moysèn  devant Farahó e preguà nostre Senyor, 19  
Ex 10,28  cara, que en qual dia ma vendràs  devant, morràs. 29 E respòs Moysèn: –Axí  
Ex 11,3  darà la sua gràcia al seu poble  devant los agepcians. E fou Moysès gran  
Ex 11,3 meravallosament en terra de Agipta,  devant [*] Farahó e devant tot lo pobble.  
Ex 11,3  de Agipta, devant [*] Farahó e  devant tot lo pobble. 4 E dix: –Açò diu  
Ex 11,9  9 E axí-sa’n Moysèn molt irat  devant Farahó. E dix nostro Senyor a  
Ex 11,10  faéran tots los senyals aquests  devant Farahó, axí com són scrits, e  
Ex 12,36  nostra Senyor gràcia al seu poble  devant los agepcians, que [*] despulàran  
Ex 13,9  en la tua mà e quax remenbrança  devant tots vulls, per ço que lla lig de  
Ex 13,21  lla fi del desert. 21 E Déu anava  devant ells per mostrar-los la via, de  
Ex 13,22  nuu ne la colona del foch de nit,  devant lo poble d’Israell. 14,Tit Capítol 
Ex 14,2  e la mar, contra Beelquefon, e  devant aquell castell pasarets sobra la  
Ex 14,25  adons los agepcians: –Fugiam  devant Israell, car Déu sa conbat per ells 
Ex 15,26  veu dell Senyor, ton Déu, e feràs  devant ell ço que dret és, e obayràs los  
Ex 16,9  dells fills de Israell: “Pujats  devant lo Senyor, car ell ha oÿt lo vostre 
Ex 16,33 porà caber en un almut, e stoge’ll  devant nostre Senyor per stojar a les  
Ex 17,5  E dix Déu a Moysèn: –Cuyta’t e vé  devant lo poble, e prin dells vells d’  
Ex 17,6  farist lo flum e vé. 6 E yo staré  devant, aquí demont la pedra de Horeb, e  
Ex 17,6  lo poble. E féu-ho axí Moysèn  devant los vells de Israell, 7 per ço com  
Ex 18,12  per ço que menjàsan pa ab ell  devant nostre Senyor. 13 E l’altra dia  
Ex 18,13  jutgàs lo poble. Astech lo poble  devant Moysèn de matí stro al vespra. 14  
Ex 18,14  què seus tu tot sol e al poble stà  devant tu del matí al vespre? 15 Al qual  
Ex 19,11  lo terç dia sobre lo munt de Sinaý  devant tot lo poble. 12 E ordoneràs tot lo 
Ex 21,6  franch”, 6 ofira son senyor a ell  devant lo jutge, e acost-se a la porta  
Ex 22,9  ovella o en vestiments, [*] digua  devant lo jutge, [*] veja la rahó de  
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Ex 23,17  en l’any aparrà tot mascle teu  devant lo Senyor ton Déu. 18 »No degoleràs 
Ex 23,23  tu aflegiran. 23 »E irà mon àngell  devant tu, e amanar-t’he a’moreu e a  
Ex 23,27  dies. 27 »E la mia terror enviaré  devant tu, e auciuré tot lo poble al qual  
Ex 23,29 servitut. 28 [*] 29 »No gitaré ells  devant la tua cara en un any, ne la terra  
Ex 23,30  tu; 30 poch a poch scamparé ells  devant tu entrò que muntipliques e  
Ex 23,31  de lla terra e gitaré aquells  devant vós. 32 No faràs ab ells nangun  
Ex 24,7 lo libre dell fermament, e legí’ll  devant lo pobla, los qualls diguéran: –Tot 
Ex 24,17  en la sobirana part del munt,  devant los fills d’Iraell. 18 E entrà  
Ex 25,30 sobre ell altar lo pa de proposició  devant mi tostemps. 31 »E feràs canalobra  
Ex 26,15 bochs. 15 »E feràs les taules stant  devant lo tabernacle de fust de satim, 16  
Ex 26,32  32 lo qual cobriment penjaràs  devant IIII colones de fust de satim, les  
Ex 27,21 axí que crem de vespres tro al matí  devant Déu. Açò serà perdurabla  
Ex 28,12  e portarà Aron los noms de aquells  devant nostre Senyor, e sobra cascuna  
Ex 28,29  en lo santuari, en remenbrança  devant Déu enpertostemps. 30 E posaràs en  
Ex 28,30  en lo pits d’Aron com entrerà  devant nostre Senyor; e portarà Aron los  
Ex 28,30  dels ffills de Israell en lo pits  devant nostre Senyor tostemps. 31 »E feràs 
Ex 28,35  com intrerà e axirà en lo santuari  devant nostre Senyor, e no morrà. 36 »E  
Ex 29,10  de aquell, 10 acostaràs lo vadel  devant lo tabernacle del testament, e Aron 
Ex 29,11  de aquell. 11 E degoleràs aquell  devant nostre Senyor, prop la porta del  
Ex 29,24  e santificaràs aquells alsant  devant nostre Senyor, 25 [*] car oferta d’ 
Ex 29,26  Aron, e santificaràs aquell alsant  devant nostre Senyor, e serà en la tua  
Ex 29,42 porta del tabernacle del testament,  devant nostre Senyor, on ara sabs lo loch  
Ex 30,6  les-has d’aur. 6 E posaràs, ell  devant, l’altar contra lo vell e lo  
Ex 30,6  lo vell e lo cobriment que pénjan  devant l’arqua del testament, devant la  
Ex 30,6  devant l’arqua del testament,  devant la clausta que reta testimoni quant 
Ex 30,8 ferà perfum de timiama per tostemps  devant nostre Senyor en les vostres  
Ex 30,16 testament, per ço que sia covinença  devant nostre Senyor a perdonar sobre  
Ex 32,1  –Leve’t e fé a nós déus que vàjan  devant nós, car aquell home, Moysèn, que  
Ex 32,5  5 E com Aron oý açò, adeficà altar  devant ell, e alçà sa veu e cridà. Dix:  
Ex 32,34 dit a tu: Vet que lo meu àngell irà  devant tu, e yo en lo dia de mon revidar  
Ex 33,10  e dèyan que colona de nuu stava  devant lo tabernacle. E stàvan ells aquí e 
Ex 33,12  a saber [*], e he trobada gràcia  devant tu. 13 Donchs, si yo trob ara  
Ex 33,13  13 Donchs, si yo trob ara gràcia  devant tu, mostra a mi la tua fas per ço  
Ex 33,14  dix nostre Senyor: –La mia fas irà  devant tu, e repòs donaré a tu. 15-17 [*]  
Ex 33,15-17  –[*] car tu has trobada gràcia  devant mi, e tu matex he conagut per nom.  
Ex 33,19  e apalaré lo nom de nostre Senyor  devant tu, e yo hauré mercè de qui volré,  
Ex 34,7  [*] colpa e peccat, e nengú  devant tu per si és ignocent, que rets les 
Ex 34,9 9 e dix: –Senyor, si yo trob gràcia  devant tu, prech-ta que entres ara ab  
Ex 34,10  Senyor: –Yo faré fermament, e  devant tots faré senyals que null temps no 
Ex 34,11  he manat a tu, e yo matex gitaré  devant la tua fas los amoreus e los  
Ex 34,20 de tos fills reembràs, e no aperràs  devant mi buyt. 21 »VI dies obreràs, e’n  
Ex 34,23  en l’any aperrà tot mascle teu  devant lo Senyor Déu totpoderós, Senyor d’ 
Ex 34,24  Israell. 24 Com yo gitaré les gens  devant tu e axamplaré ton terme, nengú no  
Ex 34,24  tua terra, e tu, pugant, apara’t  devant nostre Senyor ton Déu III veguades  
Ex 34,34  ell lo’s levava, e com axia  devant ell, ell lo hi tornava, e puys  
Ex 35,20  la multitut dels fills d’Iraell  devant Moysèn, 21 e ofaríran de bona  
Ex 40,3  en aquell la archa e posaràs  devant aquella lo vell. 4 E aduràs aquí  
Ex 40,5  5 E a l’altar del perfum estarà  devant l’arqua del testimoni. E metràs lo 
Ex 40,6  del portall en lo tabernacle. 6 E  devant aquell posaràs l’altar de l’  
Ex 40,19  l’arqua del tabernacla, e penjà  devant aquella lo vell per ço que pogués  
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Ex 40,24  sots lo traginat dell testimoni,  devant lo vell de la clausta, 25 e perfumà 
Lv 1,3 de bous, oferrà a mi lo mascle net,  devant la porta del tabernacle del  
Lv 1,3  testimoni, per ço que plàcia ell  devant nostre Senyor; 4 e posarà la mà  
Lv 1,5 profitabla. 5 E degoleran lo vadell  devant nostre Senyor, e ofariran los fills 
Lv 1,5  gitant entorn de l’altar qui és  devant la porta del tabernacle. 6 E com lo 
Lv 1,11  lats de l’altar que reguarda [*]  devant nostre Senyor, e los fills de Aron  
Lv 3,1  o sia fembra, ofira lo pus net  devant nostre Senyor, 2 e pos la mà sobra  
Lv 3,7  ofert ell. 7 »E si oferan anyell  devant nostre Senyor, 8 pòsan la mà sobra  
Lv 3,8 ·l [*] sacrifici, e puys degol-lo  devant la tenda dell tabernacle del  
Lv 3,9  la degolladura del pasificament  devant nostre Senyor [*], 10 [*] e tot lo  
Lv 4,4  porta del tabernacle del testimoni  devant lo Senyor e posarà la sua mà sobra  
Lv 4,6 sanch e salpuçar-n’ha VII veguades  devant lo Senyor contra lo vell [*]. 7 [*] 
Lv 4,15  de Israell [*] lo cap de aquell  devant nostre Senyor, e com lo vadell serà 
Lv 4,15  e com lo vadell serà degollat  devant nostre Senyor, 16 e lo prevera  
Lv 6,7  peccat. 7 E aquell prech per ell  devant lo Senyor e perdó aquell per  
Lv 6,25  sa oféran los holocausts degoleràs  devant Déu, sant dels sants és. 26 E lo  
Lv 7,30  sua mà lo sèu e en altra lo pits,  devant la porta de l’altar del tabernacle 
Lv 8,26  lla sistella dell pa alís que era  devant nostra Senyor; pa menys de levat e  
Lv 8,27  Los quals com ho haguésan alçat  devant Déu, 28 e ell pres-ho de les mans 
Lv 8,29  29 E pres lo pits, e alçà aquell  devant Déu, de l’ariet de la consegració  
Lv 8,31  les carns fora del tabernacle  devant aquell e menjats-les aquí, e los  
Lv 9,2  sia munde e net, e ofir aquells  devant nostre Senyor. 3 E diràs alls fills 
Lv 9,4  pasificament, e degoleràs aquells  devant lo Senyor en sacrifici de cascú, e  
Lv 9,5  loch, com stigués tota la multitut  devant Déu, 6 dix Moysèn: –Aquesta és la  
Lv 9,21  dretas depertí Aron e alçà-ho  devant Déu axí com manà Moysèn. 22 E stès  
Lv 9,22 com manà Moysèn. 22 E stès les mans  devant lo poble e banaý-los. E com hach  
Lv 10,1  e ensens; e foch strany ofarien  devant nostre Senyor [*]. 2 E isqué foch  
Lv 10,2  e cremà a ells, e foren morts  devant Déu. 3 Dix Moysèn a Aron: –Açò és  
Lv 10,3  en aquells que s’acòstan a mi, e  devant tot lo poble seré santificat. E com 
Lv 10,4  –Anats e prenets vostres frares  devant lo santuari, e portats-los defora 
Lv 10,19 sacrifici per peccat e lo holocaust  devant lo Senyor; a mi és sdevengut axí  
Lv 10,19  e mengí del sacrifici vuy si plau  devant los vulls de Déu. 20 E com ho oyí  
Lv 12,7 ho-ha al sacerdot, 7 que ho ofira  devant Déu e prech per aquella, e axí serà 
Lv 14,11  aquell e totes aquestes coses  devant Déu, a la porta del tabernacle del  
Lv 14,12  lo sister de l’oli, [*] ofarà [*]  devant Déu. 13 [*] 14-20 [*] 21-24 »[*]  
Lv 14,29  del purificat a pardonar sobra él  devant Déu, 30 e de lles tortres e dels  
Lv 15,14  II tortres o II pols de coloms, e  devant Déu ell vendrà a la porta del  
Lv 15,15  en holocaust e pregarà per aquell  devant Déu, e serà mundat dell flux de la  
Lv 15,30  e pregarà lo prevera per ella  devant Déu e per la mundícia del seu flux. 
Lv 16,2  que és de dintra la clausta  devant la cuberta que cobra la arqua, per  
Lv 16,5 seran portades. 5 »E sostendrà Aron  devant tota la multitud dels fills d’  
Lv 16,7  casa. 7 E ferà star los II cabrits  devant Déu a la porta del tabernacle del  
Lv 16,10  «na tramès» a Zezell, posarà viu  devant Déu e faça pregàrias sobra aquex, e 
Lv 16,30  mundament de tots vostres peccats:  devant nostre Senyor serets mundats. 31 Lo 
Lv 17,5  camp per ço que sia santificat Déu  devant a la porta dell tabernacle del  
Lv 18,24 universalment, les qualls yo gitaré  devant vostra presència, 25 dels quals la  
Lv 18,27  conreadors de la terra que fóran  devant vosaltres e ensutzàran aquella. 28  
Lv 18,30  fer so que féran aquells qui foren  devant vosaltres, e no siats enpoluats en  
Lv 19,14  14 No malayràs lo sort ni poseràs,  devant lo cech, ensapeguador, mas tembràs  
Lv 20,23  les qualls yo deig foragitar  devant vosaltres, car totes aquestes coses 
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Lv 22,3  en lo quall ha inmundícia, perirà  devant lo Senyor. Yo són lo Senyor. 4  
Lv 23,11  11 lo quall alçarà la guarba  devant lo Senyor perquè sia piadors [*], e 
Lv 23,40  del torrent, e alegrar-vos-heu  devant lo Senyor Déu vostre, 41 e fareu la 
Lv 24,6  e dellà sobra la taulla molt pura  devant lo Senyor los poseràs, 7 e poseràs  
Lv 24,8  »Per cascuns disaptas seran mudats  devant lo Senyor, rebuts dels fills d’  
Lv 25,53  No aflegiràs a ell forçadament  devant tu. 54 E si per açò no’s porà  
Lv 26,7  los vostres anamichs e decauran  devant vosaltres, 8 persaguiran V de  
Lv 26,17 mia faç contra vosaltres e decaureu  devant vostres contraris, e subjugats  
Ex 32,15 que havia perlat [*]. 15 E tornant,  develà Moysèn del munt portant les II  
Ex 33,9  en lo tabernacla del testament,  develava una colona de una nuu e stava a  
Ex 39,18  havia un anell d’aur, 18 [*] e  develàvan per les spatles devall, e junýan 
Ex 2,5  saria fet d’ell. 5 E veus que  devellà la filla de Farahó per ço que·s  
Ex 19,25  per ventura jo no’lls aucia. 25 E  devellà Moysès al poble e comptà totes  
Lv 9,22  e los holocausts pacificables,  devellà, 23 e antràran Moysèn e Aron en lo 
Ex 19,14  botzina, levors pújan al munt. 14  Devellà Moysèn del munt al poble e  
Ex 19,20  perlava e Déu responia a ell. 20  Devellà Déu sobra lo munt de Sinaý, en la  
Ex 32,1  poble que masa se tardava Moysèn a  devellar dell munt. Ajustàran-sa tots  
Ex 15,5 nagats en la Mar Roge, 5 [*] e ells  devellàran en pregon axí com a pedra. 6  
Ex 34,5  e portà ab si les taulles. 5 Com  devellàs nostre Senyor per la nuu, stech  
Ex 3,8 obres, 8 e yo sé la lur dollor. Són  devellat per rahó que’lls desliura de les 
Ex 19,18 lo munt de Sinayí fumava per ço que  devellava nostro Senyor sobra ell ab foch, 
Ex 26,18 e despuys junyr totes, 18 les quals  deven éser vint en lo lats del migjorn. 19 
Ex 26,24  posadores per aytal matexa juntura  deven éser servades. 25 E seran ensemps  
Ex 29,34  romenent ab foch, car altres no’n  deven menjar, car santifiquades són. 35  
Ex 36,34  colones, argentades, e los cercles  deven éser fets d’aur, per los quals puga 
Ex 36,34  ab les bares, les quals atrasí  deven éser cubertes de launa d’aur. 35 E  
Lv 16,4  són santes vestadures les qualls  deven éser levades com seran portades. 5  
Lv 17,5  de son poble. 5 E per amor de açò  deven ofarir sacrificis e dons los  
Ex 3,1  anàs e amenàs son bestiar a la ora  devers lo desert, ell vench en lo munt de  
Ex 9,10  del forn, e scampà aquella Moysèn  devers lo cel, e mantinent fou feta verola 
Ex 9,22 E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà  devers lo cel per ço que sia padruscha en  
Ex 25,20  [*], e la cara de cascú reguart  devers l’oratori, e deu éser cuberta la  
Ex 26,20  sagon del tabernacla que guarda  devers tramuntana poseràs altres XX  
Ex 26,22  22 E de la part del tabernacle  devers levant faràs VI taules, 23 e II  
Ex 26,27  27 e altres V en l’altra lats e  devers la plaja occidental. 28 que’s  
Ex 26,35 la taulla en lo lats del tabernacle  devers migjorn, e la taula estarà devers  
Ex 26,35  devers migjorn, e la taula estarà  devers tremuntana. 36 »E feràs cubertor a  
Ex 27,12  en lo lats de la cort que guardarà  devers occident serà una cortina de L  
Ex 38,11  éran de argent. 11 En l’angle  devers tremuntana era la tenda ab les  
Ex 38,13  éran [*] d’argent. 13 E atrasí  devers levant éran de L colzes les  
Lv 25,47  per potència. 47 »Si’s reforçarà  devers vosaltres la mà de l’stranyer e  
Ex 19,2  tendes e posades en aquell loch, e  devés la ragió del munt. 3 E Moysèn pujà a 
Ex 4,15  la sua, e mostraré a vosaltres què  devets fer. 16 E aquell parlarà per tu al  
Lv 11,47  mon e lo no mon, que sapiats què  devets menjar e què devets lexar. 12,Tit  
Lv 11,47 que sapiats què devets menjar e què  devets lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà 
Ex 16,23  haureu obs demà, feu, e tot ço que  deveu coura, coets. E so que us sobrerà,  
Lv 20,22  us vomita en la qual sou intrats e  deveu habitar. 23 No vullau caminar en les 
Lv 23,4  festes [*] santas les qualls fer  deveu en son temps. 5 »Lo primer mes, en  
Ex 7,12  colobres; mas la vergua de Aron  devorà la vergue de aquells. 13 E fou  
Ex 15,7  Tu trametist la tua irra, la qual  devorà ells axí com a palla, 8 e en l’  



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

208 
 

Lv 9,24  24 E vech que foch axí de Déu e  devorà lo holocaust e lo sèu que era sobra 
Lv 26,16  sament, que per los anamichs serà  devorada; 17 posaré la mia faç contra  
Ex 15,12  la tua mà e la terra los ha  devorats. 13 Tu fuïst governador en la tua 
Ex 35,29  los hòmens e les fembres ab pensa  devota ofaríran lurs dons de què fésan la  
Ex 35,21  21 e ofaríran de bona voluntat e  devote les promísies a nostre Senyor, a  
Ex 33,10  10 tots los universos servidors, e  dèyan que colona de nuu stava devant lo  
Ex 5,6  de lles obres. 6 E manà en aquell  dia lo majoral e als altres: 7 –D’aquí  
Ex 5,13 dient: –Complits vostre obre cascun  dia, axí com solíets [*]! 14 E éran batuts 
Ex 5,19  de lles regoles 19 [*] per cascun  dia. 20 E coraguéran a Moysès e Aron, que  
Ex 6,28  e aquest és Moysès e Aron 28 en lo  dia que perllà a ells nostre Senyor en  
Ex 8,22  de mosques [*]. 22 En aquell  dia yo faré meravelles en la terra de  
Ex 9,6  Senyor la cosa aquesta en l’altra  dia, que foren morts tots los animals dels 
Ex 10,13  tramès vent bufant tro aquell  dia e aquella nit; e lo matí fet, lo vent  
Ex 10,28  no veges le mia cara, que en qual  dia ma vendràs devant, morràs. 29 E respòs 
Ex 12,3  d’Iraell, e diets a ells: “Lo X  dia d’aquest mes prengua cascú de vós per 
Ex 12,6  6 E servats-las entrò al XIIII  dia dell mes aquest, e sacrificaran ella  
Ex 12,14  de Agipta. 14 E vós haurets aquell  dia en remenbrança e salabrerets aquest  
Ex 12,14 en remenbrança e salabrerets aquest  dia en festa a Déu en les vostres  
Ex 12,15 dies menjarets l’alís, e lo primer  dia no serà levat en les vostres casas.  
Ex 12,15  que menjarà levat, del primer  dia entrò al VII. 16 Lo primer dia e al  
Ex 12,16  dia entrò al VII. 16 Lo primer  dia e al sagon serà encara de gran festa e 
Ex 12,16  gran festa e somplentitat, e’n lo  dia VII aquella matexa fastivitat serà  
Ex 12,17 observats lo alís, cor en força del  dia aquest traguí vostres hosts de terra  
Ex 12,17 de terra de Agipta, e guardarets lo  dia aquest en vostres generacions en fur  
Ex 12,18  18 En lo primer mes e en lo XIIIIª  dia del mes, en lo vespra, menjarets l’  
Ex 12,18  menjarets l’alís entrò a XXI  dia de aquell matex mes, a vespra. 19 Per  
Ex 12,41 com fóran complits, en aquell matex  dia exí tota la host de nostre Senyor de  
Ex 12,51 Moysèn e Aron, 51 e’n aquell metex  dia amenà nostre Senyor los fills d’  
Ex 13,3  d’Irell: –Remenbrats-vos aquest  dia en lo qual sots axits de Agipta, de  
Ex 13,5 de let e de mel. E salabrats aquest  dia en cascuna de vostras casas en aquest  
Ex 13,6  menjareu alís nèdeus, e en lo VII  dia sarà la festa del Senyor. 7 Alís  
Ex 13,8  8 E recomptats [*] en aquell  dia e diràs: “Aquest és lo dia que féu  
Ex 13,8  aquell dia e diràs: “Aquest és lo  dia que féu nostre Senyor a mi com tragué  
Ex 13,21  ells per mostrar-los la via, de  dia en una colomna de nuu e de nits en una 
Ex 13,22  temps. 22 No’s partia d’éls, de  dia la colona de la nuu ne la colona del  
Ex 14,30  30 Deliurà nostre Senyor en aquel  dia Israell de la mà dells agepcians, 31 e 
Ex 16,1  és entre Helim e Synaý, en lo XV  dia del mes aprés que fóran axits de terra 
Ex 16,4  segons que haurà master aquell  dia, per ço que yo’ls asaig si algú irà  
Ex 16,22 levava lo sol, fonia’s. 22 E en lo  dia VIª collían-na dos tants [*]. E  
Ex 16,26  trobarets vuy al camp. 26 En lo VI  dia ne colits; lo VII és repòs de nostre  
Ex 16,27  ço no trobarets. 27 E vench lo VII  dia, e axíran del poble per ço que  
Ex 16,29  [*] doblament lo menjar en lo VIª  dia. Romangue cascú de vós ab si matex, e  
Ex 16,29  e nangú no isque de son loch en lo  dia VII. 30 [*] 31 E apellà la casa de  
Ex 18,13 devant nostre Senyor. 13 E l’altra  dia saÿa Moysèn per ço que jutgàs lo  
Ex 19,1 Iraell de la terra de Agipta, en lo  dia aquest, venguéran en lo desert de  
Ex 19,11  11 e sien apellats en lo  dia terç, e [*] a ells en lo terç dia  
Ex 19,11  dia terç, e [*] a ells en lo terç  dia sobre lo munt de Sinaý devant tot lo  
Ex 19,15 dix-los: –Stats aparalats lo terç  dia, e no us acostets a vostres mullers.  
Ex 19,16  mullers. 16 E com fon lo terç  dia [*], els comensàran oyr trons e lamps, 
Ex 20,10  e faràs tota la obra, 10 e’n lo  dia VII, que és lo disapta del Senyor ton  



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

209 
 

Ex 20,11 coses que hy són, e posà en lo VIIª  dia. Per amor de açò banaý Déu lo dia del  
Ex 20,11  dia. Per amor de açò banaý Déu lo  dia del disapta e santifichà. 12 »Honreràs 
Ex 21,21  de crim; 21 mas si sobraviurà un  dia o II, no serà tangut a pena, car la  
Ex 22,30 VII dies serà ab sa mara, e lo VIII  dia retràs a mi aquell. 31 »Hòmens sants  
Ex 24,16  la nuu per VI dies, e en lo VIIª  dia cridà Moysèn d’enmig de la nuu. 17  
Ex 29,38 és alò que feràs en l’altar cascun  dia continuadament: II moltons de II anys, 
Ex 31,15  dias farets vostres obres; lo VII  dia, que és disapta, és repòs sant a  
Ex 31,15  Tot hom qui farà obra en aquell  dia morà. 16 Guarden los fills d’Israell  
Ex 32,28  de Moysès, e ocíran en aquell  dia quax XXIII milia hòmens. 29 E dix  
Ex 32,30  a vós banadicció. 30 E’n l’altra  dia parlà Moysèn al poble: –Vosaltres  
Ex 32,34  àngell irà devant tu, e yo en lo  dia de mon revidar vasitaré aquest peccat  
Ex 35,2 “VI dies farets vostre obra. Lo VII  dia sarà a vós sant, disapta e repòs de  
Ex 35,3  tots los vostros habitacles en lo  dia dell disapta.” 4 Dix Moysèn a tota la  
Ex 36,3 com la obra sa comensàs de fer, tot  dia vania lo poble per lo matí e ofaríran  
Ex 40,2  2 –En lo primer mes e en lo primer  dia del mes, dreceràs lo tabernacle del  
Lv 6,20  qual dèvan ofarir al Senyor en lo  dia de la sua onsió: oferan la Xª part de  
Lv 7,16  sacrifici semblantment en aquell  dia sia menjada; si alguna cosa romandrà  
Lv 7,17  cosa ne serà atrobada en lo terç  dia, sia cremat a foch. 18 E si algú  
Lv 7,18  18 E si algú menjarà en lo terç  dia de lles carns dels sacrificis  
Lv 7,35  dels sacrificis del Senyor en lo  dia que Moysèn ordonà a ells en ofici de  
Lv 8,33  no axirets VII dies, entrò al  dia que sia complit lo temps de la vostra  
Lv 8,35  complats vostra sacrifici. 35 De  dia e de nits starets en lo tabernacle  
Lv 12,3  de lles mèstrues; 3 e en lo  dia VIII sia circuncís l’infant. 4 E ella 
Lv 13,5 VII dies; 5 e considerarà en lo VII  dia, e si veurà que lla lepra no serà  
Lv 13,6  anclòs per altres VII dies, 6 e lo  dia VII guart aquell, e si serà scolorida  
Lv 13,27  24-26 »[*] 27 e en lo VII  dia sia més guardat, e si la conna serà  
Lv 13,32  aquell per VII dies, 32 e en lo  dia VII jutja’l, e si veurà que no sia  
Lv 13,34 per [*] VII dies; 34 e si en lo VII  dia veurà que lla plagua stigua en son  
Lv 13,51 tengue per VII dies, 51 e en lo VII  dia sia guardat: si comensarà sclatar la  
Lv 14,9  sua tende VII dies; 9 e en lo VII  dia reurà’s lo cap e la barba e les  
Lv 14,10  cors e les vestadures. 10 »E en lo  dia VIII prengua II anyels nèdeus e una  
Lv 14,39  porta per VII dies; 39 e en lo VII  dia tornarà là lo prevera en la casa, e  
Lv 15,14 vivas, serà munde. 14 E en lo VIIIè  dia pendrà II tortres o II pols de coloms, 
Lv 15,29 la sua purificació, 29 e en lo VIII  dia oferà al sacerdot II tortres o II  
Lv 16,29  perdurable: en lo mes VII, en lo X  dia del mes, aflegirets vostres ànimas;  
Lv 16,30  entra vós, 30 car en aquest  dia és perdó vostra e encara mundament de  
Lv 19,6  Senyor perquè sia piadós, 6 aquell  dia que sarà sacrificada manjareu aquella, 
Lv 19,6  manjareu aquella, e l’altra  dia, e tot quant serà restat en lo terç  
Lv 19,6  e tot quant serà restat en lo terç  dia ho cremereu. 7 Si nangú aprés II dies  
Lv 22,27  mamella de lla mara lur, e al VIII  dia d’aquí avant presentar sa porà al  
Lv 22,28  o ovella no serà sacrificade en un  dia ab los seus fills. 29 »E si inmolareu  
Lv 22,30  perquè sia piadors, 30 en aquell  dia menjareu aquellas coses; no romendrà  
Lv 22,30  nanguna cosa en lo matí del  dia vinent. Yo són lo Senyor. 31 »Guardau  
Lv 23,3  3 »Per VI dies fareu faena; lo  dia VII reposareu, car disapta de repòs  
Lv 23,5  5 »Lo primer mes, en lo XIIIIè  dia a la vesprade, Peça o Trespasament del 
Lv 23,12  santificarà aquell. 12 E en aquell  dia que lla guarba és santifichada, serà  
Lv 23,34 –Parla als fills d’Israell: Del XV  dia de aquest mes VII seran les festes  
Lv 23,35  VII dies al Senyor. 35 »Lo primer  dia serà anomenat molt gran e molt sant.  
Lv 23,36 presentareu holocaust al Senyor. Lo  dia VIII serà gran festa e molt santa;  
Lv 23,36  holocaust al Senyor, car és  dia de ajustança; nanguna obra de servici  
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Lv 23,38 38 meys dels que presentar soleu lo  dia del disapta, e meys de vostres vots e  
Lv 23,39  e donatius al Senyor. 39 »Del XV  dia del mes VII, quant ajustareu los  
Lv 23,39  festa del Senyor per VII dies. Lo  dia primer e lo dia VIII serà disapta, dia 
Lv 23,39  per VII dies. Lo dia primer e lo  dia VIII serà disapta, dia de repòs, 40 e  
Lv 23,39  primer e lo dia VIII serà disapta,  dia de repòs, 40 e pendreu a vosaltres lo  
Lv 23,40  40 e pendreu a vosaltres lo primer  dia fruyt de arbre [*] spes de fulla, e  
Lv 25,9  sonareu lo corn lo VII mes e lo Xè  dia del mes, en temps de misericòrdia en  
Ex 22,20  muyra. 20 »Qui ferà sacrifici al  diabla, sia destrovit. No deu haver  
Ex 31,15 aquell d’enmig de son poble. 15 VI  dias farets vostres obres; lo VII dia, que 
Ex 6,6  covinença. 6 E per amor de açò jo  dich alls fills d’Iraell: “Yo són lo  
Ex 16,5  algú irà en ma ley o no. 5 E en lo  die VI colían-na II tants de asò que  
Lv 9,1  fóran complits VII dies, lo VIIIè  die apellà Moysèn Aron e sos fills e los  
Ex 14,12  ’s aquesta la peraula que nós te  díem en Agipta dient: “Pertex-ta de nós  
Ex 3,13  paras me tremet a vós”; e si  dien: “Com és lo nom d’equell?”, què diré 
Ex 1,22  22 Manà Farahó a tot lo poble  dient: –Qualquequal mascle nexerà, sia  
Ex 2,10  ella apellà lo nom de aquel Moysèn  dient: «De l’aygua l’havia tret.» 11 En  
Ex 2,22  fill, lo quall apellà Garson  dient: «Peragrí fuy en terra stranya.» E  
Ex 2,22 -ne un altra, lo qual apellà Ètzer  dient: «Lo Déu de mon para és nostro  
Ex 3,15 Abram, Déu de Ysach e Déu de Jacob,  dient: Aquest és a mi mon nom  
Ex 3,16  lo Déu de Jacob me tramet a vós  dient: Vesitant vesita a vós, e viu totes  
Ex 5,8 ’ls lexets vagar; e puxes cridaran  dient: “Anem, sacraficem al nostro Déu!” 9 
Ex 5,13  de lles obres lo menasàvan  dient: –Complits vostre obre cascun dia,  
Ex 6,2  2 E perlà nostre Senyor a Moysèn  dient: –Yo só lo Senyor, 3 que aparaguí a  
Ex 6,10 obra dura. 10 E perllà Déu a Moysèn  dient: 11 –Entre e parla a Farahó [*] que  
Ex 6,29 Capítol VII 29 E perlà Déu a Moisèn  dient: –Yo són lo Senyor. Parla a Farahó,  
Ex 7,16 Déu dels hebreus, me ha tramès a tu  dient: Lexa anar lo meu poble per ço que  
Ex 9,5  5 E ordonà nostre Senyor lo temps  dient: –Demà farà nostro Senyor aquesta  
Ex 11,8  a mi –dix Farahó– e adoren-me  dient: “Ix tu e tot lo poble que és sotmès 
Ex 12,33  de anviar-los fora la terra  dient: «Tots som morts!» 34 E portà-sa  
Ex 13,1  1 E perlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Santifica a mi lo primer nat qui 
Ex 13,19 com ell conjurà los fills d’Iraell  dient: «Com Déu vasitarà vós, portats-  
Ex 14,1  XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Parla alls fills d’Israell que  
Ex 14,12  peraula que nós te díem en Agipta  dient: “Pertex-ta de nós per so que  
Ex 15,21  21 sagons que pertanya a cascuna,  dient: Cantem a nostra Senyor tot gloriós 
Ex 15,24 24 E murmurà lo poble contra Moysèn  dient: –Què beurem? 25 Aquell apellà  
Ex 17,4  de cet? 4 Cridà Moysèn a Déu  dient: –Què faré de aquest poble, que si  
Ex 17,7 Israell, 7 per ço com temptaren Déu  dient: «És Déu ab nós o no?», apellà lo  
Ex 17,15  lo nom de Déu «En mon axalçament»,  dient 16 que solament la mà de Déu l’  
Ex 18,3  lo qual un era apellat Jerson  dient [*]: «Strany fuy e palagrí en la  
Ex 19,23  testimoniejat e’lls has squivats  dient: “Posa térmens prop del munt al  
Ex 25,1  1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills d’Iraell que  
Ex 30,11  11 E perlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 12 –Quant levaràs la suma dells  
Ex 30,17  17 E perlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 18 –Tu feràs un vaxell d’aram e un 
Ex 32,13  los quals jurest per tu matex  dient: “Yo muntiplicaré la vostre sament  
Ex 33,1  1 E parlà nostra Senyor a Moysèn  dient: –Vé, devala de aquest loch, tu e lo 
Ex 33,1  que juré a Abram, a Ysach e Jacob  dient: “A la tua sament daré aquella.” 2  
Ex 35,4  la peraulla que manà nostre Senyor  dient: 5 “Triats de vós les promísies al  
Ex 40,1  1 Parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –En lo primer mes e en lo primer  
Lv 6,8  VIº 8 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 9 –Mana a Aron e a sos fills:  
Lv 6,24  24 Parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 25 –Parla a Eron e a sos fills:  
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Lv 7,22  22 E perlà nostre [*] a Moysèn  dient: 23 –Parla als fills de Israell: »Lo 
Lv 7,28  seu poble. 28 E parlà Déu a Moysèn  dient: 29 –Parla als fills d’Israell:  
Lv 8,1  1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Prin Aron ab sos fills e ab lurs 
Lv 8,31 ells e lurs vestiments, manà a ells  dient: –Collets les carns fora del  
Lv 8,31  axí com manà a mi lo Senyor  dient: “Aron e sos fills mengaran ells.”  
Lv 12,1  Capítol XII 1 E parlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Parla als fils d’Israell e  
Lv 13,1  XIII 1 E perlà Déu a Moysèn e Aron  dient: 2 –Lo home en lo qual en sa carn o  
Lv 14,1  XIIII 1 E perlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Aquesta és la ley dell lebrós  
Lv 14,33  33 E parlà Déu a Moysès e Aron  dient: 34 –Com serets entrats en terra de  
Lv 15,1  XV 1 E perlà Déu a Moysèn [*]  dient: 2 –Parlats als fills de Israell  
Lv 17,1 Capítol XVII 1 E parlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Parla Aron e a sos fills e a  
Lv 17,2  Aquesta és la peraule que manà Déu  dient: 3 »Qualquaqual home dells fills de  
Lv 18,1  1 E parlà nostra Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills d’Israell.  
Lv 19,1 Capítol XIXº 1 E parlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Parla a tota la companya dels  
Lv 20,1 XX 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Aquestes peraules diràs als  
Lv 21,16  a ell. 16 Parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 17 –Digues a Aron: »Hom de la tua  
Lv 22,1  XXII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parle a Aron e als fills d’ell  
Lv 22,17 a ells. 17 Parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 18 –Parla a Aron [*] e als fills d’ 
Lv 22,26  26 Perlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 27 –Bou o ovella o cabra, com serà  
Lv 23,1  1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills d’Israell.  
Lv 23,9 8 [*]. 9 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 10 –Parla als fills d’Israell.  
Lv 23,33  33 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 34 –Parla als fills d’Israell: Del 
Lv 24,14  13 Lo qual perlà a Moysèn 14  dient: –Trau lo blesfemador fora les  
Lv 25,1 Senyor a Moysèn en lo munt de Sinaý  dient: 2 –Parla als fills de Israell e  
Ex 2,11 aygua l’havia tret.» 11 En aquells  dies, aprés que fon crescut Moysèn, axí a  
Ex 3,18 apellà a nós, e irem per via de III  dies per lo desert per ço que sacreficem  
Ex 4,10 no són bel perler, e de aquests III  dies yo no antandria so que tu has perlat. 
Ex 5,3  nós per ço que anem la via de III  dies per lo desert e que sacrificham al  
Ex 7,25  del flum. 25 E fóran complits VII  dies que nostre Senyor ferí lo flum. 8,Tit 
Ex 8,27  irem per lo desert andadura de III  dies. Aquí sacrificarem al Senyor Déu  
Ex 10,22 la universa terra de Agipta per III  dies, 23 enaxí que nangú no hy vaÿa son  
Ex 12,15  en fur de setgle. 15 »E per VII  dies menjarets l’alís, e lo primer dia no 
Ex 12,19  matex mes, a vespra. 19 Per VII  dies levat no sia trobat en les vostres  
Ex 13,6  vostras casas en aquest mes. 6 VII  dies menjareu alís nèdeus, e en lo VII dia 
Ex 15,22  en lo desert de Sur, e anàran III  dies per lo desert, e no trobàran ayguas.  
Ex 16,5  asò que solían cullir per sengles  dies. 6 E diguéran Moysès e Aron a tots  
Ex 20,9 ’t que santifices lo disapta. 9 VI  dies obreràs e faràs tota la obra, 10 e’n 
Ex 20,11  és dintra de tes portes, 11 car VI  dies són en los qualls Déu féu lo cel e la 
Ex 21,29  de farir hir o ara haurà III  dies, e son senyor ho sàpia e no’l tenrà  
Ex 21,36  que’ll bou faria hir o ara de III  dies e no guardà aquell son senyor, sertes 
Ex 22,30 tes ovelles feràs semblantment: VII  dies serà ab sa mara, e lo VIII dia retràs 
Ex 23,12  faràs [*] de ton oliver. 12 »VI  dies obreràs, e’n lo VII ceseràs, per so  
Ex 23,15 guardaràs la festa del pa alís; VII  dies menjarets alís, axí com mané a tu en  
Ex 23,26  terra, e compliré lo nombre de tos  dies. 27 »E la mia terror enviaré devant  
Ex 24,16  Sinaý. E cobrí ell la nuu per VI  dies, e en lo VIIª dia cridà Moysèn d’  
Ex 24,18  e pujà en lo munt, e stech aquí XL  dies e XL nits. 25,Tit Capítol XXIIII 1 E  
Ex 29,30  les mans d’aquells. 30 VII  dies [*], e per aquella serà costituició  
Ex 29,35  feràs sobra Aron e sos fills. VII  dies consegreràs les mans d’aquells, 36 e 
Ex 29,37  e lo vadell per peccat [*]. 37 VII  dies perdoneràs sobra l’altar, e  
Ex 31,17  e senyal enpertostemps, car en VI  dies féu Déu lo cel e la terra, e en lo  
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Ex 34,18 mes guarda la festa de l’alís. VII  dies manjaràs l’alís, axí com mané a tu  
Ex 34,21 e no aperràs devant mi buyt. 21 »VI  dies obreràs, e’n lo VII posaràs [*]. 22  
Ex 34,28  Astech Moysèn ab nostre Senyor XL  dies e XL nits, e no menjà pa ne no bech  
Ex 35,2  nostre Senyor que façats: 2 “VI  dies farets vostre obra. Lo VII dia sarà a 
Lv 6,12  metén en ell lenya matí tots  dies, e lo holocaust posat, desobra farà  
Lv 8,33 porta del tabernacle no axirets VII  dies, entrò al dia que sia complit lo  
Lv 9,1  VIIIIº 1 E com fóran complits VII  dies, lo VIIIè die apellà Moysèn Aron e  
Lv 12,2  mascle serà no neda per VII  dies, entorn los dies del depertiment de  
Lv 12,2  no neda per VII dies, entorn los  dies del depertiment de lles mèstrues; 3 e 
Lv 12,4  de la sua purificació per XXXIII  dies, e no toch nanguna cosa santa ne  
Lv 12,4  entrò que sien complits los  dies de lla sua purgació. 5 »E si  
Lv 12,5  de les mèstrues, e serà LXVI  dies en la sanch de la sua purgació. 6 »E  
Lv 12,6  6 »E com seran complits los  dies de la sua porificació, per fill o per 
Lv 13,4  aquell e tingua’l enclòs per VII  dies; 5 e considerarà en lo VII dia, e si  
Lv 13,5  tengue’l anclòs per altres VII  dies, 6 e lo dia VII guart aquell, e si  
Lv 13,31  negres, tengua aquell per VII  dies, 32 e en lo dia VII jutja’l, e si  
Lv 13,33  lla plagua, e tenrà’l per [*] VII  dies; 34 e si en lo VII dia veurà que lla  
Lv 13,50  50 Lo qual lo tengue per VII  dies, 51 e en lo VII dia sia guardat: si  
Lv 13,54 és, e tengua aquells per altres VII  dies. 55 E con veurà la fas de aquell que  
Lv 14,8  [*] defora la sua tende VII  dies; 9 e en lo VII dia reurà’s lo cap e  
Lv 14,38  casa e tenquarà la porta per VII  dies; 39 e en lo VII dia tornarà là lo  
Lv 15,13  era ensutzat, nombrarà aprés VII  dies de la sua mundació, e levades totes  
Lv 15,19 cap dell mes, sia depertida per VII  dies. 20 E tothom qui tocharà ella serà no 
Lv 15,24  mestrual, serà no nèdeu per VII  dies, e en tots los lochs on ell dormirà  
Lv 15,25 ensutzerà. 25 »Fembra qui per molts  dies soferà flux de sanch, no en lo temps  
Lv 15,28  lo flux de la sanch, nombrarà VII  dies de la sua purificació, 29 e en lo  
Lv 19,7  ho cremereu. 7 Si nangú aprés II  dies menjarà de aquella, serà spaventabla  
Lv 22,27 cabra, com serà engendrada, per VII  dies serà sots la mamella de lla mara lur, 
Lv 23,3  qualls apellareu santes: 3 »Per VI  dies fareu faena; lo dia VII reposareu,  
Lv 23,6  del Senyor és. 6 [*] per VII  dies pans alisos [*]. 7 [*] nanguna obra  
Lv 23,34  ço és, Cabanyelles, per VII  dies al Senyor. 35 »Lo primer dia serà  
Lv 23,36  no fareu en ell, 36 e per VII  dies presentareu holocaust al Senyor. Lo  
Lv 23,39  fareu festa del Senyor per VII  dies. Lo dia primer e lo dia VIII serà  
Lv 23,41  41 e fareu la festa d’él per VII  dies cascun anny; costum serà per a  
Lv 23,42  en les cases de rama per VII  dies. Tots aquells que seran de la  
Lv 26,34 terra los lurs disaptes en tots los  dies de la sua soledat, quant sereu 35 en  
Ex 5,17  en ociositat, e per amor de açò  diets: “Anem a sacreficar a Déu.” 18  
Ex 12,3  e coŀleció dels fills d’Iraell, e  diets a ells: “Lo X dia d’aquest mes  
Lv 20,19  no descobriràs. Qui açò ferà la  difamació de lla sua carn descobrirà;  
Lv 11,47  per ço que sapiats e conaguats les  diferències del mon e lo no mon, que  
Ex 33,12  a saber quals anviaràs ab mi. E tu  digist los me farias a saber [*], e he  
Ex 21,20  ab verge e morà sots sa mà,  digna cerà de crim; 21 mas si sobraviurà  
Lv 17,4  del tabernacle per oferta a Déu,  digna és de sanch quax com qui scampa  
Lv 5,3  serà oblidat e puxes ho conexerà,  digne és de culpa. 4 »Ànima que jurarà e  
Ex 22,9  com en ovella o en vestiments, [*]  digua devant lo jutge, [*] veja la rahó de 
Ex 2,19 sou axí cuytades de venir? 19 Ellas  diguéran: –Un home agepcià nos ha defençat 
Ex 5,1  Moysèn e Aron devant Farahó, e  diguéran-li: –Açò diu nostre Senyor, Déu 
Ex 5,3  ni Israell no lexaré. 3 E ells  diguéran: –Lo rey de Israell apellà nós  
Ex 5,5  quanta companya esvaex a ell! E  diguéran a ells: –Molts. E ell dix:  
Ex 5,10 los sobreposats de lles obres [*] e  diguéran al poble: –Axí ha dit Farahó: que 
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Ex 5,15  [*] 15 E los fills d’Iraell [*]  diguéran a ells: –Per què fets açò contra  
Ex 5,16  no’ns és donade e som batuts. E  diguéran a Faraó: –Palla no’ns és donada  
Ex 5,21  encontra lo aximent de Faraó, 21 e  diguéran a ells: –Veja nostro Senyor e  
Ex 10,3  Entràran Moysès e Aron a Farahó, e  diguéran a ell: –Açò diu nostro Senyor,  
Ex 14,25  e aportà’lls en la pregonesa. E  diguéran adons los agepcians: –Fugiam  
Ex 15,1  aquest cant a nostre Senyor, e  diguéran: Cantem a nostre Senyor, car  
Ex 16,3  e contra Aron en lo desert, 3 e  diguéran [*]: –Més amàram éser morts per  
Ex 16,6 solían cullir per sengles dies. 6 E  diguéran Moysès e Aron a tots los fills de 
Ex 16,15  E com víran los fills d’Israell,  diguéran tots ensemps: «Man hu?», que vol  
Ex 17,3  aquí lo poble per aygua, e [*]  diguéran: –Per què faïst axir nós de  
Ex 20,19  de paor, estiguéran de luny. 19 E  diguéran a Moysèn: –Parle tu ab Déu, e oyr 
Ex 24,7  ’ll devant lo pobla, los qualls  diguéran: –Tot so que ha perlat nostra  
Ex 32,4 e féu-sa un vadel fonadís. E ells  diguéran: –Aquests són los teus déus, d’  
Ex 32,23 poble, que és aperellat a mal; 23 e  diguéran a mi: “Fé a nós déus qui’ns  
Ex 36,5  vanguéran 5 a Moysèn e  diguéran: –Més ofer lo poble que no’ns és 
Ex 8,19  poys, e no ho poguéran fer. [*] 19  Diguéran los ancantadors [*]: –Lo dit de  
Ex 9,7  que posaÿan los fills de Israell.  Diguéran-li que no. Agreujà’s lo cor de 
Ex 10,7  tuas e de tos serfs [*].” [*] 7  Diguéran los serfs de Farahó: –Per què  
Ex 14,11  fort. Cridàran a nostre Senyor. 11  Diguéran a Moysèn: –Per ventura no havia  
Ex 32,1  Ajustàran-sa tots sobra Aron.  Diguéran: –Leve’t e fé a nós déus que  
Ex 3,16  Vé, ajusta los vells de Israell, e  digues a ells: “Lo Déus de vostres pares  
Ex 7,9 vós Farahó: “Mostrats-ma senyal”,  digues a Aron: “Prin la tua verge e gita- 
Ex 8,1 Dix Déu a Moysèn: –Intra a Farahó e  digues a ell: “Açò diu nostra Senyor: Lexa 
Ex 8,16  E dix [*] Moysèn: –Parla a Aron e  digues-li: “Stin la tua mà e percut la  
Ex 9,13  ’t matí e està devant Faraó, e  digues a ell: “Açò diu nostro Senyor [*]:  
Ex 16,12  fills d’Israell. Parlla a ells e  digues-los: “Al vespra manjarets carns,  
Ex 23,1  tes mans axí que per un malvat  digues fals testimoni. 2 No saguiràs  
Ex 23,2  an fer mal, ne en juý de molts no  digues santència [*], 3 e hauràs mercè del 
Ex 31,13  13 –Parla als fills de Israell, e  digues a ells: “Guardat-vos que’ll  
Ex 32,34  de mon libre. 34 Tu emperò vé e  digues en aquest poble ço que he dit a tu: 
Lv 1,2  2 –Parlla alls fills d’Israell e  digues a ells: »Home que oferrà de  
Lv 12,2  2 –Parla als fils d’Israell e  digues a ells: »Fembra que haurà consabut  
Lv 17,2  e a tots los fills d’Israell e  digues a ells: Aquesta és la peraule que  
Ex 7,19  del flum.” 19 E dix Déu a Moysèn:  –Digues a Aron: “Prin la vergue e astín la 
Ex 8,5  les granotes.” 5 Dix Déu a Moysès:  –Digues a Aron: “Stin la tua mà sobra los  
Ex 11,2  aprés açò lexar-vos-ha axir. 2  Digues ara a tot lo poble que parla cascú  
Ex 16,9 ’ll Senyor. 9 E dix Moysèn a Aron:  –Digues a tota la universitat dells fills  
Ex 33,5  –Parla als fills d’Israell.  Digues-los que lo poble és de dura  
Lv 11,2  nostra Senyor a Moysèn e Aron: 2  –Digues als fills d’Israell: »Guardats  
Lv 21,17  Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 17  –Digues a Aron: »Hom de la tua sament per  
Lv 22,3 ells presenten. Yo són lo Senyor. 3  »Digues a ells e an aquells que vendran  
Ex 19,7  que’lls havia dites Déu que  digués a ells. 8 Respòs tot lo poble  
Ex 32,24 li ha esdevengut.” 24 Alls quals yo  diguí: “Aportau or.” E adugéran-lo a mi, 
Ex 25,3 Aquestes són les coses que pendran:  diners, aur e argent, e coure e arams, 4 e 
Ex 2,3  -la, e matéran-hi l’infant  dins, e posàran-la en la rebegina sobra  
Ex 21,14  ab enguan e’ll persaguex, de  dins mon altar lo deus pendra per ço que  
Ex 25,11  11 E cobriràs ella de fin aur,  dins e defora, e feràs desobra una corona, 
Ex 30,3 cobriràs ell d’aur net, axí com de  dins com per les spatlles entorn d’él e  
Ex 37,1  e mig. E cobrí-la d’aur pur, de  dins e de fora. 2 E féu a aquella un  
Lv 1,8 ordonats, enperò lo cap e tot ço de  dins, axí com la frexura 9 e los budells e 
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Lv 3,3  grex de la tella e tot lo grex que  dins ell és, 4 abdós los ronyons e los  
Lv 3,4  lombras, e en totes les parts de  dins, 5 de tot açò faça perfum sobra l’  
Lv 3,10 Senyor [*], 10 [*] 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 14,41 inmunde, 41 e la casa ferà raura de  dins [*] 42-43 [*] 44 e con lo sacerdot hi 
Lv 25,29  primer. 29 »Qui vendrà casa  dins los murs de la ciutat haurà licència  
Lv 25,29  haurà licència de reembra-la  dins lo temps de I any. 30 E si no la  
Ex 20,10  ne ton asse, ni ton pelegrí qui és  dintra de tes portes, 11 car VI dies són  
Ex 26,33  cobriment ab corbayons d’aur, e  dintra sterà l’arqua del testament, la  
Ex 27,8  ell. 8 No soldat, mas va e vach de  dintra feràs ell, axí com en lo munt te  
Ex 38,7  ans era comcavat, de taules, e  dintra vach. 8 E féu lo pitxer e lo bací  
Lv 16,2 null temps en lo santuari que és de  dintra la clausta devant la cuberta que  
Lv 21,23  23 axí dementra és la hora que  dintra lo vel no entre ne s’acost a la  
Ex 12,16  vós, acceptats aquells qui són  diputats aperallar de menjar. 17 E  
Ex 16,15  tots ensemps: «Man hu?», que vol  dir: «Què és açò?», cor no sabían què s’  
Ex 18,6  prop del munt de Déu, 6 e tramès a  dir a Moysèn: –Jo, Jetró, venc a tu ab la  
Ex 19,8  E com retornàs Mosèn a Déu per  dir-li la resposta, 9 dix-li Déu: –Ya  
Ex 7,9 8 E dix Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com  dirà a vós Farahó: “Mostrats-ma senyal”, 
Ex 21,5  per cabal ab son vestit. 5 E si  dirà lo serf: “Yo am nostre senyor e ma  
Ex 22,9  la rahó de abdossos, e aquell qui  dirà lo jutja smenerà II tants a son  
Lv 14,35  fer-ho-ha a saber al prevera e  dirà: “Enquax plagua de lebrosia és vist a 
Ex 4,1 creuran a mi ne oyran la mia veu, e  diran: “No aperech a tu nostre Senyor.” 2  
Ex 12,26  totes aquestes coses. 26 E com  diran a vós vostres fills: “Quina és  
Ex 32,12  ab mà fort e poderosa? 12 ¿E  diran los agepcians: “Per mal trasch ells  
Ex 3,14  –Yo són qui són. E dix: –Axí  diràs a ells fills d’Iraell: “Que és me  
Ex 3,15  altra veguada Déu a Moysèn: –Açò  diràs als fills d’Iraell: “Lo Senyor, Déu 
Ex 3,18  de Israell al rey de Agipta, e  diràs a ells: “Lo Senyor, Déu dels  
Ex 4,22  ço que no lex lo meu poble. 22 E  diràs açò a ell: “Açò diu nostro Senyor:  
Ex 7,16 colobra portaràs en la tua mà, 16 e  diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, 
Ex 8,20  Farahó, e †stà† a les ayguas, e  diràs a ell: “Açò diu Déu: Lexa anar lo  
Ex 13,8  8 E recomptats [*] en aquell dia e  diràs: “Aquest és lo dia que féu nostre  
Ex 19,3  apellà Moysèn del munt. Dix: –Açò  diràs a la casa de Jacob, e anunciaràs açò 
Ex 20,22  Déu. 22 E dix Déu a Moysèn: –Açò  diràs als fills d’Iraell: “Vós oÿts que  
Ex 22,28  sinó Déu. 21-27 [*] 28 »No  diràs mal de Déu ne no malayràs lo príncep 
Lv 9,3  aquells devant nostre Senyor. 3 E  diràs alls fills d’Israell: “Prenets un  
Lv 19,2  la companya dels fills d’Iraell e  diràs a ells: »Sans siau, car yo sant só,  
Lv 20,2  Moysèn dient: 2 –Aquestes peraules  diràs als fills d’Israell: [*] e dels  
Lv 25,2  2 –Parla als fills de Israell e  diràs a ells: »Quant intrats serets en la  
Ex 19,12 12 E ordoneràs tot lo poble entorn.  Diràs-los: “Guardats-vos que no pugets 
Lv 18,2  2 –Parla als fills d’Israell.  Diràs a ells: »Yo són Senyor Déu vostro. 3 
Lv 22,18  a Aron [*] e als fills d’Israell.  Diràs a ells: »Home de la casa de Israell  
Lv 23,2  2 –Parla als fills d’Israell.  Diràs a ells: »Aquestes són les festes  
Lv 23,10  10 –Parla als fills d’Israell.  Diràs a ells: »Com serets entrats en la  
Ex 3,13  que yo vaig als fills de Israell e  diré a ells: “Lo Déu de vostres paras me  
Ex 3,13  “Com és lo nom d’equell?”, què  diré a ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són  
Ex 12,27 “Quina és aquesta relegió?”, 27 vós  direts a ells: “Secrifici pasat és dell  
Lv 21,1  als sacerdots fills de Aron e  direts a ells: »No s’ansutza lo sacerdot  
Lv 25,20  de nengú. 20 La qual cosa si  direu què menjareu en lo VII any, si no  
Ex 16,23  ço que ha perlat Déu: Lo repòs del  disapta és santificat al Senyor. Totes  
Ex 16,25  Moysès: –Menjats aquell vuy, cor  disapta és de nostre Senyor; per amor de  
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Ex 20,8  8 »Remenbra’t que santifices lo  disapta. 9 VI dies obreràs e faràs tota la 
Ex 20,10 obra, 10 e’n lo dia VII, que és lo  disapta del Senyor ton Déu, reposaràs e no 
Ex 20,11  amor de açò banaý Déu lo dia del  disapta e santifichà. 12 »Honreràs ton  
Ex 31,13  a ells: “Guardat-vos que’ll  disapta meu colguats, car senyal és entra  
Ex 31,15  vostres obres; lo VII dia, que és  disapta, és repòs sant a nostre Senyor.  
Ex 31,16  16 Guarden los fills d’Israell lo  disapta e colguen aquell en lurs  
Ex 35,2  obra. Lo VII dia sarà a vós sant,  disapta e repòs de nostre Senyor, e aquell 
Ex 35,3  vostros habitacles en lo dia dell  disapta.” 4 Dix Moysèn a tota la coŀlació  
Lv 16,31 nostre Senyor serets mundats. 31 Lo  disapta é reposament, e aflagirets vostres 
Lv 23,3  faena; lo dia VII reposareu, car  disapta de repòs és, e serà anomenat sant. 
Lv 23,38 dels que presentar soleu lo dia del  disapta, e meys de vostres vots e promeses 
Lv 23,39  Lo dia primer e lo dia VIII serà  disapta, dia de repòs, 40 e pendreu a  
Lv 24,8  dell Senyor. 8 »Per cascuns  disaptas seran mudats devant lo Senyor,  
Lv 25,2  yo donaré a vosaltres, fareu los  disaptas del Senyor. 3 »Per VI anys  
Lv 26,35 35 en la terra dels hosts; ferà sos  disaptas e reposarà en los disaptas de sa  
Lv 26,35 ferà sos disaptas e reposarà en los  disaptas de sa soladat, per tant com no ha 
Lv 26,43  per ells conplaurà a si en los  disaptas seus sofirent soladat per ells; e 
Lv 25,4  los seus fruyts, 4 e en lo VII any  disapte serà de la terra, del reposament  
Lv 23,3  Nanguna faena no fareu en ell.  Disapte del Senyor és en totes les  
Lv 19,3  la mare e son para tema. »Los meus  disaptes guardau. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 26,2 lo Senyor Déu vostro. 2 Guardau los  disaptes e hajau tamença a mon santuari.  
Lv 26,34  plauran a lla terra los lurs  disaptes en tots los dies de la sua  
Lv 26,35  com no ha reposat en los vostres  disaptes quant habitàveu en aquella. 36 »E 
Ex 4,26  mi.» 26 E lexà aquell pus que hach  dit «nuvi de sanch a mi», per circuncisió. 
Ex 5,10  [*] e diguéran al poble: –Axí ha  dit Farahó: que no do a vós palla. 11  
Ex 7,13  e no oyí aquells, axí com havia  dit Déu. 14 Dix Déu a Moysèn: –Greu és lo  
Ex 8,15  cor e no oý aquells, axí com havia  dit [*]. 16 E dix [*] Moysèn: –Parla a  
Ex 8,19  Diguéran los ancantadors [*]: –Lo  dit de Déu és ací. E fou anderoÿt lo cor  
Ex 8,19 Farahó, e no oý ells, axí com havia  dit Déu a Moysèn. 20 E dix Déu a Moysès:  
Ex 9,12 Farahó, e no oí ells, axí com havia  dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 9,35  lo poble d’Israell, axí com havia  dit nostre Senyor [*]. 10,Tit Capítol Xª 1 
Ex 29,12 sobra lo corn de l’altar ab lo teu  dit, e lo romanent de la sanch gitaràs  
Ex 31,18  II taules [*] de pedra scrites del  dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXI 1 E viu lo 
Ex 32,8 adorat e han-li sacreficat, e han  dit que aquests són los déus [*], d’  
Ex 32,34  e digues en aquest poble ço que he  dit a tu: Vet que lo meu àngell irà devant 
Lv 4,6  dell testimoni, 6 e benyarà son  dit en aquella sanch e salpuçar-n’ha VII  
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany-hi son  dit e salbusch-na VII veguades contra lo 
Lv 4,30  lo sacerdot de lla sanch en lo seu  dit e toch-na los corns de l’altar de  
Lv 8,15  Pres Moysèn la sanch e benyà son  dit e tanyí los corns de ll’altar entorn. 
Lv 9,9  sanch dell quall [*] ell benyà son  dit, e toquà’n lo corn de l’altar e gità 
Lv 14,27  27 e banyar-hi-ha lo seu  dit dret e gitar-n’ha contra Déu VII  
Lv 16,14 de la sanch del tor e bany-hi son  dit e git-na VII veguades devan Déu [*]. 
Lv 16,19  19 e git-na VII veguades ab lo  dit, e denejarà ell e santificarà ell de  
Lv 17,14 tota carn en la sanch és. Per ço he  dit als fills d’Israell: La sanch de tota 
Ex 19,7  totes les peraules que’lls havia  dites Déu que digués a ells. 8 Respòs tot  
Ex 27,7 aram, 7 e metràs les perxes per les  dites anelles, e seran les perxes o barras 
Ex 29,41 ofertes, segons les coses que havem  dites, en odor de suavitat, 42 car  
Lv 11,23  IIII peus, sinó aquestes que havem  dites, lunyades sían de vós. 24 »E qui  
Ex 12,31 sacrificar al Senyor axí com havets  dits. 32 Vostres ovelles e vostros bous  
Ex 25,25  sercle que l’aur romendrà de IIII  dits d’alt, e sobra aquella feràs altra  
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Ex 37,12  [*] tot entorn, de ampla de IIII  dits [*]. 13 [*] angles a manera de IIII  
Ex 4,22  poble. 22 E diràs açò a ell: “Açò  diu nostro Senyor: Mon fill primer nat  
Ex 5,1  Farahó, e diguéran-li: –Açò  diu nostre Senyor, Déu de Israell: “Lexa  
Ex 7,17 has volgut oyr. 17 E per ço vet què  diu nostre Senyor: En açò antenas que yo  
Ex 8,1  a Farahó e digues a ell: “Açò  diu nostra Senyor: Lexa anar lo meu poble  
Ex 8,20  a les ayguas, e diràs a ell: “Açò  diu Déu: Lexa anar lo meu poble [*], 21  
Ex 9,1 a Farahó, e parla a ell e dix: “Açò  diu nostre Senyor Déu dels habreus: Lexa  
Ex 9,13  devant Faraó, e digues a ell: “Açò  diu nostro Senyor [*]: Lexa anar lo meu  
Ex 10,3  a Farahó, e diguéran a ell: –Açò  diu nostro Senyor, [*] dells habreus:  
Ex 11,4 devant tot lo pobble. 4 E dix: –Açò  diu nostre Senyor: “En la miga nit entraré 
Ex 32,27  de Leví, 27 als quals dix: –Açò  diu lo Senyor Déu d’Israell: “L’home  
Lv 3,14  de aquella en past del foch del  diumenga e lo grex que cobra lo ventra e  
Lv 13,2  en sa carn o en sa conna serà nada  diversa color o busanya o póstula o  
Ex 35,24  Déu, e tot lenyam de satim per fer  diverses obres. 25 E les fembres aportàvan 
Ex 38,3  aram. 3 E aparrallà a ús de aquell  diverses vaxells, axí com olles e  
Lv 14,56 rotura de carn de màcula luent e de  diverses colors d’aquelles 57 ab què’s  
Lv 19,19  e lo camp no’l sembreràs de  diverses levors. La vestedura [*] II fills 
Ex 31,5  o de pedras precioses, e de tota  diversitat de fusta. 6 E he donat a ell  
Ex 8,14  camps, 14 e ajustàran-les en  diversos munts, e la terra compodrí. 15 E  
Ex 37,16 cubertes de aur. 16 E los vaxells a  diversos usos de la taula, axí com olles,  
Lv 7,24  altres bèsties haurets en vostros  diversos usos; 25 e si algú menjarà lo sèu 
Lv 20,27  o dona en los quals ha sparit de  divinació, de mort muyra e ab pedras sían  
Ex 8,23  enmig de lla terra, 23 e posaré  divisió entre lo meu poble e lo teu. E  
Ex 1,18  18 E lo rey féu-les-se vanir e  dix: –Per què és açò que no volets fer ço  
Ex 2,7 infants dels hebreus és aquest. 7 E  dix sa germana a lla filla de Farahó: –Iré 
Ex 2,8  a tu aquest infant. 8 Ella li  dix: –Vé. Anà tantost la macipa, apellà la 
Ex 2,9  la mara de aquell. 9 A la qual  dix la filla de Farahó: –Prin aquest  
Ex 2,9 lo la mara e nodrí l’infant [*]. E  dix la filla de Farahó: –Guarda’l-ma  
Ex 2,13  viu II hebreus qui’s barelàvan, e  dix en aquell qui havia lo tort: –Per què  
Ex 2,14  lo agepcià? E temé’s Moysèn e  dix: «Per cert, sebuda és la cosa.» 15 E  
Ex 2,18 foren tornades a Ratxell, para lur,  dix-los: –Per què us sou axí cuytades de 
Ex 2,20  nostres ovelles. 20 E ell los  dix: –On és aquell home? Per què’ll  
Ex 3,3  romaguer cremàs, e no cremava. 3 E  dix [*]: 4 [*] –Moysès, Moysès! E ell  
Ex 3,6  en què stàs terra santa és. 6 E  dix: –Yo són lo Déu de tos paras, Déu de  
Ex 3,7 podia guardar contra Déu. 7 Al qual  dix lo Senyor: –Yo viu la aflicció del meu 
Ex 3,11  fills de Israell, de Agipta. 11 E  dix Moysès [*]: –Qui són yo, que vaja a  
Ex 3,12  fills de Israell de Agipta? 12 E  dix-li Déu: –Yo seré ab tu, e açò serà  
Ex 3,14  Déu a Moysèn: –Yo són qui són. E  dix: –Axí diràs a ells fills d’Iraell:  
Ex 3,15  “Que és me tramet a vós.” 15 E  dix altra veguada Déu a Moysèn: –Açò diràs 
Ex 3,17  sdevengudes a vós en Agipta, 17 e  dix que aportaré vós de la aflecció de  
Ex 4,1  Capítol IIII 1 E respòs Moysès e  dix: –No creuran a mi ne oyran la mia veu, 
Ex 4,13  -t’he què perleràs. 13 Aquell  dix: –Prech-te, Senyor, que hy trametas  
Ex 4,14  Senyor iresch-sa ab Moysèn e  dix: –Aron, ton frare [*], conech yo que  
Ex 4,18 Moysès e tornà a Itró, son sogre, e  dix a ell: –Iré ara e tornaré a mos frares 
Ex 4,18 e veuré si encara són vius. Al qual  dix: –Vé en pau. 19 Dix Déu a Moysèn en  
Ex 4,21  la verge de Déu en la mà. 21 E  dix a ell nostra Senyor: –Com te’n  
Ex 4,25  fill, e toquà los peus de aquell e  dix: «Tu est nuvi de sanch a mi.» 26 E  
Ex 4,27  sanch a mi», per circuncisió. 27 E  dix Déu a Aron: –Ix ancontre de Moysèn en  
Ex 4,30  tots los vells de Israell. 30 E  dix-los Aron totes les peraules que Déu  
Ex 5,4  en pastalència e en morteldat. 4 E  dix a ells lo rey de Agipta: –Per què  
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Ex 5,5  vostres fets! 5 E adonchs Farahó  dix a son consell: –Molt és lo poble de la 
Ex 5,5  E diguéran a ells: –Molts. E ell  dix: –Donchs, vejats quant saria ells si  
Ex 5,22  E retornà Moysèn a nostre Senyor e  dix: –Senyor, per què has apramut lo teu  
Ex 6,1 has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E  dix Déu a Moysèn: –Ara veuràs què faré a  
Ex 6,30  les coses que yo parle a tu. 30 E  dix Moysèn devant Déu: –Yo són en levis no 
Ex 7,8  LXXXIII com perlàran a Farahó. 8 E  dix Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós 
Ex 7,19  bavent les ayguas del flum.” 19 E  dix Déu a Moysèn: –Digues a Aron: “Prin la 
Ex 8,8  8 Apallà Farahó Moysèn e Aron e  dix: –Preguats lo Senyor que tolgue les  
Ex 8,9  sacrifich al Senyor, lur Déu. 9 E  dix Moysèn [*]: –Tu preguas a mi que  
Ex 8,16  axí com havia dit [*]. 16 E  dix [*] Moysèn: –Parla a Aron e digues-  
Ex 8,20  com havia dit Déu a Moysèn. 20 E  dix Déu a Moysès: –Leve’t bon matí, e stà 
Ex 8,25  25 Apellà Farahó Moysèn e Aron e  dix a ells: –Anats e sacrificats al vostra 
Ex 8,28 nostro axí com ha manat a nós. 28 E  dix Farahó: –Jo lexaré vós per ço que  
Ex 8,29  pus luny, e preguats per mi. 29 E  dix Moysès: –Yo axiré devant tu, e adoraré 
Ex 9,1  –Entra a Farahó, e parla a ell e  dix: “Açò diu nostre Senyor Déu dels  
Ex 9,8 Farahó e no lexà anar lo poble. 8 E  dix Déu a Mosyèn e Aron: –Prenets vostras  
Ex 9,13  com havia dit Déu a Moysèn. 13 E  dix Déu a Moysèn: –Leve’t matí e està  
Ex 9,22  de la padruscha.” 20-21 [*] 22 E  dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà devers  
Ex 9,27  E tramès Farahó a Moysèn e Aron, e  dix a ells: –Yo he peccat ara, e nostro  
Ex 9,29  de aquí avant no romanguats. 29 E  dix Moysèn: –Quant yo seré axit de lla  
Ex 10,1  Senyor [*]. 10,Tit Capítol Xª 1 E  dix Déu a Moysèn: –Entra a Faraó, car yo  
Ex 10,8  Moysèn e Aron a Farahó, lo qual  dix: –Anats e secrificats al Déu vostro  
Ex 10,16  Farahó apellà Moysèn e Aron e  dix a ells: –Yo he peccat [*]. 17 Prech- 
Ex 10,21 lexà anar los fills d’Iraell. 21 E  dix nostre Senyor: –Sten la tua mà,  
Ex 10,24  [*]. 24 E Faraó apellà Moysès e  dix a ells: –Anats e sacreficats al Senyor 
Ex 10,28  e no volch lexar anar ells. 28 E  dix Farahó a Moysèn: –Pertex-ta de mi, e 
Ex 11,4  Farahó e devant tot lo pobble. 4 E  dix: –Açò diu nostre Senyor: “En la miga  
Ex 11,8 –E devàllan tots aquests serfs a mi  –dix Farahó– e adoren-me dient: “Ix tu e 
Ex 11,9  Moysèn molt irat devant Farahó. E  dix nostro Senyor a Moysèn: –Ferehó no us  
Ex 12,1  terra. 12,Tit Capítol XII 1 E Déu  dix a Moysèn e Aron en terra de Agipte: 2  
Ex 12,31  a Moysèn e Aron en aquella nit e  dix: –Levats-vos e axits d’entre mon  
Ex 14,5  serfs d’aquel sobra lo poble, e  dix: –Què volen fer, ne què havem fet? Per 
Ex 14,13 a ells que morir en lo desert. 13 E  dix Moysèn al poble: –No us tamats, e  
Ex 15,9  enmig de la mar. 9 L’anamich  dix: «Jo’ls pesaguiré e’ls pendré, e  
Ex 15,26  e juhís, e aquí asejà ells 26 e  dix: –Si tu oyràs la veu dell Senyor, ton  
Ex 16,4  tota aquesta multitut de fam? 4 E  dix Déu a Moysèn: –Veus que yo plouré a  
Ex 16,9  mes contra’ll Senyor. 9 E  dix Moysèn a Aron: –Digues a tota la  
Ex 16,11  en nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn e  dix: 12 –Yo he oÿt lo mermurament dels  
Ex 16,23 recomptàran-ho a Moysèn, 23 e ell  dix: –Açò és ço que ha perlat Déu: Lo  
Ex 17,2 E pledejà lo poble a Moysèn [*]. E  dix [*] Moysèn: –Per què pledejàs contra  
Ex 17,5  un poch alepidar-me-han? 5 E  dix Déu a Moysèn: –Cuyta’t e vé devant lo 
Ex 17,14 son poble en boqua de coltell. 14 E  dix Déu a Moysèn: –Escriu açò per  
Ex 18,4  4 e l’altra havia nom Aliètzar,  dix: «Déu de mon para, tu est mon ajudador 
Ex 18,10  Déu havia fet a Israell [*], 10 e  dix: –Beneÿt sia nostre Senyor qui’ns ha  
Ex 18,14  viu so qu·ell havia fet [*],  dix: –Qu·és açò que tu fas al poble? Per  
Ex 18,15  tu del matí al vespre? 15 Al qual  dix Moysèn: –Lo poble ve a mi [*] 16 [*]  
Ex 19,7 apellà los majors nats del poble, e  dix-los totes les peraules que’lls  
Ex 19,9  a Déu per dir-li la resposta, 9  dix-li Déu: –Ya ara vendré a tu en una  
Ex 19,10  peraules de Déu al poble, 10 e  dix Déu a Moysèn: –Vé al poble e  
Ex 19,15 haguéran levades ses vestadures, 15  dix-los: –Stats aparalats lo terç dia, e 
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Ex 19,21  Com aquell li respongués, 21  dix a ell: –Devalla e testimonieja ab lo  
Ex 19,24  e santifica aquell.” 24 Al qual  dix Déu: –Vé e devalla, e pujaràs tu e  
Ex 20,1  Déu totes les peraules aqu [*]  dix: 2 –Yo són lo Déu Senyor teu qui’t  
Ex 20,22  a la caligua en què era Déu. 22 E  dix Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills d’ 
Ex 24,1  24,Tit Capítol XXIII 1 E a Moysès  dix: –Puga a nostro Senyor, tu e Aron,  
Ex 24,8  e scampà-la sobra lo poble e  dix: –Aquesta és la sanch del fermament  
Ex 24,14 pujà Moysèn en lo munt de Déu, 14 e  dix als vells: –Esparats-vos así entrò  
Ex 31,1 seus pobles. 31,Tit Capítol XXX 1 E  dix nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet que yo  
Ex 31,12  12 E perlà nostre Senyor a Moysèn;  dix-li: 13 –Parla als fills de Israell,  
Ex 32,7  7 Parlà nostre Senyor a Moysèn e  dix: –Vé e devalla, car lo teu poble ha  
Ex 32,9  terra de Agipta. 9 E altra veguada  dix nostre Senyor a Moysèn: –Yo veg que  
Ex 32,27  los fills de Leví, 27 als quals  dix: –Açò diu lo Senyor Déu d’Israell:  
Ex 32,29  dia quax XXIII milia hòmens. 29 E  dix Moysèn: –Consacrets les vostres mans  
Ex 33,5  mès nengú son preu sobra ells. 5 E  dix nostre Senyor a Moysèn: –Parla als  
Ex 33,14  aquest poble e aquesta gent. 14 E  dix nostre Senyor: –La mia fas irà devant  
Ex 33,18  matex he conagut per nom. 18 E ell  dix: –Mostra a mi la tua glòria. 19 Respòs 
Ex 33,20  qui’m plaurà. 20 E altra veguada  dix: –Tu no pots veure la mia faç, car no  
Ex 33,21  home que visque. 21 Altra veguada  dix: –Vet así és lo loch ab mi, e staràs  
Ex 34,1  veura. 34,Tit Capítol XXXIII 1 E  dix Déu a Moysèn: –Talla a tu II taulles  
Ex 34,6  nuu, stech Moysèn ab ell [*] 6 [*]  dix: –Senyorador, Senyor Déu misericordiós 
Ex 34,9  e ancorbà’s en terra e adorà, 9 e  dix: –Senyor, si yo trob gràcia devant tu, 
Ex 35,1 la companya dels fills d’Israell e  dix a ells: –Aquestes són les coses que  
Ex 36,6  poble que no’ns és nesesari. 6 E  dix Moysèn que fésan cridar per la host  
Lv 1,1  del tebernacle del testimoni e  dix: 2 –Parlla alls fills d’Israell e  
Lv 4,1  IIIIº 1 E parlà Déu a Moysèn e  dix: 2 –Parla als fills de Israell: »Ànima 
Lv 6,19  19 Perlà nostre Senyor a Moysèn e  dix: 20 –Aquesta és la oferta de Aron e de 
Lv 8,5  a la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e  dix: –Aquesta és la peraulla que nostro  
Lv 9,6  tota la multitut devant Déu, 6  dix Moysèn: –Aquesta és la peraula que  
Lv 9,7 e aparà a vós la glòria d’ell. 7 E  dix a Aron: –Acosta’t a l’altar e  
Lv 10,4  de Ozibell, avoncle de Aron, e  dix a ells: –Anats e prenets vostres  
Lv 10,6 Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, e  dix: –Vós no tonrets vostres caps ne  
Lv 10,8  féran tot ço que manà Moysèn. 8 E  dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és qui pot  
Lv 16,2  e moriren. 2 Menà Déu a Moysèn e  dix: –Parla a Aron ton frare que no entra  
Lv 17,8 seran aprés d’ells. 8 »E a’quells  dix: Home de lla casa de Israell e dells  
Ex 1,9  nou, lo qual no conexia Josep. 9  Dix a son poble: –Veus que lo poble d’  
Ex 1,15  servían ells ab duresa de cor. 15  Dix lo rey de Egipte a II juÿes medrines  
Ex 2,6  que plorava. Hach-ne piatat.  Dix: –Dels infants dels hebreus és aquest. 
Ex 3,5  Moysès! E ell respòs: –Ací són. 5  Dix a ell: –No t’ecosta ací. Descalsa’t  
Ex 3,13  a Déu sobra lo munt aquest. 13  Dix Moysèn al Senyor: –Vet que yo vaig als 
Ex 3,14  d’equell?”, què diré a ells? 14  Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui són. E dix:  
Ex 4,2  “No aperech a tu nostre Senyor.” 2  Dix Déu a ell: –Què’s axò que tens en la  
Ex 4,3  la mà tua? E ell respòs: –Verge. 3  Dix nostre Senyor: –Gita-la en terra.  
Ex 4,4  e fugí Moysèn devant ella. 4  Dix Déu: –Sten la tua mà e pren-la per  
Ex 4,6  tos paras, Abram, Ysach e Jacob. 6  Dix-li altra veguada nostre Senyor: –Mit 
Ex 4,7  la’n masela, blancha com a neu. 7  Dix-li Déu: –Torna la mà en ton si. E  
Ex 4,10  dell flum tornerà en sanch. 10  Dix Moysèn: –Prech-te, mon Senyor, que  
Ex 4,11  la bocha, e só tart de lengua. 11  Dix Déu a ell: –Qui féu la boqua de ll’  
Ex 4,19  vius. Al qual dix: –Vé en pau. 19  Dix Déu a Moysèn en Madian: –Vé e torna- 
Ex 7,1  ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit 1  Dix Déu a Moysès: –Vet que yo t’he  
Ex 7,14  aquells, axí com havia dit Déu. 14  Dix Déu a Moysèn: –Greu és lo cor de  
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Ex 8,1  ferí lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1  Dix Déu a Moysèn: –Intra a Farahó e digues 
Ex 8,5 tos serfs antraran les granotes.” 5  Dix Déu a Moysès: –Digues a Aron: “Stin la 
Ex 8,10  Ell respòs: –Fes ço que’t plàcia.  Dix ell: –Yo faré axí com la tua peraula,  
Ex 8,26  al vostra Déu en aquesta terra. 26  Dix Moysès: –No’s pot axí fer †menys de  
Ex 9,1  lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIª 1  Dix Déu a Moysèn: –Entra a Farahó, e parla 
Ex 10,9  e secrificats al Déu vostro [*]. 9  Dix Moysès: –Ab nostres mullers e ab  
Ex 10,12  sa isquéran devant Farahó. 12  Dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobra la 
Ex 10,25  e vostras infants [*]. 25  Dix Moysès: –¿Tu deràs en nostres  
Ex 11,1  la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1  Dix Déu a Moysèn: –Encara tocaré Farahó de 
Ex 12,21  Moysèn tots los vells d’Israell.  Dix a ells: –Anats e prenets un animal per 
Ex 12,43  d’Israell en lurs generacions. 43  Dix Déu a Moysèn e Aron: –Aquesta és la  
Ex 13,3 [*] bestiars, cor meus sots tots. 3  Dix Moysès al poble d’Irell: –Remenbrats  
Ex 14,15 vós. E per ço, calats vosaltres. 15  Dix Déu a Moysèn: –De què’t clamas a mi?  
Ex 14,26  sa conbat per ells contra nós. 26  Dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobra la 
Ex 16,8  som, que mermurats contra nós? 8  Dix Moysèn: –Nostre Senyor derà a vós en  
Ex 16,15 és açò?», cor no sabían què s’era.  Dix Moysèn: –Aquest és lo pa que us dóna  
Ex 16,19  que havia obs a son menjar. 19  Dix Moysèn a ells: –Nangú no estoig e’ll  
Ex 16,25  fou trobat vèrmens en aquells. 25  Dix Moysès: –Menjats aquell vuy, cor  
Ex 16,28  ço que colísan, e no trobàran. 28  Dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant no  
Ex 16,32  semblant de crespells ab mel. 32  Dix Mosèn: –Aquesta és la peraula la qual  
Ex 16,33  gitats de terra d’Egipta.” 33  Dix Moysèn a Aron: –Prin un vaxell e meti  
Ex 17,9  los fills d’Israell en Rabidí. 9  Dix Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí com  
Ex 18,17  de Déu e la lig de aquell. 17  Dix Jetró: –No és bona la cosa que tu fas, 
Ex 19,3  e Déu apellà Moysèn del munt.  Dix: –Açò diràs a la casa de Jacob, e  
Ex 19,23  per ço que ells no sien ferits. 23  Dix Moysèn a Déu: –No porà nangú pujar al  
Ex 20,20 Déu ab nós per ço que no muyram. 20  Dix Moysèn al poble: –No us temats, car  
Ex 24,12  Senyor, e menjàran e baguéran. 12  Dix nostre Senyor a Moysèn: –Puja a mi en  
Ex 32,2  no sabem què li és sdevengut. 2  Dix-los Aron: –Aportats-me les  
Ex 32,5  devant ell, e alçà sa veu e cridà.  Dix: –Demà és festa a Déu. 6 E levàran-  
Ex 32,17  17 Oyí Josuè lo brogit dell poble.  Dix a Moysèn: –Crits de batalla oig en la  
Ex 32,21  a beura als fills d’Israell. 21  Dix a Aron: –Què ha fet a tu aquest poble, 
Ex 32,26 enmig del portal de lla alberguada.  Dix: –Si nangú és de nostre Senyor, vengue 
Ex 32,31  E retornà Moysès a nostre Senyor.  Dix: –Senyor, prech-ta per aquest poble  
Ex 33,12  defora lurs tabernacles. 11 [*] 12  Dix Moysèn a nostre Senyor: –Tu manes que  
Ex 34,27 cogues cabrit ab let de sa mara. 27  Dix nostre Senyor a Moysèn: –Scriu a tu  
Ex 35,4  en lo dia dell disapta.” 4  Dix Moysèn a tota la coŀlació dells fills  
Lv 6,1  serà perdonat [*] 19 [*]. 6,Tit  1  Dix nostre Senyor a Moysèn: 2 –Ànima qui  
Lv 9,1  e tots los mayors nats d’Israell.  Dix Aron: 2 –Prin un vadell fill de bou  
Lv 10,3 a ells, e foren morts devant Déu. 3  Dix Moysèn a Aron: –Açò és açò que parlà  
Lv 10,16  que romanguéran fills de Aron.  Dix: 17 –Per què no mengàs lo sacrefici  
Lv 21,1  en ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1  Dix de cert lo senyor a Moysèn: –Parla als 
Lv 17,12  e perdonerà. 12 E per amor de açò  dixí als fills d’Israell: Tota ànima de  
Ex 5,10  poble: –Axí ha dit Farahó: que no  do a vós palla. 11 Anats e cullits-na en 
Ex 21,32  [*] serventa serà farida per ell,  do a son senyor XXX sicles d’argent, e lo 
Ex 32,29  o en vostres fraras, per ço que  do a vós banadicció. 30 E’n l’altra dia  
Lv 6,6  ofira un moltó nèdeu del folch, e  do aquell al sacerdot segons la stimació  
Ex 39,9  e de li tortís, 9 e fo codrat e  dobla, de masura de I palm, 10 e posà en  
Ex 16,29  29 Vejats, cor Déu dóna a vós [*]  doblament lo menjar en lo VIª dia.  
Ex 22,4  o sia ovella, restituesca-ho en  doble. 5 E si algú guastarà camp o vinya  
Ex 28,16  tortís. 16 E feràs ell quadrat en  doble, e heurà un palm de larc e altra  
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Ex 39,15  lo hosen cadenes d’aur net en  doble, 16 e II ganxos que tenían II anells 
Ex 26,9 de V en V, e axí que lla sisena sia  doblegada e stigua en lo treginat de la  
Lv 26,18  -hy les iniquitats vostres a VII  dobles per los vostras peccats, 19 e  
Ex 28,30  E posaràs en lo hossen los juýs de  doctrina e de veritat que seran en lo pits 
Ex 35,31  d’entaniment e de sciença en tota  doctrina, 32 a cogitar e a fer la obra en  
Lv 8,8  adobà l’hosen, en lo quall era  doctrina e veritat. 9 E posà-li la  
Ex 20,25  no adifiquas aquell ab pedres  doladises, cor si tu leveràs tayant sobra  
Ex 15,25  en les ayguas, les ayguas tornàran  dolces. E aquí ordonà los manaments e  
Lv 26,1  XXVI No fareu a vosaltres ýdola ni  dolediç ni títols redresareu, ni gran  
Ex 3,8 en les lurs obres, 8 e yo sé la lur  dollor. Són devellat per rahó que’lls  
Lv 26,41 terra batalívol entrò a tant que’s  don vergonya la icnocenta pensa lur. »E  
Lv 18,23  ne t’anleguiràs ab ella. La  dona no’s sotmetrà a nangun animal ne’s  
Lv 20,27 pobles perquè fóseu meus. 27 »Hom o  dona en los quals ha sparit de divinació,  
Lv 24,10  E veus que ha exit un fill de una  dona de Israell que enjendrat havia de un  
Ex 6,13  13 E parlà Déu a Moysèn e Aron, e  donà manament als fills d’Iraell e a  
Ex 9,23  verge vers lo cel e nostro Senyor  donà trons e pedruscada e descoriments de  
Ex 32,20  Escampà-lo sobre les ayguas e  donà-les a beura als fills d’Israell.  
Ex 36,1  los hòmens savis als quals Déus  donà saviesa e entamiment que sabésan fer  
Lv 8,7  e vastí a ell lo paŀli e demunt li  donà l’afot, 8 e sanyí a ell ab cordes de 
Lv 26,45  menaments e juýs e leys les quals  donà lo Senyor entre si e los fills d’  
Ex 12,36  vaxells d’argent e d’aur. 36  Donà nostra Senyor gràcia al seu poble  
Ex 31,18 en lo VII sessà de la sua obra.” 18  Donà nostre Senyor an lo munt de Sinaý a  
Ex 16,15 Dix Moysèn: –Aquest és lo pa que us  dóna lo Senyor per menjar. 16 Aquesta és  
Ex 16,29  ne la lig? 29 Vejats, cor Déu  dóna a vós [*] doblament lo menjar en lo  
Ex 5,16  diguéran a Faraó: –Palla no’ns és  donada e la obra nos és manada fer. Som  
Ex 5,18 donchs, e obrats, car palla no serà  donada a vós, e retets segons costuma lo  
Ex 21,30 E si remsó serà mesa sobra ell, sia  donada per la ànima de aquell, o qualqua  
Ex 36,2  hòmens ensemps als quals Déu havia  donada saviesa, e encara aquells qui de  
Lv 11,38 35-37 [*] 38 E si algú serà  donada aygua sobra samença e aprés serà  
Lv 19,20  noble emperò ab preu no remuda ni  donada a libertat, seran batuts abdossos e 
Ex 5,16  vostres serfs? 16 Palla no’ns és  donade e som batuts. E diguéran a Faraó:  
Ex 12,25  la terra la quall nostro Senyor és  donador a vós, axí com ha feta covinença,  
Ex 22,17  E si lo para d’ela no la hy volia  donar per muller, deu-li donar la moneda 
Ex 22,17 hy volia donar per muller, deu-li  donar la moneda del dot lo qual ha  
Lv 7,36  36 que manà a ells lo Senyor  donar alls fills d’Israell en relegió  
Lv 12,6  dell tabernacla del testimoni e  donar-ho-ha al sacerdot, 7 que ho  
Lv 22,25  al Déu vostre ni nanguna cosa que  donar volrà, car corupta és e maculada;  
Lv 22,25  és e maculada; nanguna cosa que  donar volrà no li pendreu. 26 Perlà nostre 
Lv 15,14  del tabernacle del testimoni e  donarà aquells al sacerdot, 15 lo qual  
Ex 7,4 E no oyrà a vós lo rey Farahó, e yo  donaré plagua en Agipte, e trauré les mies 
Ex 24,12 –Puja a mi en lo munt e stà aquí, e  donaré a tu II taules de pedra e la ley e  
Ex 33,14  –La mia fas irà devant tu, e repòs  donaré a tu. 15-17 [*] –[*] car tu has  
Lv 20,24  Posaÿu la terra de ells, la qual  donaré a vosaltres en haratat, terra  
Lv 23,10  entrats en la terra la quall jo us  donaré e haureu saguades les messes,  
Lv 25,2  serets en la terra la qual yo  donaré a vosaltres, fareu los disaptas del 
Lv 25,21  ne collireu vostres fruyts, 21  donaré la mia benedicció a vosaltres lo VI 
Lv 26,3  us man observareu e fareu aquells,  donaré a vosaltres pluja en lo temps, 4 e  
Lv 26,19  la supèrbia de la vostra duresa, e  donaré a vosaltres desobre cel axí com a  
Ex 13,5 quals jurà a vostres paras que’lls  donaria aquí terra fluent de let e de mel. 
Ex 6,8  quall yo levé la mia mà per ço que  donàs ella a Abram e Ysach e Jacob, e yo  
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Lv 25,38  aduyt de la terra de Agipta perquè  donàs a vosaltras la terra de Canahan [*]. 
Ex 31,6 de tota diversitat de fusta. 6 E he  donat a ell per companyó Holiab, fill de  
Ex 35,34  que pot éser trobat en farer 34 ha  donat en lo seu cor. E Holiap, fill de  
Lv 6,5  la V part més al senyor al qual ha  donat lo dan. 6 E per lo seu peccat ofira  
Lv 20,4  senyoria, lexarà l’hom que havia  donat de la sament sua a Maloch e no’l  
Lv 24,20  aytal farida o nafra com haurà  donat, aytal la sostenrà e de açò serà  
Lv 23,38 e meys de vostres vots e promeses e  donatius al Senyor. 39 »Del XV dia del mes 
Ex 5,5  vejats quant saria ells si’ls  donàvets repòs de lles obres. 6 E manà en  
Ex 5,18  a sacreficar a Déu.” 18 Anats,  donchs, e obrats, car palla no serà donada 
Ex 6,12  fills d’Israell no’m volen oyr;  donchs, ¿com ma oyrà Farahó? Guarda com yo 
Ex 36,1  36,Tit Capítol XXXV 1 Faéran,  donchs, Bestel e Holiab e tots los hòmens  
Lv 18,28  e ensutzàran aquella. 28 Guardau,  donchs, que a vosaltres en senblant manera 
Lv 20,25  pobles. 25 Seperau vosaltras,  donchs, la bèstia munda de lla inmunda e  
Lv 21,8  pans del sacrifici presenta. Sia,  donchs, sant, que yo sant só [*] qui  
Lv 26,41  lo contrari a mi. 41 Caminaré yo  donchs contra ells e amanaré a ells en la  
Ex 2,14  ha fet príncep ne jutge sobre nós?  ¿Donchs, vols-ma tu auciura axí com  
Ex 3,10  per los agepcians són aflegits. 10  Donchs, vina, e trametré’t a Farahó, e  
Ex 5,5 diguéran a ells: –Molts. E ell dix:  –Donchs, vejats quant saria ells si’ls  
Ex 18,21  e lla obra que deguéran fer. 21  Donchs, tria de tot lo poble hòmens  
Ex 33,13  e he trobada gràcia devant tu. 13  Donchs, si yo trob ara gràcia devant tu,  
Lv 17,11  de la carn en la sanch és, e yo  doné aquella a vós sobra l’altar meu a  
Ex 20,12 terra la qual nostra Senyor ton Déu  dóne a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No  
Ex 13,11 segons que ha jurat a tos pares que  donerà aquella a tu, 12 depertiràs aquells 
Ex 30,14 aquells que hauran de XX anys amunt  donerà lo preu tot a nostre Senyor. 15 Lo  
Lv 26,36  »E los que de vosaltres romendran  doneran pahor en los coratges d’éls en  
Ex 5,7  e als altres: 7 –D’aquí avant no  donets gens de palla al poble per mesclar  
Ex 9,19  entrò en aquest present temps. 19  Donques, ajusta ara ton bastiar e tot ço  
Ex 23,8  dells malvats. 8 No pendràs  dons, car axórban los savis e fan torse la 
Ex 28,38  los fills d’Israell en tots sos  dons e en totes ses ofertes. E serà la  
Ex 35,29  ab pensa devota ofaríran lurs  dons de què fésan la obra que havia manada 
Ex 36,3  3 liurà a ells tots los universos  dons dels fills d’Israell. E com la obra  
Ex 36,4  cosa los mestres, vaent que’lls  dons muntiplicàvan, vanguéran 5 a Moysèn e 
Ex 38,24 en [*] del santuari [*] fo ofert en  dons fóran XXVIIIIª quintars e DCCXXX  
Lv 2,12  de aquelles ofertes [*] e lurs  dons, e [*] sien conpostes sobra l’altar  
Lv 2,14 sal. 14 »Si en altra manera oferràs  dons de les tues promícies de tos fruyts a 
Lv 17,5  de açò deven ofarir sacrificis e  dons los sacerdots dells fills d’Israell, 
Ex 22,16  abans que lla haya sposada [*]  dormirà ab ella, ferà a ella dot e pendrà  
Lv 14,47  inmunde entrò al vespra; 47 e qui  dormirà en aquella o hy menjarà, leverà la 
Lv 15,4  4 Tota la strada en la qual ell  dormirà, e en la qual él siurà, inmunda  
Lv 15,24  dies, e en tots los lochs on ell  dormirà ensutzerà. 25 »Fembra qui per  
Lv 15,26  de les mèstrues; 26 e lo loch on  dormirà e on siurà serà ensutzat, 27 e qui 
Lv 19,20  no la vestiràs. 20 »L’homa si  dormirà ab fembra ab pertisipació de  
Lv 20,12  [*]. 9-11 [*] 12 »Si algú  dormirà ab sa nora, cadescú muyra, car  
Lv 20,13 la sanch [*] sia sobra éls. 13 »Qui  dormirà ab mascle ab participació  
Lv 26,6  6 deré pau en vostres encontrades,  dormireu e no serà qui us despert,  
Ex 16,22 ’s. 22 E en lo dia VIª collían-na  dos tants [*]. E vanguéran tots los  
Ex 25,17 »E feràs una clausta de fin aur, de  dos colzos e mig [*] de ample. 18 E faràs  
Ex 25,18  e mig [*] de ample. 18 E faràs  dos xerobins d’aur betadís, e posaràs un  
Ex 27,7  e seran les perxes o barras en  dos lats de l’altar per portar ell. 8 No  
Ex 22,16  [*] dormirà ab ella, ferà a ella  dot e pendrà per muller. 17 E si lo para  
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Ex 22,17  deu-li donar la moneda del  dot lo qual ha costumat de pendra les  
Ex 28,5  a cecerdots. 5 E ells pendran lo  drap de collor [*] vermella [*] de li  
Ex 28,6  6 e feran lo ephot de color de  drap d’aur e de color blau e de porpra e  
Ex 28,40 feràs als fills de Aron gonelles de  drap de li, e feràs a ells bregués e  
Ex 35,19 li a servitut de lla santedat, e lo  drap de la santedat a Aron, al primer, e  
Ex 12,34  que levàs, la lur pasta liguada ab  draps sobra lurs musclos. 35 E faéran los  
Ex 35,19 de lla cort e les cordes, 19 e lurs  draps de li a servitut de lla santedat, e  
Ex 35,19  santedat a Aron, al primer, e los  draps de servir a sos fills, a servir a mi 
Ex 39,1  vermella e de li tortís faéran  draps brodats a obs de la santadat, dels  
Ex 39,41  tabernacle, e la tenda [*], 41 e  draps brodats a sarvir en la santadat per  
Lv 6,11  11 e puys despularà’s aquests  draps e vastir-se-n’han d’altres, e  
Ex 40,31  com manà nostre Senyor. 31 E fou  dreçat lo palau entorn del tabernacla, e  
Ex 40,2  mes e en lo primer dia del mes,  dreceràs lo tabernacle del testament. 3 E  
Lv 11,30  de aquests segons lurs genus, 30 e  dregó e sargantana e camalehon e luert e  
Ex 14,22  e era la mar axí com a mur a lla  dresta de aquells a e lla sinestra. 23 E  
Ex 15,6 és agranaïda en fortalesa, e la tua  drestra, Senyor, ha farit los anamichs, 7  
Ex 13,17  dells falisteus, qui’lls era  dret pasatja, que per ventura no’s  
Ex 15,26  ton Déu, e feràs devant ell ço que  dret és, e obayràs los seus manaments e  
Ex 29,28  en part a Aron e a sos fills en  dret de setgle alls fills d’Israell, car  
Lv 3,17  suau al Senyor [*]. 17 »Perdurable  dret en les generacions, en tots los  
Lv 6,22  per lo sacerdot qui del para per  dret sucehirà, 23 e tot sacrifici dells  
Lv 9,16  l’holocaust e féu-lo per son  dret. 17 E sacreficà-li presentalla e  
Lv 14,7  mundat VII veguades per ço que de  dret sia purgat, e puys lex anar lo perdal 
Lv 14,25  qui és mundat e sobra 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 prevera de l’oli del 
Lv 14,27  27 e banyar-hi-ha lo seu dit  dret e gitar-n’ha contra Déu VII  
Lv 14,28  orella dreta de aquell e lo polze  dret de la sua mà e del peu altrasí en lo  
Lv 14,53  per la casa e serà mundada per  dret. 54 »Aquesta és la ley de tota lebra  
Lv 25,31 serà la casa que no ha muralla, per  dret de camps serà vanuda, car si abans  
Lv 25,46  aquests haureu per sclaus, 46 e ab  dret de haretatja rematreu als suceÿdors e 
Ex 15,6  axí com a pedra. 6 Senyor, la tua  dreta és agranaïda en fortalesa, e la tua 
Lv 7,32  tabernacle [*] 31 [*]. 32 E la mà  dreta del sacrefici pesificable serà en  
Lv 7,33  de Aron hauran en lur part la cama  dreta. 34 E lo pits de la alçadura [*], e  
Lv 8,27  E tot açò liurà a Aron ab la cama  dreta e a sos fills. Los quals com ho  
Lv 14,25  sobra l’estrem de lla orella  dreta de aquell qui és mundat e sobra lo  
Lv 14,28  -n’ha l’astrem de la orella  dreta de aquell e lo polze dret de la sua  
Lv 9,21  e los pits de aquells e les cames  dretas depertí Aron e alçà-ho devant Déu 
Lv 11,17  15-16 [*] 17 e musol e òliba e  duch 18 e’l signe, que és ocel gran com  
Ex 28,7  e de li tortís, obre brodade, 7 ab  dues les spatlles junyents d’emdoses sos  
Lv 13,43  lo sacerdot, condapna-lo que és  dupta de lepra que és nada en la calvva.  
Ex 10,10  e vostres infants? Per què havets  dupte, ne per què pansats mal? 11 No serà  
Ex 6,9 treball de lur sparit e per lo obra  dura. 10 E perllà Déu a Moysèn dient: 11  
Ex 32,9  –Yo veg que aquest poble és de  dura servitut. 10 E ara lexa ell a mi, e  
Ex 33,3  ab tu, car aquest poble és de  dura servitut, per ço que per ventura no  
Ex 33,5  Digues-los que lo poble és de  dura servitut. Una veguada pujaré ab tu e  
Ex 34,9  ara ab nós, car aquest poble és de  dura servitut, e tolràs-nos les nostres  
Ex 15,11  granesa e en santedat, terrible e  durabla e faent meraveles? 12 Estanist la 
Ex 1,14  e en tota lur obra servían ells ab  duresa de cor. 15 Dix lo rey de Egipte a  
Ex 3,7  e oyí la lur clamor per raó de lla  duresa de aquells qui’lls opromían en les 
Lv 26,19 e trencaré la supèrbia de la vostra  duresa, e donaré a vosaltres desobre cel  
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Ex 1,6  ja era en Egipte. 6 Murí Josep  e tots sos frares e tota la generació de  
Ex 1,6  6 Murí Josep e tots sos frares  e tota la generació de aquels, 7 e los  
Ex 1,7  e tota la generació de aquels, 7  e los fills de Israell fructificàran e  
Ex 1,7  los fills de Israell fructificàran  e germinaren e cresquéran e complíran la  
Ex 1,7  Israell fructificàran e germinaren  e cresquéran e complíran la terra. 8 E  
Ex 1,7  e germinaren e cresquéran  e complíran la terra. 8 E levà’s en le  
Ex 1,9  que lo poble d’Israell és ab nós,  e és molt fort. 10 Vanits e sapiam quant  
Ex 1,10  ab nós, e és molt fort. 10 Vanits  e sapiam quant muntiplicarà, e opremam-  
Ex 1,10 Vanits e sapiam quant muntiplicarà,  e opremam-los per ço que per ventura no  
Ex 1,10  per ventura no muntiplicàsan masa,  e que escomoguésan contra nós e·ns fésan  
Ex 1,10 masa, e que escomoguésan contra nós  e·ns fésan gera, e que se anadísan ab  
Ex 1,10  contra nós e·ns fésan gera,  e que se anadísan ab nostros anamichs, e  
Ex 1,10  se anadísan ab nostros anamichs,  e que·ns gitàsan de lla terra e que hy  
Ex 1,10  e que·ns gitàsan de lla terra  e que hy antràsan ells. 11 E matéran sobra 
Ex 1,12  opromien, eytant més muntiplicàvan  e crexían. 13 E los agepcians haguéran en  
Ex 1,13  en oy los fills de Israell,  e opremien-los e scarnían-los e  
Ex 1,13  fills de Israell, e opremien-los  e scarnían-los e anvejàvan-los, 14 e·n 
Ex 1,13  e opremien-los e scarnían-los  e anvejàvan-los, 14 e·n amargor  
Ex 1,14  -los e anvejàvan-los, 14  e·n amargor aportàvan la vida de aquells,  
Ex 1,14  aportàvan la vida de aquells,  e fèyan-los fer regoles de brach mesclat 
Ex 1,14  regoles de brach mesclat ab palla,  e ab tot servey en lo camp e en tota lur  
Ex 1,14  palla, e ab tot servey en lo camp  e en tota lur obra servían ells ab duresa  
Ex 1,15  qualls la una havia nom Siphorà,  e l’altra, Puà–, 16 manant a elles:  
Ex 1,16 serà l’infant mascle, ociets-lo,  e si serà fembra, restaurats-la. 17 E  
Ex 1,17 E les fembres taméran nostre Senyor  e no faéran lo manament d’ell, ans  
Ex 1,18  18 E lo rey féu-les-se vanir  e dix: –Per què és açò que no volets fer  
Ex 1,19  ho saben fer axí bé com nós,  e abans que nós venguam ja han fet elles.  
Ex 1,20  20 E féu Déu bé a les medrines,  e muntiplicà lo poble, e fóran molt  
Ex 1,20  medrines, e muntiplicà lo poble,  e fóran molt confortats. 21 E per ço com  
Ex 1,22  nexerà, sia gitat en lo flum,  e si és fembra, restaurats-la. 2,Tit  
Ex 2,1  exí un home de la casa de Leví,  e pres muller de aquella matexa casa, 2 la 
Ex 2,2  matexa casa, 2 la qual concebé  e parí un fill. E veren a ell molt bel, e  
Ex 2,2  un fill. E veren a ell molt bel,  e amaguàran-lo per III mesos. 3 E com  
Ex 2,3 sallar, faéran una erqueta de bova,  e anbreguàran-la de brach, e  
Ex 2,3  bova, e anbreguàran-la de brach,  e enpaguntàran-la, e matéran-hi l’  
Ex 2,3 -la de brach, e enpaguntàran-la,  e matéran-hi l’infant dins, e posàran- 
Ex 2,3  la, e matéran-hi l’infant dins,  e posàran-la en la rebegina sobra la  
Ex 2,5  per ço que·s levàs en lo flum,  e les sues mecipes anàvan sobra la riba  
Ex 2,6 de ses mecipes. E pres la caxeta, 6  e com la obrísan véran l’infant que  
Ex 2,7 germana a lla filla de Farahó: –Iré  e cridaré a tu una fembra de lles hebrees  
Ex 2,9  de Farahó: –Prin aquest infant  e nodrex-lo’m, e yo logar-te-n’he. 
Ex 2,9  aquest infant e nodrex-lo’m,  e yo logar-te-n’he. Pres-lo la mara 
Ex 2,9  -te-n’he. Pres-lo la mara  e nodrí l’infant [*]. E dix la filla de  
Ex 2,11  crescut Moysèn, axí a sos frares  e viu lur aflicció. E havia un home  
Ex 2,12  de sos frares, que era hebreu, 12  e guardà deçà e dellà, e viu que no hy  
Ex 2,12  que era hebreu, 12 e guardà deçà  e dellà, e viu que no hy havia null hom,  
Ex 2,12  hebreu, 12 e guardà deçà e dellà,  e viu que no hy havia null hom, [*] aucís  
Ex 2,12  null hom, [*] aucís lo egepcià  e ameguà’l en la erena. 13 E axí en lo  
Ex 2,13  erena. 13 E axí en lo segon jorn,  e viu II hebreus qui’s barelàvan, e dix  
Ex 2,13  e viu II hebreus qui’s barelàvan,  e dix en aquell qui havia lo tort: –Per  
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Ex 2,14  lo agepcià? E temé’s Moysèn  e dix: «Per cert, sebuda és la cosa.» 15 E 
Ex 2,15  E fogí Moysèn devant Farahó,  e stech en terra de Median, e asec-sa  
Ex 2,15 Farahó, e stech en terra de Median,  e asec-sa prop del pou. 16 E lo senyor  
Ex 2,16  vanguéran al pou per poar aygua  e omplir les piques per abeurar lo bastiar 
Ex 2,17  17 E sobravanguéran los pastors  e menesàran-les. E levà’s Moysès e  
Ex 2,17 e menesàran-les. E levà’s Moysès  e defensà les infantas e abeurà les  
Ex 2,17  ’s Moysès e defensà les infantas  e abeurà les ovelles. 18 Com elles foren  
Ex 2,19 nos ha defençat de mà dels pastors,  e encara poà a nós aygua e abeurà nostres  
Ex 2,19  pastors, e encara poà a nós aygua  e abeurà nostres ovelles. 20 E ell los  
Ex 2,22  per muller, 22 la quall consabé  e infantà fill, lo quall apellà Garson  
Ex 2,22  Déu de mon para és nostro ajudador  e desliurà a mi de la mà de Farahó.» 23  
Ex 2,23  del treball que havían en la obra,  e cridàran. E lur crit muntà a nostra  
Ex 2,24  24 E oyí Déu lur gemeguament  e remenbrà’s de lla covinensa que féu ab  
Ex 2,24  de lla covinensa que féu ab Abram  e ab Ysach e ab Jacob, 25 e reguardà  
Ex 2,24  que féu ab Abram e ab Ysach  e ab Jacob, 25 e reguardà nostro Senyor  
Ex 2,25  ab Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25  e reguardà nostro Senyor los fills de  
Ex 2,25  nostro Senyor los fills de Israell  e desliurà’ls. 3,Tit Capítol III 1 Moysès 
Ex 3,1 3,Tit Capítol III 1 Moysès guardava  e paxia les ovelles de Ytró, son sogre,  
Ex 3,1  Ytró, son sogre, secerdot de Mian,  e com ell anàs e amenàs son bestiar a la  
Ex 3,1  secerdot de Mian, e com ell anàs  e amenàs son bestiar a la ora devers lo  
Ex 3,2  de foch enmig de una romeguera,  e aparia que’ll romaguer cremàs, e no  
Ex 3,2  e aparia que’ll romaguer cremàs,  e no cremava. 3 E dix [*]: 4 [*] –Moysès,  
Ex 3,6  lo Déu de tos paras, Déu de Abram  e Déu de Isach e Déu de Jacob. E cobrí  
Ex 3,6  paras, Déu de Abram e Déu de Isach  e Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa fas, car 
Ex 3,7  aflicció del meu poble en Agipta,  e oyí la lur clamor per raó de lla duresa  
Ex 3,8 ’lls opromían en les lurs obres, 8  e yo sé la lur dollor. Són devellat per  
Ex 3,8 ·lls desliura de les mans de Farahó  e dels gepcians, e aportar-los-he de  
Ex 3,8 les mans de Farahó e dels gepcians,  e aportar-los-he de aquella terra en  
Ex 3,8 -he de aquella terra en terra bona  e delitosa, terra fluent de let e de mel,  
Ex 3,8  e delitosa, terra fluent de let  e de mel, al loch de Canan, heteu e amoreu 
Ex 3,8  e de mel, al loch de Canan, heteu  e amoreu e fariseu e eeu e gebuseu, 9 car  
Ex 3,8  al loch de Canan, heteu e amoreu  e fariseu e eeu e gebuseu, 9 car la clamor 
Ex 3,8  de Canan, heteu e amoreu e fariseu  e eeu e gebuseu, 9 car la clamor dels  
Ex 3,8  heteu e amoreu e fariseu e eeu  e gebuseu, 9 car la clamor dels fills d’  
Ex 3,9  fills d’Israell és venguda a mi,  e encara la eflicció de aquells los qualls 
Ex 3,10  són aflegits. 10 Donchs, vina,  e trametré’t a Farahó, e treuràs lo meu  
Ex 3,10  vina, e trametré’t a Farahó,  e treuràs lo meu pobble, fills de Israell, 
Ex 3,11 [*]: –Qui són yo, que vaja a Farahó  e que git los fills de Israell de Agipta?  
Ex 3,12  12 E dix-li Déu: –Yo seré ab tu,  e açò serà senyal que yo’t tramet: com  
Ex 3,13  que yo vaig als fills de Israell  e diré a ells: “Lo Déu de vostres paras me 
Ex 3,13  de vostres paras me tremet a vós”;  e si dien: “Com és lo nom d’equell?”, què 
Ex 3,15  a vós, Déu de Abram, Déu de Ysach  e Déu de Jacob, dient: Aquest és a mi mon  
Ex 3,16 16 Vé, ajusta los vells de Israell,  e digues a ells: “Lo Déus de vostres pares 
Ex 3,16 a vós dient: Vesitant vesita a vós,  e viu totes les coses que són sdevengudes  
Ex 3,17 són sdevengudes a vós en Agipta, 17  e dix que aportaré vós de la aflecció de  
Ex 3,17  de Agipta en terra de Canan, hateu  e amoreu e fariseu e aveu e gebuseu, a la  
Ex 3,17  en terra de Canan, hateu e amoreu  e fariseu e aveu e gebuseu, a la terra  
Ex 3,17  de Canan, hateu e amoreu e fariseu  e aveu e gebuseu, a la terra fluent de let 
Ex 3,17  hateu e amoreu e fariseu e aveu  e gebuseu, a la terra fluent de let e de  
Ex 3,17 e gebuseu, a la terra fluent de let  e de mel.” 18 E ògan la mia veu, e  
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Ex 3,18  e de mel.” 18 E ògan la mia veu,  e entraràs tu e los vells de Israell al  
Ex 3,18 18 E ògan la mia veu, e entraràs tu  e los vells de Israell al rey de Agipta, e 
Ex 3,18  vells de Israell al rey de Agipta,  e diràs a ells: “Lo Senyor, Déu dels  
Ex 3,18  Déu dels hebreus, apellà a nós,  e irem per via de III dies per lo desert  
Ex 3,20  20 E yo mostraré a ell la mia mà,  e percudiré Agipte en totes les mies  
Ex 3,20  qui són faedores enmig d’ells,  e aprés açò lexarà vós. 21 E yo daré  
Ex 3,21  pobla aquest devant los agepcians,  e com vós n’exirets no n’axirets buyts.  
Ex 3,22  22 Demenarà la fembra a sa vaÿna  e a sa hosta vaxels d’argent e d’aur e  
Ex 3,22 vaÿna e a sa hosta vaxels d’argent  e d’aur e vastadures, e posarets açò  
Ex 3,22  sa hosta vaxels d’argent e d’aur  e vastadures, e posarets açò sobre los  
Ex 3,22  d’argent e d’aur e vastadures,  e posarets açò sobre los fills e les  
Ex 3,22  e posarets açò sobre los fills  e les filles vostres, e despulerets  
Ex 3,22  los fills e les filles vostres,  e despulerets Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1 
Ex 4,1  Capítol IIII 1 E respòs Moysès  e dix: –No creuran a mi ne oyran la mia  
Ex 4,1  creuran a mi ne oyran la mia veu,  e diran: “No aperech a tu nostre Senyor.”  
Ex 4,3  -la en terra. Ell le hy gità,  e tornà colobra, e fugí Moysèn devant  
Ex 4,3  Ell le hy gità, e tornà colobra,  e fugí Moysèn devant ella. 4 Dix Déu:  
Ex 4,4  ella. 4 Dix Déu: –Sten la tua mà  e pren-la per la coha. E stès la mà e  
Ex 4,4 pren-la per la coha. E stès la mà  e pres-la, e mantinent tornà verge. 5  
Ex 4,4  la coha. E stès la mà e pres-la,  e mantinent tornà verge. 5 –Açò és fet per 
Ex 4,5  Déu de tos paras, Abram, Ysach  e Jacob. 6 Dix-li altra veguada nostre  
Ex 4,7 la mà en ton si. E tornà-la-hy,  e trasch-la’n sana [*]. 8 –E si no  
Ex 4,8  sana [*]. 8 –E si no creuran a tu  e no t’oyran per lo senyal primer,  
Ex 4,9  la tua veu, prin la aygua del flum  e gita-la en lo foch, e tota aquella  
Ex 4,9  del flum e gita-la en lo foch,  e tota aquella dell flum tornerà en sanch. 
Ex 4,10 trametas, car yo no són bel perler,  e de aquests III dies yo no antandria so  
Ex 4,10  perlat. E he enpatxada la bocha,  e só tart de lengua. 11 Dix Déu a ell:  
Ex 4,12  sech? No hu he fet yo? 12 Ara vé,  e yo seré en la tua boqua e ansenyar-t’ 
Ex 4,12  Ara vé, e yo seré en la tua boqua  e ansenyar-t’he què perleràs. 13 Aquell 
Ex 4,14 nostre Senyor iresch-sa ab Moysèn  e dix: –Aron, ton frare [*], conech yo que 
Ex 4,14  Aquest axirà a encontre teu,  e aquell perllerà ab ell, e veurà tu, e  
Ex 4,14  teu, e aquell perllerà ab ell,  e veurà tu, e alegrar-se-ha son cor.  
Ex 4,14 aquell perllerà ab ell, e veurà tu,  e alegrar-se-ha son cor. 15 E tu  
Ex 4,15  son cor. 15 E tu perleràs ab ell,  e posa la mia peraula en la boqua de  
Ex 4,15  mia peraula en la boqua de aquell,  e yo seré en la tua boqua e en la sua, e  
Ex 4,15  aquell, e yo seré en la tua boqua  e en la sua, e mostraré a vosaltres què  
Ex 4,15  seré en la tua boqua e en la sua,  e mostraré a vosaltres què devets fer. 16  
Ex 4,16  E aquell parlarà per tu al poble,  e ell serà en la tua boqua, e tu seràs en  
Ex 4,16  poble, e ell serà en la tua boqua,  e tu seràs en aqueles coses que pertànyan  
Ex 4,18  fets los senyals. 18 E anà Moysès  e tornà a Itró, son sogre, e dix a ell:  
Ex 4,18  Moysès e tornà a Itró, son sogre,  e dix a ell: –Iré ara e tornaré a mos  
Ex 4,18  son sogre, e dix a ell: –Iré ara  e tornaré a mos frares en Agipta, e veuré  
Ex 4,18  e tornaré a mos frares en Agipta,  e veuré si encara són vius. Al qual dix:  
Ex 4,19  19 Dix Déu a Moysèn en Madian: –Vé  e torna-te’n a Agipta, car tots aquells 
Ex 4,20  morts. 20 E pres Moysès sa muller  e sos fills, e posà aquells sobre un asa,  
Ex 4,20  pres Moysès sa muller e sos fills,  e posà aquells sobre un asa, e tornà en  
Ex 4,20 fills, e posà aquells sobre un asa,  e tornà en Agipta portant la verge de Déu  
Ex 4,21 tots los senyals que t’he mostrats  e que he posats en la tua mà, e feràs  
Ex 4,21  e que he posats en la tua mà,  e feràs aquells devant Farahó. E yo  
Ex 4,24  23 [*]” 24 E com anàs en son camí  e fos l’alberguada, corech nostre Senyor  
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Ex 4,24 l’alberguada, corech nostre Senyor  e volch a ell auciure. 25 E tantost Siporà 
Ex 4,25  pres una squerda de pedra aguda  e tallà lo prepusi de son fill, e toquà  
Ex 4,25  e tallà lo prepusi de son fill,  e toquà los peus de aquell e dix: «Tu est  
Ex 4,25  fill, e toquà los peus de aquell  e dix: «Tu est nuvi de sanch a mi.» 26 E  
Ex 4,27  li axí a carere en lo munt de Déu  e besà-llo. 28 E recomtà-li Moysèn  
Ex 4,28  per les qualls tramatia a ells,  e lurs senyals que manave fer. 29 E  
Ex 4,29 manave fer. 29 E venguéran abdossos  e ajustàran tots los vells de Israell. 30  
Ex 4,30  Déu los havia perllades a Moysès  e féu los senyals devant lo poble. 31 E  
Ex 4,31  lo poble. 31 E crech lo poble,  e conaguéran que nostra Senyor los havia  
Ex 4,31 havia vesitats, als fills d’Iraell  e que havia guardada la lur aflicció, e  
Ex 4,31 que havia guardada la lur aflicció,  e ancorbàran-sa e adoràran. 5,Tit  
Ex 4,31  la lur aflicció, e ancorbàran-sa  e adoràran. 5,Tit Capítol V 1 Aprés açò,  
Ex 5,1  V 1 Aprés açò, entràran Moysèn  e Aron devant Farahó, e diguéran-li:  
Ex 5,1  Moysèn e Aron devant Farahó,  e diguéran-li: –Açò diu nostre Senyor,  
Ex 5,2  ton Senyor, que yo oja la sue veu  e que yo lex lo poble? No conech nostre  
Ex 5,3  la via de III dies per lo desert  e que sacrificham al nostre Déu e Senyor,  
Ex 5,3  e que sacrificham al nostre Déu  e Senyor, e que per venture no sdevengua a 
Ex 5,3 sacrificham al nostre Déu e Senyor,  e que per venture no sdevengua a nós en  
Ex 5,3  no sdevengua a nós en pastalència  e en morteldat. 4 E dix a ells lo rey de  
Ex 5,4  lo rey de Agipta: –Per què Moysèn  e Aron sou curosos del poble e de lurs  
Ex 5,4 Moysèn e Aron sou curosos del poble  e de lurs obres? Anats fer vostres fets! 5 
Ex 5,6  6 E manà en aquell dia lo majoral  e als altres: 7 –D’aquí avant no donets  
Ex 5,7  colir lo restoll en les messes,  e al bosch la lenya, 8 e ajustats sobre  
Ex 5,8  les messes, e al bosch la lenya, 8  e ajustats sobre ell e no l’aminvets res  
Ex 5,8  la lenya, 8 e ajustats sobre ell  e no l’aminvets res del trebal ne’ls  
Ex 5,8 res del trebal ne’ls lexets vagar;  e puxes cridaran dient: “Anem, sacraficem  
Ex 5,9  al nostro Déu!” 9 Sían obrant  e opromuts, complèscan les obres, e no’s  
Ex 5,9  e opromuts, complèscan les obres,  e no’s reposen per peraules  
Ex 5,10  los sobreposats de lles obres [*]  e diguéran al poble: –Axí ha dit Farahó:  
Ex 5,11  que no do a vós palla. 11 Anats  e cullits-na en qualqua loch que vós na  
Ex 5,11  loch que vós na pugats haver,  e no us serà aminvat res de vostre obra.  
Ex 5,16  serfs? 16 Palla no’ns és donade  e som batuts. E diguéran a Faraó: –Palla  
Ex 5,16  a Faraó: –Palla no’ns és donada  e la obra nos és manada fer. Som batuts  
Ex 5,16 manada fer. Som batuts injustament,  e fet contra lo teu poble. 17 E ell  
Ex 5,17  –Vosaltras vagats en ociositat,  e per amor de açò diets: “Anem a  
Ex 5,18  a Déu.” 18 Anats, donchs,  e obrats, car palla no serà donada a vós,  
Ex 5,18  car palla no serà donada a vós,  e retets segons costuma lo nombre de lles  
Ex 5,20  dia. 20 E coraguéran a Moysès  e Aron, que stàvan encontra lo aximent de  
Ex 5,21  encontra lo aximent de Faraó, 21  e diguéran a ells: –Veja nostro Senyor e  
Ex 5,21  a ells: –Veja nostro Senyor  e jutja so que vosaltras fets per vostra  
Ex 5,21 per vostra ordonament devant Farahó  e devant sos serfs, car vós havets mès  
Ex 5,22 22 E retornà Moysèn a nostre Senyor  e dix: –Senyor, per què has apramut lo teu 
Ex 5,23  teu nom, has opromut lo teu poble  e no l’has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1  
Ex 6,1  car ab mà fort m’enmanaré ells,  e ab mà poderosa gitaré ells de lla terra  
Ex 6,3  lo Senyor, 3 que aparaguí a Abram  e a Ysach e a Jacob en Déu totpoderós, e  
Ex 6,3  3 que aparaguí a Abram e a Ysach  e a Jacob en Déu totpoderós, e en lo meu  
Ex 6,3  Ysach e a Jacob en Déu totpoderós,  e en lo meu nom Adonay, lo qual fiu saber  
Ex 6,4 Adonay, lo qual fiu saber a ells, 4  e fiu pati e’ncara fermí ab ells que  
Ex 6,4 qual fiu saber a ells, 4 e fiu pati  e’ncara fermí ab ells que daria a ells la 
Ex 6,4  en la quall foren peregrins  e stranys. 5 Yo he oÿt los gemegaments  
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Ex 6,5  los qualls los agepcians opréman,  e són stat remenbrat de lla mia covinença. 
Ex 6,6  vós [*] de lla servitut d’ell,  e rembré-us ab bras [*] e ab grans juýs, 
Ex 6,6  d’ell, e rembré-us ab bras [*]  e ab grans juýs, 7 e pendré vós ab mi en  
Ex 6,7 -us ab bras [*] e ab grans juýs, 7  e pendré vós ab mi en poble, e seré vostra 
Ex 6,7  7 e pendré vós ab mi en poble,  e seré vostra Senyor, e sebrets bé que yo  
Ex 6,7  mi en poble, e seré vostra Senyor,  e sebrets bé que yo són Senyor vostra e  
Ex 6,7 sebrets bé que yo són Senyor vostra  e Déu vostra, que desliuré a vós del  
Ex 6,8  senyorejament dells egepcians, 8  e aportaré a vós en la terra sobra la  
Ex 6,8  mà per ço que donàs ella a Abram  e Ysach e Jacob, e yo daré aquella a vós a 
Ex 6,8  ço que donàs ella a Abram e Ysach  e Jacob, e yo daré aquella a vós a posayr. 
Ex 6,8 donàs ella a Abram e Ysach e Jacob,  e yo daré aquella a vós a posayr. Yo són  
Ex 6,9  per rahó del treball de lur sparit  e per lo obra dura. 10 E perllà Déu a  
Ex 6,11  Déu a Moysèn dient: 11 –Entre  e parla a Farahó [*] que yaquesca axir los 
Ex 6,13  levis. 13 E parlà Déu a Moysèn  e Aron, e donà manament als fills d’  
Ex 6,13  13 E parlà Déu a Moysèn e Aron,  e donà manament als fills d’Iraell e a  
Ex 6,13 e donà manament als fills d’Iraell  e a Farahó, rey de Agipta, per ço que  
Ex 6,14  nat de Isrell, fóran: Enoch [*]  e Sarí e Esraní. 15 Aquests són les  
Ex 6,14  de Isrell, fóran: Enoch [*] e Sarí  e Esraní. 15 Aquests són les parentats de  
Ex 6,15  los fills de Simeon foren: Jamuell  e Jamín e Atoch e Jachim e Soher e Saüll,  
Ex 6,15  de Simeon foren: Jamuell e Jamín  e Atoch e Jachim e Soher e Saüll, fill de  
Ex 6,15  foren: Jamuell e Jamín e Atoch  e Jachim e Soher e Saüll, fill de la  
Ex 6,15  Jamuell e Jamín e Atoch e Jachim  e Soher e Saüll, fill de la cananea.  
Ex 6,15  e Jamín e Atoch e Jachim e Soher  e Saüll, fill de la cananea. Aquests són  
Ex 6,16 de Leví per lurs cognicions: Gerson  e Caad e Merarí. E los anys de la vida de  
Ex 6,16  per lurs cognicions: Gerson e Caad  e Merarí. E los anys de la vida de Leví  
Ex 6,17  fills de Leví, foren: Lebení  e Semeý per lurs cognicions. 18 E los  
Ex 6,18 de Caad, fills de Leví, fóran: Aram  e Asuar e Hobron e Ozibal. E los anys de  
Ex 6,18  fills de Leví, fóran: Aram e Asuar  e Hobron e Ozibal. E los anys de Caad  
Ex 6,18  Leví, fóran: Aram e Asuar e Hobron  e Ozibal. E los anys de Caad foren  
Ex 6,19 Merarí, fills de Leví, fóran: Moarí  e Musí. Aquests tots fóran los parantats  
Ex 6,20  sa tia, la qual infantà a ell Aron  e Moysèn e Marian. Fóran los anys de la  
Ex 6,20 la qual infantà a ell Aron e Moysèn  e Marian. Fóran los anys de la vida d’  
Ex 6,21  E los fills de Ysacar foren: Coré  e Neb e Sacrí. 22 E los fills de Ezibell  
Ex 6,21  fills de Ysacar foren: Coré e Neb  e Sacrí. 22 E los fills de Ezibell foren:  
Ex 6,23  Elisebe filla de Eminedab, [*]  e Buy e Alazar e Tamar. 24 [*] Aquests són 
Ex 6,23  filla de Eminedab, [*] e Buy  e Alazar e Tamar. 24 [*] Aquests són los  
Ex 6,23  de Eminedab, [*] e Buy e Alazar  e Tamar. 24 [*] Aquests són los parantats  
Ex 6,25  de lles companyes dels levins  e los parentats. 26 Aquest és Aron e  
Ex 6,26  e los parentats. 26 Aquest és Aron  e Moysèn, als quals manà Déu que traguésan 
Ex 6,27 terra de Agipte sobra les hosts, 27  e aquests són aquells qui perlàran a  
Ex 6,27  de Israell de lla terra de Agipta,  e aquest és Moysès e Aron 28 en lo dia que 
Ex 6,27 terra de Agipta, e aquest és Moysès  e Aron 28 en lo dia que perllà a ells  
Ex 7,1  t’he ordenat senyor sobre Farahó,  e Aron ton frare serà ton parler. 2 Tu  
Ex 7,2 totes les peraules que yo man a tu,  e Aron ton frare parlarà a Faraó que  
Ex 7,3  sua. 3 E yo anduriré lo seu cor,  e muntiplicaré mos senyals e mes  
Ex 7,3 seu cor, e muntiplicaré mos senyals  e mes meravelles en la terra de Agipta. 4  
Ex 7,4  4 E no oyrà a vós lo rey Farahó,  e yo donaré plagua en Agipte, e trauré les 
Ex 7,4  e yo donaré plagua en Agipte,  e trauré les mies hosts e lo meu poble,  
Ex 7,4  en Agipte, e trauré les mies hosts  e lo meu poble, fills d’Israell, de terra 
Ex 7,5 que estendré la mia mà sobra Agipta  e trauré los fills d’Israell del mig d’  
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Ex 7,6 d’ells. 6 E faéran-ho axí Moysèn  e Aron com los manà Déu. 7 Era Moysèn home 
Ex 7,7 Era Moysèn home de LXXX anys  e Aron de LXXXIII com perlàran a Farahó. 8 
Ex 7,8  a Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn  e Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó:  
Ex 7,9  digues a Aron: “Prin la tua verge  e gita-la an terra devant Faraó” [*]. 10 
Ex 7,10 faéran axí com los havia menat Déu,  e gità Aron la vergua devant Farahó [*], e 
Ex 7,10  Aron la vergua devant Farahó [*],  e tornà colobra. 11 E apellà Farahó hòmens 
Ex 7,11  11 E apellà Farahó hòmens sabents  e ancantadors, e faéran alò metex per los  
Ex 7,11  hòmens sabents e ancantadors,  e faéran alò metex per los encantaments  
Ex 7,12  metex per los encantaments [*], 12  e gitàran cascuns d’éls sa vergua, e  
Ex 7,12 e gitàran cascuns d’éls sa vergua,  e tornàran colobres; mas la vergua de Aron 
Ex 7,13 13 E fou anduraÿt lo cor de Farahó,  e no oyí aquells, axí com havia dit Déu.  
Ex 7,15  lo poble. 15 Vé a ell al matí,  e axiràs a les ayguas e staràs encontra  
Ex 7,15  ell al matí, e axiràs a les ayguas  e staràs encontra ell a lla riba dell  
Ex 7,15  encontra ell a lla riba dell flum,  e la vergua la quall tornà colobra  
Ex 7,16  colobra portaràs en la tua mà, 16  e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels  
Ex 7,16  per ço que sacrifich en lo desert;  e entrò ara no l’has volgut oyr. 17 E per 
Ex 7,18  del flum: torneran en sanch, 18  e los peys que són en lo flum moran; seran 
Ex 7,18 moran; seran conpodrides les aygües  e serà aflagit Agipta bavent les ayguas  
Ex 7,19  –Digues a Aron: “Prin la vergue  e astín la tua mà sobre les ayguas de  
Ex 7,19  tua mà sobre les ayguas de Agipta  e sobra los flums de aquells, e los rius e 
Ex 7,19  e sobra los flums de aquells,  e los rius e los stanys e tots los lochs  
Ex 7,19  los flums de aquells, e los rius  e los stanys e tots los lochs de lles  
Ex 7,19 de aquells, e los rius e los stanys  e tots los lochs de lles aygües, per ço  
Ex 7,19  aygües, per ço que tórnan en sanch  e que sia crúor en tota la terra de  
Ex 7,20 pedra.” 20 E faéran-ho axí Moysès  e Aron com los havia manat Déu, e levà la  
Ex 7,20  e Aron com los havia manat Déu,  e levà la verge e farí les ayguas del flum 
Ex 7,20  havia manat Déu, e levà la verge  e farí les ayguas del flum devant Farahó e 
Ex 7,20  les ayguas del flum devant Farahó  e devant sos serfs. Mantinent tornàran en  
Ex 7,21  Mantinent tornàran en sanch, 21  e fóran morts tots los peys que éran en lo 
Ex 7,21  tots los peys que éran en lo flum,  e podrí lo riu, e no poguéran los  
Ex 7,21  éran en lo flum, e podrí lo riu,  e no poguéran los agepcians beura [*]. 22  
Ex 7,22  agepcians ab lurs ancantaments,  e fou anduraÿt lo cor de Farahó e no l’  
Ex 7,22  e fou anduraÿt lo cor de Farahó  e no l’oí, axí com havia manat Déu. 23 E  
Ex 7,23 havia manat Déu. 23 E tornà-se’n  e intrà-sa’n en la sua casa, e no hy  
Ex 7,23 ’n e intrà-sa’n en la sua casa,  e no hy posà son cor aquesta veguada. 24 E 
Ex 8,1 1 Dix Déu a Moysèn: –Intra a Farahó  e digues a ell: “Açò diu nostra Senyor:  
Ex 8,3  tots los térmens ab granots, 3  e buliran tots los flums de granotes, e  
Ex 8,3 buliran tots los flums de granotes,  e pujaran e antreran en la tua casa, e en  
Ex 8,3  los flums de granotes, e pujaran  e antreran en la tua casa, e en la tua  
Ex 8,3  pujaran e antreran en la tua casa,  e en la tua cambra e ton lit, sobra la tua 
Ex 8,3  en la tua casa, e en la tua cambra  e ton lit, sobra la tua careta, e sobra la 
Ex 8,3  e ton lit, sobra la tua careta,  e sobra la casa de tos serfs e del teu  
Ex 8,3  e sobra la casa de tos serfs  e del teu poble, e en los teus forns e en  
Ex 8,3  casa de tos serfs e del teu poble,  e en los teus forns e en les relíquies  
Ex 8,3  del teu poble, e en los teus forns  e en les relíquies dels teus menjars, 4 e  
Ex 8,4  les relíquies dels teus menjars, 4  e a tu e a ton pobla e a tos serfs  
Ex 8,4  dels teus menjars, 4 e a tu  e a ton pobla e a tos serfs antraran les  
Ex 8,4  menjars, 4 e a tu e a ton pobla  e a tos serfs antraran les granotes.” 5  
Ex 8,5  “Stin la tua mà sobra los flums,  e encara sobra los stanys, e aduré  
Ex 8,5  flums, e encara sobra los stanys,  e aduré granotes sobra la terra de  
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Ex 8,6 mà Aron sobre les ayguas de Agipta,  e pujàran les granotes e cobríran tota la  
Ex 8,6  de Agipta, e pujàran les granotes  e cobríran tota la terra [*]. 7 E faéran  
Ex 8,8  de Agipta. 8 Apallà Farahó Moysèn  e Aron e dix: –Preguats lo Senyor que  
Ex 8,8  8 Apallà Farahó Moysèn e Aron  e dix: –Preguats lo Senyor que tolgue les  
Ex 8,8  que tolgue les granotes de mi  e mon poble, e yo lexaré anar lo seu poble 
Ex 8,8  les granotes de mi e mon poble,  e yo lexaré anar lo seu poble per so que  
Ex 8,11  axí com lo Senyor, Déu nostro, 11  e pertir-s’han les granotes de tu e de  
Ex 8,11  pertir-s’han les granotes de tu  e de la tua casa, e dells teus infants e  
Ex 8,11  granotes de tu e de la tua casa,  e dells teus infants e dell teu poble,  
Ex 8,11  la tua casa, e dells teus infants  e dell teu poble, emperò ells romendran en 
Ex 8,12  en lo flum. 12 E axíran Moisèn  e Aron de Farahó. Apellà Moysèn nostre  
Ex 8,13 Senyor segons la peraula de Moysèn,  e fóran morts los granots de lles cases e  
Ex 8,13  morts los granots de lles cases  e de lles villes e dells camps, 14 e  
Ex 8,13  de lles cases e de lles villes  e dells camps, 14 e ajustàran-les en  
Ex 8,14  e de lles villes e dells camps, 14  e ajustàran-les en diversos munts, e la  
Ex 8,14  ajustàran-les en diversos munts,  e la terra compodrí. 15 E viu Farahó que  
Ex 8,15  era rapòs; fou agreujat en son cor  e no oý aquells, axí com havia dit [*]. 16 
Ex 8,16  16 E dix [*] Moysèn: –Parla a Aron  e digues-li: “Stin la tua mà e percut la 
Ex 8,16 Aron e digues-li: “Stin la tua mà  e percut la pols de lla terra, e seran  
Ex 8,16  mà e percut la pols de lla terra,  e seran poys en tota la universa terra de  
Ex 8,17  Aron sa mà, tanent la sua verge,  e ferí la pols de lla terra, e fóran fets  
Ex 8,17 verge, e ferí la pols de lla terra,  e fóran fets poys [*] per tota la terra de 
Ex 8,18  los ancantadors [*] per adur poys,  e no ho poguéran fer. [*] 19 Diguéran los  
Ex 8,19  E fou anderoÿt lo cor de Farahó,  e no oý ells, axí com havia dit Déu a  
Ex 8,20  Déu a Moysès: –Leve’t bon matí,  e stà devant Farahó, e †stà† a les ayguas, 
Ex 8,20  ’t bon matí, e stà devant Farahó,  e †stà† a les ayguas, e diràs a ell: “Açò  
Ex 8,20  Farahó, e †stà† a les ayguas,  e diràs a ell: “Açò diu Déu: Lexa anar lo  
Ex 8,21  anar, vet que yo tramatré a tu [*]  e ton poble e en totes les tues casas tot  
Ex 8,21  yo tramatré a tu [*] e ton poble  e en totes les tues casas tot linatja de  
Ex 8,23  són Senyor enmig de lla terra, 23  e posaré divisió entre lo meu poble e lo  
Ex 8,23 e posaré divisió entre lo meu poble  e lo teu. E demà serà aquest senyal.” 24  
Ex 8,24 senyal.” 24 Féu-ho lo Senyor axí,  e vanguéran mosques molt males en la casa  
Ex 8,24  molt males en la casa de Farahó  e de son poble [*], e fou coronpuda la  
Ex 8,24  casa de Farahó e de son poble [*],  e fou coronpuda la terra per aquesta  
Ex 8,25 de mosques. 25 Apellà Farahó Moysèn  e Aron e dix a ells: –Anats e sacrificats  
Ex 8,25  25 Apellà Farahó Moysèn e Aron  e dix a ells: –Anats e sacrificats al  
Ex 8,25  Moysèn e Aron e dix a ells: –Anats  e sacrificats al vostra Déu en aquesta  
Ex 8,26  les obres† dels agepcians adoraren  e sicrificaren al Senyor nostro [*]. 27  
Ex 8,28  que no us ne anets pus luny,  e preguats per mi. 29 E dix Moysès: –Yo  
Ex 8,29  E dix Moysès: –Yo axiré devant tu,  e adoraré nostre Senyor que tolgue les  
Ex 8,29  que tolgue les mosques a Farahó  e a sos serfs e a son poble demà; emperò  
Ex 8,29  les mosques a Farahó e a sos serfs  e a son poble demà; emperò guarda’t que  
Ex 8,30  30 Axí Moysèn devant nostre Senyor  e adorà’l, 31 lo qual féu sagons la  
Ex 8,31  féu sagons la peraula de aquel,  e tolch les mosques a Farahó e a sos  
Ex 8,31 aquel, e tolch les mosques a Farahó  e a sos servidors e a son poble, axí que  
Ex 8,31  mosques a Farahó e a sos servidors  e a son poble, axí que no’n fo vista una. 
Ex 9,1  Dix Déu a Moysèn: –Entra a Farahó,  e parla a ell e dix: “Açò diu nostre  
Ex 9,1  –Entra a Farahó, e parla a ell  e dix: “Açò diu nostre Senyor Déu dels  
Ex 9,3  mia mà serà sobra los teus camps,  e serà gran pastilència sobra [*] los bous 
Ex 9,3 gran pastilència sobra [*] los bous  e les ovelles.” 4 E féu Déu grans  
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Ex 9,6  tots los animals dels agepcians,  e dels fills d’Israell no’n parí nangú.  
Ex 9,7 que no. Agreujà’s lo cor de Farahó  e no lexà anar lo poble. 8 E dix Déu a  
Ex 9,8 anar lo poble. 8 E dix Déu a Mosyèn  e Aron: –Prenets vostras punys plens de  
Ex 9,9  [*] pols sobra la terra de Agipta,  e serrà sobra los hòmens e las bèsties de  
Ex 9,9 de Agipta, e serrà sobra los hòmens  e las bèsties de Agipta verolla. 10 E ells 
Ex 9,10  10 E ells stàvan devant Farahó,  e prenguéran de la pols de la cenra del  
Ex 9,10  de la pols de la cenra del forn,  e scampà aquella Moysèn devers lo cel, e  
Ex 9,10  aquella Moysèn devers lo cel,  e mantinent fou feta verola e vexigues en  
Ex 9,10 lo cel, e mantinent fou feta verola  e vexigues en tots los hòmens e en totes  
Ex 9,10  e vexigues en tots los hòmens  e en totes les bèsties. 11 E no poguéran  
Ex 9,12  12 E Déu anduraý lo cor de Farahó,  e no oí ells, axí com havia dit Déu a  
Ex 9,13  E dix Déu a Moysèn: –Leve’t matí  e està devant Faraó, e digues a ell: “Açò  
Ex 9,13  –Leve’t matí e està devant Faraó,  e digues a ell: “Açò diu nostro Senyor  
Ex 9,16 posat, que mostre a tu ma fortalesa  e que sia recomptat lo meu nom en tota la  
Ex 9,18  hora ploura pedruscada major  e més que no fou negun temps en Agipta,  
Ex 9,19  19 Donques, ajusta ara ton bastiar  e tot ço que és en lo camp, [*] car tot ço 
Ex 9,19  que és en lo camp, [*] car tot ço  e quant serà trobat al camp defora que no  
Ex 9,22  terra de Agipta, sobra los hòmens  e sobra [*] la herba dell camp, e an tota  
Ex 9,22  e sobra [*] la herba dell camp,  e an tota la terra de Agipte. 23 E stès  
Ex 9,23  E stès Moysès la verge vers lo cel  e nostro Senyor donà trons e pedruscada e  
Ex 9,23  lo cel e nostro Senyor donà trons  e pedruscada e descoriments de lamps [*].  
Ex 9,23  Senyor donà trons e pedruscada  e descoriments de lamps [*]. Ploch nostre  
Ex 9,24  sobra la terra de Agipta, 24 [*]  e fo en cantitat que anch nangun temps no  
Ex 9,25  home entrò a la fembra, ferí [*],  e tota la herba e tots los arbres de la  
Ex 9,25  fembra, ferí [*], e tota la herba  e tots los arbres de la regió tranchà le  
Ex 9,27  [*]. 27 E tramès Farahó a Moysèn  e Aron, e dix a ells: –Yo he peccat ara, e 
Ex 9,27 27 E tramès Farahó a Moysèn e Aron,  e dix a ells: –Yo he peccat ara, e nostro  
Ex 9,27  e dix a ells: –Yo he peccat ara,  e nostro Senyor és just, e yo e mon poble  
Ex 9,27  ara, e nostro Senyor és just,  e yo e mon poble som malvats. 28 Pregats  
Ex 9,27  ara, e nostro Senyor és just, e yo  e mon poble som malvats. 28 Pregats nostre 
Ex 9,28  lla pedra, per ço que lex anar vós  e que en nanguna manera de aquí avant no  
Ex 9,29  estendré la mia mà a nostre Senyor  e saceran tots los trons e la padrusca,  
Ex 9,29  Senyor e saceran tots los trons  e la padrusca, per ço que sàpias que del  
Ex 9,31  encara nostre Senyor. 31 L’ordi  e lo li fóran farits per ço [*] l’ordi  
Ex 9,31  farits per ço [*] l’ordi spiguava  e lo li ya matia fulles, 32 mas lo forment 
Ex 9,32  ya matia fulles, 32 mas lo forment  e la spelta no fóran farits, car terdans  
Ex 9,33  33 Axí’s Moysès devant Farahó [*]  e stès ses mans vers lo cel a nostro  
Ex 9,33  mans vers lo cel a nostro Senyor,  e cessàran los trons e la pedruscha, axí  
Ex 9,33 nostro Senyor, e cessàran los trons  e la pedruscha, axí que no caygué pluja  
Ex 9,34  Farahó que lla pluja era cessada  e la padruscha e los trons, anadí a  
Ex 9,34  pluja era cessada e la padruscha  e los trons, anadí a peccat, 35 e fou  
Ex 9,35  e los trons, anadí a peccat, 35  e fou anduraÿt son cor e de sos serfs [*], 
Ex 9,35 a peccat, 35 e fou anduraÿt son cor  e de sos serfs [*], e no lexà anar lo  
Ex 9,35  son cor e de sos serfs [*],  e no lexà anar lo poble d’Israell, axí  
Ex 10,1  car yo he anduraÿt lo seu cor  e de sos serfs per ço que yo faça aquests  
Ex 10,2  yo faça aquests senyals en ell, 2  e que tu ho comtes en les orelles dels  
Ex 10,3  Déu vostro. 3 Entràran Moysès  e Aron a Farahó, e diguéran a ell: –Açò  
Ex 10,3  3 Entràran Moysès e Aron a Farahó,  e diguéran a ell: –Açò diu nostro Senyor,  
Ex 10,5  axí que res de ella no aparà,  e menjaran tot ço que és [*] a la  
Ex 10,5  tot ço que és [*] a la padruscada,  e reuran tots los arbres que’s fan en los 
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Ex 10,6  arbres que’s fan en los camps, 6  e ompliran les casas tuas e de tos serfs  
Ex 10,6  camps, 6 e ompliran les casas tuas  e de tos serfs [*].” [*] 7 Diguéran los  
Ex 10,8  és consumada? 8 E tornàran Moysèn  e Aron a Farahó, lo qual dix: –Anats e  
Ex 10,8  Aron a Farahó, lo qual dix: –Anats  e secrificats al Déu vostro [*]. 9 Dix  
Ex 10,9  9 Dix Moysès: –Ab nostres mullers  e ab nostres infants irem, e ab tot nostre 
Ex 10,9  mullers e ab nostres infants irem,  e ab tot nostre bastiar e ab tot nostre  
Ex 10,9  irem, e ab tot nostre bastiar  e ab tot nostre arnès, car gran festa és  
Ex 10,10  10 [*] –[*] Com lexaré anar vós  e vostres infants? Per què havets dupte,  
Ex 10,11  anats tans hòmens com vós vullats,  e sacraficats a nostre Senyor, car açò  
Ex 10,13  Moysès sobra la terra de Agipta  e nostra Senyor tramès vent bufant tro  
Ex 10,13  tramès vent bufant tro aquell dia  e aquella nit; e lo matí fet, lo vent  
Ex 10,13  tro aquell dia e aquella nit;  e lo matí fet, lo vent bufant, levàran-  
Ex 10,14  levàran-sa les lagostes 14  e pujàran sobra la universa terra de  
Ex 10,14  sobra la universa terra de Egipte,  e foren [*] sens nombre [*], 15 [*]. E fou 
Ex 10,15 tota la herba de la universa terra,  e tots los poms dels arbres, e tot ço [*]  
Ex 10,15 terra, e tots los poms dels arbres,  e tot ço [*] que a la padrusca era romàs  
Ex 10,16  mantinent Farahó apellà Moysèn  e Aron e dix a ells: –Yo he peccat [*]. 17 
Ex 10,16  Farahó apellà Moysèn e Aron  e dix a ells: –Yo he peccat [*]. 17 Prech  
Ex 10,17  aquest peccat aquesta veguada,  e preguats nostre Senyor vostre que leu de 
Ex 10,18  mort. 18 Exí Moysèn devant Farahó  e preguà nostre Senyor, 19 que féu bufar  
Ex 10,19  mantinent lo vent de occident [*],  e féu levar les lagostes e gità totes en  
Ex 10,19  [*], e féu levar les lagostes  e gità totes en la Mar Roiga, axí que no  
Ex 10,20  nostra Senyor lo cor de Farahó,  e no’n lexà anar los fills d’Iraell. 21  
Ex 10,21  la tua mà, Moysèn, vers lo cel,  e seran tanebres sobre tota la terra de  
Ex 10,22 22 E stès Moysès la mà vers al cel,  e fóran fetes tenebres horibles en tota la 
Ex 10,24  [*]. 24 E Faraó apellà Moysès  e dix a ells: –Anats e sacreficats al  
Ex 10,24  apellà Moysès e dix a ells: –Anats  e sacreficats al Senyor vostra Déu, mes  
Ex 10,24  vostra Déu, mes vostres ovelles  e vostres arnès romànguan, e vostras  
Ex 10,24  ovelles e vostres arnès romànguan,  e vostras infants [*]. 25 Dix Moysès: –¿Tu 
Ex 10,27  nostre Senyor lo cor de Farahó,  e no volch lexar anar ells. 28 E dix  
Ex 10,28  a Moysèn: –Pertex-ta de mi,  e guarda d’aquí avant no veges le mia  
Ex 11,1  tocaré Farahó de una plagua,  e Agipta, e aprés açò lexar-vos-ha  
Ex 11,1  Farahó de una plagua, e Agipta,  e aprés açò lexar-vos-ha axir. 2  
Ex 11,2 poble que parla cascú ab son amich,  e les fembres ab lurs vaÿnes, que’lls  
Ex 11,2  que’lls préstan aÿnes d’aur  e d’argent, 3 car nostra Senyor darà la  
Ex 11,3  terra de Agipta, devant [*] Farahó  e devant tot lo pobble. 4 E dix: –Açò diu  
Ex 11,5  la miga nit entraré en Agipta, 5  e moran tots los primers nats [*] de  
Ex 11,5 la serventa que és detràs la molla,  e tots los primers nats de les bèsties. 6  
Ex 11,7  que no fo debans ne serà aprés; 7  e de tots los fills d’Iraell no morà un  
Ex 11,7  nostro Senyor entre als agepcians  e los fills d’Iraell.” 8 –E devàllan tots 
Ex 11,8  aquests serfs a mi –dix Farahó–  e adoren-me dient: “Ix tu e tot lo poble 
Ex 11,8 Farahó– e adoren-me dient: “Ix tu  e tot lo poble que és sotmès a mi. E aprés 
Ex 11,10  en la terra de Egipte. 10 Moysèn  e Aron faéran tots los senyals aquests  
Ex 11,10  devant Farahó, axí com són scrits,  e nostre Senyor anduraý lo cor de Farahó,  
Ex 12,1  Capítol XII 1 E Déu dix a Moysèn  e Aron en terra de Agipte: 2 –Lo mes  
Ex 12,2 –Lo mes aquest és a vós començament  e primer mes de l’any. 3 Perlats a tota  
Ex 12,3  3 Perlats a tota la universa terra  e coŀleció dels fills d’Iraell, e diets a 
Ex 12,3  e coŀleció dels fills d’Iraell,  e diets a ells: “Lo X dia d’aquest mes  
Ex 12,5  anyell. 5 [*] mascla sens màculla  e tenra, e pendrets [*] dells moltons e de 
Ex 12,5  5 [*] mascla sens màculla e tenra,  e pendrets [*] dells moltons e de les  
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Ex 12,5 tenra, e pendrets [*] dells moltons  e de les ovelles. 6 E servats-las entrò  
Ex 12,6 entrò al XIIII dia dell mes aquest,  e sacrificaran ella de tota la mulltitut  
Ex 12,7  7 E pendran de lla sanch d’él,  e posar-n’han sobra cascuna porta e en  
Ex 12,7  posar-n’han sobra cascuna porta  e en los sobralindars de lla casa on  
Ex 12,11  los vostros lombos sían sints,  e hajats calsaments en vostres peus e  
Ex 12,11 e hajats calsaments en vostres peus  e bastó en vostres mans; e manyarets  
Ex 12,11  peus e bastó en vostres mans;  e manyarets cuytosament en la Pàscua ell a 
Ex 12,12  12 »E pasaré per terra de Agipta  e en le nit aquesta faré tots los primers  
Ex 12,12  de l’hom entrò a lla bèstia,  e [*] faré juhí. Yo són Senyor. 13 E  
Ex 12,13  sobra les cases que vós sots aquí,  e vauré la sanch e pasaré sobra vós, e no  
Ex 12,13 que vós sots aquí, e vauré la sanch  e pasaré sobra vós, e no sarà a vós plagua 
Ex 12,13  vauré la sanch e pasaré sobra vós,  e no sarà a vós plagua [*] com yo faré la  
Ex 12,14  haurets aquell dia en remenbrança  e salabrerets aquest dia en festa a Déu en 
Ex 12,15  »E per VII dies menjarets l’alís,  e lo primer dia no serà levat en les  
Ex 12,16  dia entrò al VII. 16 Lo primer dia  e al sagon serà encara de gran festa e  
Ex 12,16  al sagon serà encara de gran festa  e somplentitat, e’n lo dia VII aquella  
Ex 12,16  de gran festa e somplentitat,  e’n lo dia VII aquella matexa fastivitat  
Ex 12,16  serà faedora honradament;  e no farets nanguna obra entra vós,  
Ex 12,17  vostres hosts de terra de Agipta,  e guardarets lo dia aquest en vostres  
Ex 12,18 fur perdurabla. 18 En lo primer mes  e en lo XIIIIª dia del mes, en lo vespra,  
Ex 12,21  d’Israell. Dix a ells: –Anats  e prenets un animal per companyas vostres, 
Ex 12,21  un animal per companyas vostres,  e degollarets la Pasqua. 22 E farets un  
Ex 12,22 un salpacer de una menada de hysop,  e mullerets en la sanch, e salpasar-n’  
Ex 12,22  de hysop, e mullerets en la sanch,  e salpasar-n’hets lo lindar e abdossos  
Ex 12,22  e salpasar-n’hets lo lindar  e abdossos perestatges. E nangú de vós no  
Ex 12,23 Déu pasarà per farir los agepcians,  e com veurà la sanch sobra lo lindar e’n  
Ex 12,23  com veurà la sanch sobra lo lindar  e’n cascú dells perestatges, [*] no  
Ex 12,24  aquesta peraulla legítima a tu  e a tos fills entrò enpertostemps. 25 E  
Ex 12,27  en Agipta, farint los agepcians  e les vostres cases deliurans.” E ancorbà  
Ex 12,27 deliurans.” E ancorbà-se lo poble  e adorrà. 28 Axíran los fills d’Israell,  
Ex 12,28  28 Axíran los fills d’Israell,  e faéran axí com havia manat Déu a Moysès  
Ex 12,28  axí com havia manat Déu a Moysès  e Aron. 29 E fonch fet en la miga nit que  
Ex 12,29 de lles catives que éran en càrser,  e tots los primers nats de lles bèsties.  
Ex 12,30  bèsties. 30 Levà’s Farahó de nits  e tots sos serfs [*], e fon nade gran  
Ex 12,30  de nits e tots sos serfs [*],  e fon nade gran clamor entre ells, car no  
Ex 12,31  mort. 31 Cridà Farahó a Moysèn  e Aron en aquella nit e dix: –Levats-vos 
Ex 12,31  a Moysèn e Aron en aquella nit  e dix: –Levats-vos e axits d’entre mon  
Ex 12,31 en aquella nit e dix: –Levats-vos  e axits d’entre mon poble, vós e als  
Ex 12,31 vos e axits d’entre mon poble, vós  e als fills de Israell, e anats sacrificar 
Ex 12,31  poble, vós e als fills de Israell,  e anats sacrificar al Senyor axí com  
Ex 12,32 com havets dits. 32 Vostres ovelles  e vostros bous prenets, axí com havets  
Ex 12,32  havets perllat. Anats-vos-en  e banaÿts mi. 33 E sforçà’s Agipta de  
Ex 12,35  vestadures, vaxells d’argent  e d’aur. 36 Donà nostra Senyor gràcia al  
Ex 12,37 en Sachor, DCMª hòmens sens infants  e fembres, 38 e companyes e mesclaya gran  
Ex 12,38  hòmens sens infants e fembres, 38  e companyes e mesclaya gran que pugà ab  
Ex 12,38  infants e fembres, 38 e companyes  e mesclaya gran que pugà ab ells, ovelles  
Ex 12,38  gran que pugà ab ells, ovelles  e bous e bèsties [*]. 39 E coguéran la  
Ex 12,38  que pugà ab ells, ovelles e bous  e bèsties [*]. 39 E coguéran la pasta que  
Ex 12,39  la pasta que traguéran de Agipta  e féran-na pans alisos, los quals  
Ex 12,39  car covania’ls axir de Agipta,  e no pogéran fer nanguna demorança ne  
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Ex 12,43  generacions. 43 Dix Déu a Moysèn  e Aron: –Aquesta és la relegió de Pasca:  
Ex 12,44  d’ell, 44 mas tots vostres serfs  e vostres companyes seran circunsisos, e  
Ex 12,44  companyes seran circunsisos,  e axí mengaran. 45 »Pelegrí ne loguater no 
Ex 12,46  ell. 46 »En una casa lo menjarets,  e no traurets de lla carn d’aquell  
Ex 12,48  fills d’Israell faéran açò, 48  e si algun pelegrí volrà passar ab [*] en  
Ex 12,48  volrà passar ab [*] en companya  e volrà fer Pàscua a Déu, primerament sien 
Ex 12,48  adonchs acòstan-ça a salebrar,  e serà axí com nadiu de lla terra; e si  
Ex 12,48  e serà axí com nadiu de lla terra;  e si algú no serà sircuncís, no manuch d’ 
Ex 12,49  »Aquesta matexa ley serà al nadiu  e al palagrí e a l’habitant entre vós. 50 
Ex 12,49  ley serà al nadiu e al palagrí  e a l’habitant entre vós. 50 E féran los  
Ex 12,50  Israell axí com manà Déu a Moysèn  e Aron, 51 e’n aquell metex dia amenà  
Ex 12,51  com manà Déu a Moysèn e Aron, 51  e’n aquell metex dia amenà nostre Senyor  
Ex 13,5  axirets ab mes nou de la spiga, 5  e us matrà nostro Senyor en la terra dels  
Ex 13,5  Senyor en la terra dels cananeus  e dells hateus e dells amoreus e dels  
Ex 13,5  terra dels cananeus e dells hateus  e dells amoreus e dels eveus e dels  
Ex 13,5  e dells hateus e dells amoreus  e dels eveus e dels jebuseus, los quals  
Ex 13,5 hateus e dells amoreus e dels eveus  e dels jebuseus, los quals jurà a vostres  
Ex 13,5  donaria aquí terra fluent de let  e de mel. E salabrats aquest dia en  
Ex 13,6  6 VII dies menjareu alís nèdeus,  e en lo VII dia sarà la festa del Senyor.  
Ex 13,7  del Senyor. 7 Alís manjarets [*],  e no aparà a tu nanguna cosa levada ne en  
Ex 13,8  8 E recomptats [*] en aquell dia  e diràs: “Aquest és lo dia que féu nostre  
Ex 13,9  9 E serà quax senyal en la tua mà  e quax remenbrança devant tots vulls, per  
Ex 13,12  que òbran vullva a nostre Senyor  e tots aquells qui són primers nats en les 
Ex 13,15  15 car Farahó era anduraÿt  e no’ns volia lexar anar, e nostre Senyor 
Ex 13,15 anduraÿt e no’ns volia lexar anar,  e nostre Senyor ocís tots los primers nats 
Ex 13,15  tot lo mascle que obre vullva,  e tots los primers de mos fills [*].” 16  
Ex 13,17  no’s panadís Farahó si’ls vaés,  e que no levàs contra ells a batalla, e  
Ex 13,17 que no levàs contra ells a batalla,  e que’lls retornàs en Agipta, 18 mas menà 
Ex 13,20  vós.» 20 E moguéran-sa de Sachot  e pasàran en Heasom, en los strems de lla  
Ex 13,21  via, de dia en una colomna de nuu  e de nits en una colomna de foch, per ço  
Ex 14,2  fills d’Israell que’s retórnan  e que’s mètan per la regió de Piaròs, qui 
Ex 14,2  de Piaròs, qui és entre Meochdoll  e la mar, contra Beelquefon, e devant  
Ex 14,2  e la mar, contra Beelquefon,  e devant aquell castell pasarets sobra la  
Ex 14,4 aquells per ço que vos pasaguèscan,  e seré glorificat en Farahó e’n tota la  
Ex 14,4  e seré glorificat en Farahó  e’n tota la sua host, e sebran los  
Ex 14,4  en Farahó e’n tota la sua host,  e sebran los agepcians que yo són lo  
Ex 14,5  que llo pobla d’Iraell fugia,  e fou trastornat lo cor de Farahó e dells  
Ex 14,5  e fou trastornat lo cor de Farahó  e dells serfs d’aquel sobra lo poble, e  
Ex 14,5  serfs d’aquel sobra lo poble,  e dix: –Què volen fer, ne què havem fet?  
Ex 14,6  a nós? 6 E mès-sa en carera,  e pres tot lo pobla ab si, 7 e manà ab si  
Ex 14,7  e pres tot lo pobla ab si, 7  e manà ab si DC caretes triades on anàvan  
Ex 14,7 triades on anàvan hòmens conbatens,  e totes les altres caretas de Agipta a obs 
Ex 14,8  lo cor de Farahó, rey de Agipta,  e pasaguí los fills de Israell; e aquells  
Ex 14,8  e pasaguí los fills de Israell;  e aquells éran axits ab mà alta. 9 E com  
Ex 14,9  sa a ells que posàvan prop la mar,  e tots los cavalcants [*] e tota la  
Ex 14,9  la mar, e tots los cavalcants [*]  e tota la universa host era en Hiroch  
Ex 14,10  los fills d’Israell los vulls  e véran los agepcians aprés d’ells, e  
Ex 14,10  véran los agepcians aprés d’ells,  e taméran-sa fort. Cridàran a nostre  
Ex 14,13 dix Moysèn al poble: –No us tamats,  e stats e vajats les meravelles de nostre  
Ex 14,13  al poble: –No us tamats, e stats  e vajats les meravelles de nostre Senyor  
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Ex 14,16  fills de Israell que’s mòguan, 16  e tu leva la tua verga e stin la tua mà  
Ex 14,16  mòguan, 16 e tu leva la tua verga  e stin la tua mà sobra la Mar Roiga, e  
Ex 14,16  stin la tua mà sobra la Mar Roiga,  e departir-se-ha aquella, per ço que  
Ex 14,16  ço que éntran los fills d’Iraell  e que pàsan per mig de lla Mar Roja en  
Ex 14,17  17 E yo andurayré lo cor de Farahó  e dells agepcians per ço que pasaguèscan a 
Ex 14,17  per ço que pasaguèscan a vós,  e seré glorificat en Farahó, e en tota la  
Ex 14,17 a vós, e seré glorificat en Farahó,  e en tota la sua host [*]. 18 [*] 19 E  
Ex 14,19  qui guiava la posada d’Israell,  e anà detràs ells, ab ells agualment una  
Ex 14,20  le posade dells fills de Israell  e los agepcians, scuradat erra la nuu  
Ex 14,21  fort bufant que bufàs tota la nit,  e mès la mar en sech. E foren les ayguas  
Ex 14,22  E foren les ayguas dapartides, 22  e antràran los fills d’Iraell per mig de  
Ex 14,22  Iraell per mig de lla mar en sech,  e era la mar axí com a mur a lla dresta de 
Ex 14,22 com a mur a lla dresta de aquells a  e lla sinestra. 23 E los agepcians  
Ex 14,23 23 E los agepcians persaguían-los  e intràran aprés ells, e tots los  
Ex 14,23  -los e intràran aprés ells,  e tots los cavalcants de Farahó e totes  
Ex 14,23  e tots los cavalcants de Farahó  e totes les caretas intràran per mig de  
Ex 14,24  dells agepcians en colona de foch  e en nuu, destroví la posada dells  
Ex 14,25  la posada dells agepcians, 25  e sotsobrà la roda de lles caretas dells  
Ex 14,25  de lles caretas dells agepcians,  e aportà’lls en la pregonesa. E diguéran  
Ex 14,26  –Stin la tua mà sobra la mar,  e retornaran les ayguas [*]. 27 [*] en lur 
Ex 14,27  E los agepcians volguéran fugir,  e aconsaguíran-los les aygües, e  
Ex 14,27  e aconsaguíran-los les aygües,  e somorgolaren-los. 28 E retornàran les  
Ex 14,28  -los. 28 E retornàran les ayguas  e cobríran les caretas e tota la  
Ex 14,28  les ayguas e cobríran les caretas  e tota la cavallaria e la host de Farahó  
Ex 14,28  les caretas e tota la cavallaria  e la host de Farahó qui’lls pasaguia,  
Ex 14,29  Iraell pasàran per la mar en sech,  e les ayguas éran a ells axí com a mur a  
Ex 14,29  éran a ells axí com a mur a destra  e a sinestra. 30 Deliurà nostre Senyor en  
Ex 14,31  de la mà dells agepcians, 31  e vaéran los agepcians morts sobra la riba 
Ex 15,1  Capítol XV 1 Adonchs cantà Moysèn  e los fills d’Israell aquest cant a  
Ex 15,1  aquest cant a nostre Senyor,  e diguéran: Cantem a nostre Senyor, car  
Ex 15,2  son cavalcador. 2 La mia fortalesa  e la mia lehor és en nostre Senyor. Ell  
Ex 15,2  fet a mi en salut. Ell és mon Déu,  e yo glorificaré lo Déu de mon para, e yo  
Ex 15,2  yo glorificaré lo Déu de mon para,  e yo axalçaré ell. 3 Nostra Senyor és axí  
Ex 15,3  Senyor és axí com hom combatador,  e son nom és Totpoderós. 4 Car les caretas 
Ex 15,4  4 Car les caretas de Farahó  e tota la sua host gità en mar, e tots  
Ex 15,4  e tota la sua host gità en mar,  e tots los alets prínceps de aquells són 
Ex 15,5  són nagats en la Mar Roge, 5 [*]  e ells devellàran en pregon axí com a  
Ex 15,6  dreta és agranaïda en fortalesa,  e la tua drestra, Senyor, ha farit los  
Ex 15,7  Senyor, ha farit los anamichs, 7  e en multitut de la tua glòria has  
Ex 15,8 qual devorà ells axí com a palla, 8  e en l’esparit de la tua furor són  
Ex 15,8  les ayguas, la onda corech  e stech, als abisos fóran reblits enmig de 
Ex 15,9  L’anamich dix: «Jo’ls pesaguiré  e’ls pendré, e depertiré lurs armes, e  
Ex 15,9  «Jo’ls pesaguiré e’ls pendré,  e depertiré lurs armes, e la mia ànima  
Ex 15,9  pendré, e depertiré lurs armes,  e la mia ànima serà enriqueïda. Yo trauré  
Ex 15,9  Yo trauré lo meu coltell  e la mia mà los auciurà.» 10 Senyor, lo  
Ex 15,10  Senyor, lo teu sparit és vengut,  e la mar los ha cuberts, e ells són  
Ex 15,10  vengut, e la mar los ha cuberts,  e ells són somorgolats com a plom en les  
Ex 15,11 ne qui és semblant a tu en granesa  e en santedat, terrible e durabla e faent 
Ex 15,11  en granesa e en santedat, terrible  e durabla e faent meraveles? 12 Estanist  
Ex 15,11  e en santedat, terrible e durabla  e faent meraveles? 12 Estanist la tua mà  
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Ex 15,12  meraveles? 12 Estanist la tua mà  e la terra los ha devorats. 13 Tu fuïst  
Ex 15,13  en lo poble que remist,  e aportest aquell en la tua fortalesa, en 
Ex 15,14  habitacle. 14 E los pobles pujàran  e són aïrats, los habitadors de Falestim  
Ex 15,19  la cavelaria de Farahó ab caretes  e ab cavalcadors en la Mar Roga, e  
Ex 15,19  e ab cavalcadors en la Mar Roga,  e retornàran demunt ells les aygües de la  
Ex 15,19  demunt ells les aygües de la mar,  e los fills de Israell entràran per sech  
Ex 15,20  sor de Aron, lo temboret en la mà,  e profetitzà. Axíran totes les fembres  
Ex 15,20  fembres aprés d’ela ab tamborets  e ab aldufs, 21 sagons que pertanya a  
Ex 15,21 Cantem a nostra Senyor tot gloriós  e engranaït, cor ell ha gitat en la mar  
Ex 15,21  ell ha gitat en la mar lo cavall  e lo cavallcador. 22 E féu partir Moysèn e 
Ex 15,22 cavallcador. 22 E féu partir Moysèn  e Aron los fills d’Israell de la Mar  
Ex 15,22  fills d’Israell de la Mar Roja,  e intràran-se’n en lo desert de Sur, e  
Ex 15,22  -se’n en lo desert de Sur,  e anàran III dies per lo desert, e no  
Ex 15,22  e anàran III dies per lo desert,  e no trobàran ayguas. 23 E vanguéran en  
Ex 15,23  ayguas. 23 E vanguéran en Marech,  e no poguéran beure les ayguas de Marech  
Ex 15,25  25 Aquell apellà nostro Senyor,  e ell mostrà a ell un fust; lo quall com  
Ex 15,25 dolces. E aquí ordonà los manaments  e juhís, e aquí asejà ells 26 e dix: –Si  
Ex 15,25  aquí ordonà los manaments e juhís,  e aquí asejà ells 26 e dix: –Si tu oyràs  
Ex 15,26  e juhís, e aquí asejà ells 26  e dix: –Si tu oyràs la veu dell Senyor,  
Ex 15,26  oyràs la veu dell Senyor, ton Déu,  e feràs devant ell ço que dret és, e  
Ex 15,26  e feràs devant ell ço que dret és,  e obayràs los seus manaments e observes  
Ex 15,26  és, e obayràs los seus manaments  e observes [*], yo no aportaré sobra vós  
Ex 15,27 en Helim, on ha XII fonts de aygües  e LXX palmes, e posàran aquí sobres les  
Ex 15,27  XII fonts de aygües e LXX palmes,  e posàran aquí sobres les ayguas. 16,Tit  
Ex 16,1  XVI 1 E moguéran-sa de Helim,  e vench tota la multitut dels fills d’  
Ex 16,1  de Sín, lo quall és entre Helim  e Synaý, en lo XV dia del mes aprés que  
Ex 16,2  fills d’Israell contra Moysèn  e contra Aron en lo desert, 3 e diguéran  
Ex 16,3  e contra Aron en lo desert, 3  e diguéran [*]: –Més amàram éser morts per 
Ex 16,3  saýam sobra les olles de les carns  e menjàvam pa en sadolament. Per què has  
Ex 16,4  que yo plouré a vós pa del cel,  e axirà lo poble e cullir-n’ha cascú  
Ex 16,4  a vós pa del cel, e axirà lo poble  e cullir-n’ha cascú segons que haurà  
Ex 16,6  sengles dies. 6 E diguéran Moysès  e Aron a tots los fills de Ysraell: –Al  
Ex 16,7  trasch-vos de terra de Agipta, 7  e al matí vauràs la glòria de nostre  
Ex 16,8  derà a vós en lo vespra carn,  e’l matí pa en sadolament, per ço car ha  
Ex 16,10 Israell, reguardàran [*] lo desert,  e veus que lla glòria de nostra Senyor  
Ex 16,11  en nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn  e dix: 12 –Yo he oÿt lo mermurament dels  
Ex 16,12  fills d’Israell. Parlla a ells  e digues-los: “Al vespra manjarets  
Ex 16,12 -los: “Al vespra manjarets carns,  e al matí serets sadolls de pans, e  
Ex 16,12  e al matí serets sadolls de pans,  e sabrets que yo són lo Senyor Déu  
Ex 16,13  Déu vostro.” 13 E fou fet vespra,  e pujàran gaŀles e cobríran tota la posada 
Ex 16,13  E fou fet vespra, e pujàran gaŀles  e cobríran tota la posada [*]. 14 E cobrí  
Ex 16,14  E cobrí tota la fas de lla terra,  e aparech en lo desert una cosa manuda  
Ex 16,17  Israell. Collíran-na alguns més  e altres meys, 18 e aquell que meys na  
Ex 16,18  -na alguns més e altres meys, 18  e aquell que meys na cullia, com mesurava  
Ex 16,18  mesurava [*] trobava compliment,  e aquell que més ne cullia, com masurava  
Ex 16,19 Dix Moysèn a ells: –Nangú no estoig  e’ll matí d’ell. 20 Aquells qui no’l na 
Ex 16,20  20 Aquells qui no’l na creguéran  e n’stojaren entrò al matí, trobàran-ho 
Ex 16,20  al matí, trobàran-ho vèrmens  e pudents; e fo irat contra ells Moysèn.  
Ex 16,20  trobàran-ho vèrmens e pudents;  e fo irat contra ells Moysèn. 21 Collían- 
Ex 16,21  com na havían master a lur obs,  e com sa levava lo sol, fonia’s. 22 E en  



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

236 
 

Ex 16,22  tots los prínceps de lla multitut,  e recomptàran-ho a Moysèn, 23 e ell dix: 
Ex 16,23  e recomptàran-ho a Moysèn, 23  e ell dix: –Açò és ço que ha perlat Déu:  
Ex 16,23  coses que haureu obs demà, feu,  e tot ço que deveu coura, coets. E so que  
Ex 16,24 féran-ho axí com los manà Moysèn,  e no compodrí ne fou trobat vèrmens en  
Ex 16,26  lo VII és repòs de nostre Senyor,  e per amor de ço no trobarets. 27 E vench  
Ex 16,27  trobarets. 27 E vench lo VII dia,  e axíran del poble per ço que colísan, e  
Ex 16,27  del poble per ço que colísan,  e no trobàran. 28 Dix Déu a Moysèn:  
Ex 16,29  Romangue cascú de vós ab si matex,  e nangú no isque de son loch en lo dia  
Ex 16,31  a manera de solandra, blanch,  e la sua sabor quax semblant de crespells  
Ex 16,32 mana Déu: “Umplits un almut d’ell,  e sia guardat a vostres generacions per ço 
Ex 16,33  Dix Moysèn a Aron: –Prin un vaxell  e meti-hi aytanta magna com n’hi porà  
Ex 16,33  com n’hi porà caber en un almut,  e stoge’ll devant nostre Senyor per  
Ex 16,34 féu axí Aron com manà Déu a Moysèn,  e posà aquell a reservar en lo tabernacle. 
Ex 16,35  que venguéran en terra habitable,  e aquest manjàran [*] e les fins a la  
Ex 16,35  habitable, e aquest manjàran [*]  e les fins a la terra de Canan. 36 E lo  
Ex 17,1  sagons la peraula de Déu,  e posàran en Rabidim, en lo qual loch no  
Ex 17,2  –Per què pledejàs contra mi,  e per què temptàs Déu? 3 E sedejà aquí lo  
Ex 17,3 3 E sedejà aquí lo poble per aygua,  e [*] diguéran: –Per què faïst axir nós de 
Ex 17,5  5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyta’t  e vé devant lo poble, e prin dells vells  
Ex 17,5  –Cuyta’t e vé devant lo poble,  e prin dells vells d’Iraell, e aporta en  
Ex 17,5  e prin dells vells d’Iraell,  e aporta en ta mà la vergua ab la qual  
Ex 17,5 la vergua ab la qual farist lo flum  e vé. 6 E yo staré devant, aquí demont la  
Ex 17,6  aquí demont la pedra de Horeb,  e ferràs la pedra e’xirà aygua que beurà  
Ex 17,6  pedra de Horeb, e ferràs la pedra  e’xirà aygua que beurà lo poble. E féu- 
Ex 17,7  lo nom de aquell loch «Temptament  e barala sobre los fills de Israell». 8  
Ex 17,10  10 [*] axí com parlà a ell Moysèn,  e batallà’s contra Amalech. E Moysèn e  
Ex 17,10 batallà’s contra Amalech. E Moysèn  e Aron e Hur pujàran sobre lo cap dell  
Ex 17,10 ’s contra Amalech. E Moysèn e Aron  e Hur pujàran sobre lo cap dell coll. 11 E 
Ex 17,11  levava les mans, Israell vancia,  e com baxava la mà, Amalech sobrava. 12 E  
Ex 17,12 E les mans de Moysès eren fexugues,  e prenguéran pedres, e portàran-les  
Ex 17,12 eren fexugues, e prenguéran pedres,  e portàran-les dejús ell, e ell seya, e  
Ex 17,12 pedres, e portàran-les dejús ell,  e ell seya, e Aron e Hur sofarían les  
Ex 17,12  -les dejús ell, e ell seya,  e Aron e Hur sofarían les mans, un deçà e  
Ex 17,12 -les dejús ell, e ell seya, e Aron  e Hur sofarían les mans, un deçà e altra  
Ex 17,12  e Hur sofarían les mans, un deçà  e altra delà. E fóran les sues mans  
Ex 17,13  lo sol colguava. 13 Aflequí Josuè  e Amalech e son poble en boqua de coltell. 
Ex 17,13  13 Aflequí Josuè e Amalech  e son poble en boqua de coltell. 14 E dix  
Ex 17,14  açò per remenbrança en lo libre,  e liure-lo en les orelles de Josuè. Jo  
Ex 17,15  lo sel. 15 Adifichà Moysèn altar,  e apellà lo nom de Déu «En mon  
Ex 17,16  la mà de Déu l’havia desliurat,  e la batalla de Déu serà contra Amalech de 
Ex 18,1  havia fet nostre Senyor a Moysèn  e a Ysraell poble seu, axí com Déu los  
Ex 18,3  Jerson dient [*]: «Strany fuy  e palagrí en la terra aliena», 4 e l’  
Ex 18,4  e palagrí en la terra aliena», 4  e l’altra havia nom Aliètzar, dix: «Déu  
Ex 18,4  de mon para, tu est mon ajudador  e’m desliurist del colltel de Farahó». 5  
Ex 18,5 vench sogre de Moysèn, ab los fills  e ab la muller de Moysèn, en lo desert, on 
Ex 18,6  la posada prop del munt de Déu, 6  e tramès a dir a Moysèn: –Jo, Jetró, venc  
Ex 18,6  Jetró, venc a tu ab la muller tua  e II fills teus ab ella. 7 Lo qual axí de  
Ex 18,7 teus ab ella. 7 Lo qual axí de casa  e sobleguà e besà-lo, e saludàran-se  
Ex 18,7  7 Lo qual axí de casa e sobleguà  e besà-lo, e saludàran-se ab peraules  
Ex 18,7 axí de casa e sobleguà e besà-lo,  e saludàran-se ab peraules pacificables. 
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Ex 18,8  a Farahó [*] per amor de Israell,  e tot lo traball que era sdevengut a ells  
Ex 18,8  era sdevengut a ells en lo camí,  e com havia a ells desliurats nostro  
Ex 18,10 que Déu havia fet a Israell [*], 10  e dix: –Beneÿt sia nostre Senyor qui’ns  
Ex 18,10  ha desliurats de les mans de Faraó  e de la mà dels egepcians [*]. 11 Ara  
Ex 18,12  Jetró, sogra de Moysèn, holocaust  e sacrifici a Déu. E vench Aron e tots los 
Ex 18,12  e sacrifici a Déu. E vench Aron  e tots los vells de Ysraell per ço que  
Ex 18,14  al poble? Per què seus tu tot sol  e al poble stà devant tu del matí al  
Ex 18,16  16 [*] per so que yo jutge a ells,  e fas-los a saber los sacrets de Déu e  
Ex 18,16  -los a saber los sacrets de Déu  e la lig de aquell. 17 Dix Jetró: –No és  
Ex 18,18  –No és bona la cosa que tu fas, 18  e en va te consumes, tu e lo poble aquest  
Ex 18,18  tu fas, 18 e en va te consumes, tu  e lo poble aquest que ab tu és. Ultra les  
Ex 18,18  les tues virtuts és aquest negoci,  e solament aquest tu no porias sostanir.  
Ex 18,19  la qual cosa, ojes la mia peraula  e prin mon consell, e serà Déu ab tu: sies 
Ex 18,19  la mia peraula e prin mon consell,  e serà Déu ab tu: sies tu al poble en  
Ex 18,20  coses que pertanyen a Déu [*], 20  e stablex homes que ansènyan lo manament  
Ex 18,20  que ansènyan lo manament de Déu,  e la manera del colre, e la via per la  
Ex 18,20  de Déu, e la manera del colre,  e la via per la qual dèguan entrar, e lla  
Ex 18,20 e la via per la qual dèguan entrar,  e lla obra que deguéran fer. 21 Donchs,  
Ex 18,21  de tot lo poble hòmens poderosos  e temens Déu, en los quals sia veritat,  
Ex 18,21  veritat, que hajan en oy avarísia,  e de aquells ordona trebuns e senturions e 
Ex 18,21  e de aquells ordona trebuns  e senturions e hòmens de Les e prínceps de 
Ex 18,21 aquells ordona trebuns e senturions  e hòmens de Les e prínceps de deenes, 22  
Ex 18,21  e senturions e hòmens de Les  e prínceps de deenes, 22 los qualls jútjan 
Ex 18,22  qualls jútjan lo poble tostemps,  e les coses majors a què no poran dar  
Ex 18,22  poran dar consell recontaran a tu,  e ells jutgeran les coses menors; e serà  
Ex 18,22  e ells jutgeran les coses menors;  e serà leugera cosa a tu, e los altres ho  
Ex 18,22  menors; e serà leugera cosa a tu,  e los altres ho poran sofarir. 23 E si tu  
Ex 18,23  los seus manaments poràs sofarir,  e tot aquest poble poràs menar cascú en  
Ex 18,25  [*] de tot lo poble de Israell,  e stablí-los prínceps del poble, tribuns 
Ex 18,25  -los prínceps del poble, tribuns  e senturions e [*] deenes 26 que jutjàsan  
Ex 18,25  del poble, tribuns e senturions  e [*] deenes 26 que jutjàsan lo poble  
Ex 18,26 26 que jutjàsan lo poble tosttemps,  e so que era molt greu retornava a ell, e  
Ex 18,26  que era molt greu retornava a ell,  e tota pocha cosa jutjàvan ells. 27 E lexà 
Ex 18,27  27 E lexà’nar Moysèn son sogre,  e ell anà-sa’n en sa casa e terra.  
Ex 18,27 sogre, e ell anà-sa’n en sa casa  e terra. 19,Tit Capítol XVIIIIª 1 E en lo  
Ex 19,2  2 cor ells moguéran de Rahabidim  e vanguéran tro al desert de Sinaý, e  
Ex 19,2 e vanguéran tro al desert de Sinaý,  e faéran tendes e posades en aquell loch,  
Ex 19,2 al desert de Sinaý, e faéran tendes  e posades en aquell loch, e devés la ragió 
Ex 19,2  tendes e posades en aquell loch,  e devés la ragió del munt. 3 E Moysèn pujà 
Ex 19,3  3 E Moysèn pujà a nostre Senyor,  e Déu apellà Moysèn del munt. Dix: –Açò  
Ex 19,3 Dix: –Açò diràs a la casa de Jacob,  e anunciaràs açò a la casa d’Israell: 4  
Ex 19,4  he portats sobre ales de àguilles,  e fiu vanir vós a mi. 5 Si ara oyrets la  
Ex 19,5  a mi. 5 Si ara oyrets la mia veu  e guardarets la mia covinensa, serets a mi 
Ex 19,6 pobles, car mia és tota la terra, 6  e vós serets a mi en regna sacerdotal e  
Ex 19,6 vós serets a mi en regna sacerdotal  e gent santa.” Aquestes són les peraules  
Ex 19,7  fills d’Israell. 7 E vench Moysès  e apellà los majors nats del poble, e dix  
Ex 19,7 e apellà los majors nats del poble,  e dix-los totes les peraules que’lls  
Ex 19,9 ço que m’oja perlar lo poble ab tu  e que crèguan ab tu enpertostemps.  
Ex 19,10  peraules de Déu al poble, 10  e dix Déu a Moysèn: –Vé al poble e  
Ex 19,10 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé al poble  e santificha a ells vuy e demà, e levaran  
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Ex 19,10  al poble e santificha a ells vuy  e demà, e levaran lurs vestadures, 11 e  
Ex 19,10  e santificha a ells vuy e demà,  e levaran lurs vestadures, 11 e sien  
Ex 19,11 demà, e levaran lurs vestadures, 11  e sien apellats en lo dia terç, e [*] a  
Ex 19,11  11 e sien apellats en lo dia terç,  e [*] a ells en lo terç dia sobre lo munt  
Ex 19,13  la mà, car ab pedras serà alepidat  e ab sagetes asagetat [*]. Mas comensaran  
Ex 19,14 14 Devellà Moysèn del munt al poble  e santificà’l. E com haguéran levades ses 
Ex 19,15  los: –Stats aparalats lo terç dia,  e no us acostets a vostres mullers. 16 E  
Ex 19,16  dia [*], els comensàran oyr trons  e lamps, e la caliga era sobre lo munt  
Ex 19,16  els comensàran oyr trons e lamps,  e la caliga era sobre lo munt cobrint  
Ex 19,16  veu gran de botzines per smeyar,  e temé’s lo poble [*]. 17 E féu exir  
Ex 19,17  Déu del loch de la alberguada,  e steguéran a la raÿl del munt. 18 E tot  
Ex 19,18  nostro Senyor sobra ell ab foch,  e pujava lo fum de aquell quax com a fum  
Ex 19,19 fornal. [*] 19 [*] E Moysèn perlava  e Déu responia a ell. 20 Devellà Déu sobra 
Ex 19,20  de Sinaý, en la suminat del munt,  e apellà Moysèn en lo cap de aquell. Com  
Ex 19,21  respongués, 21 dix a ell: –Devalla  e testimonieja ab lo poble que per ventura 
Ex 19,21  que per ventura no’s desrenglàsan  e que no pàsan los térmens per veura’l  
Ex 19,22 térmens per veura’l Senyor [*], 22  e no lexs los sacerdots e aquells que  
Ex 19,22  [*], 22 e no lexs los sacerdots  e aquells que pújan al Senyor sían  
Ex 19,23  car tu has a ells testimoniejat  e’lls has squivats dient: “Posa térmens  
Ex 19,23  térmens prop del munt al poble  e santifica aquell.” 24 Al qual dix Déu:  
Ex 19,24  aquell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé  e devalla, e pujaràs tu e Aron. E los  
Ex 19,24  24 Al qual dix Déu: –Vé e devalla,  e pujaràs tu e Aron. E los sacerdots ne lo 
Ex 19,24  Déu: –Vé e devalla, e pujaràs tu  e Aron. E los sacerdots ne lo poble no  
Ex 19,25 aucia. 25 E devellà Moysès al poble  e comptà totes aquestes coses. 20,Tit  
Ex 20,5  car yo són lo Senyor ton Déu, fort  e jelós, qui vesit les iniquitats dells  
Ex 20,5  paras en los fills en la terça  e en la quarta generació de aquells qui  
Ex 20,6  de aquells qui han en oy a mi, 6  e fas misericòrdia en millers, en aquells  
Ex 20,6  en millers, en aquells qui àman mi  e guàrdan los meus menaments. 7 »No  
Ex 20,9  lo disapta. 9 VI dies obreràs  e faràs tota la obra, 10 e’n lo dia VII,  
Ex 20,10  obreràs e faràs tota la obra, 10  e’n lo dia VII, que és lo disapta del  
Ex 20,10  del Senyor ton Déu, reposaràs  e no faràs en aquell nanguna obra, tu ne  
Ex 20,11  són en los qualls Déu féu lo cel  e la terra e la mar e totes les coses que  
Ex 20,11  qualls Déu féu lo cel e la terra  e la mar e totes les coses que hy són, e  
Ex 20,11  Déu féu lo cel e la terra e la mar  e totes les coses que hy són, e posà en lo 
Ex 20,11  mar e totes les coses que hy són,  e posà en lo VIIª dia. Per amor de açò  
Ex 20,11 de açò banaý Déu lo dia del disapta  e santifichà. 12 »Honreràs ton para e ta  
Ex 20,12 e santifichà. 12 »Honreràs ton para  e ta mara per ço que visques longuament  
Ex 20,18 [*]. 18 E tot lo poble oÿa les veus  e vaÿa los lamps e oÿa la veu de la  
Ex 20,18 poble oÿa les veus e vaÿa los lamps  e oÿa la veu de la botzina e vaÿa lo munt  
Ex 20,18  lamps e oÿa la veu de la botzina  e vaÿa lo munt fumar, e per açò, de paor,  
Ex 20,18 de la botzina e vaÿa lo munt fumar,  e per açò, de paor, estiguéran de luny. 19 
Ex 20,19  a Moysèn: –Parle tu ab Déu,  e oyr-t’hem. No parla Déu ab nós per ço 
Ex 20,20  Déu vench per ço que provàs a vós  e per ço que sia la sua tamor en vós e que 
Ex 20,20  per ço que sia la sua tamor en vós  e que no pequets. 21 Estech lo poble de  
Ex 20,21  21 Estech lo poble de luny,  e Moysèn se acostà a la caligua en què era 
Ex 20,24  24 ço és, altar ferets de terra,  e ofarets sobra aquell holocausts e  
Ex 20,24  e ofarets sobra aquell holocausts  e sacrificis pacificables, e [*] vostres  
Ex 20,24  e sacrificis pacificables,  e [*] vostres bous en tot loch on serà  
Ex 20,24 mamòria del meu [*]; yo vendré a tu  e banayré tu. 25 »E si feràs a mi altar de 
Ex 21,2  hebreu, VI anys servescha a tu,  e’n lo VII any axirà franch de grat. 3 E  
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Ex 21,4 4 E si son senyor darà a ell muller  e infantarà fills o filles, la muller e  
Ex 21,4 infantarà fills o filles, la muller  e sos infants seran del senyor, e ell  
Ex 21,4  e sos infants seran del senyor,  e ell exirà per cabal ab son vestit. 5 E  
Ex 21,5  dirà lo serf: “Yo am nostre senyor  e ma muller e mos fills, e no vull axir  
Ex 21,5  “Yo am nostre senyor e ma muller  e mos fills, e no vull axir franch”, 6  
Ex 21,5  senyor e ma muller e mos fills,  e no vull axir franch”, 6 ofira son senyor 
Ex 21,6  son senyor a ell devant lo jutge,  e acost-se a la porta [*], e puys forat  
Ex 21,6 jutge, e acost-se a la porta [*],  e puys forat-li la orella ab una lena, e 
Ex 21,6  forat-li la orella ab una lena,  e serà a ell serf enpertostemps. 7 »E si  
Ex 21,7  7 »E si algú vendrà sa filla  e sa serventa, no axirà axí com lo serf ha 
Ex 21,10  servesca a la macipa ses núpcies  e sos vastiments, e no li nech lo preu de  
Ex 21,10  ses núpcies e sos vastiments,  e no li nech lo preu de sa nadea. 11 E si  
Ex 21,14  [*] son proÿsma ab enguan  e’ll persaguex, de dins mon altar lo deus 
Ex 21,16  mort muyra. 16 »E qui amblarà homa  e vendrà aquell [*], muyra. 17 [*] 18 »Com 
Ex 21,18 18 »Com alguns hòmens sa berelleran  e la un farà a ll’altra proïsma seu ab  
Ex 21,18  proïsma seu ab pedra o ab puny,  e aquell no serà mort mes caurà en lit, 19 
Ex 21,19  mes caurà en lit, 19 si’s levarà  e irà defora sobra son bastó, serà  
Ex 21,20  son serf o sa serventa ab verge  e morà sots sa mà, digna cerà de crim; 21  
Ex 21,22 és. 22 »E si’s baralaran II hòmens  e algú d’ells ferrà fembre prenys e ella  
Ex 21,22  e algú d’ells ferrà fembre prenys  e ella se afollerà, e si ella viu, sertes  
Ex 21,22  fembre prenys e ella se afollerà,  e si ella viu, sertes tangut és del dan  
Ex 21,22 aytant com lo marit d’ella stimarà  e los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas si  
Ex 21,26 l’ull de son serf o de sa serventa  e destrovirà ells, los lex anar franchs  
Ex 21,27  ells, los lex anar franchs [*]; 27  e si dent trencarà [*], per semblantment  
Ex 21,28  bou ferrà hom o fembra ab lo corn  e moran, sia alepidat lo bou e no sien  
Ex 21,28  corn e moran, sia alepidat lo bou  e no sien menjades les sues carns, e lo  
Ex 21,28  e no sien menjades les sues carns,  e lo senyor del bou serà quiti de açò; 29  
Ex 21,29  de farir hir o ara haurà III dies,  e son senyor ho sàpia e no’l tenrà ligat  
Ex 21,29  III dies, e son senyor ho sàpia  e no’l tenrà ligat e’nclòs, e ell  
Ex 21,29 senyor ho sàpia e no’l tenrà ligat  e’nclòs, e ell auciurà homa o fembra, lo  
Ex 21,29 sàpia e no’l tenrà ligat e’nclòs,  e ell auciurà homa o fembra, lo bou sia  
Ex 21,29 homa o fembra, lo bou sia alepidat;  e son senyor, si ho sabia, sia mort. 30 E  
Ex 21,32  a son senyor XXX sicles d’argent,  e lo bou sia alepidat ab pedras. 33 E si  
Ex 21,33  33 E si algú cavarà una sisterna  e obrir-la-ha e no la cobrirà, e a  
Ex 21,33  una sisterna e obrir-la-ha  e no la cobrirà, e a’quella caurà bou o  
Ex 21,33  e obrir-la-ha e no la cobrirà,  e a’quella caurà bou o assa, 34 lo senyor 
Ex 21,35 nefrerà altra bou que sia d’altri,  e aquell morrà, vènan lo bou aquell e  
Ex 21,35 e aquell morrà, vènan lo bou aquell  e depertèscan entra si [*]. 36 E si sabia  
Ex 21,36 ·ll bou faria hir o ara de III dies  e no guardà aquell son senyor, sertes ell  
Ex 21,36  sertes ell deu smanar lo bou,  e lo bou mort sia seu. 22,Tit Capítol XXI  
Ex 22,1  1 E si algú emblarà ovella o bou  e l’auciurà o’l venrà, pach per I bou V  
Ex 22,1  o’l venrà, pach per I bou V bous,  e IIII ovelles per una ovella. 2 E si serà 
Ex 22,2 serà sobreprès lo ladra en la casa,  e pendrà aquí nafra [*] muyra; lo faridor  
Ex 22,3  aquell. 3 Mas si sarà axit lo sol  e s’esdevendrà açò que faça homey, ell  
Ex 22,3  serà pres aquell que ferà lo furt  e no ha de què ho reta, ell deu éser  
Ex 22,6 restituirà allò. 6 »E si axirà foch  e trobarà spiguas o guarbas de forment  
Ex 22,7  amich moneda o vaxella en guarda  e li serà enblat de casa, si lo ladra  
Ex 22,8  trobat, deu-ne smenar II tans; 8  e si no serà atrobat lo ladra, acostar-  
Ex 22,8 -ha lo senyor de lla casa al jutge  e jurarà que no mès sa mà en asò de son  
Ex 22,9  mès sa mà en asò de son companyó 9  e sobre cosa de culpa, axí en bou com en  
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Ex 22,9  [*] veja la rahó de abdossos,  e aquell qui dirà lo jutja smenerà II  
Ex 22,14  manlavarà bèstia de son proïsma  e serà debilitada e morà, e son senyor no  
Ex 22,14  de son proïsma e serà debilitada  e morà, e son senyor no hi serà present,  
Ex 22,14  proïsma e serà debilitada e morà,  e son senyor no hi serà present, tangut és 
Ex 22,16  dormirà ab ella, ferà a ella dot  e pendrà per muller. 17 E si lo para d’  
Ex 22,29  del poble. 29 »Tots los delmes  e promeyas ta usaràs a dar per ofarir. Los 
Ex 22,30  nats de tos fills daràs a mi, 30  e de tos bous e de tes ovelles feràs  
Ex 22,30  fills daràs a mi, 30 e de tos bous  e de tes ovelles feràs semblantment: VII  
Ex 22,30  VII dies serà ab sa mara,  e lo VIII dia retràs a mi aquell. 31  
Ex 22,31  31 »Hòmens sants serets a mi,  e no menjarets les carns que seran mortes  
Ex 23,3 de molts no digues santència [*], 3  e hauràs mercè del poble en plet. 4 »E si  
Ex 23,5  retornar-l’has a ton amich; 5  e si veuràs asa de ton amich ab càrech en  
Ex 23,8 pendràs dons, car axórban los savis  e fan torse la peraula dells justs. 9 »No  
Ex 23,10  10 »Per VI anys sembreràs ta terra  e ajustaràs ton splet; 11 lo VII any [*]  
Ex 23,11 que ménjan los pobles de ton poble,  e ço que hy romandrà menjaran les bèsties  
Ex 23,11  menjaran les bèsties del camp;  e açò matex faràs [*] de ton oliver. 12  
Ex 23,12 de ton oliver. 12 »VI dies obreràs,  e’n lo VII ceseràs, per so que repòsan  
Ex 23,12  per so que repòsan tos bous  e tos àsans [*]. 13-14 [*] 15 E guardaràs 
Ex 23,20  tremet lo meu àngel que vaga ab tu  e que’t guart en la via, e que’t men en  
Ex 23,20  ab tu e que’t guart en la via,  e que’t men en lo loch que t’apella. 21  
Ex 23,21  loch que t’apella. 21 Guarda ell  e ou la sua veu, e no’t vulles contendra  
Ex 23,21  21 Guarda ell e ou la sua veu,  e no’t vulles contendra ab ell, car no  
Ex 23,21  vostres culpas com peccarets,  e és lo meu nom en aquell. 22 Car si  
Ex 23,22  22 Car si ohiràs la veu d’aquell  e faràs ço que he perllat, yo seré anamich 
Ex 23,22  yo seré anamich de tos anamichs,  e aflegiré aquells que a tu aflegiran. 23  
Ex 23,23  23 »E irà mon àngell devant tu,  e amanar-t’he a’moreu e a heteu e a  
Ex 23,23  tu, e amanar-t’he a’moreu  e a heteu e a fariseu e a cananeu e a’veu 
Ex 23,23 e amanar-t’he a’moreu e a heteu  e a fariseu e a cananeu e a’veu e a  
Ex 23,23  he a’moreu e a heteu e a fariseu  e a cananeu e a’veu e a jebuseu, als  
Ex 23,23  e a heteu e a fariseu e a cananeu  e a’veu e a jebuseu, als quals yo  
Ex 23,23  e a fariseu e a cananeu e a’veu  e a jebuseu, als quals yo contrestaré. 24  
Ex 23,25  per ço que yo banaesca tos pans  e tes aygües, e que leu la iniquitat de  
Ex 23,25  yo banaesca tos pans e tes aygües,  e que leu la iniquitat de mig de tu. 26 No 
Ex 23,26  ne axorquada en la tue terra,  e compliré lo nombre de tos dies. 27 »E la 
Ex 23,27 »E la mia terror enviaré devant tu,  e auciuré tot lo poble al qual tu  
Ex 23,27  tot lo poble al qual tu entreràs,  e tots tos anamichs daré en ta servitut.  
Ex 23,30  devant tu entrò que muntipliques  e posaesques la terra. 31 »E posaré los  
Ex 23,31 Roja entrò a la mar dels pelestins,  e del desert entrò al flum. E liuraré en  
Ex 23,31  mans los habitadors de lla terra  e gitaré aquells devant vós. 32 No faràs  
Ex 24,1  dix: –Puga a nostro Senyor, tu  e Aron, Nadab e Abiú e LXX vels d’  
Ex 24,1  a nostro Senyor, tu e Aron, Nadab  e Abiú e LXX vels d’Israell, e adoreràs  
Ex 24,1  Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú  e LXX vels d’Israell, e adoreràs de luny. 
Ex 24,1 Nadab e Abiú e LXX vels d’Israell,  e adoreràs de luny. 2 E solament Moysès se 
Ex 24,2  Moysès se acostarà al Senyor,  e aquells no s’hi acostaran, ne lo poble  
Ex 24,3  no hy pug ab ell. 3 E vench Moysèn  e recomtà al pobla totes les peraules del  
Ex 24,3  totes les peraules del Senyor,  e encara los juýs, e respòs encara lo  
Ex 24,3  del Senyor, e encara los juýs,  e respòs encara lo poble, tots a [*] veu:  
Ex 24,4  de nostra Senyor. E levà’s matí  e adificà altar al raÿl del munt, e XII  
Ex 24,4  e adificà altar al raÿl del munt,  e XII títols per XII trips d’Israell. 5 E 
Ex 24,5  per jóvens dels fills d’Israell,  e ofaríran holocausts e sacreficaren  
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Ex 24,5  d’Israell, e ofaríran holocausts  e sacreficaren sacrificis pacificables a  
Ex 24,6 E pres Moysès la meytat de la sanch  e mès-la en un vaxell, e la part  
Ex 24,6  la sanch e mès-la en un vaxell,  e la part romanent buydà sobra l’altar. 7 
Ex 24,7  7 E pres lo libre dell fermament,  e legí’ll devant lo pobla, los qualls  
Ex 24,7  que ha perlat nostra Senyor farem,  e serem obadients. 8 E ell pres la sanch  
Ex 24,8  pres la sanch que havia reservada  e scampà-la sobra lo poble e dix:  
Ex 24,8  e scampà-la sobra lo poble  e dix: –Aquesta és la sanch del fermament  
Ex 24,9  peraulles. 9 E pujàran Moysès  e Aron e Nadab e Abiú e LXX dells vells d’ 
Ex 24,9  9 E pujàran Moysès e Aron  e Nadab e Abiú e LXX dells vells d’  
Ex 24,9  9 E pujàran Moysès e Aron e Nadab  e Abiú e LXX dells vells d’Israell, 10 e  
Ex 24,9  Moysès e Aron e Nadab e Abiú  e LXX dells vells d’Israell, 10 e véran  
Ex 24,10  e LXX dells vells d’Israell, 10  e véran lo Senyor de Israell, e sots lo  
Ex 24,10  10 e véran lo Senyor de Israell,  e sots lo peu d’aquell quax obres de  
Ex 24,11  de Israell. E véran nostre Senyor,  e menjàran e baguéran. 12 Dix nostre  
Ex 24,11  E véran nostre Senyor, e menjàran  e baguéran. 12 Dix nostre Senyor a Moysèn: 
Ex 24,12  a Moysèn: –Puja a mi en lo munt  e stà aquí, e donaré a tu II taules de  
Ex 24,12  –Puja a mi en lo munt e stà aquí,  e donaré a tu II taules de pedra e la ley  
Ex 24,12  e donaré a tu II taules de pedra  e la ley e los manements que escriví per  
Ex 24,12  a tu II taules de pedra e la ley  e los manements que escriví per so que’ls 
Ex 24,13  Israell. 13 E levàran-sa Moysèn  e Yosuè, ministre d’aquell, e pujà Moysèn 
Ex 24,13 Moysèn e Yosuè, ministre d’aquell,  e pujà Moysèn en lo munt de Déu, 14 e dix  
Ex 24,14 e pujà Moysèn en lo munt de Déu, 14  e dix als vells: –Esparats-vos así entrò 
Ex 24,14  a vós. E romandran ab vós Aron  e Hur, car si entre vosaltres nexeran  
Ex 24,16  cobrí’l la nuu del munt, 16  e habità en la glòria de nostre Senyor  
Ex 24,16  E cobrí ell la nuu per VI dies,  e en lo VIIª dia cridà Moysèn d’enmig de  
Ex 24,18  18 E entrà Moysèn enmig de lla nuu  e pujà en lo munt, e stech aquí XL dies e  
Ex 24,18 enmig de lla nuu e pujà en lo munt,  e stech aquí XL dies e XL nits. 25,Tit  
Ex 24,18  en lo munt, e stech aquí XL dies  e XL nits. 25,Tit Capítol XXIIII 1 E parlà 
Ex 25,2  les promísies de tots los hòmens,  e de aquel que ofir volentés pendràs  
Ex 25,3  les coses que pendran: diners, aur  e argent, e coure e arams, 4 e blau e  
Ex 25,3  que pendran: diners, aur e argent,  e coure e arams, 4 e blau e porpra e  
Ex 25,3  diners, aur e argent, e coure  e arams, 4 e blau e porpra e collor de  
Ex 25,4  aur e argent, e coure e arams, 4  e blau e porpra e collor de grana, e li e  
Ex 25,4 e argent, e coure e arams, 4 e blau  e porpra e collor de grana, e li e cordovà 
Ex 25,4  e coure e arams, 4 e blau e porpra  e collor de grana, e li e cordovà e pells  
Ex 25,4  e blau e porpra e collor de grana,  e li e cordovà e pells de cabras 5 e pells 
Ex 25,4  e porpra e collor de grana, e li  e cordovà e pells de cabras 5 e pells de  
Ex 25,4  e collor de grana, e li e cordovà  e pells de cabras 5 e pells de moltons [*] 
Ex 25,5  e li e cordovà e pells de cabras 5  e pells de moltons [*] e pells vermelles,  
Ex 25,5  de cabras 5 e pells de moltons [*]  e pells vermelles, e fusts de setim 6 e  
Ex 25,5  de moltons [*] e pells vermelles,  e fusts de setim 6 e oli a la lumanària e  
Ex 25,6 pells vermelles, e fusts de setim 6  e oli a la lumanària e a lla cuyna, e  
Ex 25,6  de setim 6 e oli a la lumanària  e a lla cuyna, e coses odorants e ungens e 
Ex 25,6 e oli a la lumanària e a lla cuyna,  e coses odorants e ungens e timiama de  
Ex 25,6  e a lla cuyna, e coses odorants  e ungens e timiama de bona odor, 7 e  
Ex 25,6  cuyna, e coses odorants e ungens  e timiama de bona odor, 7 e pedres de  
Ex 25,7  e ungens e timiama de bona odor, 7  e pedres de unicle e pedras precioses per  
Ex 25,7  de bona odor, 7 e pedres de unicle  e pedras precioses per adornar ephot e  
Ex 25,7  pedras precioses per adornar ephot  e encara lo recional. 8 E faran a mi  
Ex 25,8  recional. 8 E faran a mi santuari  e habitaré enmig de aquells, 9 entorn tota 
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Ex 25,9 del tabernacle que yo mostraré a tu  e de tots los vexells, farets axí aquell e 
Ex 25,9 tots los vexells, farets axí aquell  e a la sua coltura. 10 »Arqua de fust de  
Ex 25,10  II colzes [*] d’ampla, I colze  e mig de altesa. 11 E cobriràs ella de fin 
Ex 25,11 11 E cobriràs ella de fin aur, dins  e defora, e feràs desobra una corona, un  
Ex 25,11  ella de fin aur, dins e defora,  e feràs desobra una corona, un sercle d’  
Ex 25,12  un sercle d’aur tot antorn, 12  e quatre sercles d’or, los quals posaràs  
Ex 25,12  II sercles sían en la un lats,  e II, en l’altra. 13 E faràs barras de  
Ex 25,14  setim; cobriràs aquelles d’or, 14  e pasaràs la una barra per los II secles  
Ex 25,14  los II secles d’or de la un lats,  e l’altra per los II sercles de l’altra, 
Ex 25,14  per los II sercles de l’altra,  e ab aquestes baras serà aportada la  
Ex 25,15  baras serà aportada la arqua; 15  e seran les bares en los sercles o anells, 
Ex 25,15  les bares en los sercles o anells,  e null temps no los trauràs d’ells. 16 E  
Ex 25,17  clausta de fin aur, de dos colzos  e mig [*] de ample. 18 E faràs dos  
Ex 25,18  faràs dos xerobins d’aur betadís,  e posaràs un de cascuna part de l’  
Ex 25,19  de cascuna part de l’oratori, 19  e la un sia a lha un lats, e l’altra, a  
Ex 25,19  19 e la un sia a lha un lats,  e l’altra, a l’altra, 20 axí que cascun  
Ex 25,20 en l’escampament de lurs ales [*],  e la cara de cascú reguart devers l’  
Ex 25,20 de cascú reguart devers l’oratori,  e deu éser cuberta la arqua. 21 En la qual 
Ex 25,22  que yo daré a tu ab la clausta, 22  e aquí’t manaré e parlaré a tu desobra la 
Ex 25,22  ab la clausta, 22 e aquí’t manaré  e parlaré a tu desobra la clausta, d’  
Ex 25,22  totes les coses que yo menaré a tu  e alls fills d’Israell. 23 »E feràs  
Ex 25,23  qui haurà II colzes de lonch,  e I colze de ample, e mig d’alt, 24 e  
Ex 25,23  de lonch, e I colze de ample,  e mig d’alt, 24 e cobriràs ella d’aur  
Ex 25,24  I colze de ample, e mig d’alt, 24  e cobriràs ella d’aur net. E feràs a ella 
Ex 25,25  aur romendrà de IIII dits d’alt,  e sobra aquella feràs altra corona d’aur. 
Ex 25,26 aur. 26 E feràs IIII sercles d’or,  e posaràs aquells en IIII angles de aquexa 
Ex 25,28  E les barres sien de fust de setim  e sien cubertes de aur [*]. 29 E feràs ses 
Ex 25,29  aur [*]. 29 E feràs ses scudelles  e ses culleres e sos mortés e ses boxos  
Ex 25,29  feràs ses scudelles e ses culleres  e sos mortés e ses boxos [*] de fin aur  
Ex 25,29  e ses culleres e sos mortés  e ses boxos [*] de fin aur pur. 30 E  
Ex 25,31 feràs canalobra d’aur net batadís,  e feràs dell canalobra sos peus e sa cana  
Ex 25,31  e feràs dell canalobra sos peus  e sa cana e ses branques e sos poms e ses  
Ex 25,31  dell canalobra sos peus e sa cana  e ses branques e sos poms e ses flors d’  
Ex 25,31  sos peus e sa cana e ses branques  e sos poms e ses flors d’aur net. 32 VI  
Ex 25,31 e sa cana e ses branques e sos poms  e ses flors d’aur net. 32 VI canas axiran 
Ex 25,32  de son lats, III de lla un lats  e III de l’altra; 33 III poms a manera de 
Ex 25,33  a manera de nou en la una cama,  e pom e flor ensemps [*]. Aquesta serà la  
Ex 25,33 manera de nou en la una cama, e pom  e flor ensemps [*]. Aquesta serà la obra  
Ex 25,34  haura IIII poms a manera de nous,  e haurà en ells poms e flor, 35 e [*] sots 
Ex 25,34  de nous, e haurà en ells poms  e flor, 35 e [*] sots les II astes en III  
Ex 25,35  e haurà en ells poms e flor, 35  e [*] sots les II astes en III lochs, que  
Ex 25,36  asta del canalobra; 36 lurs poms  e lurs astas de ella seran tots de fin aur 
Ex 25,37 aur batadís. 37 E feràs VII làntias  e posaràs aquelles sobre lo canalobra per  
Ex 25,38 part de se cara. 38 E ses canyelles  e sos encensers sían d’aur net. 39 Totes  
Ex 25,39  quintar, tot lo pes del canalobra;  e tots aquests vaxells sien fets d’aur  
Ex 26,1  de blau, color de grana [*],  e feràs varietat de obra [*]. 2 E la  
Ex 26,2  una cortina serà de XXVIII colzes,  e la amplesa, de IIII colzos. Totes les  
Ex 26,3  V cortines seran juntes ensemps,  e les altres V seran atrasí juntes. 4 E  
Ex 26,4 és, a manera de bagues, en lus lats  e en la sumitat de lles cortines per ço  
Ex 26,6  les cortines, cada una a sa part,  e axí serà’n feta una tenda. 7 »E feràs  
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Ex 26,8 les quals haurà XXX colzos de lonch  e IIII de ampla, e de aquesta masura seran 
Ex 26,8  colzos de lonch e IIII de ampla,  e de aquesta masura seran totes les  
Ex 26,9  9 Ajunyir-les-has de V en V,  e axí que lla sisena sia doblegada e  
Ex 26,9  e axí que lla sisena sia doblegada  e stigua en lo treginat de la tenda, en lo 
Ex 26,14 front. 10-13 [*] 14 [*]  e sobra aquesta feràs altra cobriment de  
Ex 26,16  satim, 16 de longuesa de X colzes,  e ample I colze e mig. 17 E en los lats de 
Ex 26,16  de X colzes, e ample I colze  e mig. 17 E en los lats de la taulla haurà 
Ex 26,17  taulla sa puga ajunyr ab l’altra,  e despuys junyr totes, 18 les quals deven  
Ex 26,19  metràs II desots cascuna taulla  e en cada angle. 20 E en lo lats sagon del 
Ex 26,21  poseràs altres XX taules, 21  e aquestes hauran antrasí XL colones de  
Ex 26,23  devers levant faràs VI taules, 23  e II taules faràs que sían ajustades en l’ 
Ex 26,23  en l’angla del tabernacla  †e creximent†. 24 E seran juntes devall  
Ex 26,24 E seran juntes devall tro a damunt,  e la I sa tendrà ab l’altra ab tornets d’ 
Ex 26,24  ab l’altra ab tornets d’aur,  e les II taules que en los angles són  
Ex 26,25  25 E seran ensemps VIII taules,  e lurs colones de argent seran XVI, II per 
Ex 26,27  del tabernacle del testimoni, 27  e altres V en l’altra lats e devers la  
Ex 26,27  27 e altres V en l’altra lats  e devers la plaja occidental. 28 que’s  
Ex 26,29  aquestes posts cobriràs d’aur,  e lurs anels feràs d’or, per los quals  
Ex 26,31  de collor vermella, de li tortís  e de obre brodade e bella, veyrada,  
Ex 26,31  de li tortís e de obre brodade  e bella, veyrada, contexta, 32 lo qual  
Ex 26,32  les quals seran cubertes de aur,  e hauran los caps deurats, e staran sobra  
Ex 26,32  de aur, e hauran los caps deurats,  e staran sobra IIII colones d’ergent. 33  
Ex 26,33  cobriment ab corbayons d’aur,  e dintra sterà l’arqua del testament, la  
Ex 26,33 la qual dapartirà entre la santadat  e entre lo sant [*]. 34 »[*] primer sobre  
Ex 26,35  primer sobre l’arqua [*] 35 [*]  e lo canalobre andret de la taulla en lo  
Ex 26,35 lats del tabernacle devers migjorn,  e la taula estarà devers tremuntana. 36 »E 
Ex 26,36 hom entra en lo tabernacle, de blau  e de porpra, de collor vermella e li  
Ex 26,36  e de porpra, de collor vermella  e li tortís, obre brodada. 37 E feràs al  
Ex 26,37  V colones de fust de setim,  e seran cubertes d’aur, e lurs caps d’  
Ex 26,37  de setim, e seran cubertes d’aur,  e lurs caps d’aur, e les colones en què  
Ex 26,37  d’aur, e lurs caps d’aur,  e les colones en què siuran seran d’aram. 
Ex 27,1  lo qual haurà V colzos de lonch  e V d’ampla, así que sia quadrat, e haurà 
Ex 27,1  e V d’ampla, así que sia quadrat,  e haurà III colzes d’alt. 2 E les IIII  
Ex 27,3  aram. 3 E feràs [*] ses loces [*]  e sos mortés e ses escudelles, e sos  
Ex 27,3  [*] ses loces [*] e sos mortés  e ses escudelles, e sos taladors e ses  
Ex 27,3  [*] e sos mortés e ses escudelles,  e sos taladors e ses giradores e sos  
Ex 27,3  e ses escudelles, e sos taladors  e ses giradores e sos ensencers, e totes  
Ex 27,3  e sos taladors e ses giradores  e sos ensencers, e totes ses aÿnes d’  
Ex 27,3  e ses giradores e sos ensencers,  e totes ses aÿnes d’eram. 4 E feràs en  
Ex 27,4 E feràs en aquell obra [*] de aram,  e feràs sobra [*] l’arret [*] 5 [*] entrò 
Ex 27,7  cobriràs de launes d’aram, 7  e metràs les perxes per les dites anelles, 
Ex 27,7  les perxes per les dites anelles,  e seran les perxes o barras en dos lats de 
Ex 27,8 per portar ell. 8 No soldat, mas va  e vach de dintra feràs ell, axí com en lo  
Ex 27,9  feràs plaça o cort al tabernacle,  e’n l’angle de tremuntana contra migjorn 
Ex 27,10  XX colones ab lurs pilars d’eram,  e les colones seran cubertes de lata d’  
Ex 27,11  una cortina de C colzes de lonch,  e XX colones, e XX pilars d’aram, e lurs  
Ex 27,11 de C colzes de lonch, e XX colones,  e XX pilars d’aram, e lurs congoyiments  
Ex 27,11  e XX colones, e XX pilars d’aram,  e lurs congoyiments d’ergent. 12 E en lo  
Ex 27,12 una cortina de L colzos, X colones,  e altres tans pilars en següén. 13 E en  
Ex 27,14  a orient sia de L colzes, 14 [*]  e al un lats haja III colones e altres  
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Ex 27,14  [*] e al un lats haja III colones  e altres tants pilars. 15 [*] 16 En le  
Ex 27,16 haurà la cortina XX colzes, de blau  e de porpra, de color vermela e de li  
Ex 27,16  blau e de porpra, de color vermela  e de li tortís, obre brodada. Les sues  
Ex 27,16  Les sues colones seran IIII,  e lurs pilars, atretans. 17 Totes les  
Ex 27,17  entorn seran vestides d’argent,  e lurs capitells, d’argent, e lurs  
Ex 27,17  e lurs capitells, d’argent,  e lurs pilars, que són axí com a  
Ex 27,18  C colzes, d’ampla L colzes,  e V colzes d’alt, e serà de li tortís, e  
Ex 27,18  ampla L colzes, e V colzes d’alt,  e serà de li tortís, e lurs colones, d’  
Ex 27,18 colzes d’alt, e serà de li tortís,  e lurs colones, d’aram. 19 E totes les  
Ex 27,19  totes les aÿnes del tabernacle [*]  e tot ço que pertany a la cort serà d’  
Ex 27,21 lo testament. Iŀlumineran ella Aron  e sos fills, axí que crem de vespres tro  
Ex 27,21  coltivament als fills d’Israell  e a lurs supcessós. 28,Tit Capítol XXVII 1 
Ex 28,1  d’Israell, per ecer sacerdots  e que servèscan a mi, axí com Aron e Nadab 
Ex 28,1  e que servèscan a mi, axí com Aron  e Nadab e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E  
Ex 28,1  a mi, axí com Aron e Nadab  e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E feràs  
Ex 28,1  a mi, axí com Aron e Nadab e Abiú  e Aleatzar e Aytamar. 2 E feràs vestadura  
Ex 28,1  com Aron e Nadab e Abiú e Aleatzar  e Aytamar. 2 E feràs vestadura santa a  
Ex 28,2  santa a Aron, frare teu, en glòria  e honrament. 3 E tu perlaràs a [*] los  
Ex 28,4 són los vestiments que faran: hosen  e efot, e pali e gonela de li streta, e  
Ex 28,4 vestiments que faran: hosen e efot,  e pali e gonela de li streta, e oral e  
Ex 28,4  que faran: hosen e efot, e pali  e gonela de li streta, e oral e breguer. E 
Ex 28,4 efot, e pali e gonela de li streta,  e oral e breguer. E feran vastiments sants 
Ex 28,4  pali e gonela de li streta, e oral  e breguer. E feran vastiments sants a  
Ex 28,4 vastiments sants a Aron, ton frare,  e a sos fills, per ço que servèscan a mi  
Ex 28,6  [*] vermella [*] de li tortís, 6  e feran lo ephot de color de drap d’aur e 
Ex 28,6  lo ephot de color de drap d’aur  e de color blau e de porpra e de grana, e  
Ex 28,6  de drap d’aur e de color blau  e de porpra e de grana, e de li tortís,  
Ex 28,6  d’aur e de color blau e de porpra  e de grana, e de li tortís, obre brodade,  
Ex 28,6  color blau e de porpra e de grana,  e de li tortís, obre brodade, 7 ab dues  
Ex 28,8  que tornen en I. 8 E la sua texura  e tota la sua obra serà vayrade de aur e  
Ex 28,8  la sua obra serà vayrade de aur  e de blau e de porpra e de color vermella  
Ex 28,8  obra serà vayrade de aur e de blau  e de porpra e de color vermella e de li  
Ex 28,8  de aur e de blau e de porpra  e de color vermella e de li tortís. 9 »E  
Ex 28,8  e de porpra e de color vermella  e de li tortís. 9 »E pendràs II pedras de  
Ex 28,9  9 »E pendràs II pedras de unicle  e scriuràs, ço és, entallaràs en eles los  
Ex 28,10 Israell, 10 VI noms en la una pedra  e VI en l’altra, sagons la nativitat de  
Ex 28,12 de remenbrança als fils d’Israell;  e portarà Aron los noms de aquells devant  
Ex 28,12  de aquells devant nostre Senyor,  e sobra cascuna spatla per remenbrança. 13 
Ex 28,14  13 E feràs encastaments d’aur 14  e II cadenas d’aur net, la una tan gran  
Ex 28,14  net, la una tan gran con l’altra,  e feràs ellas d’obra spesa, e deràs les  
Ex 28,14 altra, e feràs ellas d’obra spesa,  e deràs les cadenas sobra lurs  
Ex 28,15  obre de l’ephot. Feràs ell d’or  e de blau e de porpra e de color vermella  
Ex 28,15 l’ephot. Feràs ell d’or e de blau  e de porpra e de color vermella e de li  
Ex 28,15  ell d’or e de blau e de porpra  e de color vermella e de li tortís. 16 E  
Ex 28,15  e de porpra e de color vermella  e de li tortís. 16 E feràs ell quadrat en  
Ex 28,16  16 E feràs ell quadrat en doble,  e heurà un palm de larc e altra palm d’  
Ex 28,16  en doble, e heurà un palm de larc  e altra palm d’ampla. 17-25 [*]  
Ex 28,26  l’ephot en la regió dels musclos  e defora. 27 E faràs II anels d’aur e  
Ex 28,27  defora. 27 E faràs II anels d’aur  e metràs-los abdós sobra les spatles [*] 
Ex 28,28  ab fill blau, axí que sia feta  e romangua la juntura entre l’hossen e l’ 
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Ex 28,28 romangua la juntura entre l’hossen  e l’ephot, e vet que no’s depertèscan.  
Ex 28,28 juntura entre l’hossen e l’ephot,  e vet que no’s depertèscan. 29 E portarà  
Ex 28,30  en lo hossen los juýs de doctrina  e de veritat que seran en lo pits d’Aron  
Ex 28,30  com entrerà devant nostre Senyor;  e portarà Aron los juýs dels ffills de  
Ex 28,32  loch de la quall serà lo cabès,  e antorn serà d’ell com a ora d’esberch  
Ex 28,33  gonella faràs megranes de blau  e de porpra e de color vermella sobre son  
Ex 28,33  faràs megranes de blau e de porpra  e de color vermella sobre son talaban [*], 
Ex 28,34  vermella sobre son talaban [*], 34  e megranes d’aur e squelles d’aur, e en  
Ex 28,34  talaban [*], 34 e megranes d’aur  e squelles d’aur, e en l’altra tira haja 
Ex 28,34  megranes d’aur e squelles d’aur,  e en l’altra tira haja quasquavells d’  
Ex 28,34 altra tira haja quasquavells d’aur  e megranes atrasí. 35 E vestirà aquella  
Ex 28,35  ço que sia oÿt son so com intrerà  e axirà en lo santuari devant nostre  
Ex 28,35  lo santuari devant nostre Senyor,  e no morrà. 36 »E feràs una launa d’or  
Ex 28,37 37 E liguaràs aquella ab fill blau,  e serà sobraposada a la sàvana 38 sobra lo 
Ex 28,38  sàvana 38 sobra lo front de Aron,  e portarà les iniquitats d’aquells qui  
Ex 28,38 iniquitats d’aquells qui oferaran,  e santificarà los fills d’Israell en tots 
Ex 28,38  fills d’Israell en tots sos dons  e en totes ses ofertes. E serà la landa  
Ex 28,39 d’él. 39 »Streny sa gonella de li,  e feràs sàvena de li e bragués, e faràs- 
Ex 28,39 gonella de li, e feràs sàvena de li  e bragués, e faràs-ho de obra brescada  
Ex 28,39 li, e feràs sàvena de li e bragués,  e faràs-ho de obra brescada d’aur. 40 E 
Ex 28,40  de Aron gonelles de drap de li,  e feràs a ells bregués e capels atrasí, a  
Ex 28,40  drap de li, e feràs a ells bregués  e capels atrasí, a honor e balesa. 41 E  
Ex 28,40  bregués e capels atrasí, a honor  e balesa. 41 E feràs vastir aquestes  
Ex 28,41  vestadures a Aron, ton frare,  e a sos fills ab ell, e a tots consagreràs 
Ex 28,41  ton frare, e a sos fills ab ell,  e a tots consagreràs les mans e  
Ex 28,41  ell, e a tots consagreràs les mans  e santificaràs a ells, e serviran a mi en  
Ex 28,41  les mans e santificaràs a ells,  e serviran a mi en ofici de sacerdots. 42  
Ex 28,42  cobrir lur carn de lur vergonya,  e de lurs lombes entrò a les cuxes. 43 E  
Ex 28,43 les cuxes. 43 E usaran aquells Aron  e sos fills con intraran en lo tabernacle  
Ex 28,43  en lo tabernacle del testamén  e con se acostaran a l’altar per ço que  
Ex 28,43  Costuma de setgle serà a Aron  e a la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  
Ex 29,1  santificaràs a ells a sarvir mi,  e tu pendràs I vadell e II moltons nèdeus, 
Ex 29,1  a sarvir mi, e tu pendràs I vadell  e II moltons nèdeus, 2 e pa alís e crespel 
Ex 29,2  I vadell e II moltons nèdeus, 2  e pa alís e crespel en què no haja levat,  
Ex 29,2  e II moltons nèdeus, 2 e pa alís  e crespel en què no haja levat, que sia  
Ex 29,3  E posar-ho-has en un canastel,  e oferàs-ho; e lo vadell e los II  
Ex 29,3  has en un canastel, e oferàs-ho;  e lo vadell e los II moltons. 4  
Ex 29,3  e oferàs-ho; e lo vadell  e los II moltons. 4 Presentaràs Aron e sos 
Ex 29,4  los II moltons. 4 Presentaràs Aron  e sos fills a la porta del tabernacla del  
Ex 29,4  porta del tabernacla del testament  e levaràs a ells en aygües. 5 E aduràs a  
Ex 29,5  vastiment, ço és, la gonella de li  e lo pali de ephot e l’hosen, †e adobaràs 
Ex 29,5 la gonella de li e lo pali de ephot  e l’hosen, †e adobaràs éls en adobament  
Ex 29,5  li e lo pali de ephot e l’hosen,  †e adobaràs éls en adobament de l’ephot†, 
Ex 29,6  éls en adobament de l’ephot†, 6  e metràs la sàvena sobra son cap e le  
Ex 29,6  6 e metràs la sàvena sobra son cap  e le lande de l’or santa sobra la sàvana, 
Ex 29,7  de l’or santa sobra la sàvana, 7  e gitar-li-has l’oli de untamén sobre 
Ex 29,7  l’oli de untamén sobre son cap,  e en aquesta manera consegreràs ell. 8 E  
Ex 29,8  -te-has a sos fills de aquell,  e aportar-los-has gonelles de li, e  
Ex 29,8 aportar-los-has gonelles de li,  e senyràs bragués 9 a Aron e a sos fills,  
Ex 29,9  de li, e senyràs bragués 9 a Aron  e a sos fills, e posaràs a ells capells, e 
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Ex 29,9  bragués 9 a Aron e a sos fills,  e posaràs a ells capells, e seran a mi  
Ex 29,9  fills, e posaràs a ells capells,  e seran a mi sacerdots en costuma del  
Ex 29,10 devant lo tabernacle del testament,  e Aron e sos fills posaran les mans sobra  
Ex 29,10 lo tabernacle del testament, e Aron  e sos fills posaran les mans sobra lo cap  
Ex 29,12  pendràs la sanch del vadell,  e posar-n’has sobra lo corn de l’altar 
Ex 29,12  lo corn de l’altar ab lo teu dit,  e lo romanent de la sanch gitaràs prop  
Ex 29,13  tot lo grex que cobra los budells,  e la ratalla del fetge, e lo grex de  
Ex 29,13  budells, e la ratalla del fetge,  e lo grex de ambdosos los renyons, e d’  
Ex 29,13  e lo grex de ambdosos los renyons,  e d’aquests perfumeràs lo tabernacle; 14  
Ex 29,14  perfumeràs lo tabernacle; 14  e la carn, emperò, del vadell, e lo cuyr e 
Ex 29,14  14 e la carn, emperò, del vadell,  e lo cuyr e la femta e totes ses  
Ex 29,14 carn, emperò, del vadell, e lo cuyr  e la femta e totes ses menudalles cremeràs 
Ex 29,14  del vadell, e lo cuyr e la femta  e totes ses menudalles cremeràs defora de  
Ex 29,15  15 »E pendràs la un dels moltons,  e Aron e sos fills pòsan la mà sobre lo  
Ex 29,15  pendràs la un dels moltons, e Aron  e sos fills pòsan la mà sobre lo cap de  
Ex 29,16  la mà sobre lo cap de aquell, 16  e degollar-l’has. E pendràs la sanch de 
Ex 29,17  de aquell, [*] sobra l’altar, 17  e puys desmenbreràs lo moltó de tots sos  
Ex 29,17  lo moltó de tots sos menbres,  e leveràs ses entràmenes e sos peus, e  
Ex 29,17  menbres, e leveràs ses entràmenes  e sos peus, e posar-los-has [*] sobra  
Ex 29,17  leveràs ses entràmenes e sos peus,  e posar-los-has [*] sobra son cap, 18  
Ex 29,18  -los-has [*] sobra son cap, 18  e oferàs tot lo moltó ab encens sobre l’  
Ex 29,18  sobre l’altar. Oferta és a Déu  e odor suau [*]. 19-21 [*] 22-23 »[*] 
Ex 29,24  poseràs sobra les mans de Aron  e sos fills, e santificaràs aquells alsant 
Ex 29,24 sobra les mans de Aron e sos fills,  e santificaràs aquells alsant devant  
Ex 29,26 del moltó, lo qual és alsat a Aron,  e santificaràs aquell alsant devant nostre 
Ex 29,26 aquell alsant devant nostre Senyor,  e serà en la tua part. 27 [*] e serà  
Ex 29,27  e serà en la tua part. 27 [*]  e serà consagrat, e la cuxa que departist  
Ex 29,27  tua part. 27 [*] e serà consagrat,  e la cuxa que departist del moltó 28 ab la 
Ex 29,28  28 ab la qual és santificat Aron  e sos fills, e açò caurà en part a Aron e  
Ex 29,28  és santificat Aron e sos fills,  e açò caurà en part a Aron e a sos fills  
Ex 29,28  fills, e açò caurà en part a Aron  e a sos fills en dret de setgle alls fills 
Ex 29,28 fills d’Israell, car promísies són  e comensaments de sacrificis pasificables  
Ex 29,29  d’ell per ço que en aquella unten  e consegren les mans d’aquells. 30 VII  
Ex 29,30  mans d’aquells. 30 VII dies [*],  e per aquella serà costituició de sos  
Ex 29,33  ço que sia agradable lo sacrifici  e que santifícan la oferta de lurs mans.  
Ex 29,34  romandran de les carns consagrades  e dels pans entrò al matí, cremeràs lo  
Ex 29,35  he manadas a tu, feràs sobra Aron  e sos fills. VII dies consegreràs les mans 
Ex 29,36 consegreràs les mans d’aquells, 36  e lo vadell per peccat [*]. 37 VII dies  
Ex 29,37 VII dies perdoneràs sobra l’altar,  e santificaràs aquell, e serà sant dels  
Ex 29,37  l’altar, e santificaràs aquell,  e serà sant dels sants, e tot hom que  
Ex 29,37  aquell, e serà sant dels sants,  e tot hom que toquarà aquell serà  
Ex 29,39  moltons de II anys, 39 un al matí  e altra al vespra sacrificaràs, 40 e la  
Ex 29,40  e altra al vespra sacrificaràs, 40  e la daena part de sèmola neta mesclada ab 
Ex 29,40 masura de la IIII part de I sister,  e vi trempat atratal masura matexa [*]. 41 
Ex 29,41  vespra, axí com faÿst per lo matí,  e feràs les ofertes, segons les coses que  
Ex 29,43  E aquí manaré als fills d’Israell  e santificaré altar en ma glòria. 44 E  
Ex 29,44  tabernacla del testament ab altar,  e Aron ab sos fills per so que servèscan a 
Ex 29,45 habitaré enmig dels fills d’Iraell  e seré Déu d’éls, 46 e sebran que yo són  
Ex 29,46  d’Iraell e seré Déu d’éls, 46  e sebran que yo són lo Senyor Déu d’ells, 
Ex 30,1  altar per fer perfum de timiama,  e de fust de satim feràs ell, 2 e haurà de 
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Ex 30,2  e de fust de satim feràs ell, 2  e haurà de lonch un colze, e altra d’  
Ex 30,2  ell, 2 e haurà de lonch un colze,  e altra d’ampla, axí que vengue codrat, e 
Ex 30,2  d’ampla, axí que vengue codrat,  e haurà d’alt II colzes [*] los seus  
Ex 30,3 alt II colzes [*] los seus corns, 3  e cobriràs ell d’aur net, axí com de dins 
Ex 30,3  com per les spatlles entorn d’él  e los corns, e faràs a ell sercle d’aur  
Ex 30,3  spatlles entorn d’él e los corns,  e faràs a ell sercle d’aur entorn 4 e II  
Ex 30,4  faràs a ell sercle d’aur entorn 4  e II anelles d’aur sots lo sercle per  
Ex 30,5  baras faràs de fust de satim  e cobrir-les-has d’aur. 6 E posaràs,  
Ex 30,6 ell devant, l’altar contra lo vell  e lo cobriment que pénjan devant l’arqua  
Ex 30,8  les lantes encendrà aquell, 8  e com aloguarà aquellas al vespre, ferà  
Ex 30,10  la sanch que és oferta per peccat,  e perdonerà sobra aquell en les vostres  
Ex 30,12  les sues ànimes a nostre Senyor,  e no serà plagua en ells quant comptats  
Ex 30,13 masura del temple, †sicles XX pesos  e†, miga part del sicle oferan a nostre  
Ex 30,18  18 –Tu feràs un vaxell d’aram  e un bací per levar, e posaràs aquell  
Ex 30,18 vaxell d’aram e un bací per levar,  e posaràs aquell entre lo testimoni del  
Ex 30,18  entre lo testimoni del tabernacle  e altar. E matràs aygua, 19 e levar-se- 
Ex 30,19  e altar. E matràs aygua, 19  e levar-se-n’han Aron e sos fills les 
Ex 30,19  19 e levar-se-n’han Aron  e sos fills les mans e los peus 20 com  
Ex 30,19 -n’han Aron e sos fills les mans  e los peus 20 com deuran entrar al  
Ex 30,20  entrar al tabernacle del testimoni  e com sa deuran ajustar a l’altar per ço  
Ex 30,21  E serà en fur de setgle a ell  e a sa samença per successions. 22-34 [*]  
Ex 30,36  22-34 [*] –[*] 35 [*] 36 [*]  e serà sant dells sants la timiama. 37  
Ex 30,38  no feçats en vostres usos [*], 38  e qualsavulla homa que ferà semblant odor  
Ex 31,3 Urí, nét de Hur, de trip de Judà, 3  e he omplit ell de sperit de Déu e de  
Ex 31,3  3 e he omplit ell de sperit de Déu  e de saviesa e de antaniment e de eciència 
Ex 31,3  ell de sperit de Déu e de saviesa  e de antaniment e de eciència en tota obra 
Ex 31,3 de Déu e de saviesa e de antaniment  e de eciència en tota obra 4 per  
Ex 31,5  [*], 5 [*] o de pedras precioses,  e de tota diversitat de fusta. 6 E he  
Ex 31,7  a tu: 7 lo tabernacle de amistança  e la arqua del testimoni e la clausta que  
Ex 31,7  amistança e la arqua del testimoni  e la clausta que sobra ella és, [*] 8 [*]  
Ex 31,8  que sobra ella és, [*] 8 [*]  e l’altar de la timiama, 9 e de l’  
Ex 31,9  8 [*] e l’altar de la timiama, 9  e de l’holocaust e tots los vaxells, e’l 
Ex 31,9  de la timiama, 9 e de l’holocaust  e tots los vaxells, e’l pitxer e lo bací, 
Ex 31,9 de l’holocaust e tots los vaxells,  e’l pitxer e lo bací, 10 e les vestadures 
Ex 31,9  e tots los vaxells, e’l pitxer  e lo bací, 10 e les vestadures sues santes 
Ex 31,10  vaxells, e’l pitxer e lo bací, 10  e les vestadures sues santes en lo  
Ex 31,10 santes en lo ministre Aron sacerdot  e sos fills per ço que servèschan en lur  
Ex 31,11 ofici en les coses segrades, 11 [*]  e totes aquestes coses que yo man a tu  
Ex 31,13 li: 13 –Parla als fills de Israell,  e digues a ells: “Guardat-vos que’ll  
Ex 31,13  colguats, car senyal és entra mi  e vós en les vostres generacions, per ço  
Ex 31,14 qui ansutzarà aquell, de mort morà;  e qui farà en ell obra, perirà l’ànima de 
Ex 31,16  los fills d’Israell lo disapta  e colguen aquell en lurs generacions; açò  
Ex 31,17 covinença enpertostemps 17 entra mi  e los fills d’Israell, e senyal  
Ex 31,17 17 entra mi e los fills d’Israell,  e senyal enpertostemps, car en VI dies féu 
Ex 31,17  car en VI dies féu Déu lo cel  e la terra, e en lo VII sessà de la sua  
Ex 31,17  VI dies féu Déu lo cel e la terra,  e en lo VII sessà de la sua obra.” 18 Donà 
Ex 32,1 tots sobra Aron. Diguéran: –Leve’t  e fé a nós déus que vàjan devant nós, car  
Ex 32,2  [*] de vostres mullers [*]  e de vostres filles. 3 E faéran-ho axí  
Ex 32,4  a Aron. 4 E pres-ho de lurs mans  e gità-hu en la fornal, e féu-sa un  
Ex 32,4 lurs mans e gità-hu en la fornal,  e féu-sa un vadel fonadís. E ells  
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Ex 32,5  oý açò, adeficà altar devant ell,  e alçà sa veu e cridà. Dix: –Demà és festa 
Ex 32,5  altar devant ell, e alçà sa veu  e cridà. Dix: –Demà és festa a Déu. 6 E  
Ex 32,6  festa a Déu. 6 E levàran-sa matí  e ofaríran holocausts e hòsties  
Ex 32,6  -sa matí e ofaríran holocausts  e hòsties pacificables, e asech-sa lo  
Ex 32,6  holocausts e hòsties pacificables,  e asech-sa lo poble a menjar e a beura,  
Ex 32,6  e asech-sa lo poble a menjar  e a beura, e levàran-sa a jugar. 7 Parlà 
Ex 32,6  -sa lo poble a menjar e a beura,  e levàran-sa a jugar. 7 Parlà nostre  
Ex 32,7  7 Parlà nostre Senyor a Moysèn  e dix: –Vé e devalla, car lo teu poble ha  
Ex 32,7  nostre Senyor a Moysèn e dix: –Vé  e devalla, car lo teu poble ha peccat, lo  
Ex 32,8 quall adugist de terra de Agipta, 8  e tantost sa són pertits de la via que  
Ex 32,8  Han fet a ci un vadell d’escança,  e han adorat e han-li sacreficat, e han  
Ex 32,8  un vadell d’escança, e han adorat  e han-li sacreficat, e han dit que  
Ex 32,8 e han adorat e han-li sacreficat,  e han dit que aquests són los déus [*], d’ 
Ex 32,10  servitut. 10 E ara lexa ell a mi,  e aïrar-s’ha la mia ira contra ells, e  
Ex 32,10  -s’ha la mia ira contra ells,  e deliré ells, e faré a tu en gent gran.  
Ex 32,10 mia ira contra ells, e deliré ells,  e faré a tu en gent gran. 11 E preguà  
Ex 32,11  en gran fortalesa, ab mà fort  e poderosa? 12 ¿E diran los agepcians:  
Ex 32,12  [*]?” Repòs-sa la tua ira,  e sies aconortat sobre la malesa de ton  
Ex 32,13  ’t, Senyor, de Abram, de Ysach  e de Jacob, tos servidors, los quals  
Ex 32,14  14 E aconortà’s nostre Senyor,  e no féu lo mal que havia perlat [*]. 15 E 
Ex 32,16  la mà, escrites de cascuna part 16  e fetes de obra de nostra Senyor; eren  
Ex 32,18  –No és veu de resposta de fortesa,  e tanpoch no és veu de resposta de  
Ex 32,19  a lla posada, ell viu lo vadell  e los bals, e fo molt irat, e gità les  
Ex 32,19  ell viu lo vadell e los bals,  e fo molt irat, e gità les taules en terra 
Ex 32,19  vadell e los bals, e fo molt irat,  e gità les taules en terra e trenquà  
Ex 32,19  irat, e gità les taules en terra  e trenquà aquellas al peu dell munt. 20 E  
Ex 32,20  20 E pres lo vadell que havían fet  e cremà’l en foch e molch-lo entrò que  
Ex 32,20  que havían fet e cremà’l en foch  e molch-lo entrò que fou ben manut.  
Ex 32,20  Escampà-lo sobre les ayguas  e donà-les a beura als fills d’Israell. 
Ex 32,23  poble, que és aperellat a mal; 23  e diguéran a mi: “Fé a nós déus qui’ns  
Ex 32,24 “Aportau or.” E adugéran-lo a mi,  e yo gití aquell en lo foch, e axí’n  
Ex 32,24  a mi, e yo gití aquell en lo foch,  e axí’n aquest vadell. 25 Viu Moysès que  
Ex 32,27  “L’home posa coltell a son lats,  e anats e tornats de la una porta entrò a  
Ex 32,27  posa coltell a son lats, e anats  e tornats de la una porta entrò a l’altra 
Ex 32,28  Leví segons la peraula de Moysès,  e ocíran en aquell dia quax XXIII milia  
Ex 32,30  peccat. Yo pujaré a nostre Senyor  e per vantura veuré si poré acabar que us  
Ex 32,34 rauré de mon libre. 34 Tu emperò vé  e digues en aquest poble ço que he dit a  
Ex 32,34  que lo meu àngell irà devant tu,  e yo en lo dia de mon revidar vasitaré  
Ex 33,1  –Vé, devala de aquest loch, tu  e lo teu poble que traguist de terra de  
Ex 33,1  la terra que juré a Abram, a Ysach  e Jacob dient: “A la tua sament daré  
Ex 33,2  per ço que gite’n los cananeus  e los amoreus e los hateus e’ls feriseus  
Ex 33,2  gite’n los cananeus e los amoreus  e los hateus e’ls feriseus e’lls eveus e 
Ex 33,2 cananeus e los amoreus e los hateus  e’ls feriseus e’lls eveus e jebuseus, 3  
Ex 33,2 amoreus e los hateus e’ls feriseus  e’lls eveus e jebuseus, 3 e entres en  
Ex 33,2  hateus e’ls feriseus e’lls eveus  e jebuseus, 3 e entres en terra fluent de  
Ex 33,3 feriseus e’lls eveus e jebuseus, 3  e entres en terra fluent de mel e de let.  
Ex 33,3  3 e entres en terra fluent de mel  e de let. Yo no pujaré ab tu, car aquest  
Ex 33,4  lo poble le paraula mala aquesta,  e ploràran, e no mès nengú son preu sobra  
Ex 33,4  paraula mala aquesta, e ploràran,  e no mès nengú son preu sobra ells. 5 E  
Ex 33,5  servitut. Una veguada pujaré ab tu  e deliré a tu. Ja ara depòs lo teu  
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Ex 33,7  7 E Moysèn pres son tabernacle  e tes-lo defora la posada, e apellà lo  
Ex 33,7  e tes-lo defora la posada,  e apellà lo nom de aquell «tabernacle de  
Ex 33,8  la posada, levava’s tot lo poble  e stava cascú a lla porta de son papalló,  
Ex 33,8  cascú a lla porta de son papalló,  e reguardàvan [*] Moysèn dentrò al vanir  
Ex 33,9  develava una colona de una nuu  e stava a la porta del tabernacle, e  
Ex 33,9  e stava a la porta del tabernacle,  e perlàvan de Moysèn 10 tots los universos 
Ex 33,10  10 tots los universos servidors,  e dèyan que colona de nuu stava devant lo  
Ex 33,10  lo tabernacle. E stàvan ells aquí  e adoràvan defora lurs tabernacles. 11 [*] 
Ex 33,12 –Tu manes que yo amèn aquest poble,  e no’m fas a saber quals anviaràs ab mi.  
Ex 33,12  digist los me farias a saber [*],  e he trobada gràcia devant tu. 13 Donchs,  
Ex 33,13 tua fas per ço que yo sàpia tu [*];  e reguarda aquest poble e aquesta gent. 14 
Ex 33,13  tu [*]; e reguarda aquest poble  e aquesta gent. 14 E dix nostre Senyor:  
Ex 33,14  Senyor: –La mia fas irà devant tu,  e repòs donaré a tu. 15-17 [*] –[*] car  
Ex 33,15-17  tu has trobada gràcia devant mi,  e tu matex he conagut per nom. 18 E ell  
Ex 33,19  Senyor: –Yo mostraré tot bé a tu,  e apalaré lo nom de nostre Senyor devant  
Ex 33,19  lo nom de nostre Senyor devant tu,  e yo hauré mercè de qui volré, e faré  
Ex 33,19  tu, e yo hauré mercè de qui volré,  e faré misericòrdia an aquell qui’m  
Ex 33,21  dix: –Vet así és lo loch ab mi,  e staràs sobra la pedra, 22 [*] e tendré  
Ex 33,22 mi, e staràs sobra la pedra, 22 [*]  e tendré la mia destra entrò que trespàs,  
Ex 33,23 la mia destra entrò que trespàs, 23  e pendré la mia mà, e veuràs la part  
Ex 33,23 que trespàs, 23 e pendré la mia mà,  e veuràs la part darera de mi, mes la mia  
Ex 34,1  de pedra aytals com les primeras  e scriu sobre les taules les peraules les  
Ex 34,4  pedra aytals com les altres éran,  e levà’s da nits, e pujà en lo munt de  
Ex 34,4 les altres éran, e levà’s da nits,  e pujà en lo munt de Sinayí, axí com li  
Ex 34,4  com li havia menat nostre Senyor,  e portà ab si les taulles. 5 Com devellàs  
Ex 34,7  misericordiós [*] 7 [*] en milens,  e perdonant [*] colpa e peccat, e nengú  
Ex 34,7  en milens, e perdonant [*] colpa  e peccat, e nengú devant tu per si és  
Ex 34,7  e perdonant [*] colpa e peccat,  e nengú devant tu per si és ignocent, que  
Ex 34,7  iniquitats dels pares en los fills  e sobre fills de fills en la terça e  
Ex 34,7  e sobre fills de fills en la terça  e quarta generació. 8 E cuytà’s Moysèn, e 
Ex 34,8  generació. 8 E cuytà’s Moysèn,  e ancorbà’s en terra e adorà, 9 e dix:  
Ex 34,8  ’s Moysèn, e ancorbà’s en terra  e adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo trob  
Ex 34,9  e ancorbà’s en terra e adorà, 9  e dix: –Senyor, si yo trob gràcia devant  
Ex 34,9  aquest poble és de dura servitut,  e tolràs-nos les nostres iniquitats e  
Ex 34,9 tolràs-nos les nostres iniquitats  e nostres peccats, e poceiràs-nos. 10 E  
Ex 34,9  iniquitats e nostres peccats,  e poceiràs-nos. 10 E respòs nostre  
Ex 34,10  nostre Senyor: –Yo faré fermament,  e devant tots faré senyals que null temps  
Ex 34,11  tot ço que vuy he manat a tu,  e yo matex gitaré devant la tua fas los  
Ex 34,11  devant la tua fas los amoreus  e los cananeus e los hateus e alls  
Ex 34,11  tua fas los amoreus e los cananeus  e los hateus e alls fariseus e’lls eveus  
Ex 34,11 amoreus e los cananeus e los hateus  e alls fariseus e’lls eveus e als  
Ex 34,11  e los hateus e alls fariseus  e’lls eveus e als gebuseus. 12 E guarda  
Ex 34,11 hateus e alls fariseus e’lls eveus  e als gebuseus. 12 E guarda’t que null  
Ex 34,13 roÿna, 13 mas destroviràs lurs ares  e lurs ymatges [*]. 14 »E no vulles adorar 
Ex 34,14 déu strany. Nostre Senyor és celós,  e lo nom d’ell és Déu sacrificador. 15 No 
Ex 34,20  de l’assa reembràs per ovelles,  e si no darà lo preu per aquell, serà  
Ex 34,20  primer nat de tos fills reembràs,  e no aperràs devant mi buyt. 21 »VI dies  
Ex 34,21  mi buyt. 21 »VI dies obreràs,  e’n lo VII posaràs [*]. 22 »E feràs a tu  
Ex 34,22  de la sagada dels forments,  e la festa cor yo’t raemí en aquell temps 
Ex 34,24 24 Com yo gitaré les gens devant tu  e axamplaré ton terme, nengú no anvajarà  
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Ex 34,24  nengú no anvajarà la tua terra,  e tu, pugant, apara’t devant nostre  
Ex 34,27  aquestes talaré fermament ab tu  e ab Israell. 28 Astech Moysèn ab nostre  
Ex 34,28  Moysèn ab nostre Senyor XL dies  e XL nits, e no menjà pa ne no bech aygua, 
Ex 34,28 ab nostre Senyor XL dies e XL nits,  e no menjà pa ne no bech aygua, e scriví  
Ex 34,28  e no menjà pa ne no bech aygua,  e scriví en les taulles les X peraules  
Ex 34,29  tania II taules del testimoni,  e no sabia que resplandent fos la sua cara 
Ex 34,30  Senyor. 30 E com lo véran Aron  e als fills d’Israell ab la cara axí  
Ex 34,34 ab nostre Senyor, ell lo’s levava,  e com axia devant ell, ell lo hi tornava,  
Ex 34,34 axia devant ell, ell lo hi tornava,  e puys perlava ab los fills d’Israell  
Ex 34,35 fas axí sclarida, maravalaven-sa,  e com perlava ab ells, ell le’s cobria.  
Ex 35,1  la companya dels fills d’Israell  e dix a ells: –Aquestes són les coses que  
Ex 35,2 Lo VII dia sarà a vós sant, disapta  e repòs de nostre Senyor, e aquell que  
Ex 35,2  disapta e repòs de nostre Senyor,  e aquell que ferà en ell obra, muyra. 3 No 
Ex 35,5  al Senyor, de tote vostre voluntat  e ab alegre cor ofarits aquells al Senyor: 
Ex 35,5  cor ofarits aquells al Senyor: or  e argent e aram, 6 e blau e porpra e color 
Ex 35,5  aquells al Senyor: or e argent  e aram, 6 e blau e porpra e color  
Ex 35,6  al Senyor: or e argent e aram, 6  e blau e porpra e color vermella, e li  
Ex 35,6  or e argent e aram, 6 e blau  e porpra e color vermella, e li tortís e  
Ex 35,6  e argent e aram, 6 e blau e porpra  e color vermella, e li tortís e pèlls de  
Ex 35,6 6 e blau e porpra e color vermella,  e li tortís e pèlls de cabres, 7 [*]  
Ex 35,6  e color vermella, e li tortís  e pèlls de cabres, 7 [*] moltons vermells  
Ex 35,7 cabres, 7 [*] moltons vermells [*],  e fusts de setim, 8 e oli per iŀluminar e  
Ex 35,8  vermells [*], e fusts de setim, 8  e oli per iŀluminar e a cuynar e a  
Ex 35,8  de setim, 8 e oli per iŀluminar  e a cuynar e a confagir los ungents e la  
Ex 35,8  8 e oli per iŀluminar e a cuynar  e a confagir los ungents e la timiama de  
Ex 35,8 e a cuynar e a confagir los ungents  e la timiama de l’odor suau, 9 e pedres  
Ex 35,9  e la timiama de l’odor suau, 9  e pedres de unicle e pedres precioses a  
Ex 35,9  l’odor suau, 9 e pedres de unicle  e pedres precioses a adornar lo hossen e  
Ex 35,9  precioses a adornar lo hossen  e l’ephot. 10 »E qualquequal que sia  
Ex 35,10 »E qualquequal que sia savi, vengua  e faça ço que nostre Senyor ha menat, 11  
Ex 35,11  11 ço és a saber, lo tabernacle  e sa tenda, son cubertor e ses clevilles e 
Ex 35,11 tabernacle e sa tenda, son cubertor  e ses clevilles e ses staques e ses bares, 
Ex 35,11 tenda, son cubertor e ses clevilles  e ses staques e ses bares, e ses colones e 
Ex 35,11  e ses clevilles e ses staques  e ses bares, e ses colones e sos pilars,  
Ex 35,11  e ses staques e ses bares,  e ses colones e sos pilars, 12 e sa arqua  
Ex 35,11  staques e ses bares, e ses colones  e sos pilars, 12 e sa arqua e ses perxes  
Ex 35,12  e ses colones e sos pilars, 12  e sa arqua e ses perxes [*] 13 [*] e totes 
Ex 35,12 colones e sos pilars, 12 e sa arqua  e ses perxes [*] 13 [*] e totes ses aÿnas, 
Ex 35,13  e sa arqua e ses perxes [*] 13 [*]  e totes ses aÿnas, e los pans de  
Ex 35,13  [*] 13 [*] e totes ses aÿnas,  e los pans de proposició, 14 e lo  
Ex 35,14 aÿnas, e los pans de proposició, 14  e lo canalobra de lla lumanària [*], 15 e  
Ex 35,15  canalobra de lla lumanària [*], 15  e la ara dels perfums [*] de ll’odorament 
Ex 35,15  dels perfums [*] de ll’odorament  e lo cobertor de lla porta a la porta del  
Ex 35,16 porta a la porta del tabernacle, 16  e la ara de l’holocaust, e la gratadora  
Ex 35,16  16 e la ara de l’holocaust,  e la gratadora de l’aram e ses perxes  
Ex 35,16  e la gratadora de l’aram  e ses perxes [*], e lo pitxell e lo bací,  
Ex 35,16  de l’aram e ses perxes [*],  e lo pitxell e lo bací, 17 e les cortines  
Ex 35,16 aram e ses perxes [*], e lo pitxell  e lo bací, 17 e les cortines de la cort, e 
Ex 35,17  [*], e lo pitxell e lo bací, 17  e les cortines de la cort, e ses colones e 
Ex 35,17 bací, 17 e les cortines de la cort,  e ses colones e sos pilars, e lo cobertor  
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Ex 35,17  cortines de la cort, e ses colones  e sos pilars, e lo cobertor del pilar del  
Ex 35,17  cort, e ses colones e sos pilars,  e lo cobertor del pilar del portal de lla  
Ex 35,18  pilar del portal de lla cort, 18  e les staques del tabernacle e les staques 
Ex 35,18  18 e les staques del tabernacle  e les staques de lla cort e les cordes, 19 
Ex 35,18  e les staques de lla cort  e les cordes, 19 e lurs draps de li a  
Ex 35,19  de lla cort e les cordes, 19  e lurs draps de li a servitut de lla  
Ex 35,19  de li a servitut de lla santedat,  e lo drap de la santedat a Aron, al  
Ex 35,19  de la santedat a Aron, al primer,  e los draps de servir a sos fills, a  
Ex 35,21  fills d’Iraell devant Moysèn, 21  e ofaríran de bona voluntat e devote les  
Ex 35,21  21 e ofaríran de bona voluntat  e devote les promísies a nostre Senyor, a  
Ex 35,21 era obs al tabernacle del testimoni  e a tot so que era master ne nasesari a  
Ex 35,22  santes vestadures. 22 E los hòmens  e les fembres aportàran braçales e anells  
Ex 35,22  e les fembres aportàran braçales  e anells d’aur e braçaleres e nasals, e  
Ex 35,22  aportàran braçales e anells d’aur  e braçaleres e nasals, e tots vaxells d’  
Ex 35,22  e anells d’aur e braçaleres  e nasals, e tots vaxells d’aur, tot ho  
Ex 35,22  d’aur e braçaleres e nasals,  e tots vaxells d’aur, tot ho ofaríran a  
Ex 35,23  si nangú havie †cassats† ne porpra  e color vermelle ne blau, ne cuyrs de  
Ex 35,23  ne blau, ne cuyrs de guodemesins,  e pèls de cabres e péls de moltons [*], 24 
Ex 35,23  de guodemesins, e pèls de cabres  e péls de moltons [*], 24 ne yoyes d’aur  
Ex 35,24  ni d’aram, tot ho ofaríran a Déu,  e tot lenyam de satim per fer diverses  
Ex 35,25 fembres aportàvan de bon cor jesins  e boquines e porpra e color vermela [*] 26 
Ex 35,25  de bon cor jesins e boquines  e porpra e color vermela [*] 26 e pèlls de 
Ex 35,25  bon cor jesins e boquines e porpra  e color vermela [*] 26 e pèlls de cabres;  
Ex 35,26  e porpra e color vermela [*] 26  e pèlls de cabres; tot açò fèyan per lur  
Ex 35,27  prínceps ofaríran pedres de unicle  e perles demunt lo mitra e la casulla, 28  
Ex 35,27  de unicle e perles demunt lo mitra  e la casulla, 28 e coses ben odorans, e  
Ex 35,28  demunt lo mitra e la casulla, 28  e coses ben odorans, e oli a les  
Ex 35,28 la casulla, 28 e coses ben odorans,  e oli a les luminàries [*]. 29 Tots los  
Ex 35,29  luminàries [*]. 29 Tots los hòmens  e les fembres ab pensa devota ofaríran  
Ex 35,31  nét de Hur, del trip de Judà, 31  e ha complit ell de sparit de Déu e de  
Ex 35,31  e ha complit ell de sparit de Déu  e de saviesa e d’entaniment e de sciença  
Ex 35,31  ell de sparit de Déu e de saviesa  e d’entaniment e de sciença en tota  
Ex 35,31 de Déu e de saviesa e d’entaniment  e de sciença en tota doctrina, 32 a  
Ex 35,32  en tota doctrina, 32 a cogitar  e a fer la obra en aur e en argent e en  
Ex 35,32 32 a cogitar e a fer la obra en aur  e en argent e en eram, 33 e antretallar  
Ex 35,32  e a fer la obra en aur e en argent  e en eram, 33 e antretallar pedres, e obra 
Ex 35,33  en aur e en argent e en eram, 33  e antretallar pedres, e obra de fusta. E  
Ex 35,33 e en eram, 33 e antretallar pedres,  e obra de fusta. E tot ço que pot éser  
Ex 35,35  per ço que fàsan la obra brodada  e tallada [*], axí de blau [*] com de  
Ex 35,35  de blau [*] com de color vermela  e en li, texín e faent tota obra nova que  
Ex 35,35 com de color vermela e en li, texín  e faent tota obra nova que atrobava.  
Ex 36,1  XXXV 1 Faéran, donchs, Bestel  e Holiab e tots los hòmens savis als quals 
Ex 36,1  1 Faéran, donchs, Bestel e Holiab  e tots los hòmens savis als quals Déus  
Ex 36,1  savis als quals Déus donà saviesa  e entamiment que sabésan fer obra de  
Ex 36,2 fer. 2 E com apellàs Moysèn a ells,  e encara a tots los hòmens ensemps als  
Ex 36,2 als quals Déu havia donada saviesa,  e encara aquells qui de grat s’hi ofarían 
Ex 36,3  tot dia vania lo poble per lo matí  e ofaríran lurs vos e lurs promeses. 4 Per 
Ex 36,3  per lo matí e ofaríran lurs vos  e lurs promeses. 4 Per la qual cosa los  
Ex 36,5 muntiplicàvan, vanguéran 5 a Moysèn  e diguéran: –Més ofer lo poble que no’ns  
Ex 36,8 tabernacle, X cortines de li tortís  e blau e porpra [*] †e capitells† e obra  
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Ex 36,8  X cortines de li tortís e blau  e porpra [*] †e capitells† e obra brodada, 
Ex 36,8  de li tortís e blau e porpra [*]  †e capitells† e obra brodada, 9-12 [*].  
Ex 36,8  e blau e porpra [*] †e capitells†  e obra brodada, 9-12 [*]. 13 E féu L  
Ex 36,13  que havían cascuna L anses,  e axí a cada lats de cortines ell féu L  
Ex 36,13  per ço que’s pogués junyr ensemps  e que fesen un tabernacle. 14 E fou fet un 
Ex 36,15  lo treginat del tabernacle, 15  e havia cascuna de lonc XXX colzes, e IIII 
Ex 36,15 e havia cascuna de lonc XXX colzes,  e IIII d’amplla, e totes axí éran de una  
Ex 36,15  lonc XXX colzes, e IIII d’amplla,  e totes axí éran de una matexa masura. 16  
Ex 36,16  qualls ell juny sinch a una part  e VI a lla altra. 17 E féu, en cascuna de  
Ex 36,17  de elles, L bagues en les unes L,  e en les altres L, e açò perquè ensemps sa 
Ex 36,17  en les unes L, e en les altres L,  e açò perquè ensemps sa poguésan ajunyr.  
Ex 36,18  de aram per congonyr la tenda,  e que fos fet de totes les XI una. 19 E  
Ex 36,19  de pells de moltons anvarmalides,  e altra cobartor que stigués demunt  
Ex 36,21  de fust de setim stans; 21  e era la longuesa de la taula de X colzes, 
Ex 36,21  longuesa de la taula de X colzes,  e d’ample I colze e mig. 22 II  
Ex 36,21  de X colzes, e d’ample I colze  e mig. 22 II encastadures –uns tornets–  
Ex 36,22 ço que’s junyís la una a l’altra;  e axí ho féu en totes les taules del  
Ex 36,29  la taulla. 27-28 [*] 29 [*]  e axí o féu de cascuna part [*], 30 per ço 
Ex 36,30 30 per ço que fosen VIII les taules  e que haguésan XVI colones de argent, II  
Ex 36,34  aquestes taules sían deurades,  e les colones, argentades, e los cercles  
Ex 36,34  e les colones, argentades,  e los cercles deven éser fets d’aur, per  
Ex 36,35  aur. 35 E féran la clausta de blau  e de grana e de color vermela e de li  
Ex 36,35 féran la clausta de blau e de grana  e de color vermela e de li tortís, obra  
Ex 36,35  blau e de grana e de color vermela  e de li tortís, obra brodada, vayra e  
Ex 36,35 e de li tortís, obra brodada, vayra  e destinta, 36 e IIII colones [*], ab lurs 
Ex 36,36  obra brodada, vayra e destinta, 36  e IIII colones [*], ab lurs capitells tots 
Ex 36,36 lurs capitells tots cuberts d’aur,  e los fonaments †quax a manera de pilars  
Ex 36,38 de pilars feren d’aram†. 37 [*] 38  e les colones [*] cobrí-les totes de  
Ex 36,38  [*] cobrí-les totes de aur,  e los fonaments, ço és, ço an què ells  
Ex 37,1  la arqua de fust de setim,  e hach de lonch II colzes e mig [*] d’  
Ex 37,1 de setim, e hach de lonch II colzes  e mig [*] d’ampla, e d’alt I colze e  
Ex 37,1 lonch II colzes e mig [*] d’ampla,  e d’alt I colze e mig. E cobrí-la d’  
Ex 37,1  mig [*] d’ampla, e d’alt I colze  e mig. E cobrí-la d’aur pur, de dins e  
Ex 37,1  E cobrí-la d’aur pur, de dins  e de fora. 2 E féu a aquella un sercle d’ 
Ex 37,3  aquella un sercle d’aur entorn, 3  e fermà IIII anelles d’aur per angles, II 
Ex 37,6 una clausta tot antorn, de pur aur,  e havia de lonch II colzes e mig, e I  
Ex 37,6 pur aur, e havia de lonch II colzes  e mig, e I colze e mig d’ample. 7 E féu  
Ex 37,6  e havia de lonch II colzes e mig,  e I colze e mig d’ample. 7 E féu II  
Ex 37,6 de lonch II colzes e mig, e I colze  e mig d’ample. 7 E féu II xerobins de pur 
Ex 37,8  posà en la sumitat de la una part,  e l’altra en la sumitat de l’altra [*],  
Ex 37,10  E féu una taulla de fust de satim,  e havia de lonch II colzes, e de ample I  
Ex 37,10  satim, e havia de lonch II colzes,  e de ample I colze, e d’alt I colze e  
Ex 37,10  II colzes, e de ample I colze,  e d’alt I colze e mig; 11 e cobrí-la d’ 
Ex 37,10  de ample I colze, e d’alt I colze  e mig; 11 e cobrí-la d’aur pur. E féu a 
Ex 37,11 I colze, e d’alt I colze e mig; 11  e cobrí-la d’aur pur. E féu a ella orla 
Ex 37,12  12 en la quall orla havia corona  e cercle d’aur [*] tot entorn, de ampla  
Ex 37,15  bares féu de fust de satim,  e foren totes cubertes de aur. 16 E los  
Ex 37,17  de la cana del qual prosaýan poms  e flors, 18 VI en cascun lats, havia III  
Ex 37,18  havia III canons, III de una part  e III d’altra. 19 E havia en cascun canó  
Ex 37,19  a manera de nous, ab flors ensemps  e ab liris; e ab l’altra canó havia  
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Ex 37,19  nous, ab flors ensemps e ab liris;  e ab l’altra canó havia atrasí III poms a 
Ex 37,22  dell canalobra. 20-21 [*] 22 [*]  e tot era d’aur net. 23 E féu atrasí VII  
Ex 37,23  net. 23 E féu atrasí VII lenternes  e VII tanalles e sos ansancers d’aur net. 
Ex 37,23 atrasí VII lenternes e VII tanalles  e sos ansancers d’aur net. 24 E pesava lo 
Ex 37,25  a la timiana, de fust de satim,  e havia de cascuna cadra I colze, e d’alt 
Ex 37,25  e havia de cascuna cadra I colze,  e d’alt II colzes, e en cascun angla axia 
Ex 37,25  cadra I colze, e d’alt II colzes,  e en cascun angla axia un corn. 26 E cobrí 
Ex 37,26  26 E cobrí aquell tot de aur net,  e son tarrat e ses parets entorn e sos  
Ex 37,26 aquell tot de aur net, e son tarrat  e ses parets entorn e sos corns. 27 E féu  
Ex 37,26  e son tarrat e ses parets entorn  e sos corns. 27 E féu axí una corona de  
Ex 37,27  per ço que posàsan perxes per ell  e que poguésan l’altar portar. 28 E les  
Ex 37,28  E les bares féu de fust de satim,  e cobrí-les de latas d’aur. 29 E  
Ex 37,29  oli de la untadura de santificació  e la timiama de l’odorament molt nèdeu  
Ex 38,1  de holocaust de fust de satim,  e havia de cascuna quadra V colzes, e III  
Ex 38,1 e havia de cascuna quadra V colzes,  e III d’alt, 2 dell quall axían corns en  
Ex 38,2  quall axían corns en cascun angle,  e cobrí aquell de launes de aram. 3 E  
Ex 38,3  diverses vaxells, axí com olles  e cobertores e mortés e loces e tanalles.  
Ex 38,3 vaxells, axí com olles e cobertores  e mortés e loces e tanalles. Tot açò féu  
Ex 38,3 axí com olles e cobertores e mortés  e loces e tanalles. Tot açò féu de aram. 4 
Ex 38,3 olles e cobertores e mortés e loces  e tanalles. Tot açò féu de aram. 4 E féu  
Ex 38,5  fou atrasí [*] de aram [*]; 5  e féu desota IIII anells [*] per los  
Ex 38,6  6 les qualls féu de fust de satim  e cobrí-les de launa de aram, 7 e mès  
Ex 38,7  e cobrí-les de launa de aram, 7  e mès les perxes en los anells sobre lo  
Ex 38,7 sòlit, ans era comcavat, de taules,  e dintra vach. 8 E féu lo pitxer e lo bací 
Ex 38,8  e dintra vach. 8 E féu lo pitxer  e lo bací d’aram dels spills de les  
Ex 38,10  de li tortís, de C colzes, 10  e XX colones de aram ab lurs fonaments, e  
Ex 38,10  colones de aram ab lurs fonaments,  e los caps de lles colones e tots los  
Ex 38,10  e los caps de lles colones  e tots los corbalons éran de argent. 11 En 
Ex 38,11  era la tenda ab les colones  e ab los fonaments e ab los caps de les  
Ex 38,11  ab les colones e ab los fonaments  e ab los caps de les colones, tot era de  
Ex 38,11  tot era de una matexa masura,  e les obres éran de matall. 12 E de la  
Ex 38,12  foren les cortines de L colzes,  e X colonas ab lurs fonaments d’aram, e  
Ex 38,12  colonas ab lurs fonaments d’aram,  e lo cap de lles colones éran [*] d’  
Ex 38,14  éran de L colzes les cortines, 14  e les colones de XV colzes, III de lurs  
Ex 38,15 féu cortines ab XV colzos de lonch,  e III colones ab sos fonaments. 16 Atrasí  
Ex 38,17  féu texir de li tortís, 17  e los fonaments de lles colones foren de  
Ex 38,23  de Dan, que era mestra de fusta  e de texir blau e de porpra e de collor  
Ex 38,23 era mestra de fusta e de texir blau  e de porpra e de collor vermella e de li  
Ex 38,23  fusta e de texir blau e de porpra  e de collor vermella e de li tortís. 24  
Ex 38,23  e de porpra e de collor vermella  e de li tortís. 24 Tot l’aur que fo  
Ex 38,24  en dons fóran XXVIIIIª quintars  e DCCXXX sicles a pes del santuari. 25 E  
Ex 38,26  fetes les colones del santuari  e la intrada, a on penjava lo vel de la  
Ex 38,30  del tabernacle del testimoni,  e l’altar ab lo crivell de l’aram e ab  
Ex 38,30 e l’altar ab lo crivell de l’aram  e ab tots los vaxels que pertànyan a son  
Ex 38,31  31 [*] ab les staques de la cort  e de lla sua intrada. 39,Tit Capítol  
Ex 39,1  Capítol XXXVIII 1 E de aur, blau  e de porpra e de color vermella e de li  
Ex 39,1  1 E de aur, blau e de porpra  e de color vermella e de li tortís faéran  
Ex 39,1  e de porpra e de color vermella  e de li tortís faéran draps brodats a obs  
Ex 39,2  2 E féu lo ephot [*], de blau  e de porpra e de color vermella e de li  
Ex 39,2  lo ephot [*], de blau e de porpra  e de color vermella e de li tortís, 3 [*]  
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Ex 39,2  e de porpra e de color vermella  e de li tortís, 3 [*] e tallà †bragues† d’ 
Ex 39,3  vermella e de li tortís, 3 [*]  e tallà †bragues† d’aur, e cosíran-les  
Ex 39,3  3 [*] e tallà †bragues† d’aur,  e cosíran-les ab fill que fos entra blau 
Ex 39,3  -les ab fill que fos entra blau  e entre la porpra e entra color vemella e  
Ex 39,3  fos entra blau e entre la porpra  e entra color vemella e entre li, per ço  
Ex 39,3  la porpra e entra color vemella  e entre li, per ço que fésan obra brodada  
Ex 39,3  li, per ço que fésan obra brodada  e’n poguésen cosir ab les primeres colors 
Ex 39,4  colors sots son ragiment, 4  e II orles ensemps ajustades de cascun  
Ex 39,6 pedras de unicla encastades en aur,  e en elles éran antalats [*] los noms dels 
Ex 39,7  los noms dels fills d’Israell, 7  e posà aquelles en los lats sobre los  
Ex 39,8  axí com lo ephot, de aur, blau  e de porpra e de color vermella e de li  
Ex 39,8  lo ephot, de aur, blau e de porpra  e de color vermella e de li tortís, 9 e fo 
Ex 39,8  e de porpra e de color vermella  e de li tortís, 9 e fo codrat e dobla, de  
Ex 39,9 de color vermella e de li tortís, 9  e fo codrat e dobla, de masura de I palm,  
Ex 39,9  e de li tortís, 9 e fo codrat  e dobla, de masura de I palm, 10 e posà en 
Ex 39,10  e dobla, de masura de I palm, 10  e posà en IIII tires pedres precioses en  
Ex 39,12  12 en lo terç, ligírius, àchates  e ametistes; 13 en lo quart, crisòlits e  
Ex 39,13  13 en lo quart, crisòlits  e onicles e beriŀles; e totes aquestes  
Ex 39,13 13 en lo quart, crisòlits e onicles  e beriŀles; e totes aquestes pedras éran  
Ex 39,13  crisòlits e onicles e beriŀles;  e totes aquestes pedras éran ancastades en 
Ex 39,16  cadenes d’aur net en doble, 16  e II ganxos que tenían II anells d’aur, e 
Ex 39,16 ganxos que tenían II anells d’aur,  e posàran II anels d’aur sobra los lats  
Ex 39,17  sobra los lats de l’hosen, 17 [*]  e vanguéran tro al musclo, e aquí havia un 
Ex 39,17  17 [*] e vanguéran tro al musclo,  e aquí havia un anell d’aur, 18 [*] e  
Ex 39,18  aquí havia un anell d’aur, 18 [*]  e develàvan per les spatles devall, e  
Ex 39,18 e develàvan per les spatles devall,  e junýan-sa ab lo ephot, e axí era en  
Ex 39,18  devall, e junýan-sa ab lo ephot,  e axí era en cascun musclo. 19 E de cascun 
Ex 39,21  obra texida mesclat de blau, 21  e la capulla en la sobirana part contra lo 
Ex 39,21  en la sobirana part contra lo mig,  e havia orlla entorn per ço que no se  
Ex 39,29  pur a obs de lla sagrada †pressa†,  e scrivíran en ella la obra del sant  
Ex 39,31  del tabernacle [*] del testimoni,  e féran los fills d’Israell tot ço que  
Ex 39,32  el tabernacle a Moysèn ab la tenda  e ab totes ses aÿnas, axí com són  
Ex 39,32  ses aÿnas, axí com són corbalons,  e les taules e ses bares, e ses colones e  
Ex 39,32 axí com són corbalons, e les taules  e ses bares, e ses colones e sos pilars,  
Ex 39,32  e les taules e ses bares,  e ses colones e sos pilars, 33 e ses  
Ex 39,32  taules e ses bares, e ses colones  e sos pilars, 33 e ses cubertes de cuyrs  
Ex 39,33  e ses colones e sos pilars, 33  e ses cubertes de cuyrs de moltons tins en 
Ex 39,33  de cuyrs de moltons tins en roig  e les cubertes de les pells dels bochs, 34 
Ex 39,34  de les pells dels bochs, 34  e la clausta, e l’arqua del testament e  
Ex 39,34  pells dels bochs, 34 e la clausta,  e l’arqua del testament e ses perxes, [*] 
Ex 39,34  clausta, e l’arqua del testament  e ses perxes, [*] 35 [*] e totes ses aÿnes 
Ex 39,35  testament e ses perxes, [*] 35 [*]  e totes ses aÿnes e lo pa de proposició,  
Ex 39,35  [*] 35 [*] e totes ses aÿnes  e lo pa de proposició, 36 e lo canalobra e 
Ex 39,36 ses aÿnes e lo pa de proposició, 36  e lo canalobra e les lantes e totes les  
Ex 39,36 pa de proposició, 36 e lo canalobra  e les lantes e totes les luminàries [*],  
Ex 39,36  36 e lo canalobra e les lantes  e totes les luminàries [*], 37 e le taula  
Ex 39,37  e totes les luminàries [*], 37  e le taula d’aur, e l’oli de untadura  
Ex 39,37  [*], 37 e le taula d’aur,  e l’oli de untadura [*], 38 e lo cobertor 
Ex 39,38  aur, e l’oli de untadura [*], 38  e lo cobertor del portal, 39 e l’altar de 
Ex 39,39  38 e lo cobertor del portal, 39  e l’altar de aram, [*] e ses perxes e  
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Ex 39,39  portal, 39 e l’altar de aram, [*]  e ses perxes e totes ses aÿnes, e lo  
Ex 39,39  l’altar de aram, [*] e ses perxes  e totes ses aÿnes, e lo pitxer e lo basí,  
Ex 39,39 [*] e ses perxes e totes ses aÿnes,  e lo pitxer e lo basí, e les cortines de  
Ex 39,39  e totes ses aÿnes, e lo pitxer  e lo basí, e les cortines de la cort e ses 
Ex 39,39  ses aÿnes, e lo pitxer e lo basí,  e les cortines de la cort e ses colones e  
Ex 39,39  lo basí, e les cortines de la cort  e ses colones e sos pilars, 40 e lo  
Ex 39,39  cortines de la cort e ses colones  e sos pilars, 40 e lo cubertor de la cort  
Ex 39,40 cort e ses colones e sos pilars, 40  e lo cubertor de la cort e ses staques e  
Ex 39,40 pilars, 40 e lo cubertor de la cort  e ses staques e ses cordes, e totes les  
Ex 39,40  cubertor de la cort e ses staques  e ses cordes, e totes les aÿnes del servey 
Ex 39,40 la cort e ses staques e ses cordes,  e totes les aÿnes del servey del  
Ex 39,40  aÿnes del servey del tabernacle,  e la tenda [*], 41 e draps brodats a  
Ex 39,41  del tabernacle, e la tenda [*], 41  e draps brodats a sarvir en la santadat  
Ex 39,41  a sarvir en la santadat per Aron  e per sos fills. 42 Car tot ço que manà  
Ex 40,2 a Moysèn dient: 2 –En lo primer mes  e en lo primer dia del mes, dreceràs lo  
Ex 40,3  3 E posaràs en aquell la archa  e posaràs devant aquella lo vell. 4 E  
Ex 40,4 lo vell. 4 E aduràs aquí [*] taulla  e areseràs tot son arasament, e posaràs  
Ex 40,4  e areseràs tot son arasament,  e posaràs sobra aquella totes aquellas  
Ex 40,7 7 E metràs lo pitxer entre l’altar  e lo tabernacle; omplir-l’has d’aygua. 
Ex 40,8  Circundiràs la intrada de la tenda  e la plaça de aquella. 9 »E pendràs lo  
Ex 40,9  9 »E pendràs lo untament de l’oli  e untaràs lo tabernacle ab los seus  
Ex 40,11  ço que sían santificats, 10 [*] 11  e les ares e totes les coses consagrades,  
Ex 40,11  santificats, 10 [*] 11 e les ares  e totes les coses consagrades, per ço que  
Ex 40,12  dels sants. 12 »Acostaràs Aron  e sos fills dafora del tabernacle del  
Ex 40,12  del tabernacle del testimoni,  e com saran levats ab aygua, 13 portaran  
Ex 40,18  a mi [*]. 14-17 [*] 18 [*]  e mès les perxes sobra la arqua, e posà la 
Ex 40,18  e mès les perxes sobra la arqua,  e posà la cubertura sobra ella 19 E  
Ex 40,19  aportàran l’arqua del tabernacla,  e penjà devant aquella lo vell per ço que  
Ex 40,23 22 [*] de la part de tremuntana, 23  e ordonàran les lantes en lur orde, axí  
Ex 40,25  devant lo vell de la clausta, 25  e perfumà sobra ell perfum de bona odor,  
Ex 40,27  en l’antrament del tabernacle, 27  e l’altar de l’holocaust en lo vestiari  
Ex 40,27  E ofaríran en aquell holocaust  e sacrificis, axí com nostro Senyor Déu  
Ex 40,28  havia manat. 28 E mès lo pitxell,  e stec ple de aygua en lo tabernacla del  
Ex 40,29  l’altar. 29 E levàran-sa Moysès  e Aron e sos fills ses mans e sos peus 30  
Ex 40,29  29 E levàran-sa Moysès e Aron  e sos fills ses mans e sos peus 30 com  
Ex 40,29  Moysès e Aron e sos fills ses mans  e sos peus 30 com intràran dejús lo  
Ex 40,30  dejús lo traginat de la covinença  e pujàran a l’altar, axí com manà nostre  
Ex 40,31  lo palau entorn del tabernacla,  e l’altar fou portat en la tenda. Aprés  
Ex 40,32  cobrí lo tabernacla del testimoni,  e la glòria de nostre Senyor omplí aquell. 
Ex 40,35  d’Israell en lurs mogudes; 35  e si pengava la nuu, stàvan-ça en aquell 
Ex 40,36  cobria lo tabernacle de jorn,  e de nits lo cobria foch, vaent lo poble  
Lv 1,1  Capítol primer 1 E apellà Moysèn  e perlà a ell nostre Senyor del tebernacle 
Lv 1,1 Senyor del tebernacle del testimoni  e dix: 2 –Parlla alls fills d’Israell e  
Lv 1,2  2 –Parlla alls fills d’Israell  e digues a ells: »Home que oferrà de  
Lv 1,2  Senyor, de lles bèsties, dels bous  e de les ovelles sacrificarets vostres  
Lv 1,4  plàcia ell devant nostre Senyor; 4  e posarà la mà sobra lo cap de l’  
Lv 1,4 la mà sobra lo cap de l’holocaust,  e serà pus acceptabla e a ell pus  
Lv 1,4 l’holocaust, e serà pus acceptabla  e a ell pus profitabla. 5 E degoleran lo  
Lv 1,5  lo vadell devant nostre Senyor,  e ofariran los fills de Aron, secerdots,  
Lv 1,6  6 E com lo holocaust serà scorxat  e serà slomat de sos menbres, 7 posar-l’ 
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Lv 1,8 scles de lenya debans conponides; 8  e los menbres que són tallats seran demunt 
Lv 1,8  demunt ordonats, enperò lo cap  e tot ço de dins, axí com la frexura 9 e  
Lv 1,9  ço de dins, axí com la frexura 9  e los budells e los peus, seran bé levats  
Lv 1,9  axí com la frexura 9 e los budells  e los peus, seran bé levats en aygua; e  
Lv 1,9 los peus, seran bé levats en aygua;  e posarà açò lo sacerdot en holocaust, car 
Lv 1,10  cabres, l’holocaust sia de I any,  e ofíran-lo sens màcula, 11 e sia  
Lv 1,11  any, e ofíran-lo sens màcula, 11  e sia degolat al lats de l’altar que  
Lv 1,11  reguarda [*] devant nostre Senyor,  e los fills de Aron gítan la sanch de  
Lv 1,12 de aquell sobra l’altar entorn, 12  e depertèscan los menbres e lo cap e sa  
Lv 1,12  12 e depertèscan los menbres  e lo cap e sa frexura, e pòsan-ho sobra  
Lv 1,12  e depertèscan los menbres e lo cap  e sa frexura, e pòsan-ho sobra la lenya  
Lv 1,12  los menbres e lo cap e sa frexura,  e pòsan-ho sobra la lenya en guisa que  
Lv 1,13  crem lo foch; 13 enperò los budels  e los peus levaran ab aygua e sacrificar- 
Lv 1,13  budels e los peus levaran ab aygua  e sacrificar-ho-han sobra l’altar en  
Lv 1,13 -han sobra l’altar en holocaust,  e açò és molt suau odor a nostra Senyor.  
Lv 1,14 Senyor. 14 »E si feran sacrificació  e oferta de ocells al Senyor, axí com de  
Lv 1,15  aquells los sacerdots a l’altar,  e torcen-li lo coll axí que sia trenquat 
Lv 1,15  coll axí que sia trenquat lo cuyr,  e lexen decórer la sanch sobra [*] la part 
Lv 1,16  sobra [*] la part de l’ara, 16  e gítan lo guavaig e la ploma fora de l’  
Lv 1,16  de l’ara, 16 e gítan lo guavaig  e la ploma fora de l’altar, a la plaja de 
Lv 1,17  ne ab ferre pertirà aquella;  e perfumerà sobra ell l’altar ab la lenya 
Lv 1,17  lo foch posada. Açò és holocaust  e oferena de suau odor a nostre Senyor.  
Lv 2,1 Senyor, sèmolla serà la sua oferta,  e git demunt ella oli, e posa-hy ensens, 
Lv 2,1  sua oferta, e git demunt ella oli,  e posa-hy ensens, 2 e porta-les als  
Lv 2,2  ella oli, e posa-hy ensens, 2  e porta-les als fills de Aron,  
Lv 2,2 la un prengua lo puny ple de sèmola  e oli e molt ensens, e faça’n lo prevera  
Lv 2,2 prengua lo puny ple de sèmola e oli  e molt ensens, e faça’n lo prevera perfum 
Lv 2,2  ple de sèmola e oli e molt ensens,  e faça’n lo prevera perfum sobra la ara  
Lv 2,2  sobra la ara per remenbrança,  e és sacrifici de plasent odor a nostre  
Lv 2,3 romandrà del sacrefici serà de Aron  e de sos fills, e serà sant dels sants de  
Lv 2,3  serà de Aron e de sos fills,  e serà sant dels sants de les ofertes de  
Lv 2,6 [*] 6 depertiràs aquella manudament  e scamparàs demunt oli. 7 »E si la  
Lv 2,7  de †tamor†, agualment de sèmola  e de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a  
Lv 2,8  ço que oferràs a nostre Senyor  e liurar-ho-has en les mans dels  
Lv 2,9  prenga lo mamorial del sacrifici  e ofira’l sobra l’altar, en odor de  
Lv 2,10 cosa romendrà de allò, serà de Aron  e de sos fills, sants dels sants de les  
Lv 2,12  solament de aquelles ofertes [*]  e lurs dons, e [*] sien conpostes sobra l’ 
Lv 2,12  aquelles ofertes [*] e lurs dons,  e [*] sien conpostes sobra l’altar en  
Lv 2,14  torraràs aquelles al foch,  e puys los angruneràs axí com a far, e axí 
Lv 2,14  puys los angruneràs axí com a far,  e axí oferàs les tues promícies a nostre  
Lv 2,15  Senyor. 15 Scamparàs demunt oli  e ensens posaràs damunt, car oferta de  
Lv 2,16  de lla oferta, axí com és del far  e de l’oli, e tot l’ancens, cor  
Lv 2,16  axí com és del far e de l’oli,  e tot l’ancens, cor sacrifici és a Déu.  
Lv 3,2  lo pus net devant nostre Senyor, 2  e pos la mà sobra’l cap del seu  
Lv 3,2  mà sobra’l cap del seu sacrifici,  e degollarà aquell en la intrada del  
Lv 3,2  en la intrada del tabernacle,  e los fills de Aron, sacerdots, scàmpan la 
Lv 3,3  la sanch antorn de l’altar, 3  e ofíran de la degolladura del  
Lv 3,3  nostre Senyor, lo grex de la tella  e tot lo grex que dins ell és, 4 abdós los 
Lv 3,4  dins ell és, 4 abdós los ronyons  e los lombras, e en totes les parts de  
Lv 3,4  4 abdós los ronyons e los lombras,  e en totes les parts de dins, 5 de tot açò 
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Lv 3,5  l’altar, posat demunt les lenyes,  e lo foch dejús posat, en oferta en odor  
Lv 3,6 »E si la lur oferta serà de ovelles  e la degoladura serà per pasificar, sia  
Lv 3,6  fembra, aquell que oferrà complit  e net serà ofert ell. 7 »E si oferan  
Lv 3,8 pòsan la mà sobra’l [*] sacrifici,  e puys degol-lo devant la tenda dell  
Lv 3,8  dell tabernacle del testimoni,  e los fills d’Aron scàmpan la sanch  
Lv 3,9  la sanch entorn de l’altar, 9  e puxs ofíran la degolladura del  
Lv 3,10  devant nostre Senyor [*], 10 [*]  e tot lo grex de dins 11 pendran los  
Lv 3,11  de dins 11 pendran los sacerdots  e posar-l’han sobra lo foch, e feran  
Lv 3,11  e posar-l’han sobra lo foch,  e feran oferta a nostre Senyor. 12 »E si  
Lv 3,13  la sua mà sobra lo cap de aquella  e degol-la en lo tabernacla en la  
Lv 3,13  en la intrada del testimoni,  e los fills de Aron scàmpan la sanch  
Lv 3,14  la sanch entorn de l’altar, 14  e pendran de aquella en past del foch del  
Lv 3,14  en past del foch del diumenga  e lo grex que cobra lo ventra e [*] tots  
Lv 3,14  e lo grex que cobra lo ventra  e [*] tots los menbres vidals, 15 e los II 
Lv 3,15  e [*] tots los menbres vidals, 15  e los II lombes ab lo fetge, que és sobra  
Lv 3,15  és sobra 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 sobra l’altar  
Lv 3,16  -ho-ha en foch sobra l’altar  e fer-n’ha perfum suau al Senyor [*].  
Lv 3,17  sanch de tot en tot no menjarets,  e lo grex que és antorn del pits e aquell  
Lv 3,17  e lo grex que és antorn del pits  e aquell que pénjan los lombes oferets  
Lv 4,1  IIIIº 1 E parlà Déu a Moysèn  e dix: 2 –Parla als fills de Israell:  
Lv 4,2  pecarà per ignorància de sacrifici  e de tos menaments que’l Senyor ha manat  
Lv 4,4  del testimoni devant lo Senyor  e posarà la sua mà sobra lo cap d’aquell  
Lv 4,4  la sua mà sobra lo cap d’aquell  e degollarà aquell al Senyor. 5 E pendrà  
Lv 4,5  Senyor. 5 E pendrà de la sua sanch  e portarà aquella en lo tabernacla dell  
Lv 4,6  en lo tabernacla dell testimoni, 6  e benyarà son dit en aquella sanch e  
Lv 4,6  e benyarà son dit en aquella sanch  e salpuçar-n’ha VII veguades devant lo  
Lv 4,7 lo Senyor contra lo vell [*]. 7 [*]  e tot l’altra romanent de la sanch lexarà 
Lv 4,12  8-11 [*] 12 [*]  e cremar-ho-ha [*], e aquí serà cremat 
Lv 4,12  12 [*] e cremar-ho-ha [*],  e aquí serà cremat on sòlan gitar les  
Lv 4,14  lo menament de nostre Senyor, 14  e puxes entendrà son peccat, oferrà un  
Lv 4,15  a la porta del tabernacle, 15  e posen los vells de Israell [*] lo cap de 
Lv 4,15 cap de aquell devant nostre Senyor,  e com lo vadell serà degollat devant  
Lv 4,16  degollat devant nostre Senyor, 16  e lo prevera untat prengua de lla sanch de 
Lv 4,16  prengua de lla 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 salbusch-na VII  
Lv 4,17  testimoni, 17 e bany-hi son dit  e salbusch-na VII veguades contra lo  
Lv 4,18  lo vell, ço és, la clausta, 18  e de aquexa matexa sanch pos en los corns  
Lv 4,21  aporten-lo fora de la alberguada  e créman-lo axí com lo primer vadell,  
Lv 4,27  que nostre Senyor vet en la lig  e puys que se’n leix 28 e que conegua son 
Lv 4,28  en la lig e puys que se’n leix 28  e que conegua son peccat, ofira una cabra  
Lv 4,29  peccat, ofira una cabra nèdea, 29  e pos la mà sobra [*] la sua oferena, la  
Lv 4,29 sua oferena, la qual és per peccat,  e degol aquella en loch de ll’holocaust,  
Lv 4,30  en loch de ll’holocaust, 30  e prengua lo sacerdot de lla sanch en lo  
Lv 4,30 sacerdot de lla sanch en lo seu dit  e toch-na los corns de l’altar de l’  
Lv 4,30  corns de l’altar de l’holocaust,  e lo romanent git en lo fonament de  
Lv 4,31  dells sacrificis pasificables,  e perfumar-n’has sobra l’altar en odor 
Lv 4,31  en odor de suavitat al Senyor,  e pregerà per aquell e serà-li perdonat. 
Lv 4,31  al Senyor, e pregerà per aquell  e serà-li perdonat. 32 »Si moltó  
Lv 4,33  que aportarà sia nèdea, 33 [*]  e degoll aquell en lo loch on sòlan  
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Lv 4,34 degollar los holocausts [*]. 34 [*]  e lo romanent git al fonament de aquell.  
Lv 4,35  de aquell. 35 E prengua lo sèu  e faça d’ell axí com sol fer del sèu del  
Lv 4,35 qui és sacreficat per pacificament,  e sia cremat sobra l’altar en ensens a  
Lv 4,35 l’altar en ensens a nostre Senyor,  e prech per aquell e per son peccat, e  
Lv 4,35 a nostre Senyor, e prech per aquell  e per son peccat, e lurs peccats li seran  
Lv 4,35  prech per aquell e per son peccat,  e lurs peccats li seran perdonats. 5,Tit  
Lv 5,1  Capítol V 1 »E si ànima pecarà  e oirà la veu de sagrament e serà  
Lv 5,1  pecarà e oirà la veu de sagrament  e serà testimoni que ell so oyí o hu viu o 
Lv 5,2 matexa o per alguna altra reptilla,  e serà oblidada la sua inmundícia, mala és 
Lv 5,2 oblidada la sua inmundícia, mala és  e deu éser lexada. 3 »E si algú tocarà la  
Lv 5,3  les sutzures que ensutzar sòlan  e li serà oblidat e puxes ho conexerà,  
Lv 5,3  ensutzar sòlan e li serà oblidat  e puxes ho conexerà, digne és de culpa. 4  
Lv 5,4  és de culpa. 4 »Ànima que jurarà  e mourà sos lavis a mantir o a mal o a bé, 
Lv 5,4  sos lavis a mantir o a mal o a bé,  e en aquell jurament afermarà sa peraulla  
Lv 5,4  afermarà sa peraulla oblidadament  e aprés antendrà en la errada, 5 faça  
Lv 5,6  5 faça panitència per lo peccat 6  e ofira I anyell dell folch o una cabra, e 
Lv 5,6  I anyell dell folch o una cabra,  e orerà per ell lo sacerdot [*]. »7 E si  
Lv 5,7  a nostre Senyor, un per lo peccat  e l’altra per l’holocaust, 8-9 [*];  
Lv 5,10 l’holocaust, 8-9 [*]; 10 [*]  e pregua per aquell lo sacerdot, e lo  
Lv 5,10  e pregua per aquell lo sacerdot,  e lo paccat de aquell serà perdonat. 11 »E 
Lv 5,11  ephí, ço és, I sester, de cèmola,  e no meta en aquella oli, ne ensens ni n’ 
Lv 5,15  15 –Ànima com tractarà falsia  e’n aror en aquellas coses que són del  
Lv 5,15  son paccat I moltó net del folch,  e qui no ho porà fer, II sicles sagons lo  
Lv 5,16  sagons lo pes del santuari, 16  e de ço que portarà sa restituesca lo dan, 
Lv 5,16  que portarà sa restituesca lo dan,  e puys anadesca-hy la V part e liura-  
Lv 5,16 dan, e puys anadesca-hy la V part  e liura-hu al saserdot, lo qual prech  
Lv 5,16  prech per aquell ofirén lo moltó,  e serà perdonat a ell. 17 »Ànima si pecarà 
Lv 5,17  17 »Ànima si pecarà per ignorància  e ferà una de les coses que nostre Senyor  
Lv 5,17  que nostre Senyor veda en la lig,  e entrendà la cosa dell peccat per la sua  
Lv 5,18 ador per ell, car no sabent ho féu,  e serà perdonat [*] 19 [*]. 6,Tit  1 Dix  
Lv 6,2  comanda que lli serà feta en fe,  e ell l’haurà rabuda e ell enblarà  
Lv 6,2  feta en fe, e ell l’haurà rabuda  e ell enblarà aquella, o en alguna manera  
Lv 6,5 anguan volia retanir, entregrament,  e la V part més al senyor al qual ha donat 
Lv 6,6  ofira un moltó nèdeu del folch,  e do aquell al sacerdot segons la stimació 
Lv 6,7  prech per ell devant lo Senyor  e perdó aquell per cascuna cosa que  
Lv 6,9  a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron  e a sos fills: »Aquesta és la ley de lo  
Lv 6,9 l’altar tota la nit entrò al matí,  e lo foch serà en aquell matex altar. 10 E 
Lv 6,10  10 E lo sacerdot vesta gonela  e bragues de li sobra sa carn, e pendrà  
Lv 6,10  e bragues de li sobra sa carn,  e pendrà las cendras que farà lo foch e  
Lv 6,10 pendrà las cendras que farà lo foch  e posarà aquellas prop de l’altar; 11 e  
Lv 6,11  aquellas prop de l’altar; 11  e puys despularà’s aquests draps e vastir 
Lv 6,11  e puys despularà’s aquests draps  e vastir-se-n’han d’altres, e pendrà 
Lv 6,11  e vastir-se-n’han d’altres,  e pendrà les cendres e traurà-les fora  
Lv 6,11 han d’altres, e pendrà les cendres  e traurà-les fora l’alberguada, e posar 
Lv 6,11  e traurà-les fora l’alberguada,  e posar-les-ha en loch net [*]. 12 »E  
Lv 6,12  metén en ell lenya matí tots dies,  e lo holocaust posat, desobra farà perfum  
Lv 6,19  19 Perlà nostre Senyor a Moysèn  e dix: 20 –Aquesta és la oferta de Aron e  
Lv 6,20  20 –Aquesta és la oferta de Aron  e de sos fills la qual dèvan ofarir al  
Lv 6,20  perdurabla, la meytat per lo matí  e la meytat per lo vespra. 21 La qual  
Lv 6,21  La qual fregiran en paella ab oli,  e ofariran aquella calent en odor de  
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Lv 6,23  qui del para per dret sucehirà, 23  e tot sacrifici dells sacerdots sarà  
Lv 6,23  sacerdots sarà consumit de foch,  e nangú no manuch de aquell. 24 Parlà  
Lv 6,25  a Moysèn dient: 25 –Parla a Eron  e a sos fills: Aquesta és la ley de la  
Lv 6,28  d’ell serà cuyta, sia trenquat;  e si serà vaxell de coura, sia respat e  
Lv 6,28 si serà vaxell de coura, sia respat  e puys levat ab aygua. 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  [*] colpa. »Santa dels sants és, 2  e per amor de açò allà on degolaran lo  
Lv 7,2  sacreficaran per la colpa,  e la sanch de aquell sia scampada entorn  
Lv 7,3 de ll’altar. 3 E ofiren de la coha  e dell grex que cobra les entràmanes 4 e  
Lv 7,4  grex que cobra les 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 tella e aquell  
Lv 7,4  los ronyons, e lo sèu demunt ells,  e la tella e aquell del fetge [*], 5 e  
Lv 7,4  e lo sèu demunt ells, e la tella  e aquell del fetge [*], 5 e faça’n lo  
Lv 7,5  la tella e aquell del fetge [*], 5  e faça’n lo sacerdot perfum sobra l’  
Lv 7,7  com per peccat és ofert sacrifici,  e axí matex per la culpa; e cascun  
Lv 7,7  e axí matex per la culpa;  e cascun sacrefici serà una ley: als  
Lv 7,9  haurà la pell d’aquell, 9  e tot sacrifici de cèmolla qui serà cuyt  
Lv 7,9  de cèmolla qui serà cuyt en forn  e tot so que serà cuyt en la caçola o en  
Lv 7,12  pans sens levat salguats d’oli,  e fogaça alisa untada d’oli, [*] per  
Lv 7,14  un per premícies a nostre Senyor,  e serà dels sacerdots que stàvan en lo  
Lv 7,15 la carn del qual ells menjaran [*],  e no romangua d’éls nanguna cosa entrò al 
Lv 7,17  matí, legut és de mengar-la; 17  e si alguna cosa ne serà atrobada en lo  
Lv 7,18  rebujada serà sa oferta  e no profitarà a l’ofirent, que mejorment 
Lv 7,19  menjada, mas sia cremada a foch,  e so que serà net sia’n menjat d’ella.  
Lv 7,21  o [*] de l’home que ensutzar pot  e mengerà de aquesta matexa manera les  
Lv 7,23 fills de Israell: »Lo sèu dels bous  e de les oveles e de les cabres no  
Lv 7,23  »Lo sèu dels bous e de les oveles  e de les cabres no menjarets; 24 lo sèu de 
Lv 7,25  en vostros diversos usos; 25  e si algú menjarà lo sèu que deu éser  
Lv 7,30  [*]. 30 [*] en la sua mà lo sèu  e en altra lo pits, devant la porta de l’ 
Lv 7,33  sacerdots 33 que ofariran la sanch  e lo sèu; e los fills de Aron hauran en  
Lv 7,33  33 que ofariran la sanch e lo sèu;  e los fills de Aron hauran en lur part la  
Lv 7,34  34 E lo pits de la alçadura [*],  e deran-ho a Eron, sacerdot, e als fills 
Lv 7,34 [*], e deran-ho a Eron, sacerdot,  e als fills de aquell en fur del Senyor,  
Lv 7,35  35 »E aquesta és la unció de Aron  e a sos fills dels sacrificis del Senyor  
Lv 7,37  37 »Aquesta és la ley de holocaust  e del sacrifici per peccat e’ncara per  
Lv 7,37  e del sacrifici per peccat  e’ncara per culpa e per consagració e per 
Lv 7,37  per peccat e’ncara per culpa  e per consagració e per sacrificis  
Lv 7,37 ’ncara per culpa e per consagració  e per sacrificis peceficables, 38 les  
Lv 8,2  dient: 2 –Prin Aron ab sos fills  e ab lurs vestadures e ab l’untament de  
Lv 8,2  ab sos fills e ab lurs vestadures  e ab l’untament de l’oli e un vadell per 
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli  e un vadell per peccat e II moltons e I  
Lv 8,2  de l’oli e un vadell per peccat  e II moltons e I canastell de pa alís, 3 e 
Lv 8,2 e un vadell per peccat e II moltons  e I canastell de pa alís, 3 e ajusteràs  
Lv 8,3 moltons e I canastell de pa alís, 3  e ajusteràs tot lo poble a la porta [*]. 4 
Lv 8,5  a la porta [*]. 4 [*] defora, 5  e dix: –Aquesta és la peraulla que nostro  
Lv 8,6  manà fer. 6 E mantinent ofarí Aron  e sos fills e levà ells ab aygua, 7 e  
Lv 8,6  E mantinent ofarí Aron e sos fills  e levà ells ab aygua, 7 e vastí-li lo  
Lv 8,7 e sos fills e levà ells ab aygua, 7  e vastí-li lo vastiment de bisbe de li e 
Lv 8,7  -li lo vastiment de bisbe de li  e lo braguer, e vastí a ell lo paŀli e  
Lv 8,7  de bisbe de li e lo braguer,  e vastí a ell lo paŀli e demunt li donà l’ 
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Lv 8,7  lo braguer, e vastí a ell lo paŀli  e demunt li donà l’afot, 8 e sanyí a ell  
Lv 8,8  paŀli e demunt li donà l’afot, 8  e sanyí a ell ab cordes de ephot, e ab  
Lv 8,8 8 e sanyí a ell ab cordes de ephot,  e ab aquells adobà l’hosen, en lo quall  
Lv 8,8  l’hosen, en lo quall era doctrina  e veritat. 9 E posà-li la sèvena en lo  
Lv 8,9  9 E posà-li la sèvena en lo cap,  e en lo frontal de aquella posà la làmina  
Lv 8,10  oli ab lo quall untà lo tabernacle  e tot açò que és en ell, 11 e santifichà  
Lv 8,11  e tot açò que és en ell, 11  e santifichà ells e salpesà sobra l’altar 
Lv 8,11 que és en ell, 11 e santifichà ells  e salpesà sobra l’altar VII veguades, e  
Lv 8,11  sobra l’altar VII veguades,  e untà ell e tots sos vaxells [*]. 12-13  
Lv 8,11  l’altar VII veguades, e untà ell  e tots sos vaxells [*]. 12-13 [*] 14 E  
Lv 8,14  14 E portà un vadell per peccat,  e Aron e sos fills posàran les mans sobra  
Lv 8,14  portà un vadell per peccat, e Aron  e sos fills posàran les mans sobra lo cap  
Lv 8,15 les mans sobra lo cap d’equell, 15  e degolà aquell. Pres Moysèn la sanch e  
Lv 8,15 degolà aquell. Pres Moysèn la sanch  e benyà son dit e tanyí los corns de ll’  
Lv 8,15  Moysèn la sanch e benyà son dit  e tanyí los corns de ll’altar entorn. E  
Lv 8,26  nostra Senyor; pa menys de levat  e una bastesa a manera de crespel salgada  
Lv 8,26  a manera de crespel salgada d’oli  e una foguasa alisa posà sobra lo sèu [*]. 
Lv 8,27  açò liurà a Aron ab la cama dreta  e a sos fills. Los quals com ho haguésan  
Lv 8,28  ho haguésan alçat devant Déu, 28  e ell pres-ho de les mans de aquels e  
Lv 8,28 ell pres-ho de les mans de aquels  e perfumà’n sobre l’eltar de l’  
Lv 8,28  per so com era consagració  e oferta en odor suau de sacrifici a  
Lv 8,29 a nostre Senyor. 29 E pres lo pits,  e alçà aquell devant Déu, de l’ariet de  
Lv 8,30  30 E pres l’ungent de untadura  e la sanch que sobre l’eltar havia  
Lv 8,30  que sobre l’eltar havia scampada,  e gità-la sobra Aron e sobra los  
Lv 8,30  scampada, e gità-la sobra Aron  e sobra los vestiments de aquell e sobra  
Lv 8,30  e sobra los vestiments de aquell  e sobra sos fills [*]. 31 E com hach  
Lv 8,31 [*]. 31 E com hach santificats ells  e lurs vestiments, manà a ells dient:  
Lv 8,31  fora del tabernacle devant aquell  e menjats-les aquí, e los pans de  
Lv 8,31 devant aquell e menjats-les aquí,  e los pans de consegració menjats, los  
Lv 8,31  manà a mi lo Senyor dient: “Aron  e sos fills mengaran ells.” 32 E ço que  
Lv 8,32  32 E ço que romendrà de la carn  e dels pans, sia cremat a foch. 33 [*] de  
Lv 8,35  vostra sacrifici. 35 De dia  e de nits starets en lo tabernacle  
Lv 8,35  les guardes del Senyor [*],  e siats remenbrants axí com a mi és manat. 
Lv 9,1  lo VIIIè die apellà Moysèn Aron  e sos fills e los fills de sos fills e  
Lv 9,1  die apellà Moysèn Aron e sos fills  e los fills de sos fills e tots los mayors 
Lv 9,1  sos fills e los fills de sos fills  e tots los mayors nats d’Israell. Dix  
Lv 9,2  un vadell fill de bou per peccat  e I ariet en holocaust, e cascun sia munde 
Lv 9,2  per peccat e I ariet en holocaust,  e cascun sia munde e net, e ofir aquells  
Lv 9,2  en holocaust, e cascun sia munde  e net, e ofir aquells devant nostre  
Lv 9,2  e cascun sia munde e net,  e ofir aquells devant nostre Senyor. 3 E  
Lv 9,3  “Prenets un cabrit per peccat  e I vadell e un anyell d’un any, e sien  
Lv 9,3  un cabrit per peccat e I vadell  e un anyell d’un any, e sien sens màcula  
Lv 9,3  e I vadell e un anyell d’un any,  e sien sens màcula en holocaust, 4 lo bou  
Lv 9,4  sens màcula en holocaust, 4 lo bou  e l’ariet per pasificament, e degoleràs  
Lv 9,4 lo bou e l’ariet per pasificament,  e degoleràs aquells devant lo Senyor en  
Lv 9,4  lo Senyor en sacrifici de cascú,  e ofarirets sèmolla mesclada ab oli, car  
Lv 9,6  que manà nostre Senyor: farets  e aparà a vós la glòria d’ell. 7 E dix a  
Lv 9,7 E dix a Aron: –Acosta’t a l’altar  e sacrificha per ton peccat e ofir l’  
Lv 9,7  altar e sacrificha per ton peccat  e ofir l’holocaust, e pregua per tu e per 
Lv 9,7 per ton peccat e ofir l’holocaust,  e pregua per tu e per tot lo poble [*]. 8  
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Lv 9,7  ofir l’holocaust, e pregua per tu  e per tot lo poble [*]. 8 E mantinent Aron 
Lv 9,8 mantinent Aron se acostà a l’altar  e degollà lo vadell per lo seu peccat, 9  
Lv 9,9  dell quall [*] ell benyà son dit,  e toquà’n lo corn de l’altar e gità lo  
Lv 9,9 dit, e toquà’n lo corn de l’altar  e gità lo romanent al fonament d’aquell.  
Lv 9,10  al fonament d’aquell. 10 E lo sèu  e los ronyons, e féu tot lo restant. 11  
Lv 9,10  aquell. 10 E lo sèu e los ronyons,  e féu tot lo restant. 11 [*] 12-14 [*] 15  
Lv 9,15  lo cabrit del sacrifici del poble,  e degolà’ll e sacrificà’l axí com lo  
Lv 9,15  sacrifici del poble, e degolà’ll  e sacrificà’l axí com lo primer. 16 E  
Lv 9,16 primer. 16 E sacrificà l’holocaust  e féu-lo per son dret. 17 E sacreficà- 
Lv 9,17  17 E sacreficà-li presentalla  e omplí sa palma d’ela e féu-na perfum  
Lv 9,17 presentalla e omplí sa palma d’ela  e féu-na perfum sobra la ara estés lo  
Lv 9,18  del matí. 18 E degolà lo bou  e l’ariet en sacrifici pacificabla del  
Lv 9,18 en sacrifici pacificabla del poble,  e ofariren e portaren a ell sos fills la  
Lv 9,18  pacificabla del poble, e ofariren  e portaren a ell sos fills la sanch, la  
Lv 9,19  altar entorn. 19 E lo sèu dell bou  e la coa de l’ariet e los ronyons ab lo  
Lv 9,19  sèu dell bou e la coa de l’ariet  e los ronyons ab lo sèu e la ratela dell  
Lv 9,19 de l’ariet e los ronyons ab lo sèu  e la ratela dell fetge 20 posaren sobra lo 
Lv 9,20  fetge 20 posaren sobra lo pits;  e com foren cremades en l’altar lo sèu,  
Lv 9,21  cremades en l’altar lo sèu, 21  e los pits de aquells e les cames dretas  
Lv 9,21  lo sèu, 21 e los pits de aquells  e les cames dretas depertí Aron e alçà-  
Lv 9,21  e les cames dretas depertí Aron  e alçà-ho devant Déu axí com manà  
Lv 9,22  22 E stès les mans devant lo poble  e banaý-los. E com hach axí complit les  
Lv 9,22  axí complit les ofertes per peccat  e los holocausts pacificables, devellà, 23 
Lv 9,23  pacificables, devellà, 23  e antràran Moysèn e Aron en lo tabernacle  
Lv 9,23  devellà, 23 e antràran Moysèn  e Aron en lo tabernacle del testimoni, e  
Lv 9,23  en lo tabernacle del testimoni,  e despuxes axíran e banaýran lo pobble. E  
Lv 9,23  del testimoni, e despuxes axíran  e banaýran lo pobble. E aparech la glòria  
Lv 9,24  24 E vech que foch axí de Déu  e devorà lo holocaust e lo sèu que era  
Lv 9,24  axí de Déu e devorà lo holocaust  e lo sèu que era sobra l’altar. E com lo  
Lv 9,24 poble viu açò, loàran nostre Senyor  e gitàran-sa sobre lurs cares. 10,Tit  
Lv 10,1  cares. 10,Tit Capítol X 1 E Nedab  e Abiú, fills de Aron, prenguéran lurs  
Lv 10,1  de Aron, prenguéran lurs ensensers  e matéran-hi foch e ensens; e foch  
Lv 10,1  lurs ensensers e matéran-hi foch  e ensens; e foch strany ofarien devant  
Lv 10,1  e matéran-hi foch e ensens;  e foch strany ofarien devant nostre Senyor 
Lv 10,2  2 E isqué foch de nostre Senyor  e cremà a ells, e foren morts devant Déu.  
Lv 10,2  de nostre Senyor e cremà a ells,  e foren morts devant Déu. 3 Dix Moysèn a  
Lv 10,3  en aquells que s’acòstan a mi,  e devant tot lo poble seré santificat. E  
Lv 10,4  oyí Aron, callà. 4 E apellà Misael  e Ethelsephan, fills de Ozibell, avoncle  
Lv 10,4  fills de Ozibell, avoncle de Aron,  e dix a ells: –Anats e prenets vostres  
Lv 10,4  de Aron, e dix a ells: –Anats  e prenets vostres frares devant lo  
Lv 10,4  vostres frares devant lo santuari,  e portats-los defora de la albergada. 5  
Lv 10,5  albergada. 5 E mantinent entràran  e preséran-los axí com los trobàran,  
Lv 10,5  vestits ab les goneles de li,  e gitàran-los defora axí com los fo  
Lv 10,6  fo manat. 6 E perllà Moysèn a Aron  e a Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, e  
Lv 10,6  E perllà Moysèn a Aron e a Eletzar  e a Ytamar, fills d’ell, e dix: –Vós no  
Lv 10,6 a Eletzar e a Ytamar, fills d’ell,  e dix: –Vós no tonrets vostres caps ne  
Lv 10,6  indigneció. Los vostres frares  e totes les casas d’Israell ploraran  
Lv 10,7  en altra manera parirets,  e l’oli de lla santa onzió és sobra vós.  
Lv 10,10 hajats esiència de triar entre sant  e no sant, e entre sutse e munde. 11 [*]  
Lv 10,10  de triar entre sant e no sant,  e entre sutse e munde. 11 [*] 12 E perlà  
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Lv 10,10 entre sant e no sant, e entre sutse  e munde. 11 [*] 12 E perlà Moysèn a Aron,  
Lv 10,12  11 [*] 12 E perlà Moysèn a Aron,  e a Eletzar e a Ytamar, fills d’él que li 
Lv 10,12  E perlà Moysèn a Aron, e a Eletzar  e a Ytamar, fills d’él que li éran  
Lv 10,12 romàs de la oferta de nostre Senyor  e menjats aquell sens levat prop de l’  
Lv 10,13 lo en lo loch sant, car dat és a tu  e a tos fils dells sacrificis del Senyor,  
Lv 10,16 que era ofert per peccat, trobà’l,  e fou irat contra Alatzar e Aytamar, que  
Lv 10,16 trobà’l, e fou irat contra Alatzar  e Aytamar, que romanguéran fills de Aron.  
Lv 10,17  que portets multitut de iniquitat  e que preguets per aquella a nostre  
Lv 10,18 lla sanch de aquell a lla santadat,  e vós dagérets menjar ella en lo santuari, 
Lv 10,19  és ofert lo sacrifici per peccat  e lo holocaust devant lo Senyor; a mi és  
Lv 10,19  menjar aquella? E cridaren a mi  e mengí del sacrifici vuy si plau devant  
Lv 11,1 XI 1 E parlà nostra Senyor a Moysèn  e Aron: 2 –Digues als fills d’Israell:  
Lv 11,3 tot aquel que ha depertida la ungla  e que remuch menjarets. 4 E qualquequal  
Lv 11,4 menjarets. 4 E qualquequal ramugarà  e haurà ungla, mas no serà fesa, axí com  
Lv 11,4  mas no serà fesa, axí com lo camel  e de altres, no menjarets de aquelles, e  
Lv 11,4  altres, no menjarets de aquelles,  e entre les inmundes reputats aquella. 5  
Lv 11,5  5 »E lo conill, que remugue  e no ha la ungle feça, és no nèdeu. 6 »E  
Lv 11,8  la lebra atrasí [*]. 7 [*] 8 »[*]  e llurs calabrines mortoïnes no toquets,  
Lv 11,9 [*] que’s nodrèxan a vós en ayguas  e són legudes a vós: tots aquells que han  
Lv 11,9  ne scates, axí en mar com en terra  e com en aygües de flums o en stanys,  
Lv 11,13  squivadores són a vós: àguila  e falcó e corneya 14 e milà e voltor  
Lv 11,13  són a vós: àguila e falcó  e corneya 14 e milà e voltor segons son  
Lv 11,14  a vós: àguila e falcó e corneya 14  e milà e voltor segons son genus, 15-16  
Lv 11,14  àguila e falcó e corneya 14 e milà  e voltor segons son genus, 15-16 [*] 17 e  
Lv 11,17  segons son genus, 15-16 [*] 17  e musol e òliba e duch 18 e’l signe, que  
Lv 11,17  son genus, 15-16 [*] 17 e musol  e òliba e duch 18 e’l signe, que és ocel  
Lv 11,17 genus, 15-16 [*] 17 e musol e òliba  e duch 18 e’l signe, que és ocel gran com 
Lv 11,18  [*] 17 e musol e òliba e duch 18  e’l signe, que és ocel gran com àguila, e 
Lv 11,18 signe, que és ocel gran com àguila,  e la ganta 19 e lo flamench e la fotge  
Lv 11,19 ocel gran com àguila, e la ganta 19  e lo flamench e la fotge segons lur genus, 
Lv 11,19 àguila, e la ganta 19 e lo flamench  e la fotge segons lur genus, e popuda e  
Lv 11,19  e la fotge segons lur genus,  e popuda e racta penada. 20 »E totes  
Lv 11,19 la fotge segons lur genus, e popuda  e racta penada. 20 »E totes volotaries  
Lv 11,24 mortaÿna de aquellas, serà ensutzat  e no serà nèdeu entrò al vespra. 25 E si  
Lv 11,25  mortes, leverà los seus vestiments  e serà no nèdeu tro al sol post. 26-28 [*] 
Lv 11,29  a vós entre les ensutzades  e de aquells qui’s mòvan [*], axí com a  
Lv 11,29  ’s mòvan [*], axí com a mustella  e rata e talpa e furó e cascun de aquests  
Lv 11,29  [*], axí com a mustella e rata  e talpa e furó e cascun de aquests segons  
Lv 11,29  axí com a mustella e rata e talpa  e furó e cascun de aquests segons lurs  
Lv 11,29  a mustella e rata e talpa e furó  e cascun de aquests segons lurs genus, 30  
Lv 11,30  de aquests segons lurs genus, 30  e dregó e sargantana e camalehon e luert e 
Lv 11,30  segons lurs genus, 30 e dregó  e sargantana e camalehon e luert e  
Lv 11,30 lurs genus, 30 e dregó e sargantana  e camalehon e luert e cocodilus; 31 tots  
Lv 11,30 30 e dregó e sargantana e camalehon  e luert e cocodilus; 31 tots aquests són  
Lv 11,30  e sargantana e camalehon e luert  e cocodilus; 31 tots aquests són no  
Lv 11,32 car serà ensutsada entrò al vespra,  e axí aprés seran mundes. 33 Tot vaxell de 
Lv 11,38  serà donada aygua sobra samença  e aprés serà toquada per la mortaÿna, aquí 
Lv 11,46  46 »Aquesta és la ley dels animals  e de les volatarias e de totes ànimes  
Lv 11,46  dels animals e de les volatarias  e de totes ànimes vives que’s mòvan en  
Lv 11,46  ànimes vives que’s mòvan en aygua  e grapónan en terra, 47 per ço que sapiats 
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Lv 11,47  en terra, 47 per ço que sapiats  e conaguats les diferències del mon e lo  
Lv 11,47 e conaguats les diferències del mon  e lo no mon, que sapiats què devets menjar 
Lv 11,47  mon, que sapiats què devets menjar  e què devets lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E 
Lv 12,2 dient: 2 –Parla als fils d’Israell  e digues a ells: »Fembra que haurà  
Lv 12,3 del depertiment de lles mèstrues; 3  e en lo dia VIII sia circuncís l’infant.  
Lv 12,4 la sua purificació per XXXIII dies,  e no toch nanguna cosa santa ne entra en  
Lv 12,5 entorn lo gitament de les mèstrues,  e serà LXVI dies en la sanch de la sua  
Lv 12,6  un anyell de I any en holocaust  e I poll de coloma o de tortra per peccat  
Lv 12,6 porta dell tabernacla del testimoni  e donar-ho-ha al sacerdot, 7 que ho  
Lv 12,7 sacerdot, 7 que ho ofira devant Déu  e prech per aquella, e axí serà mundada  
Lv 12,7  devant Déu e prech per aquella,  e axí serà mundada del decoriment de la  
Lv 12,7  és la ley de les perteres, mascla  e fembra. 8 E si no sarà son poder que  
Lv 12,8 fer holocaust, l’altra per peccat,  e preguarà per ella lo sacerdot e axí serà 
Lv 12,8  e preguarà per ella lo sacerdot  e axí serà mundada. 13,Tit Capítol XIII 1  
Lv 13,1 Capítol XIII 1 E perlà Déu a Moysèn  e Aron dient: 2 –Lo home en lo qual en sa  
Lv 13,3  com veurà la lebrocia en la conna  e los pèlls blanchs mudats, aquella collor 
Lv 13,3  aquella collor és spècia de lepra,  e majorment si la plagua és en la carn e  
Lv 13,3  si la plagua és en la carn  e en la cona, plaga és de lebrosia, e  
Lv 13,3 e en la cona, plaga és de lebrosia,  e sagons l’arbitra d’aquell serà  
Lv 13,4 serà depertit. 4 »Mas si serà luent  e blanch [*], prengua’l lo sacerdot  
Lv 13,4  [*], prengua’l lo sacerdot aquell  e tingua’l enclòs per VII dies; 5 e  
Lv 13,5  e tingua’l enclòs per VII dies; 5  e considerarà en lo VII dia, e si veurà  
Lv 13,5  5 e considerarà en lo VII dia,  e si veurà que lla lepra no serà cresquda  
Lv 13,6  ’l anclòs per altres VII dies, 6  e lo dia VII guart aquell, e si serà  
Lv 13,6  dies, 6 e lo dia VII guart aquell,  e si serà scolorida la lebra e no crexerà  
Lv 13,6  e si serà scolorida la lebra  e no crexerà en la conna, munderà él, cor  
Lv 13,6  conna, munderà él, cor ronnya és,  e sí leverà l’homa la sua vastimenta [*]. 
Lv 13,7  l’haurà vist [*] la lepra [*]  e serà vist lebrós, sia tornat al prevere  
Lv 13,8  lebrós, sia tornat al prevere 8  e comdepnar-l’ha per inmunde, si a ell  
Lv 13,27  9-23 [*] 24-26 »[*] 27  e en lo VII dia sia més guardat, e si la  
Lv 13,27 27 e en lo VII dia sia més guardat,  e si la conna serà sclatada, lepra és, 28  
Lv 13,28  conna serà sclatada, lepra és, 28  e si starà blanqua en son loch, no asats  
Lv 13,28  no asats clara, de cremament és,  e per amor de açò sia mundat, car  
Lv 13,30  que sia pregon més avall del cuyr  e en ell cabels roigs manuts, ensutzat és, 
Lv 13,31  la plaga alçada agual de la cotna,  e los cabells negres, tengua aquell per  
Lv 13,32  tengua aquell per VII dies, 32  e en lo dia VII jutja’l, e si veurà que  
Lv 13,32  dies, 32 e en lo dia VII jutja’l,  e si veurà que no sia sclatada e los  
Lv 13,32 ’l, 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 lla plagua egual en la cotna, 
Lv 13,33  en altra loch meys de lla plagua,  e tenrà’l per [*] VII dies; 34 e si en lo 
Lv 13,34  e tenrà’l per [*] VII dies; 34  e si en lo VII dia veurà que lla plagua  
Lv 13,34  en son loch [*], mundarà aquell,  e com haurà levades ses vestadures serà  
Lv 13,39  nèdeu. 35-37 [*] 38 »[*] 39 [*]  e home que és munde. 40 »Homa a qui cauen  
Lv 13,40  a qui cauen los cabells dell cap  e és calp, munde és. 41 [*] 42 mas [*] en  
Lv 13,42 és. 41 [*] 42 mas [*] en la calvura  e en lo cugurós serà blancha color o roga, 
Lv 13,43  serà blancha color o roga, 43  e asò veurà lo sacerdot, condapna-lo que 
Lv 13,44  home serà toquat de lebra  e serà depertit de l’arbitre dels  
Lv 13,45  45 haurà sa vestimenta depertida  e irà ab lo cap nuu, e la vestadura que  
Lv 13,45  depertida e irà ab lo cap nuu,  e la vestadura que portarà serà contexta  
Lv 13,45 serà contexta ab lo caperó ensemps,  e clamar-s’ha al sacerdot 46 per  
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Lv 13,46  46 per tostemps, cor labrós és  e no nèdeu; e aquest habitarrà tot sol  
Lv 13,46 tostemps, cor labrós és e no nèdeu;  e aquest habitarrà tot sol fora de la  
Lv 13,47  abberguada. 47 »Vestadures de lana  e de li que lebrós haurà, 48 en stam e  
Lv 13,48  de li que lebrós haurà, 48 en stam  e sots regiment de aquell o serta pell  
Lv 13,49  serà ensutzada, per lepra [*]  e sia mostrat al sacerdot. 50 Lo qual lo  
Lv 13,51  Lo qual lo tengue per VII dies, 51  e en lo VII dia sia guardat: si comensarà  
Lv 13,51  ensutsat serà jutgat lo vestiment  e tot ço que serà atrobat, 52 e per amor  
Lv 13,52  e tot ço que serà atrobat, 52  e per amor de açò sia cremada en flama de  
Lv 13,54  sclatada, 54 man que sien levades,  e si no’n pot anar, lepra és, e tengua  
Lv 13,54  e si no’n pot anar, lepra és,  e tengua aquells per altres VII dies. 55 E 
Lv 13,55  ni lepra sclatada, mundada és,  e si no és axí inmunde és: la sua  
Lv 13,57  serà levada altra veguada [*]; 57  e [*] veurà hom que en les primeres taques 
Lv 13,58  aparà la lepra, sia cremada, 58  e si no hy aparan, [*] serà munda. 59  
Lv 13,59  59 »Aquesta és la ley de lla lepra  e dels vestiments de lana o de li o de  
Lv 13,59  de lana o de li o de stam,  e de totes coses sots pel, com sa deguen  
Lv 13,59  sots pel, com sa deguen mundar  e condepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 E  
Lv 14,3  mundar: »Sarà aduyt al pravera, 3  e axirà lo prevera fora la posada, e com  
Lv 14,3  e axirà lo prevera fora la posada,  e com trobarà la lepra que serà munda, 4  
Lv 14,4  los quals són leguts de menjar,  e fust de cedra, vermell e hysop. 5 E  
Lv 14,4 de menjar, e fust de cedra, vermell  e hysop. 5 E degol la un dells ocells en  
Lv 14,6  de terra sobra ayguas vives, 6  e l’altra ocel pendrà ab lo fust de cedra 
Lv 14,6  ocel pendrà ab lo fust de cedra  e la grana e l’hisop, tot açò benyaràs en 
Lv 14,6  ab lo fust de cedra e la grana  e l’hisop, tot açò benyaràs en la sanch  
Lv 14,7  per ço que de dret sia purgat,  e puys lex anar lo perdal viu que se’n  
Lv 14,8  ragua’s tots los pèls del cors  e lau-se en aygua, e com sarà purificat  
Lv 14,8  pèls del cors e lau-se en aygua,  e com sarà purificat pot entrar en la  
Lv 14,9 [*] defora la sua tende VII dies; 9  e en lo VII dia reurà’s lo cap e la barba 
Lv 14,9  9 e en lo VII dia reurà’s lo cap  e la barba e les celles e tots los pèls  
Lv 14,9  VII dia reurà’s lo cap e la barba  e les celles e tots los pèls del cors, e  
Lv 14,9  ’s lo cap e la barba e les celles  e tots los pèls del cors, e lau-sa altra 
Lv 14,9  celles e tots los pèls del cors,  e lau-sa altra veguada lo cors e les  
Lv 14,9  e lau-sa altra veguada lo cors  e les vestadures. 10 »E en lo dia VIII  
Lv 14,10  dia VIII prengua II anyels nèdeus  e una ovella de un any sens taqua e III  
Lv 14,10  e una ovella de un any sens taqua  e III deenes de sèmolla en sacrefici, que  
Lv 14,10 sacrefici, que sia mesclada ab oli,  e I sister de oli. 11 E com lo sacerdot  
Lv 14,11 purificarà l’home, steblirà aquell  e totes aquestes coses devant Déu, a la  
Lv 14,12  del tabernacle del testimoni, 12  e pendrà l’anyel e ofarirà’l per la  
Lv 14,12 del testimoni, 12 e pendrà l’anyel  e ofarirà’l per la colpa, e lo sister de  
Lv 14,12 l’anyel e ofarirà’l per la colpa,  e lo sister de l’oli, [*] ofarà [*]  
Lv 14,25  [*] 21-24 »[*] 25 [*]  e la sanch de aquell posarà sobra l’  
Lv 14,25  dreta de aquell qui és mundat  e sobra lo polze dret de la mà e del peu  
Lv 14,25  e sobra lo polze dret de la mà  e del peu dret. 26 E pendrà lo prevera de  
Lv 14,26  lo prevera de l’oli del sister  e posarà sobra la sua mà sinistra, 27 e  
Lv 14,27 posarà sobra la sua mà sinistra, 27  e banyar-hi-ha lo seu dit dret e gitar 
Lv 14,27  e banyar-hi-ha lo seu dit dret  e gitar-n’ha contra Déu VII veguades,  
Lv 14,28 -n’ha contra Déu VII veguades, 28  e tocar-n’ha l’astrem de la orella  
Lv 14,28 astrem de la orella dreta de aquell  e lo polze dret de la sua mà e del peu  
Lv 14,28 aquell e lo polze dret de la sua mà  e del peu altrasí en lo loch de la sanch  
Lv 14,29  qui és scampada per la colpa, 29  e lo romanent de l’oli qui és en la sua  
Lv 14,30  a pardonar sobra él devant Déu, 30  e de lles tortres e dels polls dels coloms 
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Lv 14,30 él devant Déu, 30 e de lles tortres  e dels polls dels coloms [*] 31 [*]. 32  
Lv 14,33 abundament. 33 E parlà Déu a Moysès  e Aron dient: 34 –Com serets entrats en  
Lv 14,34  la qual yo daré a vós en pocesió,  e daré plaga de lebrosia en casa de terra  
Lv 14,35  35 vendrà aquell que serà de casa  e fer-ho-ha a saber al prevera e dirà: 
Lv 14,35  e fer-ho-ha a saber al prevera  e dirà: “Enquax plagua de lebrosia és vist 
Lv 14,36 casa abans que entra ell en aquella  e que vege si alguna lepra serà en  
Lv 14,36  de la cosa que en la casa és,  e puys entre lo prevere en la casa per ço  
Lv 14,37  aquella la plagua verda o vermella  e la lur visió dejús la paret, 38 axirà lo 
Lv 14,38  38 axirà lo prevera de lla casa  e tenquarà la porta per VII dies; 39 e en  
Lv 14,39  tenquarà la porta per VII dies; 39  e en lo VII dia tornarà là lo prevera en  
Lv 14,39  tornarà là lo prevera en la casa,  e [*] veurà la plagua en les pedras, 40  
Lv 14,41  la ciutat en lo loch inmunde, 41  e la casa ferà raura de dins [*] 42-43 [*] 
Lv 14,44 ferà raura de dins [*] 42-43 [*] 44  e con lo sacerdot hi entrarà e veurà que  
Lv 14,44 [*] 44 e con lo sacerdot hi entrarà  e veurà que altra lepra serà tornada e per 
Lv 14,44  veurà que altra lepra serà tornada  e per les parets són scampades màcules, la 
Lv 14,45 45 La qual mantinent sia destrovida  e les sues pedres e la fusta e tota la  
Lv 14,45  sia destrovida e les sues pedres  e la fusta e tota la universa pólvora sia  
Lv 14,45  e les sues pedres e la fusta  e tota la universa pólvora sia gitada fora 
Lv 14,47  serà inmunde entrò al vespra; 47  e qui dormirà en aquella o hy menjarà,  
Lv 14,48  com lo prevera intrarà en la casa  e veurà la lepra depertida de lla casa,  
Lv 14,49  de aquella prengua II perdals  e fust de cedre e grana [*]. 50 E com  
Lv 14,49  prengua II perdals e fust de cedre  e grana [*]. 50 E com haurà degollat la I  
Lv 14,51  de aquell banyarà lo perdal viu,  e lo fust e la grana e hysop, e en les  
Lv 14,51  banyarà lo perdal viu, e lo fust  e la grana e hysop, e en les ayguas vivas  
Lv 14,51 lo perdal viu, e lo fust e la grana  e hysop, e en les ayguas vivas atresí, e  
Lv 14,51  viu, e lo fust e la grana e hysop,  e en les ayguas vivas atresí, e de açò  
Lv 14,51  e en les ayguas vivas atresí,  e de açò salpuscarà la casa per VII  
Lv 14,52  la casa per VII veguades, 52  e purificarà aquella axí en la sua sanch  
Lv 14,52 del perdal com ab les ayguas vivas,  e ab lo pardal viu e ab lo fust e ab la  
Lv 14,52  ayguas vivas, e ab lo pardal viu  e ab lo fust e ab la grana e ab l’hisop.  
Lv 14,52  e ab lo pardal viu e ab lo fust  e ab la grana e ab l’hisop. 53 E com  
Lv 14,52  viu e ab lo fust e ab la grana  e ab l’hisop. 53 E com haurà lexat anar  
Lv 14,53  camp desliura, adorarà per la casa  e serà mundada per dret. 54 »Aquesta és la 
Lv 14,56 o en rotura de carn de màcula luent  e de diverses colors d’aquelles 57 ab què 
Lv 15,3  aquest vici car tangut n’és,  e en cascun remenbrament que hom toch la  
Lv 15,4  la strada en la qual ell dormirà,  e en la qual él siurà, inmunda és. 5 E si  
Lv 15,5 de aquell, lau-sa les vestadures,  e ell, levat ab aygua, serà no nèdeu tro  
Lv 15,6  ell leverà les sues vestidures,  e ell, levat en aygua, serà no nèdeu entrò 
Lv 15,13  aprés VII dies de la sua mundació,  e levades totes les sues vestadures e  
Lv 15,13 e levades totes les sues vestadures  e encara tot lo cors en ayguas vivas, serà 
Lv 15,14  II tortres o II pols de coloms,  e devant Déu ell vendrà a la porta del  
Lv 15,14  porta del tabernacle del testimoni  e donarà aquells al sacerdot, 15 lo qual  
Lv 15,15  lo qual oferrà la un per lo paccat  e l’altra en holocaust e pregarà per  
Lv 15,15  lo paccat e l’altra en holocaust  e pregarà per aquell devant Déu, e serà  
Lv 15,15  e pregarà per aquell devant Déu,  e serà mundat dell flux de la sua sament.  
Lv 15,16 levar-s’ha lo cors tot ab aygua,  e serà inmunde entrò al vespra. 17 [*] 18  
Lv 15,18  haurà jagut levar-s’ha ab aygua  e serà no nèdea entrò al vespra. 19 »E  
Lv 15,21  serà no nèdeu entrò al vespra; 21  e lo loch [*] on siurà [*] serà sutza. 22  
Lv 15,22 de aquella leverà lo seu vestiment,  e ell, levat ab aygua, serà no nèdeu entrò 
Lv 15,23 lo toch levarà les sues vestedures,  e levat ab aygua, serà ensutzat entrò al  
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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 mèstrues; 26  e lo loch on dormirà e on siurà serà  
Lv 15,26  mèstrues; 26 e lo loch on dormirà  e on siurà serà ensutzat, 27 e qui toquarà 
Lv 15,27  e on siurà serà ensutzat, 27  e qui toquarà ella leverà la sua  
Lv 15,27  ella leverà la sua vestimenta,  e ell, levat ab aygua, serà inmunde entrò  
Lv 15,29  VII dies de la sua purificació, 29  e en lo VIII dia oferà al sacerdot II  
Lv 15,30  dels quals la un oferrà per peccat  e l’altra per holocaust, e pregarà lo  
Lv 15,30  peccat e l’altra per holocaust,  e pregarà lo prevera per ella devant Déu e 
Lv 15,30  lo prevera per ella devant Déu  e per la mundícia del seu flux. 31 »E  
Lv 15,31 d’Israell que’s guàrdan de legesa  e que no múyran en lurs legesses com  
Lv 15,32 que han malaltia de flux de sperma,  e que són ensutzas per jaura ab fembra, 33 
Lv 15,33  ensutzas per jaura ab fembra, 33  e de aquelles que han de lur temps e que  
Lv 15,33  e de aquelles que han de lur temps  e que soféran flux de sanch, e dels hòmens 
Lv 15,33  temps e que soféran flux de sanch,  e dels hòmens que jauen ab ellas. 16,Tit  
Lv 16,1  Aron com ofaríran lo foch astrany  e moriren. 2 Menà Déu a Moysèn e dix:  
Lv 16,2  e moriren. 2 Menà Déu a Moysèn  e dix: –Parla a Aron ton frare que no  
Lv 16,2  car yo aparaguí sobra la cuberta  e açò se féu en una nuu. 3 Mas ab açò  
Lv 16,3  que oferrà I toro per peccat  e I moltó en holocaust, 4 e vesta la  
Lv 16,4  peccat e I moltó en holocaust, 4  e vesta la gonella e bragues de li per ço  
Lv 16,4  en holocaust, 4 e vesta la gonella  e bragues de li per ço que cel ses  
Lv 16,4 de li per ço que cel ses vergonyes,  e sínia encara coreja de li e una sàvana  
Lv 16,4  e sínia encara coreja de li  e una sàvana de li sobra lo cap, car  
Lv 16,5  d’Israel II cabrits per peccat  e I moltó en holocaust; 6 e com aporterà  
Lv 16,6  peccat e I moltó en holocaust; 6  e com aporterà lo tor, orerà per si e per  
Lv 16,6 e com aporterà lo tor, orerà per si  e per la sua casa. 7 E ferà star los II  
Lv 16,8  del tabernacle del testimoni, 8  e posarà sorts sobra cascú: un a Déu e  
Lv 16,8  posarà sorts sobra cascú: un a Déu  e altra a «trametrà» a Zezell; 9 e les  
Lv 16,9  e altra a «trametrà» a Zezell; 9  e les qualls sorts axiran a Déu, e oferrà  
Lv 16,9  9 e les qualls sorts axiran a Déu,  e oferrà Aron aquell que serà axit en sort 
Lv 16,10  axit en sort a Déu per peccat, 10  e l’altra cabrit «na tramès» a Zezell,  
Lv 16,10  a Zezell, posarà viu devant Déu  e faça pregàrias sobra aquex, e lex anar  
Lv 16,10  Déu e faça pregàrias sobra aquex,  e lex anar aquex en lo desert. 11 »E com  
Lv 16,11  »E com açò serà fet, ofira lo tor  e prech per si e per la sua casa, e degoll 
Lv 16,11  fet, ofira lo tor 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 prengua l’ancenser  
Lv 16,12  aquell. 12 E prengua l’ancenser  e unpla-hu de les brasas, e tinent en la 
Lv 16,12  e unpla-hu de les brasas,  e tinent en la mà meta-hy timiama e  
Lv 16,12 e tinent en la mà meta-hy timiama  e ensens [*]. 13 E pos sobra lo foch les  
Lv 16,14  14 E prengua de la sanch del tor  e bany-hi son dit e git-na VII  
Lv 16,14  sanch del tor e bany-hi son dit  e git-na VII veguades devan Déu [*]. 15  
Lv 16,18  [*]. 16-17 [*] 18 [*]  e port la sanch [*] e gitarà aquella sobra 
Lv 16,18  18 [*] e port la sanch [*]  e gitarà aquella sobra los corns de aquell 
Lv 16,19  los corns de aquell entorn, 19  e git-na VII veguades ab lo dit, e  
Lv 16,19  e git-na VII veguades ab lo dit,  e denejarà ell e santificarà ell de totes  
Lv 16,19  veguades ab lo dit, e denejarà ell  e santificarà ell de totes les inmundícies 
Lv 16,23  en lo tabernacla del testimoni,  e posarà las vestidures que primerament  
Lv 16,23  portava com intrà en lo santuari,  e lexarà-les aquí, 24 e levarà la sua  
Lv 16,24  santuari, e lexarà-les aquí, 24  e levarà la sua carn en loch sant, e  
Lv 16,24  e levarà la sua carn en loch sant,  e portaran-li ses vestadures. E com serà 
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà  e oferrà son holocaust e del poble,  



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

267 
 

Lv 16,24  aporterà e oferrà son holocaust  e del poble, preguarà axí per si com per  
Lv 16,26  lo cabrit leverà sos vastiments  e son cors en aygua, e axí intrerà en la  
Lv 16,26 sos vastiments e son cors en aygua,  e axí intrerà en la alberguada. 27 E lo  
Lv 16,27  seran aportats fora la alberguade  e seran cremats a foch, axí les pells com  
Lv 16,27  a foch, axí les pells com la carn  e los fems ensemps. 28 E qualquaqual  
Lv 16,28  cremerà açò, leverà sa vastimenta  e sa carn ab aygua, e axí entrerrà en la  
Lv 16,28  sa vastimenta e sa carn ab aygua,  e axí entrerrà en la alberguada. 29 »E açò 
Lv 16,30  car en aquest dia és perdó vostra  e encara mundament de tots vostres  
Lv 16,31  31 Lo disapta é reposament,  e aflagirets vostres ànimes a fur de  
Lv 16,32  axí com a cecerdot per son para,  e †anaran† vestadures de li e vestadures  
Lv 16,32  para, e †anaran† vestadures de li  e vestadures santas, 33 e perdonerà al  
Lv 16,33  de li e vestadures santas, 33  e perdonerà al santuari, al tabernacle del 
Lv 16,33  del testimoni de nostre Senyor  e encara a l’altar e als saserdots e a l’ 
Lv 16,33  nostre Senyor e encara a l’altar  e als saserdots e a l’univerç poble. 34  
Lv 16,33 e encara a l’altar e als saserdots  e a l’univerç poble. 34 »E açò serà a vós 
Lv 16,34  34 »E açò serà a vós fur legítim  e perdurable per ço que orets per los  
Lv 16,34  que orets per los fills de Israell  e per los peccats de aquells una veguada  
Lv 17,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla Aron  e a sos fills e a tots los fills d’  
Lv 17,2  dient: 2 –Parla Aron e a sos fills  e a tots los fills d’Israell e digues a  
Lv 17,2 fills e a tots los fills d’Israell  e digues a ells: Aquesta és la peraule que 
Lv 17,4  alberguada o fora la alberguada, 4  e no hu oferà a la porta del tabernacle  
Lv 17,4 de sanch quax com qui scampa sanch,  e axí perirà d’enmig de mig de son poble. 
Lv 17,5 amor de açò deven ofarir sacrificis  e dons los sacerdots dells fills d’  
Lv 17,5  dell tabernacle del testimoni;  e degollen aquelles presentales  
Lv 17,6  pasificables al Senyor, 6  e scampen los sacerdots la sanch sobra l’ 
Lv 17,6  a lla porta dell tabernacla [*],  e perfumen lo sèu en odor de sauvitat al  
Lv 17,7 Açò serà fur perdurable en aquells,  e aquells que seran aprés d’ells. 8 »E a  
Lv 17,8  dix: Home de lla casa de Israell  e dells stranys qui peregrínan ab vós qui  
Lv 17,9  qui oferrà holocaust o sacrifici 9  e no hu aportarà a la porta del tabernacle 
Lv 17,10 la mia faç contra la ànima de aquel  e scamparé aquella de son poble, 11 car l’ 
Lv 17,11 l’ànima de la carn en la sanch és,  e yo doné aquella a vós sobra l’altar meu 
Lv 17,11  car la sanch [*] en la ànima  e perdonerà. 12 E per amor de açò dixí als 
Lv 17,13 legut da menjar, scamp la sanch sua  e cobra-la ab de terra, 14 car l’ànima  
Lv 17,14  ànima de tota carn en la sanch és,  e quisvulla que menjarà aquella morrà. 15  
Lv 17,15 strangers, leverà la sua vastimenta  e si matex ab aygua, e serà ensutzat fins  
Lv 17,15 sua vastimenta e si matex ab aygua,  e serà ensutzat fins al vespre. E per  
Lv 17,16 lo qual si no leverà ses vestadures  e lo cors, portarà la sua iniquitat.  
Lv 18,4 no caminareu. 4 Fareu los meus juýs  e los meus manaments guardareu, e per  
Lv 18,4  e los meus manaments guardareu,  e per aquells ireu. Yo són Senyor, Déu  
Lv 18,5  vostre. 5 »Guardau les mies leys  e juýs que faent l’hom viurà. Yo són  
Lv 18,17 vergonya de la germana de ta muller  e de sa filla no la descobriràs; la filla  
Lv 18,26  26 »Guardau les mies costumes  e juýs e leys, e no fareu nengunes de  
Lv 18,26  »Guardau les mies costumes e juýs  e leys, e no fareu nengunes de aquestes  
Lv 18,26  les mies costumes e juýs e leys,  e no fareu nengunes de aquestes  
Lv 18,27 la terra que fóran devant vosaltres  e ensutzàran aquella. 28 Guardau, donchs,  
Lv 18,30 aquells qui foren devant vosaltres,  e no siats enpoluats en negunes de  
Lv 19,2  la companya dels fills d’Iraell  e diràs a ells: »Sans siau, car yo sant  
Lv 19,3  Déu vostro: 3 »Cadescú la mare  e son para tema. »Los meus disaptes  
Lv 19,6  sarà sacrificada manjareu aquella,  e l’altra dia, e tot quant serà restat en 
Lv 19,6  manjareu aquella, e l’altra dia,  e tot quant serà restat en lo terç dia ho  
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Lv 19,7  de aquella, serà spaventabla  e tengut de inpiatat; 8 [*] car la cosa  
Lv 19,8  santa dell Senyor ha potlluïda,  e perirà l’ànima de aquell de enmig de  
Lv 19,10  no les agusteràs, mas als pobles  e palagrins los lexeràs colir. Yo són lo  
Lv 19,19 animals d’altra condició o natura,  e lo camp no’l sembreràs de diverses  
Lv 19,20  a libertat, seran batuts abdossos  e no morran, car no fon francha. 21 E per  
Lv 19,22  del testimoni I anyell, 22  e preguarà per ell lo sacerdot [*] al  
Lv 19,22  lo sacerdot [*] al Senyor Déu, [*]  e remetrà-li son peccat. 23 »Quant sereu 
Lv 19,23 23 »Quant sereu intrats en la terra  e haureu plentat en aquella arbres portans 
Lv 19,37  37 »Servau tots los meus manaments  e tots los juýs e feu tots aquells, car yo 
Lv 19,37  los meus manaments e tots los juýs  e feu tots aquells, car yo són lo Senyor.  
Lv 20,2  diràs als fills d’Israell: [*]  e dels stranys que habítan en Isrell, si  
Lv 20,4  donat de la sament sua a Maloch  e no’l volrà matar, 5 posaré la mia cara  
Lv 20,5  la mia cara sobra l’homa aquell  e sobre [*] generació, e tallaré aquell e  
Lv 20,5  homa aquell e sobre [*] generació,  e tallaré aquell e tots aquells que hauran 
Lv 20,5  [*] generació, e tallaré aquell  e tots aquells que hauran consentit en ell 
Lv 20,6  qui’s declinarà als ancantadors  e alls ydolàtrechs e haurà fornicat ab  
Lv 20,6  als ancantadors e alls ydolàtrechs  e haurà fornicat ab ells, posaré la mia  
Lv 20,6  ab ells, posaré la mia cara [*]  e mataré aquella de mig de son poble. 7  
Lv 20,7  de son poble. 7 »Santificau-vos  e siau sants, car yo són lo Senyor Déu  
Lv 20,17  de son para o filla de se mara,  e veurà la sua vergonya e [*] †la† mirerà  
Lv 20,17 de se mara, e veurà la sua vergonya  e [*] †la† mirerà [*], cosa lega han feta  
Lv 20,17 †la† mirerà [*], cosa lega han feta  e horibla; seran morts amendossos en  
Lv 20,17  la un de l’altra han demostrada,  e portaran lur iniquitat. 18 »Qui  
Lv 20,18  18 »Qui pertisiperà ab fembra [*]  e haurà descuberta la sua legessa e haurà  
Lv 20,18  e haurà descuberta la sua legessa  e haurà uberta la sanch de lla sua font,  
Lv 20,20  pare o ab la muller de son oncle  e haurà descubert la sua vergonya e de sa  
Lv 20,20  e haurà descubert la sua vergonya  e de sa parentat, porteran abdossos lo seu 
Lv 20,22  seran. 22 »Guardau les mies leys  e los juýs e feu aquelles per tal que a  
Lv 20,22  »Guardau les mies leys e los juýs  e feu aquelles per tal que a vosaltres la  
Lv 20,22 no us vomita en la qual sou intrats  e deveu habitar. 23 No vullau caminar en  
Lv 20,24  en haratat, terra corent de let  e de mel. Yo són lo Senyor Déu vostro, que 
Lv 20,25  la bèstia munda de lla inmunda  e l’ocel nèdeu del no nèdeu, perquè no  
Lv 20,26 mi, car sant són yo. Són lo Senyor,  e us he seperats dels altres pobles perquè 
Lv 20,27  sparit de divinació, de mort muyra  e ab pedras sían alipidats; la sanch lur  
Lv 21,1  –Parla als sacerdots fills de Aron  e direts a ells: »No s’ansutza lo  
Lv 21,2  en les conjuntes de sa sanc  e propinqües, ço és, sobre para e mara o  
Lv 21,2  e propinqües, ço és, sobre para  e mara o fill o filla, germà 3 o germana  
Lv 21,4  la quall no és a marit ajustada; 4  e ab lo príncep de la tera no s’  
Lv 21,6  6 Sants seran al Senyor Déu seu,  e no poluyran lo seu nom, car los perfums  
Lv 21,6 seu nom, car los perfums del Senyor  e los pans del seu Déu preséntan, e per  
Lv 21,6  e los pans del seu Déu preséntan,  e per tant sants seran. 7 »De loch sutsa  
Lv 21,8  car santificat és al Déu seu 8  e los pans del sacrifici presenta. Sia,  
Lv 21,9  si serà trobada ab mal acta  e haurà mal trectat lo nom de son Déu, ab  
Lv 21,10  ab oli sant és untat lo seu cap  e les sues mans santificades [*] e és  
Lv 21,10  e les sues mans santificades [*]  e és vestit de santes vestadures, lo seu  
Lv 21,23 ne s’acost a la ara, car màcula ha  e ansutzar no deu lo santuari meu. Yo són  
Lv 21,24  a ells. 24 Parlà Moysèn a Aron  e als fills seus e a tot Israell totes  
Lv 21,24  Moysèn a Aron e als fills seus  e a tot Israell totes coses que a ell éran 
Lv 22,2  a Moysèn dient: 2 –Parle a Aron  e als fills d’ell que’s guàrdan de  
Lv 22,2  coses que són santificades [*],  e no ansútzan lo nom dels santificats a mi 
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Lv 22,3  Yo són lo Senyor. 3 »Digues a ells  e an aquells que vendran aprés d’ells:  
Lv 22,3 aquelles coses que santificades són  e que preséntan los fills de Israell al  
Lv 22,5  sament axí com de participament, 5  e qui tocarà graponant o nanguna cosa  
Lv 22,6  6 serà inmunde fins al vespra  e no manjarà de lles coses que  
Lv 22,6 de lles coses que sintificades són;  e com haurà lavat la sua carn ab aygua 7 e 
Lv 22,7  haurà lavat la sua carn ab aygua 7  e serà post lo sol, levors, mundat,  
Lv 22,18  Moysèn dient: 18 –Parla a Aron [*]  e als fills d’Israell. Diràs a ells:  
Lv 22,18 a ells: »Home de la casa de Israell  e dells strangés que habítan entre  
Lv 22,18  que habítan entre vosaltres  e presentaran la sua víctima per vot o  
Lv 22,23 sobra la ara del Senyor. 23 »Lo bou  e la ovella ab la orella tallada e la  
Lv 22,23  e la ovella ab la orella tallada  e la coha, volentàriament [*]. 24 [*] en  
Lv 22,25  que donar volrà, car corupta és  e maculada; nanguna cosa que donar volrà  
Lv 22,27  sots la mamella de lla mara lur,  e al VIII dia d’aquí avant presentar sa  
Lv 22,28  presentar sa porà al Senyor; 28  e aquella vacha o ovella no serà  
Lv 22,31  Senyor. 31 »Guardau mos manaments  e feu aquells. Yo són lo Senyor. 32 No  
Lv 22,33  que santifique a vosaltres, 33  e us he trets de la terra de Agipta perquè 
Lv 23,3 reposareu, car disapta de repòs és,  e serà anomenat sant. Nanguna faena no  
Lv 23,10  en la terra la quall jo us donaré  e haureu saguades les messes, portareu los 
Lv 23,11  lo Senyor perquè sia piadors [*],  e santificarà aquell. 12 E en aquell dia  
Lv 23,13 un any, en holocaust del Senyor, 13  e [*] seran presentats ab ell: II delmes  
Lv 23,13  ab olli en perfum del Senyor  e olor molt suau; presentarà vi, la quarta 
Lv 23,22  no les colireu; als pobres  e als palagrins les lexareu aquelles. Yo  
Lv 23,35  primer dia serà anomenat molt gran  e molt sant. Nanguna obra de servey no  
Lv 23,36  obra de servey no fareu en ell, 36  e per VII dies presentareu holocaust al  
Lv 23,36 Senyor. Lo dia VIII serà gran festa  e molt santa; presentareu holocaust al  
Lv 23,37  les qualls apallareu molt grans  e molt santes. Presentareu en aquelles  
Lv 23,37  oblació al Senyor, los holocausts  e sacrificis e ofertes, 38 meys dels que  
Lv 23,37 Senyor, los holocausts e sacrificis  e ofertes, 38 meys dels que presentar  
Lv 23,38 presentar soleu lo dia del disapta,  e meys de vostres vots e promeses e  
Lv 23,38 del disapta, e meys de vostres vots  e promeses e donatius al Senyor. 39 »Del  
Lv 23,38  e meys de vostres vots e promeses  e donatius al Senyor. 39 »Del XV dia del  
Lv 23,39  Senyor per VII dies. Lo dia primer  e lo dia VIII serà disapta, dia de repòs,  
Lv 23,40 VIII serà disapta, dia de repòs, 40  e pendreu a vosaltres lo primer dia fruyt  
Lv 23,40  fruyt de arbre [*] spes de fulla,  e sàlzer del torrent, e alegrar-vos-  
Lv 23,40  de fulla, e sàlzer del torrent,  e alegrar-vos-heu devant lo Senyor Déu 
Lv 23,41 heu devant lo Senyor Déu vostre, 41  e fareu la festa d’él per VII dies cascun 
Lv 23,42  E en lo VII mes festes fereu 42  e reposareu en les cases de rama per VII  
Lv 24,2 apòrtan a tu oli de olives molt pur  e net per cremar en les lànties  
Lv 24,3  al matí davant lo Senyor a honor  e usança per a tostemps en vostres  
Lv 24,5  Senyor. 5 »Pendràs de cert sèmola  e couràs d’aquella XII pans que en  
Lv 24,6  6 dels qualls de VI en VI deçà  e dellà sobra la taulla molt pura devant  
Lv 24,7  devant lo Senyor los poseràs, 7  e poseràs sobra ells perfum molt pur  
Lv 24,9  de amistança per tostemps, 9  e seran de Aron e de sos fills perquè’ls  
Lv 24,9  per tostemps, 9 e seran de Aron  e de sos fills perquè’ls ménjan en loch  
Lv 24,11 les tendes ab un hom d’Israell, 11  e com blasmàs lo nom del Senyor e malaýs  
Lv 24,11  11 e com blasmàs lo nom del Senyor  e malaýs ell, amanat fon a Moysès. E  
Lv 24,14  lo blesfemador fora les tendes,  e pòsan tots aquells qui hu han oït les  
Lv 24,14  hu han oït les mans sobra son cap,  e alapídan aquell tot lo poble. 15 Als  
Lv 24,16  lo seu Déu, portarà son peccat, 16  e qui blestomarà lo nom de nostre Senyor,  
Lv 24,17 pedras sia alapidat. 17 »Qui ferirà  e metarà hom, de mort muyra. 18 Qui ferirà 



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

270 
 

Lv 24,20  com haurà donat, aytal la sostenrà  e de açò serà destret. 21 »Qui matarà  
Lv 24,23  perlà Moysèn als fills d’Israell,  e adugéran aquell que havia blesmat fora  
Lv 24,23  que havia blesmat fora les tendes  e ab pedres lo destranguéran. E faéran los 
Lv 25,2  2 –Parla als fills de Israell  e diràs a ells: »Quant intrats serets en  
Lv 25,3  3 »Per VI anys sembreràs ton camp  e per VI anys poderàs ta vinya e coliràs  
Lv 25,3 camp e per VI anys poderàs ta vinya  e coliràs los seus fruyts, 4 e en lo VII  
Lv 25,4  vinya e coliràs los seus fruyts, 4  e en lo VII any disapte serà de la terra,  
Lv 25,6  E seran a vosaltras en vianda a tu  e als teus servicials e sclaus e sclaves e 
Lv 25,6  vianda a tu e als teus servicials  e sclaus e sclaves e al logater teu e al  
Lv 25,6 a tu e als teus servicials e sclaus  e sclaves e al logater teu e al palagrí  
Lv 25,6  teus servicials e sclaus e sclaves  e al logater teu e al palagrí que habita  
Lv 25,6 e sclaus e sclaves e al logater teu  e al palagrí que habita ab tu; 7 e al teu  
Lv 25,7  e al palagrí que habita ab tu; 7  e al teu bastiar les coses que néxan deran 
Lv 25,9  de anys, que són XLIXª anys, 9  e sonareu lo corn lo VII mes e lo Xè dia  
Lv 25,9  9 e sonareu lo corn lo VII mes  e lo Xè dia del mes, en temps de  
Lv 25,10  terra. 10 E santificats l’any L,  e apellar-l’has Ramisió a tots los  
Lv 25,11  lo camp les coses que hy nexeran,  e les promícies de lles veremes no culireu 
Lv 25,17 No vullau aflegir vostres proïsmes,  e tema cascú son Déu, car yo són lo Senyor 
Lv 25,18  vostre. 18 »Feu los meus manaments  e mos juýs [*], perquè pugau habitar en la 
Lv 25,19 habitar en la terra sens temença 19  e engendre a vosaltres los seus fruyts,  
Lv 25,21  benedicció a vosaltres lo VI any,  e ferà fruyt de III anys, 22 e sembrareu  
Lv 25,22  any, e ferà fruyt de III anys, 22  e sembrareu l’any VIII e menjareu los  
Lv 25,22  anys, 22 e sembrareu l’any VIII  e menjareu los fruyts fins al VIIII any;  
Lv 25,23  ’s vendrà a tostemps, car mia és,  e vosaltres forasters e conreadors meus  
Lv 25,23  car mia és, e vosaltres forasters  e conreadors meus sou, 24 per què tota la  
Lv 25,25 lo teu frare vendrà la sua poceció,  e vendrà lo seu propinqua per raembra  
Lv 25,28  fer-ho pot; 26-27 [*]. 28 [*]  e lo posaÿdor primer. 29 »Qui vendrà casa  
Lv 25,30  l’any, serà girada al comprador,  e posayrà aquella e los seus succeïdors  
Lv 25,30  al comprador, e posayrà aquella  e los seus succeïdors per a tostemps, e  
Lv 25,30 los seus succeïdors per a tostemps,  e rembra no’s porà en lo temps del  
Lv 25,34  són entre los fills d’Israell, 34  e les villes fora ciutat d’éls no les  
Lv 25,35  és. 35 »Si atendrit serà ton frara  e malalt de mans, rebràs aquell axí com a  
Lv 25,35  rebràs aquell axí com a stranger  e palagrí e viurà ab tu, 36 no prengues  
Lv 25,35 aquell axí com a stranger e palagrí  e viurà ab tu, 36 no prengues usura d’él  
Lv 25,41  l’any jubileu servirà a tu, 41  e aprés n’exirà ab sos fils e ratornarà a 
Lv 25,41 tu, 41 e aprés n’exirà ab sos fils  e ratornarà a lla sua generació e pocessió 
Lv 25,41  e ratornarà a lla sua generació  e pocessió de sos pares, 42 car mos sclaus 
Lv 25,44  tembràs tu lo Déu teu. 44 »Sclaus  e sclaves sían a vosaltres de les necions  
Lv 25,46  aquests haureu per sclaus, 46  e ab dret de haretatja rematreu als  
Lv 25,46 de haretatja rematreu als suceÿdors  e posayr-los-heu per tostemps; e los  
Lv 25,46  e posayr-los-heu per tostemps;  e los vostres frares fills de Israell no  
Lv 25,47  vosaltres la mà de l’stranyer  e del palagrí, e, vengut a meys, vendrà’s 
Lv 25,47 la mà de l’stranyer e del palagrí,  e, vengut a meys, vendrà’s ton frare o a  
Lv 25,49  de sos frares lo reembrà, 49  e son oncle de part de para o de mara, e  
Lv 25,49  oncle de part de para o de mara,  e son cosí acostat de parantiu; e si ell  
Lv 25,49  e son cosí acostat de parantiu;  e si ell se porà raembra, fer-ho porà 50 
Lv 25,50 ha a pasar fins l’any del jubileu,  e de la moneda per la qual ere venut sa  
Lv 25,51  -li comtat a rahó de logater; 51  e si més muntarà los anys que romànan fins 
Lv 25,52  lo comte retrà-li lo preu; 52  e si de poch, serà comta ab ell segons lo  
Lv 26,2  Déu vostro. 2 Guardau los disaptes  e hajau tamença a mon santuari. Yo són lo  



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

271 
 

Lv 26,3 »Si en los meus manaments caminareu  e so que us man observareu e fareu  
Lv 26,3  e so que us man observareu  e fareu aquells, donaré a vosaltres pluja  
Lv 26,4  a vosaltres pluja en lo temps, 4  e la terra engendrerà son brotament, e de  
Lv 26,4  la terra engendrerà son brotament,  e de fruyts los arbres seran complits; 5  
Lv 26,5 batuda de les messes la vanema [*],  e sens paor habitareu en vostra terra; 6  
Lv 26,6  en vostres encontrades, dormireu  e no serà qui us despert, relevaré males  
Lv 26,6  us despert, relevaré males bèsties  e coltell no pesarà vostres límites, 7  
Lv 26,7  7 perseguireu los vostres anamichs  e decauran devant vosaltres, 8 persaguiran 
Lv 26,8  V de vosaltres a C stranyés,  e C de vosaltres a XªMª, e cauran los  
Lv 26,8  stranyés, e C de vosaltres a XªMª,  e cauran los vostres anamichs d’espasa en 
Lv 26,9  vostra. 9 Rebré a vosaltres  e créxer vos faré, sereu muntiplicats e  
Lv 26,9 créxer vos faré, sereu muntiplicats  e fermaré lo meu pacta ab vosaltres; 10  
Lv 26,12  enmig de vosaltres [*], 12 [*]  e seré vostre Déu, e vosaltres sereu pobla 
Lv 26,12  [*], 12 [*] e seré vostre Déu,  e vosaltres sereu pobla meu. 13 Yo són lo  
Lv 26,15  la terra de Agipta [*]. 14 »[*] 15  e si no servarets les mies leys e los meus 
Lv 26,15  15 e si no servarets les mies leys  e los meus juýs avilanareu que no feçau  
Lv 26,16  -vos-he leugerament en fretura  e ardor, que consegesca los vostres ulls e 
Lv 26,16  que consegesca los vostres ulls  e deseque les vostres ànimes; debades  
Lv 26,17  posaré la mia faç contra vosaltres  e decaureu devant vostres contraris, e  
Lv 26,17  decaureu devant vostres contraris,  e subjugats sereu en aquells qui us han en 
Lv 26,17  sereu en aquells qui us han en oy,  e fugireu nangú no persaguint a vosaltres. 
Lv 26,19  dobles per los vostras peccats, 19  e trencaré la supèrbia de la vostra  
Lv 26,19  la supèrbia de la vostra duresa,  e donaré a vosaltres desobre cel axí com a 
Lv 26,19  desobre cel axí com a ferro,  e la terra de ecer 20 serà destrovida,  
Lv 26,22  arbres no daran fruyts. 21 »[*] 22  e faré vanir en vosaltres bèsties dels  
Lv 26,22  camps que destroviran a vosaltres  e a vostros bestiàs [*]. 23-26 [*] 27 »E  
Lv 26,27  per aquestes coses no m’oyrets  e caminareu contra mi, 28 jo iré ab furor  
Lv 26,28 ab furor contrària envers vosaltres  e coregir-vos-he de VII plagues per  
Lv 26,29  menjau les carns de vostres fills  e de vostres filles. 30 Destroyré les  
Lv 26,30  Destroyré les altes coses vostres,  e les vostres ýdoles trenquaré; caureu  
Lv 26,30  caygudes de lles vostres ýdoles,  e la mia ànima vos abominerà 31 en tant  
Lv 26,31  ciutats retórnan en soladat,  e faré deserts vostres santuaris ne rebré  
Lv 26,32 d’aquí avant la odor molt suau, 32  e destroviré le vostra terra. Spaventar- 
Lv 26,33  de aquella seran deperduts, 33 [*]  e les ciutats vostres destrovydes. 34  
Lv 26,35 terra dels hosts; ferà sos disaptas  e reposarà en los disaptas de sa soladat,  
Lv 26,36 spaordirà lo so de la fulla volant,  e axí fugiran com si fugían a espasa.  
Lv 26,37 Cauran nangú no persaguint-los 37  e decauran cascú desobre sos frares axí  
Lv 26,38 no porà. 38 Perireu entre les gens,  e la terra batalívoll vos consumerà. 39 La 
Lv 26,39  en la terra de sos anamichs,  e per los paccats de lurs pares e seus  
Lv 26,39  e per los paccats de lurs pares  e seus seran aflegits, 40 entrò que’s  
Lv 26,40  que’s penídan de lurs malvestats  e de sos mals, ab los quals sa són  
Lv 26,40 mals, ab los quals sa són capgirats  e lunyats de mi e han caminat per lo  
Lv 26,40  sa són capgirats e lunyats de mi  e han caminat per lo contrari a mi. 41  
Lv 26,41  41 Caminaré yo donchs contra ells  e amanaré a ells en la terra batalívol  
Lv 26,42  per les malvestats sues, 42  e remenbrar-m’he de lla amistança e  
Lv 26,42  remenbrar-m’he de lla amistança  e pacta que fermí ab Jacob e Isach e de  
Lv 26,42  e pacta que fermí ab Jacob  e Isach e de Abram, de lla terra de cert  
Lv 26,42  e pacta que fermí ab Jacob e Isach  e de Abram, de lla terra de cert me  
Lv 26,43  seus sofirent soladat per ells;  e preguaran ells per los lurs peccats per  
Lv 26,43  hauran meyspresats los meus juýs,  e les mies leys hauran viltengudes. 44 E  
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Lv 26,44  perquè de tot sían destrovits  e que fos trancat lo meu pacta ab ells,  
Lv 26,45  yo són lo Senyor Déu d’ells, 45  e remenbrar-m’he de la mia amistança  
Lv 26,45  Déu. »Aquests són los menaments  e juýs e leys les quals donà lo Senyor  
Lv 26,45  »Aquests són los menaments e juýs  e leys les quals donà lo Senyor entre si e 
Lv 26,45  les quals donà lo Senyor entre si  e los fills d’Israell en lo munt de Sinaý 
Ex Inc  Inc E comença lo libre de Èxodus, que és lo  
Ex 1,5  4 Dan, Naptalí, Gad, Aser. 5  E foren totes les ànimes que hy entràran  
Ex 1,5  entràran de la cuxa de Jacob LXXV.  E Josep ja era en Egipte. 6 Murí Josep e  
Ex 1,8  cresquéran e complíran la terra. 8  E levà’s en le terra de Egipte rey nou,  
Ex 1,11  terra e que hy antràsan ells. 11  E matéran sobra ells majorals sobre  
Ex 1,12  de Farahó: Phiroen, Remercès. 12  E en quant més los opromien, eytant més  
Ex 1,13  més muntiplicàvan e crexían. 13  E los agepcians haguéran en oy los fills  
Ex 1,17 si serà fembra, restaurats-la. 17  E les fembres taméran nostre Senyor e no  
Ex 1,18  ans conservàran lurs infants. 18  E lo rey féu-les-se vanir e dix: –Per  
Ex 1,20  nós venguam ja han fet elles. 20  E féu Déu bé a les medrines, e muntiplicà  
Ex 1,21  poble, e fóran molt confortats. 21  E per ço com les medrines taméran Déu,  
Ex 2,1  -la. 2,Tit Capítol II 1  E aprés açò, exí un home de la casa de  
Ex 2,2  2 la qual concebé e parí un fill.  E veren a ell molt bel, e amaguàran-lo  
Ex 2,3  e amaguàran-lo per III mesos. 3  E com més no·l poguésan sallar, faéran una 
Ex 2,4  rebegina sobra la vora del flum. 4  E stech sa germana de luny per saber què·s 
Ex 2,5 per saber què·s saria fet d’ell. 5  E veus que devellà la filla de Farahó per  
Ex 2,5  tramès-hi una de ses mecipes.  E pres la caxeta, 6 e com la obrísan véran 
Ex 2,7  infants dels hebreus és aquest. 7  E dix sa germana a lla filla de Farahó:  
Ex 2,9 -lo la mara e nodrí l’infant [*].  E dix la filla de Farahó: –Guarda’l-ma  
Ex 2,10  ha la mia adobció en loch de fill.  E ella apellà lo nom de aquel Moysèn  
Ex 2,11  a sos frares e viu lur aflicció.  E havia un home agepcià que batia un de  
Ex 2,13 egepcià e ameguà’l en la erena. 13  E axí en lo segon jorn, e viu II hebreus  
Ex 2,14 tort: –Per què fers ton proïsma? 14  E aquell respòs: –Qui t’ha fet príncep ne 
Ex 2,14 auciura axí com auciest lo agepcià?  E temé’s Moysèn e dix: «Per cert, sebuda  
Ex 2,15  «Per cert, sebuda és la cosa.» 15  E Farahó sabé açò, volch lo auciure. E  
Ex 2,15  Farahó sabé açò, volch lo auciure.  E fogí Moysèn devant Farahó, e stech en  
Ex 2,16  e asec-sa prop del pou. 16  E lo senyor de Median havia VII filles,  
Ex 2,17  abeurar lo bastiar de lur para. 17  E sobravanguéran los pastors e menesàran- 
Ex 2,17  los pastors e menesàran-les.  E levà’s Moysès e defensà les infantas e  
Ex 2,20  aygua e abeurà nostres ovelles. 20  E ell los dix: –On és aquell home? Per què 
Ex 2,21  per ço que manuch lo pa ab nós. 21  E apallàran-lo. E jurà Moysès que staria 
Ex 2,21  lo pa ab nós. 21 E apallàran-lo.  E jurà Moysès que staria ab ell. E pres  
Ex 2,21  E jurà Moysès que staria ab ell.  E pres Siporà, filla de aquell, per  
Ex 2,22  «Peragrí fuy en terra stranya.»  E puys hach-ne un altra, lo qual apellà  
Ex 2,23  de temps, morí lo rey de Agipta.  E sospiràran los fils de Israell per rahó  
Ex 2,23  que havían en la obra, e cridàran.  E lur crit muntà a nostra Senyor. 24 E oyí 
Ex 2,24  lur crit muntà a nostra Senyor. 24  E oyí Déu lur gemeguament e remenbrà’s de 
Ex 3,2  en lo munt de Déu, en Horep. 2  E nostre Senyor aparech a ell en flama de  
Ex 3,3  romaguer cremàs, e no cremava. 3  E dix [*]: 4 [*] –Moysès, Moysès! E ell  
Ex 3,4 3 E dix [*]: 4 [*] –Moysès, Moysès!  E ell respòs: –Ací són. 5 Dix a ell: –No  
Ex 3,6  loch en què stàs terra santa és. 6  E dix: –Yo són lo Déu de tos paras, Déu de 
Ex 3,6  e Déu de Isach e Déu de Jacob.  E cobrí Moysèn sa fas, car no podia  
Ex 3,11  fills de Israell, de Agipta. 11  E dix Moysès [*]: –Qui són yo, que vaja a  
Ex 3,12  los fills de Israell de Agipta? 12  E dix-li Déu: –Yo seré ab tu, e açò serà 
Ex 3,14  Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui són.  E dix: –Axí diràs a ells fills d’Iraell:  
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Ex 3,15  “Que és me tramet a vós.” 15  E dix altra veguada Déu a Moysèn: –Açò  
Ex 3,18  terra fluent de let e de mel.” 18  E ògan la mia veu, e entraràs tu e los  
Ex 3,20  ne anets sinó per mà podarosa. 20  E yo mostraré a ell la mia mà, e percudiré 
Ex 3,21 d’ells, e aprés açò lexarà vós. 21  E yo daré gràcia al pobla aquest devant  
Ex 4,1  Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1  E respòs Moysès e dix: –No creuran a mi ne 
Ex 4,2  –Què’s axò que tens en la mà tua?  E ell respòs: –Verge. 3 Dix nostre Senyor: 
Ex 4,4  la tua mà e pren-la per la coha.  E stès la mà e pres-la, e mantinent  
Ex 4,6  Senyor: –Mit ta mà en ton si.  E com la hy hach mesa, trach-la’n  
Ex 4,7  -li Déu: –Torna la mà en ton si.  E tornà-la-hy, e trasch-la’n sana  
Ex 4,8 -hy, e trasch-la’n sana [*]. 8  –E si no creuran a tu e no t’oyran per lo 
Ex 4,9  la tua veu per lo senyal sagon. 9  E si no’t creuran per los II senyals ne  
Ex 4,10  no antandria so que tu has perlat.  E he enpatxada la bocha, e só tart de  
Ex 4,14  Senyor, que hy trametas altri. 14  E nostre Senyor iresch-sa ab Moysèn e  
Ex 4,15 tu, e alegrar-se-ha son cor. 15  E tu perleràs ab ell, e posa la mia  
Ex 4,16  a vosaltres què devets fer. 16  E aquell parlarà per tu al poble, e ell  
Ex 4,17  coses que pertànyan a Déu. 17  E prin aquesta vergue [*] ab la quall  
Ex 4,18 la quall seran fets los senyals. 18  E anà Moysès e tornà a Itró, son sogre, e  
Ex 4,20  quarían la tua ànima són morts. 20  E pres Moysès sa muller e sos fills, e  
Ex 4,21  la verge de Déu en la mà. 21  E dix a ell nostra Senyor: –Com te’n  
Ex 4,21  mà, e feràs aquells devant Farahó.  E yo andurairé lo seu cor per ço que no  
Ex 4,22  per ço que no lex lo meu poble. 22  E diràs açò a ell: “Açò diu nostro Senyor: 
Ex 4,24  nat engendrat [*]. 23 [*]” 24  E com anàs en son camí e fos l’  
Ex 4,25  Senyor e volch a ell auciure. 25  E tantost Siporà pres una squerda de pedra 
Ex 4,26  «Tu est nuvi de sanch a mi.» 26  E lexà aquell pus que hach dit «nuvi de  
Ex 4,27 de sanch a mi», per circuncisió. 27  E dix Déu a Aron: –Ix ancontre de Moysèn  
Ex 4,28  en lo munt de Déu e besà-llo. 28  E recomtà-li Moysèn totes les peraules  
Ex 4,29  e lurs senyals que manave fer. 29  E venguéran abdossos e ajustàran tots los  
Ex 4,30  tots los vells de Israell. 30  E dix-los Aron totes les peraules que  
Ex 4,31 féu los senyals devant lo poble. 31  E crech lo poble, e conaguéran que nostra  
Ex 5,2  que sacrifícan mi en lo desert.” 2  E aquell respòs: –Qui és ton Senyor, que  
Ex 5,3  Senyor, ni Israell no lexaré. 3  E ells diguéran: –Lo rey de Israell apellà 
Ex 5,4  en pastalència e en morteldat. 4  E dix a ells lo rey de Agipta: –Per què  
Ex 5,5  obres? Anats fer vostres fets! 5  E adonchs Farahó dix a son consell: –Molt  
Ex 5,5  quanta companya esvaex a ell!  E diguéran a ells: –Molts. E ell dix:  
Ex 5,5  a ell! E diguéran a ells: –Molts.  E ell dix: –Donchs, vejats quant saria  
Ex 5,6 ·ls donàvets repòs de lles obres. 6  E manà en aquell dia lo majoral e als  
Ex 5,10  per peraules monsonogueres. 10  E axíran los sobreposats de lles obres [*] 
Ex 5,12 serà aminvat res de vostre obra. 12  E fou scampat lo poble per tota la terra  
Ex 5,13 que colísan la palla del restol. 13  E lurs sobreposats de lles obres lo  
Ex 5,14 cascun dia, axí com solíets [*]! 14  E éran batuts si no acabàvan lur obra [*]. 
Ex 5,15 si no acabàvan lur obra [*]. [*] 15  E los fills d’Iraell [*] diguéran a ells: 
Ex 5,16  no’ns és donade e som batuts.  E diguéran a Faraó: –Palla no’ns és  
Ex 5,17  e fet contra lo teu poble. 17  E ell respòs: –Vosaltras vagats en  
Ex 5,20  regoles 19 [*] per cascun dia. 20  E coraguéran a Moysès e Aron, que stàvan  
Ex 5,22  en sa mà per auciura nós. 22  E retornà Moysèn a nostre Senyor e dix:  
Ex 6,1  has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1  E dix Déu a Moysèn: –Ara veuràs què faré a 
Ex 6,2  gitaré ells de lla terra sua. 2  E perlà nostre Senyor a Moysèn dient: –Yo  
Ex 6,6  remenbrat de lla mia covinença. 6  E per amor de açò jo dich alls fills d’  
Ex 6,9  a vós a posayr. Yo són Senyor.” 9  E comtà Moysèn totes les peraules aquestes 
Ex 6,10  lur sparit e per lo obra dura. 10  E perllà Déu a Moysèn dient: 11 –Entre e  
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Ex 6,12  de Israell de la terra sua. 12  E respòs Moysès devant nostre Senyor: –Vet 
Ex 6,13 són ab los no circunsisos levis. 13  E parlà Déu a Moysèn e Aron, e donà  
Ex 6,14  los fills d’Isrell de Agipta. 14  E aquests són los prínceps de les casades  
Ex 6,15 Aquests són les parentats de Rubèn.  E los fills de Simeon foren: Jamuell e  
Ex 6,16 cognicions: Gerson e Caad e Merarí.  E los anys de la vida de Leví foren  
Ex 6,17 vida de Leví foren CXXXVII anys. 17  E los fills de Gerson, fills de Leví,  
Ex 6,18  e Semeý per lurs cognicions. 18  E los fills de Caad, fills de Leví, fóran: 
Ex 6,18  Aram e Asuar e Hobron e Ozibal.  E los anys de Caad foren CXXXIII. 19 E los 
Ex 6,19  los anys de Caad foren CXXXIII. 19  E los fills de Merarí, fills de Leví,  
Ex 6,20  de Leví per les sues companyes. 20  E pres Amram muller Jacobech, sa tia, la  
Ex 6,21  la vida d’Amram CXXXVII anys. 21  E los fills de Ysacar foren: Coré e Neb e  
Ex 6,22  foren: Coré e Neb e Sacrí. 22  E los fills de Ezibell foren: Misaell [*]. 
Ex 6,23  de Ezibell foren: Misaell [*]. 23  E pres Aron muller Elisebe filla de  
Ex 6,25  le quall parí a ell Fineàs.  E aquests són prínceps de lles companyes  
Ex 6,29  en terra de Agipta. Capítol VII 29  E perlà Déu a Moisèn dient: –Yo són lo  
Ex 6,30  les coses que yo parle a tu. 30  E dix Moysèn devant Déu: –Yo són en levis  
Ex 7,3  de Israell de lla terra sua. 3  E yo anduriré lo seu cor, e muntiplicaré  
Ex 7,4 meravelles en la terra de Agipta. 4  E no oyrà a vós lo rey Farahó, e yo donaré 
Ex 7,6 fills d’Israell del mig d’ells. 6  E faéran-ho axí Moysèn e Aron com los  
Ex 7,8 de LXXXIII com perlàran a Farahó. 8  E dix Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a  
Ex 7,10  an terra devant Faraó” [*]. 10 [*]  E faéran axí com los havia menat Déu, e  
Ex 7,11  Farahó [*], e tornà colobra. 11  E apellà Farahó hòmens sabents e  
Ex 7,13  devorà la vergue de aquells. 13  E fou anduraÿt lo cor de Farahó, e no oyí  
Ex 7,17  entrò ara no l’has volgut oyr. 17  E per ço vet què diu nostre Senyor: En açò 
Ex 7,19  bavent les ayguas del flum.” 19  E dix Déu a Moysèn: –Digues a Aron: “Prin  
Ex 7,20  vaxells de fust com de pedra.” 20  E faéran-ho axí Moysès e Aron com los  
Ex 7,22  los agepcians beura [*]. 22  E faéran semblantment los ancantadors  
Ex 7,23  l’oí, axí com havia manat Déu. 23  E tornà-se’n e intrà-sa’n en la sua  
Ex 7,24 hy posà son cor aquesta veguada. 24  E cavàran los egepcians entorn del flum  
Ex 7,25  beura de lla aygua del flum. 25  E fóran complits VII dies que nostre  
Ex 8,2 meu poble perquè sacrefiqua a mi. 2  E si no’l vols lexar, vet que yo’t  
Ex 8,6  sobra la terra de Agipte.” 6  E stès la mà Aron sobre les ayguas de  
Ex 8,7  e cobríran tota la terra [*]. 7  E faéran açò atrasí los encantadors [*]  
Ex 8,9 que sacrifich al Senyor, lur Déu. 9  E dix Moysèn [*]: –Tu preguas a mi que  
Ex 8,12  ells romendran en lo flum. 12  E axíran Moisèn e Aron de Farahó. Apellà  
Ex 8,13 Apellà Moysèn nostre Senyor [*]. 13  E féu nostro Senyor segons la peraula de  
Ex 8,15  munts, e la terra compodrí. 15  E viu Farahó que dat li era rapòs; fou  
Ex 8,16  aquells, axí com havia dit [*]. 16  E dix [*] Moysèn: –Parla a Aron e digues- 
Ex 8,17  la universa terra de Egipta.” 17  E féu-ho axí, car stès Aron sa mà,  
Ex 8,18 [*] per tota la terra de Agipta. 18  E féran atratal los ancantadors [*] per  
Ex 8,19  [*]: –Lo dit de Déu és ací.  E fou anderoÿt lo cor de Farahó, e no oý  
Ex 8,20  axí com havia dit Déu a Moysèn. 20  E dix Déu a Moysès: –Leve’t bon matí, e  
Ex 8,23  entre lo meu poble e lo teu.  E demà serà aquest senyal.” 24 Féu-ho lo 
Ex 8,28  nostro axí com ha manat a nós. 28  E dix Farahó: –Jo lexaré vós per ço que  
Ex 8,29  pus luny, e preguats per mi. 29  E dix Moysès: –Yo axiré devant tu, e  
Ex 8,32  axí que no’n fo vista una. 32  E fou anduraït lo cor de Farahó, axí que  
Ex 9,4  [*] los bous e les ovelles.” 4  E féu Déu grans meravelles entre les  
Ex 9,5  pertanya als fills de Israell. 5  E ordonà nostre Senyor lo temps dient:  
Ex 9,6  Senyor aquesta cosa en terra. 6  E féu nostro Senyor la cosa aquesta en l’ 
Ex 9,7  d’Israell no’n parí nangú. 7  E tramès Farahó si era mort nangú del  
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Ex 9,8  Farahó e no lexà anar lo poble. 8  E dix Déu a Mosyèn e Aron: –Prenets  
Ex 9,10 e las bèsties de Agipta verolla. 10  E ells stàvan devant Farahó, e prenguéran  
Ex 9,11  hòmens e en totes les bèsties. 11  E no poguéran los ancantadors star devant  
Ex 9,12  lla verola que en ells era [*]. 12  E Déu anduraý lo cor de Farahó, e no oí  
Ex 9,13  axí com havia dit Déu a Moysèn. 13  E dix Déu a Moysèn: –Leve’t matí e està  
Ex 9,16  nangú semblant a mi [*]. 15 [*] 16  E per amor de açò yo t’he posat, que  
Ex 9,17  lo meu nom en tota la terra. 17  ¿E encara retens lo meu poble [*]? 18 Vet  
Ex 9,22  de la padruscha.” 20-21 [*] 22  E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà devers 
Ex 9,23  e an tota la terra de Agipte. 23  E stès Moysès la verge vers lo cel e  
Ex 9,27  éran los fills d’Israell [*]. 27  E tramès Farahó a Moysèn e Aron, e dix a  
Ex 9,29  de aquí avant no romanguats. 29  E dix Moysèn: –Quant yo seré axit de lla  
Ex 9,34  no caygué pluja sobra la terra. 34  E viu Farahó que lla pluja era cessada e  
Ex 10,1  Senyor [*]. 10,Tit Capítol Xª 1  E dix Déu a Moysèn: –Entra a Faraó, car yo 
Ex 10,2  les orelles dels fills de Israell.  E de totes aquelles coses que són  
Ex 10,4  meu poble perquè sacrifich a mi? 4  E si no ho vols fer, vet que yo aduré [*]  
Ex 10,8 ¿No veus que Agipta és consumada? 8  E tornàran Moysèn e Aron a Farahó, lo qual 
Ex 10,11 Senyor, car açò demenats vosaltres.  E mantinent sa isquéran devant Farahó. 12  
Ex 10,15  foren [*] sens nombre [*], 15 [*].  E fou manjada tota la herba de la universa 
Ex 10,20 una en totes les fins de Agipte. 20  E anduraý nostra Senyor lo cor de Farahó,  
Ex 10,21  lexà anar los fills d’Iraell. 21  E dix nostre Senyor: –Sten la tua mà,  
Ex 10,22  tant fosch que a palpar hauran. 22  E stès Moysès la mà vers al cel, e fóran  
Ex 10,24  saul aquells d’Israell [*]. 24  E Faraó apellà Moysès e dix a ells: –Anats 
Ex 10,26 que ofiram al Senyor Déu nostro? 26  E tot nostre bastiar se n’irà ab nós, axí 
Ex 10,28  e no volch lexar anar ells. 28  E dix Farahó a Moysèn: –Pertex-ta de mi, 
Ex 10,29  dia ma vendràs devant, morràs. 29  E respòs Moysèn: –Axí serà fet com has  
Ex 11,3  al seu poble devant los agepcians.  E fou Moysès gran baró meravallosament en  
Ex 11,4  Farahó e devant tot lo pobble. 4  E dix: –Açò diu nostre Senyor: “En la miga 
Ex 11,6  los primers nats de les bèsties. 6  E serà gran clamor en tota la universa  
Ex 11,8 agepcians e los fills d’Iraell.” 8  –E devàllan tots aquests serfs a mi –dix  
Ex 11,8  e tot lo poble que és sotmès a mi.  E aprés açò exirem.” 9 E axí-sa’n  
Ex 11,9 sotmès a mi. E aprés açò exirem.” 9  E axí-sa’n Moysèn molt irat devant  
Ex 11,9 ’n Moysèn molt irat devant Farahó.  E dix nostro Senyor a Moysèn: –Ferehó no  
Ex 12,1  la sua terra. 12,Tit Capítol XII 1  E Déu dix a Moysèn e Aron en terra de  
Ex 12,4  casada un anyell a lurs casas. 4  E si algú serà manor en nombra que no puga 
Ex 12,6  dells moltons e de les ovelles. 6  E servats-las entrò al XIIII dia dell  
Ex 12,7  fills d’Israell en lo vespra. 7  E pendran de lla sanch d’él, e posar-n’ 
Ex 12,8  de lla casa on menjaran ell. 8  E menjarets les carns en aquella nit,  
Ex 12,11  rostit al foch [*]. 10 [*]. 11  E axí menjarets aquell: los vostros lombos 
Ex 12,12  en la Pàscua ell a Déu. 12  »E pasaré per terra de Agipta e en le nit  
Ex 12,13  e [*] faré juhí. Yo són Senyor. 13  E vasaré la sanch a vós en senyal sobra  
Ex 12,14  com yo faré la terra de Agipta. 14  E vós haurets aquell dia en remenbrança e  
Ex 12,15  generacions, en fur de setgle. 15  »E per VII dies menjarets l’alís, e lo  
Ex 12,17  diputats aperallar de menjar. 17  E observats lo alís, cor en força del dia  
Ex 12,21 dels nedius de lla terra. 20 [*] 21  E apellà Moysèn tots los vells d’Israell. 
Ex 12,22  e degollarets la Pasqua. 22  E farets un salpacer de una menada de  
Ex 12,22  lo lindar e abdossos perestatges.  E nangú de vós no ischa fora de lla porta  
Ex 12,25 a tos fills entrò enpertostemps. 25  E com entreràs en la terra la quall nostro 
Ex 12,26  observats totes aquestes coses. 26  E com diran a vós vostres fills: “Quina és 
Ex 12,27  e les vostres cases deliurans.”  E ancorbà-se lo poble e adorrà. 28  
Ex 12,29 havia manat Déu a Moysès e Aron. 29  E fonch fet en la miga nit que farí nostra 
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Ex 12,33  Anats-vos-en e banaÿts mi. 33  E sforçà’s Agipta de anviar-los fora la 
Ex 12,34  terra dient: «Tots som morts!» 34  E portà-sa’n lo poble, abans que levàs, 
Ex 12,35  ab draps sobra lurs musclos. 35  E faéran los fills de Israell axí com manà 
Ex 12,37  que [*] despulàran Agipta. 37  E moguéran lus fills d’Israell, d’  
Ex 12,39  ovelles e bous e bèsties [*]. 39  E coguéran la pasta que traguéran de  
Ex 12,50  e a l’habitant entre vós. 50  E féran los fills d’Israell axí com manà  
Ex 13,1  sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1  E perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 13,5  aquí terra fluent de let e de mel.  E salabrats aquest dia en cascuna de  
Ex 13,8  ne en les tues encontrades. 8  E recomptats [*] en aquell dia e diràs:  
Ex 13,9  a mi com tragué de Agipta.” 9  E serà quax senyal en la tua mà e quax  
Ex 13,11  en son temps, d’any en any. 11  »E com ta metrà nostre Senyor en la terra  
Ex 13,13  mascle consegreràs al Senyor. 13  E lo primer nat de l’assa muderàs per  
Ex 13,15  al primer nat de lles bèsties.  E per amor d’açò yo sacrifich a nostro  
Ex 13,17  entre tos vulls [*]. 17  E com Farahó hagués jaquit lo poble,  
Ex 13,18  desert que és prop de la Mar Roja.  E armats pujàran los fills d’Israell de  
Ex 13,19  Israell de lla terra de Egipta. 19  E pres Moysèn la ossa de Josep ab si, per  
Ex 13,20 -vos-en la mia ossa ab vós.» 20  E moguéran-sa de Sachot e pasàran en  
Ex 13,21 los strems de lla fi del desert. 21  E Déu anava devant ells per mostrar-los  
Ex 14,1  d’Israell. 14,Tit Capítol XIIII 1  E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla alls  
Ex 14,4  al desert los han closos.”, 4  E yo andurayré lo cor d’aquells per ço  
Ex 14,4 los agepcians que yo són lo Senyor.  E feren-ho axí. 5 E fou denunciat al  
Ex 14,5  són lo Senyor. E feren-ho axí. 5  E fou denunciat al senyor dels agepcians  
Ex 14,6  lexàrem que no servesca a nós? 6  E mès-sa en carera, e pres tot lo pobla  
Ex 14,8  de Agipta a obs de lla host. 8  E anduraý nostra Senyor lo cor de Farahó,  
Ex 14,9  e aquells éran axits ab mà alta. 9  E com los pasaguían los agepcians,  
Ex 14,10  era en Hiroch contra Beelseon. 10  E com sa apropinquàs Farahó, lavàran los  
Ex 14,13  a ells que morir en lo desert. 13  E dix Moysèn al poble: –No us tamats, e  
Ex 14,14  nostre Senyor sa combetrà per vós.  E per ço, calats vosaltres. 15 Dix Déu a  
Ex 14,17 per mig de lla Mar Roja en sech. 17  E yo andurayré lo cor de Farahó e dells  
Ex 14,19  en tota la sua host [*]. 18 [*] 19  E moch-sa l’àngell de Déu qui guiava la 
Ex 14,21  erra la nuu tenebrosa [*]. 21  E com Moysès stenés la mà sobra la mar,  
Ex 14,21  tota la nit, e mès la mar en sech.  E foren les ayguas dapartides, 22 e  
Ex 14,23  de aquells a e lla sinestra. 23  E los agepcians persaguían-los e  
Ex 14,24  intràran per mig de lla mar. 24  E com fou venguda la vigília del matí,  
Ex 14,25  e aportà’lls en la pregonesa.  E diguéran adons los agepcians: –Fugiam  
Ex 14,27 les ayguas [*]. 27 [*] en lur loch.  E los agepcians volguéran fugir, e  
Ex 14,28  aygües, e somorgolaren-los. 28  E retornàran les ayguas e cobríran les  
Ex 14,29  no’n romàs d’ells entrò a I. 29  E los fills d’Iraell pasàran per la mar  
Ex 14,31  morts sobra la riba de la mar.  E vaéran los fills d’Israell que ab gran  
Ex 15,14  en lo teu sant habitacle. 14  E los pobles pujàran e són aïrats, los  
Ex 15,20  per sech enmig de lla mar. 20  E pres Mariam, sor de Aron, lo temboret en 
Ex 15,22 mar lo cavall e lo cavallcador. 22  E féu partir Moysèn e Aron los fills d’  
Ex 15,23 lo desert, e no trobàran ayguas. 23  E vanguéran en Marech, e no poguéran beure 
Ex 15,24  per ço com éran amargoses. 24  E murmurà lo poble contra Moysèn dient:  
Ex 15,25 ayguas, les ayguas tornàran dolces.  E aquí ordonà los manaments e juhís, e  
Ex 15,27  Yo són lo Senyor salvador teu. 27  E venguéran en Helim, on ha XII fonts de  
Ex 16,1  les ayguas. 16,Tit Capítol XVI 1  E moguéran-sa de Helim, e vench tota la  
Ex 16,2  fóran axits de terra de Agipta. 2  E murmurà tota la congregació dells fills  
Ex 16,4  tota aquesta multitut de fam? 4  E dix Déu a Moysèn: –Veus que yo plouré a  
Ex 16,5 asaig si algú irà en ma ley o no. 5  E en lo die VI colían-na II tants de asò 
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Ex 16,6  solían cullir per sengles dies. 6  E diguéran Moysès e Aron a tots los fills  
Ex 16,7  marmurament contra lo Senyor.  E nós, ¿qui som, que mermurats contra nós? 
Ex 16,9  mes contra’ll Senyor. 9  E dix Moysèn a Aron: –Digues a tota la  
Ex 16,11 de nostra Senyor aparech en nuu. 11  E perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he oÿt  
Ex 16,13  yo són lo Senyor Déu vostro.” 13  E fou fet vespra, e pujàran gaŀles e  
Ex 16,14  e cobríran tota la posada [*]. 14  E cobrí tota la fas de lla terra, e  
Ex 16,15  a soliandra, sobra la terra. 15  E com víran los fills d’Israell, diguéran 
Ex 16,17  lo tabernacle, axí’n prenets. 17  E faéran-ho axí los fills de Israell.  
Ex 16,22  com sa levava lo sol, fonia’s. 22  E en lo dia VIª collían-na dos tants  
Ex 16,22 dia VIª collían-na dos tants [*].  E vanguéran tots los prínceps de lla  
Ex 16,23  e tot ço que deveu coura, coets.  E so que us sobrerà, stojats-ho entrò a  
Ex 16,24  stojats-ho entrò a demà. 24  E féran-ho axí com los manà Moysèn, e no 
Ex 16,27  e per amor de ço no trobarets. 27  E vench lo VII dia, e axíran del poble per 
Ex 16,31  son loch en lo dia VII. 30 [*] 31  E apellà la casa de Israell lo nom d’  
Ex 16,34  a les vostres generacions. 34  E féu axí Aron com manà Déu a Moysèn, e  
Ex 16,36  e les fins a la terra de Canan. 36  E lo almut ab què mesuràran la magna era  
Ex 17,1  és, sister. 17,Tit Capítol XVII 1  E moch-se tota la moltitut dels fills de 
Ex 17,2  havia aygua que bagués lo poble. 2  E pledejà lo poble a Moysèn [*]. E dix  
Ex 17,2 2 E pledejà lo poble a Moysèn [*].  E dix [*] Moysèn: –Per què pledejàs contra 
Ex 17,3 contra mi, e per què temptàs Déu? 3  E sedejà aquí lo poble per aygua, e [*]  
Ex 17,5  per un poch alepidar-me-han? 5  E dix Déu a Moysèn: –Cuyta’t e vé devant  
Ex 17,6  ab la qual farist lo flum e vé. 6  E yo staré devant, aquí demont la pedra de 
Ex 17,6  e’xirà aygua que beurà lo poble.  E féu-ho axí Moysèn devant los vells de  
Ex 17,10  e batallà’s contra Amalech.  E Moysèn e Aron e Hur pujàran sobre lo cap 
Ex 17,11  pujàran sobre lo cap dell coll. 11  E com Moysèn levava les mans, Israell  
Ex 17,12  baxava la mà, Amalech sobrava. 12  E les mans de Moysès eren fexugues, e  
Ex 17,12  les mans, un deçà e altra delà.  E fóran les sues mans elçades entrò lo sol 
Ex 17,14 e son poble en boqua de coltell. 14  E dix Déu a Moysèn: –Escriu açò per  
Ex 18,1  generació. 18,Tit Capítol XVIII 1  E com oý Jetron sacerdot de Median, sogre  
Ex 18,5  del colltel de Farahó». 5  E vench sogre de Moysèn, ab los fills e ab 
Ex 18,12  nostre sobre tots los déus [*]. 12  E ofarí Jetró, sogra de Moysèn, holocaust  
Ex 18,12  holocaust e sacrifici a Déu.  E vench Aron e tots los vells de Ysraell  
Ex 18,13  pa ab ell devant nostre Senyor. 13  E l’altra dia saÿa Moysèn per ço que  
Ex 18,23  e los altres ho poran sofarir. 23  E si tu fas açò, tu compleys lo ministeri  
Ex 18,24  menar cascú en son loch en pau. 24  E com Moysèn oý açò, ell féu tot ço qu·  
Ex 18,27 e tota pocha cosa jutjàvan ells. 27  E lexà’nar Moysèn son sogre, e ell anà- 
Ex 19,1  e terra. 19,Tit Capítol XVIIIIª 1  E en lo mes terç de l’eximent d’Iraell  
Ex 19,3  loch, e devés la ragió del munt. 3  E Moysèn pujà a nostre Senyor, e Déu  
Ex 19,7  perleràs als fills d’Israell. 7  E vench Moysès e apellà los majors nats  
Ex 19,8  que ha perlat nostre Senyor farem.  E com retornàs Mosèn a Déu per dir-li la 
Ex 19,12  de Sinaý devant tot lo poble. 12  E ordoneràs tot lo poble entorn. Diràs-  
Ex 19,13  toquarà al munt morà de mort.” 13  E no tòquan él ab la mà, car ab pedras  
Ex 19,14  del munt al poble e santificà’l.  E com haguéran levades ses vestadures, 15  
Ex 19,16  us acostets a vostres mullers. 16  E com fon lo terç dia [*], els comensàran  
Ex 19,16  era sobre lo munt cobrint aquell.  E fon oÿda veu gran de botzines per  
Ex 19,17  smeyar, e temé’s lo poble [*]. 17  E féu exir Moysèn lo poble encontra Déu  
Ex 19,18  e steguéran a la raÿl del munt. 18  E tot lo munt de Sinayí fumava per ço que  
Ex 19,19  com a fum de fornal. [*] 19 [*]  E Moysèn perlava e Déu responia a ell. 20  
Ex 19,24 –Vé e devalla, e pujaràs tu e Aron.  E los sacerdots ne lo poble no pàsan  
Ex 19,25  per ventura jo no’lls aucia. 25  E devellà Moysès al poble e comptà totes  
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Ex 20,1  coses. 20,Tit Capítol XIXª 1  E perlà Déu totes les peraules aqu [*]  
Ex 20,18  ne son bou ne son asa [*]. 18  E tot lo poble oÿa les veus e vaÿa los  
Ex 20,19  de paor, estiguéran de luny. 19  E diguéran a Moysèn: –Parle tu ab Déu, e  
Ex 20,22  a la caligua en què era Déu. 22  E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills  
Ex 20,25  yo vendré a tu e banayré tu. 25  »E si feràs a mi altar de pedra, no  
Ex 20,26  sobra aquell, serà ensutzat. 26  »E no puges per scalons a l’altar meu,  
Ex 21,3  lo VII any axirà franch de grat. 3  E ab aytal vestadura com intrerà, ab aytal 
Ex 21,3  com intrerà, ab aytal n’exirà.  E si havia muller, sa muller isqua ab ell  
Ex 21,4  sa muller isqua ab ell ensemps. 4  E si son senyor darà a ell muller e  
Ex 21,5  exirà per cabal ab son vestit. 5  E si dirà lo serf: “Yo am nostre senyor e  
Ex 21,7  e serà a ell serf enpertostemps. 7  »E si algú vendrà sa filla e sa serventa,  
Ex 21,9  strany si menyspresà aquella. 9  E si son fill sposarà aquella, sagons  
Ex 21,10  dells fills faça a’quella. 10  E si pendrà altra, servesca a la macipa  
Ex 21,11  no li nech lo preu de sa nadea. 11  E si no farà aquestes [*] coses, lexa-la 
Ex 21,12  -la anar de grat sens moneda. 12  »E qui farà hom per voler-lo auciura,  
Ex 21,13  per voler-lo auciura, muyra. 13  E aquell que no serà persaguit mas  
Ex 21,14  loch en lo qual no degua fugir. 14  E si algú agoytarà acordadament [*] son  
Ex 21,15 lo deus pendra per ço que muyra. 15  »E qui farà son para o sa mara, de mort  
Ex 21,16  para o sa mara, de mort muyra. 16  »E qui amblarà homa e vendrà aquell [*],  
Ex 21,20 com del dan que haurà sostangut. 20  »E qui ferà son serf o sa serventa ab  
Ex 21,22  car la moneda de aquell és. 22  »E si’s baralaran II hòmens e algú d’  
Ex 21,26  per nafra, blavesa per blavesa. 26  »E com ell farà l’ull de son serf o de sa 
Ex 21,28  los lex anar franchs. 28  »E si bou ferrà hom o fembra ab lo corn e  
Ex 21,30  senyor, si ho sabia, sia mort. 30  E si remsó serà mesa sobra ell, sia donada 
Ex 21,31  o qualqua cosa que sia presa. 31  E si fill o filla serà scornada per lo  
Ex 21,32  bou, semblant matex santència. 32  E si [*] serventa serà farida per ell, do  
Ex 21,33 e lo bou sia alepidat ab pedras. 33  E si algú cavarà una sisterna e obrir-la 
Ex 21,35  bèstia que hy serà morta. 35  E si algun bou nefrerà altra bou que sia  
Ex 21,36  e depertèscan entra si [*]. 36  E si sabia son senyor que’ll bou faria  
Ex 22,1  mort sia seu. 22,Tit Capítol XXI 1  E si algú emblarà ovella o bou e l’  
Ex 22,2  e IIII ovelles per una ovella. 2  E si serà sobreprès lo ladra en la casa, e 
Ex 22,3  açò que faça homey, ell deu morir.  E si serà pres aquell que ferà lo furt e  
Ex 22,4  què ho reta, ell deu éser venut. 4  E si serà trobat ab ell so que haurà  
Ex 22,5  restituesca-ho en doble. 5  E si algú guastarà camp o vinya ab foch, o 
Ex 22,6  ço que pexa [*] restituirà allò. 6  »E si axirà foch e trobarà spiguas o  
Ex 22,7  que ha mès lo foch smena lo dan. 7  »E si algun comenarà a son amich moneda o  
Ex 22,14  tants a son companyó. 10-13 [*] 14  »E si algú manlavarà bèstia de son proïsma 
Ex 22,17  a ella dot e pendrà per muller. 17  E si lo para d’ela no la hy volia donar  
Ex 22,19 18 »Metzineres no lexeràs viura. 19  »E qui jaurà ab bèstia, de mort muyra. 20  
Ex 23,4 e hauràs mercè del poble en plet. 4  »E si encontraràs bou de ton amich o asa  
Ex 23,7 ajudar-li-has [*]. »6 [*] 7 [*]  E lo sant ne lo just no auciuràs, car yo  
Ex 23,15 bous e tos àsans [*]. 13-14 [*] 15  E guardaràs la festa del pa alís; VII dies 
Ex 23,15  mes de meses com axist de Agipta.  E no aparàs davant mi buyt. 16 »E la  
Ex 23,16  E no aparàs davant mi buyt. 16  »E la somplemnitat del mes, la primera de  
Ex 23,16  de te obra que sembreràs del camp.  »E lla festa que és en l’aximent de l’  
Ex 23,23  aquells que a tu aflegiran. 23  »E irà mon àngell devant tu, e amanar-t’ 
Ex 23,27  compliré lo nombre de tos dies. 27  »E la mia terror enviaré devant tu, e  
Ex 23,31  e posaesques la terra. 31  »E posaré los teus térmens de lla Mar Roja 
Ex 23,31  e del desert entrò al flum.  E liuraré en vostres mans los habitadors  
Ex 24,1 en scàndoll. 24,Tit Capítol XXIII 1  E a Moysès dix: –Puga a nostro Senyor, tu  
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Ex 24,2  d’Israell, e adoreràs de luny. 2  E solament Moysès se acostarà al Senyor, e 
Ex 24,3  ne lo poble no hy pug ab ell. 3  E vench Moysèn e recomtà al pobla totes  
Ex 24,4  nostre Senyor ha perlades farem. 4  E escriví Moysèn totes les universas  
Ex 24,4  peraules de nostra Senyor.  E levà’s matí e adificà altar al raÿl del 
Ex 24,5  títols per XII trips d’Israell. 5  E anvià per jóvens dels fills d’Israell,  
Ex 24,6  pacificables a Déu, vadels XII. 6  E pres Moysès la meytat de la sanch e mès  
Ex 24,7  romanent buydà sobra l’altar. 7  E pres lo libre dell fermament, e legí’ll 
Ex 24,8  Senyor farem, e serem obadients. 8  E ell pres la sanch que havia reservada e  
Ex 24,9  sobra totes aquestes peraulles. 9  E pujàran Moysès e Aron e Nadab e Abiú e  
Ex 24,11 de safir o quax cel com és serè. 11  E no mès sa mà sobra aquells, car de luyn  
Ex 24,11  stiguéran dells fills de Israell.  E véran nostre Senyor, e menjàran e  
Ex 24,13  ansenyas als fills d’Israell. 13  E levàran-sa Moysèn e Yosuè, ministre d’ 
Ex 24,14  -vos así entrò que tornem a vós.  E romandran ab vós Aron e Hur, car si  
Ex 24,15  recomtats-les a ells. 15  E com pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu del  
Ex 24,16  de nostre Senyor sobra Sinaý.  E cobrí ell la nuu per VI dies, e en lo  
Ex 24,18  devant los fills d’Iraell. 18  E entrà Moysèn enmig de lla nuu e pujà en  
Ex 25,1  e XL nits. 25,Tit Capítol XXIIII 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 25,8  ephot e encara lo recional. 8  E faran a mi santuari e habitaré enmig de  
Ex 25,11  ampla, I colze e mig de altesa. 11  E cobriràs ella de fin aur, dins e defora, 
Ex 25,13  la un lats, e II, en l’altra. 13  E faràs barras de fust de setim; cobriràs  
Ex 25,16  temps no los trauràs d’ells. 16  E posaràs en la arqua lo testament que yo  
Ex 25,17  lo testament que yo daré a tu. 17  »E feràs una clausta de fin aur, de dos  
Ex 25,18  dos colzos e mig [*] de ample. 18  E faràs dos xerobins d’aur betadís, e  
Ex 25,23  a tu e alls fills d’Israell. 23  »E feràs taulla de fust de satim, qui  
Ex 25,24 alt, 24 e cobriràs ella d’aur net.  E feràs a ella alredador tot entorn [*] 25 
Ex 25,26  feràs altra corona d’aur. 26  E feràs IIII sercles d’or, e posaràs  
Ex 25,28  so que púgan portar la taulla. 28  E les barres sien de fust de setim e sien  
Ex 25,29  e sien cubertes de aur [*]. 29  E feràs ses scudelles e ses culleres e sos 
Ex 25,30  e ses boxos [*] de fin aur pur. 30  E posaràs sobre ell altar lo pa de  
Ex 25,31  proposició devant mi tostemps. 31  »E feràs canalobra d’aur net batadís, e  
Ex 25,34  prosaèxan de la asta de aquell. 34  E en la asta del canalobra haura IIII poms 
Ex 25,37  seran tots de fin aur batadís. 37  E feràs VII làntias e posaràs aquelles  
Ex 25,38  sobra la part de se cara. 38  E ses canyelles e sos encensers sían d’  
Ex 25,40  vaxells sien fets d’aur pur. 40  E guarde fé segons l’exemplar que és a tu 
Ex 26,2  e feràs varietat de obra [*]. 2  E la longuesa de la una cortina serà de  
Ex 26,4 les altres V seran atrasí juntes. 4  E feràs anses, ço és, a manera de bagues,  
Ex 26,6  puga ajustar la un a l’altra. 6  E feràs L ganxos d’aur ab què junyes les  
Ex 26,7  e axí serà’n feta una tenda. 7  »E feràs de pèl de cabra, a obs de cobrir  
Ex 26,15  cobriment de pells de bochs. 15  »E feràs les taules stant devant lo  
Ex 26,17 X colzes, e ample I colze e mig. 17  E en los lats de la taulla haurà II  
Ex 26,19  vint en lo lats del migjorn. 19  E feràs XL colonnes de argent, de lles  
Ex 26,20  cascuna taulla e en cada angle. 20  E en lo lats sagon del tabernacla que  
Ex 26,22  de argent, II a cascuna taula. 22  E de la part del tabernacle devers levant  
Ex 26,24  del tabernacla †e creximent†. 24  E seran juntes devall tro a damunt, e la I 
Ex 26,25  juntura deven éser servades. 25  E seran ensemps VIII taules, e lurs  
Ex 26,26 seran XVI, II per cascuna taula. 26  »E feràs barras de fust de setim V, per  
Ex 26,29  miganes taules [*] entrò [*]. 29  E totes aquestes posts cobriràs d’aur, e  
Ex 26,30  sían cubertes de lata d’or. 30  E axequaràs lo tabernacle sagons lo  
Ex 26,31  que a tu fo mostrat en lo munt. 31  »E faràs cobriment de blau, de porpra, de  
Ex 26,36  taula estarà devers tremuntana. 36  »E feràs cubertor a la porta de la tenda,  
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Ex 26,37  e li tortís, obre brodada. 37  E feràs al cobertor V colones de fust de  
Ex 27,1  d’aram. 27,Tit Capítol XXVI 1  »E feràs altar de satim, lo qual haurà V  
Ex 27,2  e haurà III colzes d’alt. 2  E les IIII torres dels IIII angles seran  
Ex 27,3  angles seran cubertes de aram. 3  E feràs [*] ses loces [*] e sos mortés e  
Ex 27,4  e totes ses aÿnes d’eram. 4  E feràs en aquell obra [*] de aram, e  
Ex 27,6 5 [*] entrò la mytat de l’altar. 6  E feràs barres a l’altar de fust de setim 
Ex 27,9  com en lo munt te fou mostrat. 9  »E feràs plaça o cort al tabernacle, e’n  
Ex 27,10  un lats tindrà en longuesa. 10  E feràs XX colones ab lurs pilars d’eram, 
Ex 27,11  cubertes de lata d’argent. 11  E semblantment haurà en lo lats de  
Ex 27,12  e lurs congoyiments d’ergent. 12  E en lo lats de la cort que guardarà  
Ex 27,13  e altres tans pilars en següén. 13  E en aquella amplesa de la cort que  
Ex 27,18  com a fonaments, seran d’aram. 18  E lo palau haurà de longuesa C colzes, d’ 
Ex 27,19 tortís, e lurs colones, d’aram. 19  E totes les aÿnes del tabernacle [*] e tot 
Ex 27,20  pertany a la cort serà d’eram. 20  »E tu mana als fills de Israell que  
Ex 28,1  supcessós. 28,Tit Capítol XXVII 1  »E tu acoste’t ton frare Aron ab sos  
Ex 28,2  e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2  E feràs vestadura santa a Aron, frare teu, 
Ex 28,3 frare teu, en glòria e honrament. 3  E tu perlaràs a [*] los savis de cor, los  
Ex 28,4  de li streta, e oral e breguer.  E feran vastiments sants a Aron, ton  
Ex 28,5  a mi axí com a cecerdots. 5  E ells pendran lo drap de collor [*]  
Ex 28,8 sos stremps, axí que tornen en I. 8  E la sua texura e tota la sua obra serà  
Ex 28,9 de color vermella e de li tortís. 9  »E pendràs II pedras de unicle e scriuràs, 
Ex 28,12  pedras ancastaràs en aur [*]. 12  E pose-les en les spatlles de l’ephot,  
Ex 28,13  cascuna spatla per remenbrança. 13  E feràs encastaments d’aur 14 e II  
Ex 28,15 lurs encastaments de les pedras. 15  »E feràs a l’hosen [*] juý obre brodada,  
Ex 28,16  color vermella e de li tortís. 16  E feràs ell quadrat en doble, e heurà un  
Ex 28,27  la regió dels musclos e defora. 27  E faràs II anels d’aur e metràs-los  
Ex 28,29  e vet que no’s depertèscan. 29  E portarà Aron los noms dels fills d’  
Ex 28,30  devant Déu enpertostemps. 30  E posaràs en lo hossen los juýs de  
Ex 28,31  devant nostre Senyor tostemps. 31  »E feràs la gonella de l’ephot tota  
Ex 28,35  d’aur e megranes atrasí. 35  E vestirà aquella Aron en l’ofici del  
Ex 28,36  nostre Senyor, e no morrà. 36  »E feràs una launa d’or pur, en la qual  
Ex 28,37  solament sant de nostre Senyor. 37  E liguaràs aquella ab fill blau, e serà  
Ex 28,38  sos dons e en totes ses ofertes.  E serà la landa tostemps en lo seu front  
Ex 28,40  -ho de obra brescada d’aur. 40  E feràs als fills de Aron gonelles de drap 
Ex 28,41 capels atrasí, a honor e balesa. 41  E feràs vastir aquestes vestadures a Aron, 
Ex 28,42  a mi en ofici de sacerdots. 42  E fé a ells breguers de li per cobrir lur  
Ex 28,43  lurs lombes entrò a les cuxes. 43  E usaran aquells Aron e sos fills con  
Ex 29,3  açò feràs de farina de forment. 3  E posar-ho-has en un canastel, e  
Ex 29,5  e levaràs a ells en aygües. 5  E aduràs a Aron lo vastiment, ço és, la  
Ex 29,8  aquesta manera consegreràs ell. 8  E acostar-te-has a sos fills de  
Ex 29,9 mi sacerdots en costuma del setgle.  »E aprés que hauràs untades les mans de  
Ex 29,11 les mans sobra lo cap de aquell. 11  E degoleràs aquell devant nostre Senyor,  
Ex 29,13  dels fonaments del tabernacle. 13  E pendràs tot lo grex que cobra los  
Ex 29,15 posada per ço car per peccat és. 15  »E pendràs la un dels moltons, e Aron e  
Ex 29,16  de aquell, 16 e degollar-l’has.  E pendràs la sanch de aquell, [*] sobra l’ 
Ex 29,24  19-21 [*] 22-23 »[*] 24  E totes aquestes coses poseràs sobra les  
Ex 29,29  que oféran a nostre Senyor. 29  »E les vestadures santes de què usarà  
Ex 29,34  menjaran d’açò, car sants són. 34  E si romandran de les carns consagrades e  
Ex 29,38  toquarà aquell serà santificat. 38  »E açò és alò que feràs en l’altar cascun 
Ex 29,41  atratal masura matexa [*]. 41  E altra anyell o moltó oferàs al vespra,  
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Ex 29,43 sabs lo loch on yo parlaré a tu. 43  E aquí manaré als fills d’Israell e  
Ex 29,44  santificaré altar en ma glòria. 44  E santificaré al tabernacla del testament  
Ex 29,45  a mi axí com a sacerdots. 45  E habitaré enmig dels fills d’Iraell e  
Ex 30,1  d’ells. 30,Tit Capítol XXVIIIIª 1  »E feràs a ell altar per fer perfum de  
Ex 30,5 bares ab què sia portat l’altar. 5  E aquellas baras faràs de fust de satim e  
Ex 30,6  e cobrir-les-has d’aur. 6  E posaràs, ell devant, l’altar contra lo  
Ex 30,7  testimoni quant parlaré ab tu. 7  »E Aron perfumerà ensemps sobre ell de  
Ex 30,10  que haja altra trampament. 10  E pregarà Aron sobre lo corn d’aquell una 
Ex 30,11  dels sants és a nostra Senyor. 11  E perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 12  
Ex 30,14  sicle oferan a nostre Senyor. 14  E tots aquells que hauran de XX anys amunt 
Ex 30,16  ne lo pobre no minvarà. 16  E tota la moneda que hauràs dels  
Ex 30,17 a perdonar sobre vostres ànimes. 17  E perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 18  
Ex 30,18  testimoni del tabernacle e altar.  E matràs aygua, 19 e levar-se-n’han  
Ex 30,21  per ço que per ventura no múyran.  E serà en fur de setgle a ell e a sa  
Ex 31,1  seus pobles. 31,Tit Capítol XXX 1  E dix nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet que  
Ex 31,6  e de tota diversitat de fusta. 6  E he donat a ell per companyó Holiab, fill 
Ex 31,12  coses que yo man a tu faran. 12  E perlà nostre Senyor a Moysèn; dix-li:  
Ex 31,14  Senyor que santifich a vós. 14 [*]  E qui ansutzarà aquell, de mort morà; e  
Ex 32,1  dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXI 1  E viu lo poble que masa se tardava Moysèn  
Ex 32,3  mullers [*] e de vostres filles. 3  E faéran-ho axí lo poble aportàran les  
Ex 32,4  aportàran les oralleres a Aron. 4  E pres-ho de lurs mans e gità-hu en la 
Ex 32,4  e féu-sa un vadel fonadís.  E ells diguéran: –Aquests són los teus  
Ex 32,5  ’t traguéran de tera de Agipta! 5  E com Aron oý açò, adeficà altar devant  
Ex 32,6 cridà. Dix: –Demà és festa a Déu. 6  E levàran-sa matí e ofaríran holocausts  
Ex 32,9  t’han tret de terra de Agipta. 9  E altra veguada dix nostre Senyor a  
Ex 32,10  poble és de dura servitut. 10  E ara lexa ell a mi, e aïrar-s’ha la  
Ex 32,11  ells, e faré a tu en gent gran. 11  E preguà nostra Senyor Moysèn: –Per què,  
Ex 32,12  ab mà fort e poderosa? 12  ¿E diran los agepcians: “Per mal trasch  
Ex 32,14 axí com les steles del cel [*].” 14  E aconortà’s nostre Senyor, e no féu lo  
Ex 32,15 féu lo mal que havia perlat [*]. 15  E tornant, develà Moysèn del munt portant  
Ex 32,19  que veu és d’hòmens cantans. 19  E com ell sa acostàs a lla posada, ell viu 
Ex 32,20  aquellas al peu dell munt. 20  E pres lo vadell que havían fet e cremà’l 
Ex 32,24  Alls quals yo diguí: “Aportau or.”  E adugéran-lo a mi, e yo gití aquell en  
Ex 32,26  (per ço com ell hi consentí). 26  E stech enmig del portal de lla  
Ex 32,26  és de nostre Senyor, vengue a mi.  E ajustàran-sa a ell tots los fills de  
Ex 32,28  o frare o amich o proïsma seu.” 28  E féran los fills de Leví segons la  
Ex 32,29  dia quax XXIII milia hòmens. 29  E dix Moysèn: –Consacrets les vostres mans 
Ex 32,30  per ço que do a vós banadicció. 30  E’n l’altra dia parlà Moysèn al poble:  
Ex 32,31  que us perdó vostres peccats. 31  E retornà Moysès a nostre Senyor. Dix:  
Ex 32,32  d’aur. Perdona’ls esta arada. 32  E si no hu vols fer, rau-ma de ton libre 
Ex 32,35  vasitaré aquest peccat en ells. 35  E farí nostre Senyor lo poble per rahó del 
Ex 33,1  féu Aron. 33,Tit Capítol XXXII 1  E parlà nostra Senyor a Moysèn dient: –Vé, 
Ex 33,4  no destrovís tu en la via. 4  E ohí lo poble le paraula mala aquesta, e  
Ex 33,5 no mès nengú son preu sobra ells. 5  E dix nostre Senyor a Moysèn: –Parla als  
Ex 33,6  per ço que sàpia què faré a tu. 6  E posàran los fills d’Israell lur  
Ex 33,7 lur ornament en lo munt de Horep. 7  E Moysèn pres son tabernacle e tes-lo  
Ex 33,8  [*] defora de la posada. 8  E com axís Moysèn al tabernacle de la  
Ex 33,9  dentrò al vanir de sa tenda. 9  E ell entrat en lo tabernacla del  
Ex 33,10  de nuu stava devant lo tabernacle.  E stàvan ells aquí e adoràvan defora lurs  
Ex 33,12  fas a saber quals anviaràs ab mi.  E tu digist los me farias a saber [*], e  
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Ex 33,14  aquest poble e aquesta gent. 14  E dix nostre Senyor: –La mia fas irà  
Ex 33,18  e tu matex he conagut per nom. 18  E ell dix: –Mostra a mi la tua glòria. 19  
Ex 33,20  an aquell qui’m plaurà. 20  E altra veguada dix: –Tu no pots veure la  
Ex 34,1 pots veura. 34,Tit Capítol XXXIII 1  E dix Déu a Moysèn: –Talla a tu II taulles 
Ex 34,2  en les taulles que tranquist. 2  E stà aperallat per lo matí per ço que  
Ex 34,3  ab mi en sobiranesa del munt. 3  E nangú no puig ab tu [*], ne ovelles ne  
Ex 34,4  bous no pastúran en aquell munt. 4  E tellà II taulles de pedra aytals com les 
Ex 34,8  en la terça e quarta generació. 8  E cuytà’s Moysèn, e ancorbà’s en terra e 
Ex 34,10  peccats, e poceiràs-nos. 10  E respòs nostre Senyor: –Yo faré  
Ex 34,12  e’lls eveus e als gebuseus. 12  E guarda’t que null temps ab los  
Ex 34,14  lurs ares e lurs ymatges [*]. 14  »E no vulles adorar déu strany. Nostre  
Ex 34,20 de bous com de ovelles serà meu. 20  E lo primer nat de l’assa reembràs per  
Ex 34,22  e’n lo VII posaràs [*]. 22  »E feràs a tu la festa de Sinquagesma en  
Ex 34,29  les X peraules dell fermament. 29  E com devallà Moysèn del munt de Sinaý,  
Ex 34,30  havia perlat ab nostre Senyor. 30  E com lo véran Aron e als fills d’Israell 
Ex 34,31  -sa de acostar prop d’ell. 31  E apallats per ell, retornàran axí Aron  
Ex 34,31  los prínceps de lles sinagogues.  E com ell los parlàs, 32 vanguéran a ell  
Ex 34,33  oÿt de Déu en lo munt de Sinaý. 33  E com hach complides ses peraules, posà’s 
Ex 34,34 ’s cobriment sobra la sua cara. 34  E com perlava ab nostre Senyor, ell lo’s  
Ex 35,10  a adornar lo hossen e l’ephot. 10  »E qualquequal que sia savi, vengua e faça 
Ex 35,22  ne a les santes vestadures. 22  E los hòmens e les fembres aportàran  
Ex 35,23  d’aur, tot ho ofaríran a Déu. 23  E si nangú havie †cassats† ne porpra e  
Ex 35,25 de satim per fer diverses obres. 25  E les fembres aportàvan de bon cor jesins  
Ex 35,27  fèyan per lur pròpia volentat. 27  E la multitut dels prínceps ofaríran  
Ex 35,33  pedres, e obra de fusta.  E tot ço que pot éser trobat en farer 34  
Ex 35,34 en farer 34 ha donat en lo seu cor.  E Holiap, fill de Ahisamech, dell trip de  
Ex 36,2  axí com nostre Senyor manà fer. 2  E com apellàs Moysèn a ells, e encara a  
Ex 36,3  dons dels fills d’Israell.  E com la obra sa comensàs de fer, tot dia  
Ex 36,6  lo poble que no’ns és nesesari. 6  E dix Moysèn que fésan cridar per la host  
Ex 36,6  fembra no oferís pus al santuari.  E axí fou sasat que no ofaríran pus a lla  
Ex 36,8  ofaríran pus a lla obra, 7 [*]. 8  E faéran tots los savis de cor, a complir  
Ex 36,13  e obra brodada, 9-12 [*]. 13  E féu L anells d’aur que pàsan per orda  
Ex 36,14  e que fesen un tabernacle. 14  E fou fet un tabernacle a manera de  
Ex 36,17  a una part e VI a lla altra. 17  E féu, en cascuna de elles, L bagues en  
Ex 36,18  ensemps sa poguésan ajunyr. 18  E féu L sivelles de aram per congonyr la  
Ex 36,19 que fos fet de totes les XI una. 19  E féu cobartori a lla tenda, de pells de  
Ex 36,20  aquestes de pells de boch. 20  E féu les postes del tabernacle de fust de 
Ex 36,25  là on tarminava l’ancastadura. 25  E de la banda del tabernacle que romandrà  
Ex 36,31  de argent, II de cascuna part. 31  E féu barras de fust de satim, V per so  
Ex 36,33  32 [*] contra la mar. 33  E féu atrasí altra bara que pasàs per mig  
Ex 36,34  de la un angle tro a l’altra. 34  E totes aquestes taules sían deurades, e  
Ex 36,35  éser cubertes de launa d’aur. 35  E féran la clausta de blau e de grana e de 
Ex 37,1  de aram. 37,Tit Capítol XXXVI 1  E féu Betzeleel la arqua de fust de setim, 
Ex 37,1  d’ampla, e d’alt I colze e mig.  E cobrí-la d’aur pur, de dins e de  
Ex 37,2 la d’aur pur, de dins e de fora. 2  E féu a aquella un sercle d’aur entorn, 3 
Ex 37,4  II anelles en cascun lats. 4  E féu bares de fust de satim, los quals  
Ex 37,6 lats de la archa per portar-la. 6  E féu una clausta tot antorn, de pur aur,  
Ex 37,7  e mig, e I colze e mig d’ample. 7  E féu II xerobins de pur aur, los quals  
Ex 37,10  reguardant la un a l’altra. 10  E féu una taulla de fust de satim, e havia 
Ex 37,11  e mig; 11 e cobrí-la d’aur pur.  E féu a ella orla d’aur pur, tot entorn,  
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Ex 37,15 per ço que hom la pogués portar. 15  E aquelles bares féu de fust de satim, e  
Ex 37,16  e foren totes cubertes de aur. 16  E los vaxells a diversos usos de la taula, 
Ex 37,17  tot fou de aur pur [*]. 17  E féu canalobre de aur pur [*], de la cana 
Ex 37,19  III de una part e III d’altra. 19  E havia en cascun canó III poms a manera  
Ex 37,23 [*] 22 [*] e tot era d’aur net. 23  E féu atrasí VII lenternes e VII tanalles  
Ex 37,24  e sos ansancers d’aur net. 24  E pesava lo canalobra ab totes ses aÿnes  
Ex 37,25 ses aÿnes d’aur net un quintar. 25  E féu un altar a la timiana, de fust de  
Ex 37,26  e en cascun angla axia un corn. 26  E cobrí aquell tot de aur net, e son  
Ex 37,27 e ses parets entorn e sos corns. 27  E féu axí una corona de aur tot entorn, ab 
Ex 37,28  e que poguésan l’altar portar. 28  E les bares féu de fust de satim, e cobrí  
Ex 37,29  e cobrí-les de latas d’aur. 29  E componé l’oli de la untadura de  
Ex 38,1  perfumar. 38,Tit Capítol XXXVII 1  E féu altar de holocaust de fust de satim, 
Ex 38,3 e cobrí aquell de launes de aram. 3  E aparrallà a ús de aquell diverses  
Ex 38,4  e tanalles. Tot açò féu de aram. 4  E féu †a la ara† a manera de arret, dejús  
Ex 38,7  de lla ara per portar l’altar.  E aquest altar no era sòlit, ans era  
Ex 38,8  de taules, e dintra vach. 8  E féu lo pitxer e lo bací d’aram dels  
Ex 38,9  del tabernacle, a la intrada. 9  E [*] era la tenda en la plaja austral de  
Ex 38,12  e les obres éran de matall. 12  E de la part que guardava vers occident  
Ex 38,13 lles colones éran [*] d’argent. 13  E atrasí devers levant éran de L colzes  
Ex 38,15  de la antrada del tabernacle. 15  E de la altra part de la intrada del  
Ex 38,25  sicles a pes del santuari. 25  E fou ofert de aquells que trespasàran en  
Ex 38,27 on penjava lo vel de la clausta. 27  E foren fets C fonaments a manera de  
Ex 38,28  de C quintars, [*] cascú. 28  E de MªDCCLXXV foren fets los caps de les  
Ex 38,29  quals foren vestits de argent. 29  E foren-hi oferts LXXIIMªCCCC quintars  
Ex 39,1  intrada. 39,Tit Capítol XXXVIII 1  E de aur, blau e de porpra e de color  
Ex 39,2  com manà nostre Senyor a Moysèn. 2  E féu lo ephot [*], de blau e de porpra e  
Ex 39,6  manat nostre Senyor a Moysèn. 6  E aparallà II pedras de unicla encastades  
Ex 39,8  com manà nostra Senyor a Moysèn. 8  E féu l’hossen de obra noble axí com lo  
Ex 39,14  éran ancastades en aur [*]. 14  E havia-hy XII pedres entretelladas, on  
Ex 39,15  XII trips, cascú per son nom. 15  E feren sobre lo hosen cadenes d’aur net  
Ex 39,19  e axí era en cascun musclo. 19  E de cascun lats vanían tanbé cadenas que  
Ex 39,19  que lo hossen no’s podia moura.  E fou fet axí com menà a ell nostre  
Ex 39,20  com menà a ell nostre Senyor. 20  E féran una gonella sobre l’ephot, obra  
Ex 39,29 com manà nostre Senyor a Moysèn. 29  E féran una launa de or pur a obs de lla  
Ex 39,31 com manà nostre Senyor a Moysèn. 31  E fou acabada tota la obra del tabernacle  
Ex 39,32  menat nostre Senyor a Moysèn. 32  E adugéran el tabernacle a Moysèn ab la  
Ex 39,43  ho féran los fills d’Israell. 43  E Moysès banaý a ells com viu que totes  
Ex 40,3  lo tabernacle del testament. 3  E posaràs en aquell la archa e posaràs  
Ex 40,4 e posaràs devant aquella lo vell. 4  E aduràs aquí [*] taulla e areseràs tot  
Ex 40,4  aquellas coses que’t són manades.  E lo canalobra sterà ab les sues lànteas  
Ex 40,5  sterà ab les sues lànteas aquí. 5  E a l’altar del perfum estarà devant l’  
Ex 40,5  devant l’arqua del testimoni.  E metràs lo cubertor del portall en lo  
Ex 40,6  del portall en lo tabernacle. 6  E devant aquell posaràs l’altar de l’  
Ex 40,7 posaràs l’altar de l’holocaust. 7  E metràs lo pitxer entre l’altar e lo  
Ex 40,9  la tenda e la plaça de aquella. 9  »E pendràs lo untament de l’oli e untaràs 
Ex 40,19  e posà la cubertura sobra ella 19  E aportàran l’arqua del tabernacla, e  
Ex 40,20  que pogués oyr la visió de Déu. 20  E ordonàran la taulla [*], 21 [*]. 22 [*]  
Ex 40,24  axí com nostre Senyor ordonà. 24  E posà l’altar de ll’aur sots lo  
Ex 40,26 odor, axí com manà Déu a Moysèn. 26  E posà cubertor en lo portal, en l’  
Ex 40,27  en lo vestiari del testimoni.  E ofaríran en aquell holocaust e  



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

284 
 

Ex 40,28  nostro Senyor Déu havia manat. 28  E mès lo pitxell, e stec ple de aygua en  
Ex 40,29  del testimoni prop de l’altar. 29  E levàran-sa Moysès e Aron e sos fills  
Ex 40,31  axí com manà nostre Senyor. 31  E fou dreçat lo palau entorn del  
Ex 40,33  de nostre Senyor omplí aquell. 33  E no podia intrar Moysèn en la tenda de la 
Ex 40,34  car la nuu la cobria [*]. 34  E com la nuu sa levava del tabernacle,  
Ex 40,36  -ça en aquell metex loch. 36  E la nuu de nostre Senyor cobria lo  
Lv 1,1  Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1  E apellà Moysèn e perlà a ell nostre  
Lv 1,3 sacrificarets vostres sacrificis. 3  »E si holocaust serà la lur oferena [*] de 
Lv 1,5  e a ell pus profitabla. 5  E degoleran lo vadell devant nostre  
Lv 1,6  devant la porta del tabernacle. 6  E com lo holocaust serà scorxat e serà  
Lv 1,10  és suau odor a nostre Senyor. 10  »E si de lles ovelles és son sacrifici, o  
Lv 1,14  molt suau odor a nostra Senyor. 14  »E si feran sacrificació e oferta de  
Lv 1,17  loch on solen gitar les cenres. 17  E no destrovirà les ales de aquell, ne no  
Lv 2,3  de plasent odor a nostre Senyor. 3  E ço que romandrà del sacrefici serà de  
Lv 2,4  de les ofertes de nostre Senyor. 4  »E com portaran sacrifici cuyt en lo forn, 
Lv 2,7  e scamparàs demunt oli. 7  »E si la presentala serà de †tamor†,  
Lv 2,9 -has en les mans dels sacerdots. 9  E com aquell oferrà aquella, prenga lo  
Lv 2,10  de suavitat a nostre Senyor. 10  E qualquequal cosa romendrà de allò, serà  
Lv 2,13  l’altar en odor de suavitat. 13  »E qualqua cosa aportaràs per sicrificar,  
Lv 3,1  és a Déu. 3,Tit Capítol III 1  »E si degolladura de pacificament serà lur 
Lv 3,6 en oferta en odor suau al Senyor. 6  »E si la lur oferta serà de ovelles e la  
Lv 3,7  complit e net serà ofert ell. 7  »E si oferan anyell devant nostre Senyor,  
Lv 3,12  e feran oferta a nostre Senyor. 12  »E si serà cabra la lur oferta [*] oferan  
Lv 4,1  l’altar. 4,Tit Capítol IIIIº 1  E parlà Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla als  
Lv 4,3  que no fàsan farà qualsevolrà: 3  »E [*] lo prevera que és untat pequerà  
Lv 4,4  un vadel que sia net al Senyor. 4  E aportarà aquell a la porta del  
Lv 4,5  e degollarà aquell al Senyor. 5  E pendrà de la sua sanch e portarà aquella 
Lv 4,14  oferrà un vadel per lo peccat.  E aporten aquell a la porta del  
Lv 4,27  de peccats és. 22-26 [*] 27  »E si ànima peccarà per ichnorància del  
Lv 4,31  git en lo fonament de aquell. 31  E pendràs tot lo sèu axí com sa sol pendre 
Lv 4,35  git al fonament de aquell. 35  E prengua lo sèu e faça d’ell axí com sol 
Lv 5,1  seran perdonats. 5,Tit Capítol V 1  »E si ànima pecarà e oirà la veu de  
Lv 5,3  mala és e deu éser lexada. 3  »E si algú tocarà la inmundícia de l’homa 
Lv 5,7 e orerà per ell lo sacerdot [*]. »7  E si no porà ofarir bestiar, ofira II  
Lv 5,11  paccat de aquell serà perdonat. 11  »E si no basta son poder de ofarir II  
Lv 5,14  cor per peccat és. 12-13 [*] 14  E perlà Déu a Moysèn: 15 –Ànima com  
Lv 6,6  senyor al qual ha donat lo dan. 6  E per lo seu peccat ofira un moltó nèdeu  
Lv 6,7 stimació de la masura del peccat. 7  E aquell prech per ell devant lo Senyor e  
Lv 6,8  cosa que peccarà. Capítol VIº 8  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana  
Lv 6,10 foch serà en aquell matex altar. 10  E lo sacerdot vesta gonela e bragues de li 
Lv 6,12  -les-ha en loch net [*]. 12  »E lo foch crem tostemps sobra la ara de  
Lv 6,22  de suavitat a nostre Senyor. 22  E tota la oferta serà cremada en l’altar  
Lv 6,26  devant Déu, sant dels sants és. 26  E lo sacerdot qui ofer, manuch aquella en  
Lv 6,27  en l’antrament del tabernacle. 27  »E qualquequal tocarà les carns de aquell  
Lv 6,27  carns de aquell serà santifichat.  E si de la sanch de aquell en les  
Lv 6,28  sían levades en loch sant. 28  E lo vaxell de lla tera en la qual la carn 
Lv 7,3 sia scampada entorn de ll’altar. 3  E ofiren de la coha e dell grex que cobra  
Lv 7,7  carns, car sant és dels sants. 7  »E axí com per peccat és ofert sacrifici,  
Lv 7,8  que a ella ofariran pertenyaran. 8  »E’l sacerdot qui oferrà lo sacrifici de  
Lv 7,12  que ofíran al Senyor. 12  »E si la oferta serà per acostament de  
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Lv 7,18  lo terç dia, sia cremat a foch. 18  E si algú menjarà en lo terç dia de lles  
Lv 7,19  serà causa de leig scomoviment. 19  »E la carn que tocarà en nanguna cosa que  
Lv 7,20  serà net sia’n menjat d’ella. 20  E ànima ensutzada que menjarà de lles  
Lv 7,21  al Senyor, perirà de son poble. 21  »E qui toquarà la sutzura de l’home o de  
Lv 7,22  seran telants del seu poble. 22  E perlà nostre [*] a Moysèn dient: 23  
Lv 7,26  en ensens perirà del seu poble. 26  »E la sanch de tots los animals [*]; 27  
Lv 7,28  sanch perirà del seu poble. 28  E parlà Déu a Moysèn dient: 29 –Parla als  
Lv 7,32 altar del tabernacle [*] 31 [*]. 32  E la mà dreta del sacrefici pesificable  
Lv 7,34  en lur part la cama dreta. 34  E lo pits de la alçadura [*], e deran-ho 
Lv 7,35  a tot lo poble de Israell. 35  »E aquesta és la unció de Aron e a sos  
Lv 8,1  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 8,6  que nostro Senyor manà fer. 6  E mantinent ofarí Aron e sos fills e levà  
Lv 8,9  lo quall era doctrina e veritat. 9  E posà-li la sèvena en lo cap, e en lo  
Lv 8,10 havia manat a ell nostre Senyor. 10  E aportà a ell untament d’oli ab lo quall 
Lv 8,14  tots sos vaxells [*]. 12-13 [*] 14  E portà un vadell per peccat, e Aron e sos 
Lv 8,15  los corns de ll’altar entorn.  E com l’hachsantificat, scampà la sanch  
Lv 8,26  22-25 [*] 26  E pres de lla sistella dell pa alís que  
Lv 8,27  alisa posà sobra lo sèu [*]. 27  E tot açò liurà a Aron ab la cama dreta e  
Lv 8,29  de sacrifici a nostre Senyor. 29  E pres lo pits, e alçà aquell devant Déu,  
Lv 8,30 com havia manat a ell lo Senyor. 30  E pres l’ungent de untadura e la sanch  
Lv 8,31 de aquell e sobra sos fills [*]. 31  E com hach santificats ells e lurs  
Lv 8,32  e sos fills mengaran ells.” 32  E ço que romendrà de la carn e dels pans,  
Lv 9,1  36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1  E com fóran complits VII dies, lo VIIIè  
Lv 9,3  aquells devant nostre Senyor. 3  E diràs alls fills d’Israell: “Prenets un 
Lv 9,5  oli, car vuy aparech a vós Déu.” 5  E aportàran totes les coses que manà  
Lv 9,7  e aparà a vós la glòria d’ell. 7  E dix a Aron: –Acosta’t a l’altar e  
Lv 9,8  per tu e per tot lo poble [*]. 8  E mantinent Aron se acostà a l’altar e  
Lv 9,10  romanent al fonament d’aquell. 10  E lo sèu e los ronyons, e féu tot lo  
Lv 9,15 lo restant. 11 [*] 12-14 [*] 15 [*]  E pres lo cabrit del sacrifici del poble,  
Lv 9,16  sacrificà’l axí com lo primer. 16  E sacrificà l’holocaust e féu-lo per  
Lv 9,17  e féu-lo per son dret. 17  E sacreficà-li presentalla e omplí sa  
Lv 9,18 ara estés lo holocaust del matí. 18  E degolà lo bou e l’ariet en sacrifici  
Lv 9,19  escampà sobra l’altar entorn. 19  E lo sèu dell bou e la coa de l’ariet e  
Lv 9,22  devant Déu axí com manà Moysèn. 22  E stès les mans devant lo poble e banaý- 
Lv 9,22 mans devant lo poble e banaý-los.  E com hach axí complit les ofertes per  
Lv 9,23  axíran e banaýran lo pobble.  E aparech la glòria de nostre Senyor a  
Lv 9,24  Senyor a tota la multitut. 24  E vech que foch axí de Déu e devorà lo  
Lv 9,24  e lo sèu que era sobra l’altar.  E com lo poble viu açò, loàran nostre  
Lv 10,1  lurs cares. 10,Tit Capítol X 1  E Nedab e Abiú, fills de Aron, prenguéran  
Lv 10,2 ofarien devant nostre Senyor [*]. 2  E isqué foch de nostre Senyor e cremà a  
Lv 10,3  tot lo poble seré santificat.  E com ho oyí Aron, callà. 4 E apellà  
Lv 10,4  E com ho oyí Aron, callà. 4  E apellà Misael e Ethelsephan, fills de  
Lv 10,5  -los defora de la albergada. 5  E mantinent entràran e preséran-los axí  
Lv 10,6  los defora axí com los fo manat. 6  E perllà Moysèn a Aron e a Eletzar e a  
Lv 10,7  de lla santa onzió és sobra vós.  E ells féran tot ço que manà Moysèn. 8 E  
Lv 10,8  féran tot ço que manà Moysèn. 8  E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és qui pot  
Lv 10,12  e entre sutse e munde. 11 [*] 12  E perlà Moysèn a Aron, e a Eletzar e a  
Lv 10,13  altar, cor sant dels sants és. 13  E menjarets-lo en lo loch sant, car dat  
Lv 10,16  totes les altres coses restans. 16  E com Moysès serquàs entra aquestes coses  
Lv 10,18  per aquella a nostre Senyor. 18  E no fo aduyta lla sanch de aquell a lla  
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Lv 10,19  tu veus. Com poguí menjar aquella?  E cridaren a mi e mengí del sacrifici vuy  
Lv 10,20 si plau devant los vulls de Déu. 20  E com ho oyí Moysèn, reebé la satisfacció. 
Lv 11,1 la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1  E parlà nostra Senyor a Moysèn e Aron: 2  
Lv 11,4  la ungla e que remuch menjarets. 4  E qualquequal ramugarà e haurà ungla, mas  
Lv 11,5  les inmundes reputats aquella. 5  »E lo conill, que remugue e no ha la ungle 
Lv 11,6 no ha la ungle feça, és no nèdeu. 6  »E la lebra atrasí [*]. 7 [*] 8 »[*] e  
Lv 11,13  ayguas són abominables a vós. 13  »E aquestes són de les aves que no davets  
Lv 11,20  genus, e popuda e racta penada. 20  »E totes volotaries anant sobra IIII peus  
Lv 11,21 IIII peus serà abominabla a vós. 21  E qualquequal anirà sobra IIII peus [*]  
Lv 11,23  és brugos sagons son genus [*]. 23  E qualquaqual de les voletaries que  
Lv 11,24  dites, lunyades sían de vós. 24  »E qui tocarà mortaÿna de aquellas, serà  
Lv 11,25 e no serà nèdeu entrò al vespra. 25  E si serà necessària cosa que algú port de 
Lv 11,29 nèdeu tro al sol post. 26-28 [*] 29  »E totes aquestes coses seran comptades a  
Lv 11,32  no nèdeus, [*] tro al vespra. 32  »E qui caurà sobra ells que sían morts  
Lv 11,38  no nèdeu [*]. 35-37 [*] 38  E si algú serà donada aygua sobra samença  
Lv 11,41  serà inmunde entrò al vespre. 41  »E tot ço que grapone sobre la terra sia  
Lv 11,44  a vós [*]. 42-43 [*] 44 [*]  E no ensutzets les vostres ànimes en totes 
Lv 12,1  devets lexar. 12,Tit Capítol XII 1  E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla als  
Lv 12,4 dia VIII sia circuncís l’infant. 4  E ella starà en la sanch de la sua  
Lv 12,5  los dies de lla sua purgació. 5  »E si infanterà fembra, serà no nèdea per  
Lv 12,6  en la sanch de la sua purgació. 6  »E com seran complits los dies de la sua  
Lv 12,8 de les perteres, mascla e fembra. 8  E si no sarà son poder que puga ofarir  
Lv 13,1 serà mundada. 13,Tit Capítol XIII 1  E perlà Déu a Moysèn e Aron dient: 2 –Lo  
Lv 13,7  l’homa la sua vastimenta [*]. 7  »E si [*] lo prevera l’haurà vist [*] la  
Lv 13,30  lebra, vega ell lo sacerdot: 30  E si veu que sia pregon més avall del cuyr 
Lv 13,31  és dell cap o de lla barba. 31  E si veurà la plaga alçada agual de la  
Lv 13,44  lepra que és nada en la calvva. 44  »E qualquequal home serà toquat de lebra e 
Lv 13,53  sia cremada en flama de foch. 53  E si veurà que ella no serà sclatada, 54  
Lv 13,55  aquells per altres VII dies. 55  E con veurà la fas de aquell que no sia  
Lv 13,56  sia cremada ab foch [*]. 56  E si despuys que la vestadura serà levada  
Lv 14,1 e condepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1  E perlà Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta és  
Lv 14,5 e fust de cedra, vermell e hysop. 5  E degol la un dells ocells en un vaxell de 
Lv 14,7  la sanch de ll’aucel degollat. 7  E de açò salpusch aquell qui és mundat VII 
Lv 14,8 perdal viu que se’n vol al camp. 8  »E com l’home leverà la sua vestadura,  
Lv 14,10  lo cors e les vestadures. 10  »E en lo dia VIII prengua II anyels nèdeus 
Lv 14,11  ab oli, e I sister de oli. 11  E com lo sacerdot purificarà l’home,  
Lv 14,26  dret de la mà e del peu dret. 26  E pendrà lo prevera de l’oli del sister e 
Lv 14,33  totes coses en son abundament. 33  E parlà Déu a Moysès e Aron dient: 34 –Com 
Lv 14,37  per ço que conegua la lepra. 37  E com vaurà en les parets de aquella la  
Lv 14,46  fora la posada en loch inmunde. 46  »E qualquequal intrerà en la casa dementra 
Lv 14,48  leverà la sua vestimenta. 48  »E com lo prevera intrarà en la casa e  
Lv 14,49  pus li és ratude sanitat. 49  »E en la purificació de aquella prengua II 
Lv 14,50  e fust de cedre e grana [*]. 50  E com haurà degollat la I perdal en un  
Lv 14,53  e ab la grana e ab l’hisop. 53  E com haurà lexat anar lo perdal volar al  
Lv 15,1  o inmunda. 15,Tit Capítol XV 1  E perlà Déu a Moysèn [*] dient: 2 –Parlats 
Lv 15,3  flux de esperma serà no nèdeu. 3  E levors sia jutgat aquest vici car tangut 
Lv 15,5  en la qual él siurà, inmunda és. 5  E si algun home tocarà lo lit de aquell,  
Lv 15,6  serà no nèdeu tro al vespra. 6  E si siurà alà on ell ha sagut, ell leverà 
Lv 15,9  entrò al vespra. 7-8 [*] 9  E lo siti en què ha sagut és inmunda.  
Lv 15,13  ha sagut és inmunda. 10-12 [*] 13  »E si serà sanat aquell qui d’aquesta  
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Lv 15,14  en ayguas vivas, serà munde. 14  E en lo VIIIè dia pendrà II tortres o II  
Lv 15,16  dell flux de la sua sament. 16  »E homa del qual axirà sament de coit,  
Lv 15,18  inmunde entrò al vespra. 17 [*] 18  E la fembra ab què haurà jagut levar-s’ 
Lv 15,19 e serà no nèdea entrò al vespra. 19  »E fembra que de son temps haurà flux de  
Lv 15,20 mes, sia depertida per VII dies. 20  E tothom qui tocharà ella serà no nèdeu  
Lv 15,22  [*] on siurà [*] serà sutza. 22  E qui tocarà lo lit de aquella leverà lo  
Lv 15,23  serà no nèdeu entrò al vespra. 23  E tot vexell sobra lo qual ella siurà,  
Lv 15,24  serà ensutzat entrò al vespra. 24  E si l’home jaurà ab ella en lo temps de  
Lv 15,28  serà inmunde entrò al vespra. 28  »E si seserà lo flux de la sanch, nombrarà 
Lv 15,31  e per la mundícia del seu flux. 31  »E mostreràs als fills d’Israell que’s  
Lv 16,1  ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1  E parlà Déu a Moysèn aprés la mort de  
Lv 16,5  éser levades com seran portades. 5  »E sostendrà Aron devant tota la multitud  
Lv 16,7  orerà per si e per la sua casa. 7  E ferà star los II cabrits devant Déu a la 
Lv 16,11  e lex anar aquex en lo desert. 11  »E com açò serà fet, ofira lo tor e prech  
Lv 16,12  la sua casa, e degoll aquell. 12  E prengua l’ancenser e unpla-hu de les  
Lv 16,13  meta-hy timiama e ensens [*]. 13  E pos sobra lo foch les coses odorants axí 
Lv 16,14  que és sobra lo testament [*]. 14  E prengua de la sanch del tor e bany-hi  
Lv 16,15 -na VII veguades devan Déu [*]. 15  »E degolarà lo cabrit [*]. 16-17 [*]  
Lv 16,23  fills d’Israell. 20-22 [*] 23  »E tornarà Aron en lo tabernacla del  
Lv 16,24  e portaran-li ses vestadures.  E com serà axit, aporterà e oferrà son  
Lv 16,25  axí per si com per lo poble. 25  E lo sèu que és ofert per peccat serà  
Lv 16,26  serà perfumat sobra l’altar. 26  »E aquell que haurà lexat anar lo cabrit  
Lv 16,27  e axí intrerà en la alberguada. 27  E lo tor [*] que seran degolats per lo  
Lv 16,28  com la carn e los fems ensemps. 28  E qualquaqual cremerà açò, leverà sa  
Lv 16,29 e axí entrerrà en la alberguada. 29  »E açò serà a vós en fur perdurable: en lo 
Lv 16,32  ànimes a fur de tostemps. 32  »E perdonarà lo sacerdot que untat serà en 
Lv 16,34  saserdots e a l’univerç poble. 34  »E açò serà a vós fur legítim e perdurable 
Lv 16,34  de aquells una veguada en l’any.  E ell féu axí con Déu manà a Moysèn.  
Lv 17,1  a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1  E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla Aron  
Lv 17,5  d’enmig de mig de son poble. 5  E per amor de açò deven ofarir sacrificis  
Lv 17,7  en odor de sauvitat al Senyor. 7  E d’aquí avant no degòllan nangunes  
Lv 17,8  aquells que seran aprés d’ells. 8  »E a’quells dix: Home de lla casa de  
Lv 17,12  [*] en la ànima e perdonerà. 12  E per amor de açò dixí als fills d’  
Lv 17,15  e serà ensutzat fins al vespre.  E per aquest orde serà fet nèdeu, 16 lo  
Lv 18,1  iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1  E parlà nostra Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 18,16  car muller és de ton fill [*]. 16  »E [*] la muller de ton germà no la  
Lv 19,1  Déu vostre. 19,Tit Capítol XIXº 1  E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a  
Lv 19,21 e no morran, car no fon francha. 21  E per lo seu delicta ofira al Senyor a la  
Lv 20,1  són lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 20,8  car yo són lo Senyor Déu vostre. 8  »E guardau los meus manaments [*]. 9-11  
Lv 20,24  de què les he abominades. 24  E a vosaltres parle: Posaÿu la terra de  
Lv 22,1  menades. 22,Tit Capítol XXII 1  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parle 
Lv 22,15  a vosaltres. 10-14 [*] 15  »E no ansutzeràs les coses santificades  
Lv 22,29  en un dia ab los seus fills. 29  »E si inmolareu víctima per retre gràcias  
Lv 23,1  lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 23,9  de servici no fareu [*] 8 [*]. 9  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 10  
Lv 23,12  [*], e santificarà aquell. 12  E en aquell dia que lla guarba és  
Lv 23,22  generacions [*]. 15-21 [*] 22  »E aprés que haureu saguades les messes de 
Lv 23,33 Senyor Déu vostre. 23-32 [*] 33  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 34  
Lv 23,41  a tostemps en vostres generacions.  E en lo VII mes festes fereu 42 e  
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Lv 23,44  Yo són lo Senyor Déu vostro. 44  »E parlà Moysèn sobre les festes del  
Lv 24,1  Israell. 24,Tit Capítol XXIIIIº 1  E parlà nostre Senyor [*]: 2 –[*] als  
Lv 24,10  car sant dels sants és [*]. 10  E veus que ha exit un fill de una dona de  
Lv 24,11  e malaýs ell, amanat fon a Moysès.  E nomenà’s la mara d’él Salomich filla  
Lv 24,12  filla de Ubrí, trip de Dan. 12  E materen aquell en la presó fins que  
Lv 24,22  que ferirà l’hom, serà punit. 22  »E agual juý sia entre vosaltres, vulles  
Lv 24,23 car yo són lo Senyor Déu vostro. 23  E perlà Moysèn als fills d’Israell, e  
Lv 24,23  e ab pedres lo destranguéran.  E faéran los fills d’Israell axí com  
Lv 25,1  a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1  E parlà lo Senyor a Moysèn en lo munt de  
Lv 25,6 car any de repòs de lla terra és. 6  E seran a vosaltras en vianda a tu e als  
Lv 25,10  en tota la vostra terra. 10  E santificats l’any L, e apellar-l’has 
Lv 25,11  terra, [*] és jubileu [*], 11 [*].  E lo L any no cenbrereu ne culireu  
Lv 25,30  -la dins lo temps de I any. 30  E si no la haurà ramuda en l’any, serà  
Lv 25,31 ·s porà en lo temps del jubileu. 31  E si en la villa serà la casa que no ha  
Lv 25,54  a ell forçadament devant tu. 54  E si per açò no’s porà rembra, en l’any  
Lv 26,18 nangú no persaguint a vosaltres. 18  »E si axí no obayreu a mi, anadiré-hy  
Lv 26,27 a vostros bestiàs [*]. 23-26 [*] 27  »E si encara per aquestes coses no m’  
Lv 26,36  quant habitàveu en aquella. 36  »E los que de vosaltres romendran doneran  
Lv 26,41  vergonya la icnocenta pensa lur.  »E levors pregaran per les malvestats  
Lv 26,44  mies leys hauran viltengudes. 44  E emperò com seran en la terra batalívol,  
Lv 8,34  axí com en aquestes presents fets  é, per ço que complats vostra sacrifici.  
Lv 16,31  serets mundats. 31 Lo disapta  é reposament, e aflagirets vostres ànimes  
Ex 28,1  de mig dels fills d’Israell, per  ecer sacerdots e que servèscan a mi, axí  
Lv 26,19  cel axí com a ferro, e la terra de  ecer 20 serà destrovida, vostra treball  
Ex 31,3  e de saviesa e de antaniment e de  eciència en tota obra 4 per cogitament de  
Ex 3,5  –Ací són. 5 Dix a ell: –No t’ ecosta ací. Descalsa’t lo calsament de  
Ex 3,8  Canan, heteu e amoreu e fariseu e  eeu e gebuseu, 9 car la clamor dels fills  
Ex 3,9  és venguda a mi, e encara la  eflicció de aquells los qualls per los  
Ex 28,4  los vestiments que faran: hosen e  efot, e pali e gonela de li streta, e oral 
Ex 2,12  no hy havia null hom, [*] aucís lo  egepcià e ameguà’l en la erena. 13 E axí  
Ex 1,19  fembres: –[*] no són axí com les  egepcianes, car elles matexas ho saben fer 
Ex 6,7  a vós del senyorejament dells  egepcians, 8 e aportaré a vós en la terra  
Ex 7,24  aquesta veguada. 24 E cavàran los  egepcians entorn del flum per trobar aygua 
Ex 18,10  les mans de Faraó e de la mà dels  egepcians [*]. 11 Ara conech que gran és  
Ex 8,16  poys en tota la universa terra de  Egipta.” 17 E féu-ho axí, car stès Aron  
Ex 12,51  los fills d’Iraell de terra d’ Egipta per les sues hosts. 13,Tit Capítol  
Ex 13,18  fills d’Israell de lla terra de  Egipta. 19 E pres Moysèn la ossa de Josep  
Ex 16,32  com vos haguí gitats de terra d’ Egipta.” 33 Dix Moysèn a Aron: –Prin un  
Ex 29,46 d’ells, que adugí ells de terra d’ Egipta per so que stigués entre ells. Yo  
Ex 1,1  fills de Israell qui venguéran en  Egipte ab Jacob, cascú ab sa casada hi  
Ex 1,5  de Jacob LXXV. E Josep ja era en  Egipte. 6 Murí Josep e tots sos frares e  
Ex 1,8  terra. 8 E levà’s en le terra de  Egipte rey nou, lo qual no conexia Josep.  
Ex 1,15  ab duresa de cor. 15 Dix lo rey de  Egipte a II juÿes medrines –de les qualls  
Ex 10,14  pujàran sobra la universa terra de  Egipte, e foren [*] sens nombre [*], 15  
Ex 11,9 de senyals que fàsan en la terra de  Egipte. 10 Moysèn e Aron faéran tots los  
Lv 13,32  lur color e lo loch de lla plagua  egual en la cotna, 33 reurà’l en altra  
Ex 39,32  Senyor a Moysèn. 32 E adugéran  el tabernacle a Moysèn ab la tenda e ab  
Ex 12,7 vespra. 7 E pendran de lla sanch d’ él, e posar-n’han sobra cascuna porta e 
Ex 12,9 latuges agrestes. 9 No menjarets d’ él que sia cru ne cuyt en aygua, mas  
Ex 19,13  munt morà de mort.” 13 E no tòquan  él ab la mà, car ab pedras serà alepidat e 
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Ex 28,38  Senyor sa tengua per peguat d’ él. 39 »Streny sa gonella de li, e feràs  
Ex 30,3 dins com per les spatlles entorn d’ él e los corns, e faràs a ell sercle d’  
Lv 10,12  e a Eletzar e a Ytamar, fills d’ él que li éran romasos: –Prenets lo  
Lv 13,6  e no crexerà en la conna, munderà  él, cor ronnya és, e sí leverà l’homa la  
Lv 14,29  cap del purificat a pardonar sobra  él devant Déu, 30 e de lles tortres e dels 
Lv 15,4  la qual ell dormirà, e en la qual  él siurà, inmunda és. 5 E si algun home  
Lv 23,41  Déu vostre, 41 e fareu la festa d’ él per VII dies cascun anny; costum serà  
Lv 24,11  a Moysès. E nomenà’s la mara d’ él Salomich filla de Ubrí, trip de Dan. 12 
Lv 25,36  ab tu, 36 no prengues usura d’ él [*]. Tem lo teu Déu perquè puga viura  
Ex 15,20  Axíran totes les fembres aprés d’ ela ab tamborets e ab aldufs, 21 sagons  
Ex 22,17  per muller. 17 E si lo para d’ ela no la hy volia donar per muller, deu- 
Lv 9,17  li presentalla e omplí sa palma d’ ela e féu-na perfum sobra la ara estés  
Lv 18,6  perquè amostra la lagesa d’ ela. Yo són lo Senyor. 7 »La lagesa de ton 
Ex 17,12 e altra delà. E fóran les sues mans  elçades entrò lo sol colguava. 13 Aflequí  
Ex 28,9  e scriuràs, ço és, entallaràs en  eles los noms dels fills de Israell, 10 VI 
Lv 10,6 manat. 6 E perllà Moysèn a Aron e a  Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, e dix:  
Lv 10,12  [*] 12 E perlà Moysèn a Aron, e a  Eletzar e a Ytamar, fills d’él que li  
Ex 6,23  Misaell [*]. 23 E pres Aron muller  Elisebe filla de Eminedab, [*] e Buy e  
Ex 1,17  Senyor e no faéran lo manament d’ ell, ans conservàran lurs infants. 18 E lo 
Ex 2,2  concebé e parí un fill. E veren a  ell molt bel, e amaguàran-lo per III  
Ex 2,4  luny per saber què·s saria fet d’ ell. 5 E veus que devellà la filla de  
Ex 2,10  Farahó: –Guarda’l-ma bé, 10 car  ell ha la mia adobció en loch de fill. E  
Ex 2,20  e abeurà nostres ovelles. 20 E  ell los dix: –On és aquell home? Per què  
Ex 2,21  -lo. E jurà Moysès que staria ab  ell. E pres Siporà, filla de aquell, per  
Ex 3,1  son sogre, secerdot de Mian, e com  ell anàs e amenàs son bestiar a la ora  
Ex 3,1  bestiar a la ora devers lo desert,  ell vench en lo munt de Déu, en Horep. 2 E 
Ex 3,2  Horep. 2 E nostre Senyor aparech a  ell en flama de foch enmig de una  
Ex 3,4 E dix [*]: 4 [*] –Moysès, Moysès! E  ell respòs: –Ací són. 5 Dix a ell: –No t’ 
Ex 3,5  E ell respòs: –Ací són. 5 Dix a  ell: –No t’ecosta ací. Descalsa’t lo  
Ex 3,20 per mà podarosa. 20 E yo mostraré a  ell la mia mà, e percudiré Agipte en totes 
Ex 4,2  a tu nostre Senyor.” 2 Dix Déu a  ell: –Què’s axò que tens en la mà tua? E  
Ex 4,2  ’s axò que tens en la mà tua? E  ell respòs: –Verge. 3 Dix nostre Senyor:  
Ex 4,11  e só tart de lengua. 11 Dix Déu a  ell: –Qui féu la boqua de ll’home, o qui  
Ex 4,14  encontre teu, e aquell perllerà ab  ell, e veurà tu, e alegrar-se-ha son  
Ex 4,15  -ha son cor. 15 E tu perleràs ab  ell, e posa la mia peraula en la boqua de  
Ex 4,16 E aquell parlarà per tu al poble, e  ell serà en la tua boqua, e tu seràs en  
Ex 4,18  e tornà a Itró, son sogre, e dix a  ell: –Iré ara e tornaré a mos frares en  
Ex 4,21  verge de Déu en la mà. 21 E dix a  ell nostra Senyor: –Com te’n retorneràs  
Ex 4,22  lex lo meu poble. 22 E diràs açò a  ell: “Açò diu nostro Senyor: Mon fill  
Ex 4,24  corech nostre Senyor e volch a  ell auciure. 25 E tantost Siporà pres una  
Ex 5,5  Vejats quanta companya esvaex a  ell! E diguéran a ells: –Molts. E ell dix: 
Ex 5,5 a ell! E diguéran a ells: –Molts. E  ell dix: –Donchs, vejats quant saria ells  
Ex 5,8  bosch la lenya, 8 e ajustats sobre  ell e no l’aminvets res del trebal ne’ls 
Ex 5,17  e fet contra lo teu poble. 17 E  ell respòs: –Vosaltras vagats en  
Ex 6,6  treuré vós [*] de lla servitut d’ ell, e rembré-us ab bras [*] e ab grans  
Ex 6,9  de Israell, los quals no ohíran  ell per rahó del treball de lur sparit e  
Ex 6,20 Jacobech, sa tia, la qual infantà a  ell Aron e Moysèn e Marian. Fóran los anys 
Ex 6,25  filles de Putiell, le quall parí a  ell Fineàs. E aquests són prínceps de lles 
Ex 7,15  que no vol lexar lo poble. 15 Vé a  ell al matí, e axiràs a les ayguas e  
Ex 7,15  a les ayguas e staràs encontra  ell a lla riba dell flum, e la vergua la  
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Ex 7,16 portaràs en la tua mà, 16 e diràs a  ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, me ha  
Ex 8,1  Moysèn: –Intra a Farahó e digues a  ell: “Açò diu nostra Senyor: Lexa anar lo  
Ex 8,10  respòs: –Fes ço que’t plàcia. Dix  ell: –Yo faré axí com la tua peraula, per  
Ex 8,20  e †stà† a les ayguas, e diràs a  ell: “Açò diu Déu: Lexa anar lo meu poble  
Ex 9,1  Moysèn: –Entra a Farahó, e parla a  ell e dix: “Açò diu nostre Senyor Déu dels 
Ex 9,13  e està devant Faraó, e digues a  ell: “Açò diu nostro Senyor [*]: Lexa anar 
Ex 10,1  ço que yo faça aquests senyals en  ell, 2 e que tu ho comtes en les orelles  
Ex 10,3  e Aron a Farahó, e diguéran a  ell: –Açò diu nostro Senyor, [*] dells  
Ex 12,4  que no puga haver anyell, prengua  ell son vaý que és prop de la sua casa,  
Ex 12,7  de lla casa on menjaran  ell. 8 E menjarets les carns en aquella  
Ex 12,11  manyarets cuytosament en la Pàscua  ell a Déu. 12 »E pasaré per terra de  
Ex 12,43  »Nangun hom strany no manuch d’ ell, 44 mas tots vostres serfs e vostres  
Ex 12,45  »Pelegrí ne loguater no manuch d’ ell. 46 »En una casa lo menjarets, e no  
Ex 12,48  no serà sircuncís, no manuch d’ ell. 49 »Aquesta matexa ley serà al nadiu  
Ex 13,19  la ossa de Josep ab si, per ço com  ell conjurà los fills d’Iraell dient:  
Ex 15,1  car gloriosament és engranit, car  ell ha gitat en la mar lo cavall ab son  
Ex 15,2  lo Déu de mon para, e yo axalçaré  ell. 3 Nostra Senyor és axí com hom  
Ex 15,21  tot gloriós e engranaït, cor  ell ha gitat en la mar lo cavall e lo  
Ex 15,25  25 Aquell apellà nostro Senyor, e  ell mostrà a ell un fust; lo quall com l’ 
Ex 15,25  nostro Senyor, e ell mostrà a  ell un fust; lo quall com l’hach mès en  
Ex 15,26  Senyor, ton Déu, e feràs devant  ell ço que dret és, e obayràs los seus  
Ex 16,7  la glòria de nostre Senyor, car  ell oyí lo vostro marmurament contra lo  
Ex 16,8  marmuraments marmurats contra  ell, [*] car no és contra nós lo [*]  
Ex 16,9  “Pujats devant lo Senyor, car  ell ha oÿt lo vostre mermurament.” 10  
Ex 16,19  –Nangú no estoig e’ll matí d’ ell. 20 Aquells qui no’l na creguéran e  
Ex 16,23  e recomptàran-ho a Moysèn, 23 e  ell dix: –Açò és ço que ha perlat Déu: Lo  
Ex 16,32 qual mana Déu: “Umplits un almut d’ ell, e sia guardat a vostres generacions  
Ex 17,10 a Josuè: [*] 10 [*] axí com parlà a  ell Moysèn, e batallà’s contra Amalech. E 
Ex 17,12  pedres, e portàran-les dejús  ell, e ell seya, e Aron e Hur sofarían les 
Ex 17,12  e portàran-les dejús ell, e  ell seya, e Aron e Hur sofarían les mans,  
Ex 18,2  Siporà, muller de Moysèn, la quall  ell havia jaquida, 3 abdós de aquells  
Ex 18,12  Ysraell per ço que menjàsan pa ab  ell devant nostre Senyor. 13 E l’altra  
Ex 18,14 14 Com Jetró, son sogra, viu so qu· ell havia fet [*], dix: –Qu·és açò que tu 
Ex 18,24  en pau. 24 E com Moysèn oý açò,  ell féu tot ço qu·ell li consellà. 25  
Ex 18,24  Moysèn oý açò, ell féu tot ço qu· ell li consellà. 25 Mosèn alegí barons [*] 
Ex 18,26  e so que era molt greu retornava a  ell, e tota pocha cosa jutjàvan ells. 27 E 
Ex 18,27  27 E lexà’nar Moysèn son sogre, e  ell anà-sa’n en sa casa e terra. 19,Tit 
Ex 19,18  que devellava nostro Senyor sobra  ell ab foch, e pujava lo fum de aquell  
Ex 19,19  E Moysèn perlava e Déu responia a  ell. 20 Devellà Déu sobra lo munt de  
Ex 19,21  Com aquell li respongués, 21 dix a  ell: –Devalla e testimonieja ab lo poble  
Ex 21,3 si havia muller, sa muller isqua ab  ell ensemps. 4 E si son senyor darà a ell  
Ex 21,4  ensemps. 4 E si son senyor darà a  ell muller e infantarà fills o filles, la  
Ex 21,4  e sos infants seran del senyor, e  ell exirà per cabal ab son vestit. 5 E si  
Ex 21,6  axir franch”, 6 ofira son senyor a  ell devant lo jutge, e acost-se a la  
Ex 21,6  li la orella ab una lena, e serà a  ell serf enpertostemps. 7 »E si algú  
Ex 21,26  blavesa per blavesa. 26 »E com  ell farà l’ull de son serf o de sa  
Ex 21,29  e no’l tenrà ligat e’nclòs, e  ell auciurà homa o fembra, lo bou sia  
Ex 21,30 mort. 30 E si remsó serà mesa sobra  ell, sia donada per la ànima de aquell, o  
Ex 21,32  E si [*] serventa serà farida per  ell, do a son senyor XXX sicles d’argent, 
Ex 21,36 no guardà aquell son senyor, sertes  ell deu smanar lo bou, e lo bou mort sia  
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Ex 22,3 e s’esdevendrà açò que faça homey,  ell deu morir. E si serà pres aquell que  
Ex 22,3  lo furt e no ha de què ho reta,  ell deu éser venut. 4 E si serà trobat ab  
Ex 22,4  éser venut. 4 E si serà trobat ab  ell so que haurà furtat [*], o sia bou o  
Ex 23,21 en lo loch que t’apella. 21 Guarda  ell e ou la sua veu, e no’t vulles  
Ex 23,21  veu, e no’t vulles contendra ab  ell, car no perdonaré vostres culpas com  
Ex 24,2 acostaran, ne lo poble no hy pug ab  ell. 3 E vench Moysèn e recomtà al pobla  
Ex 24,8  farem, e serem obadients. 8 E  ell pres la sanch que havia reservada e  
Ex 24,16  nostre Senyor sobra Sinaý. E cobrí  ell la nuu per VI dies, e en lo VIIª dia  
Ex 25,30  de fin aur pur. 30 E posaràs sobre  ell altar lo pa de proposició devant mi  
Ex 27,7  en dos lats de l’altar per portar  ell. 8 No soldat, mas va e vach de dintra  
Ex 27,8  mas va e vach de dintra feràs  ell, axí com en lo munt te fou mostrat. 9  
Ex 28,15  axí com la obre de l’ephot. Feràs  ell d’or e de blau e de porpra e de color 
Ex 28,16 vermella e de li tortís. 16 E feràs  ell quadrat en doble, e heurà un palm de  
Ex 28,32  serà lo cabès, e antorn serà d’ ell com a ora d’esberch [*] per ço que no 
Ex 28,41 a Aron, ton frare, e a sos fills ab  ell, e a tots consagreràs les mans e  
Ex 28,43  a Aron e a la sua sament aprés d’ ell. 29,Tit Capítol XXVIII 1 »Aquesta és  
Ex 29,7  e en aquesta manera consegreràs  ell. 8 E acostar-te-has a sos fills de 
Ex 29,25 nostre Senyor, 25 [*] car oferta d’ ell és. 26 Pendràs lo pits del moltó, lo  
Ex 29,29 hauran los fills de aquell aprés d’ ell per ço que en aquella unten e  
Ex 30,1  Capítol XXVIIIIª 1 »E feràs a  ell altar per fer perfum de timiama, e de  
Ex 30,1  timiama, e de fust de satim feràs  ell, 2 e haurà de lonch un colze, e altra  
Ex 30,3  [*] los seus corns, 3 e cobriràs  ell d’aur net, axí com de dins com per  
Ex 30,3 entorn d’él e los corns, e faràs a  ell sercle d’aur entorn 4 e II anelles d’ 
Ex 30,6  -les-has d’aur. 6 E posaràs,  ell devant, l’altar contra lo vell e lo  
Ex 30,7  7 »E Aron perfumerà ensemps sobre  ell de odor suau, perfumerà per lo matí;  
Ex 30,21  múyran. E serà en fur de setgle a  ell e a sa samença per successions. 22-34  
Ex 31,3 Hur, de trip de Judà, 3 e he omplit  ell de sperit de Déu e de saviesa e de  
Ex 31,6 diversitat de fusta. 6 E he donat a  ell per companyó Holiab, fill de  
Ex 31,14 aquell, de mort morà; e qui farà en  ell obra, perirà l’ànima de aquell d’  
Ex 32,5  Aron oý açò, adeficà altar devant  ell, e alçà sa veu e cridà. Dix: –Demà és  
Ex 32,10  és de dura servitut. 10 E ara lexa  ell a mi, e aïrar-s’ha la mia ira  
Ex 32,19  veu és d’hòmens cantans. 19 E com  ell sa acostàs a lla posada, ell viu lo  
Ex 32,19  E com ell sa acostàs a lla posada,  ell viu lo vadell e los bals, e fo molt  
Ex 32,21  aquest poble, que aportases sobra  ell tan gran peccat? 22 Ell respòs: –No s’ 
Ex 32,25 de la gran lageza, per la qual cosa  ell lo costituí nuu entre los stranys,  
Ex 32,25  nuu entre los stranys, (per ço com  ell hi consentí). 26 E stech enmig del  
Ex 32,26  vengue a mi. E ajustàran-sa a  ell tots los fills de Leví, 27 als quals  
Ex 33,9  dentrò al vanir de sa tenda. 9 E  ell entrat en lo tabernacla del testament, 
Ex 33,18 e tu matex he conagut per nom. 18 E  ell dix: –Mostra a mi la tua glòria. 19  
Ex 34,5  Senyor per la nuu, stech Moysèn ab  ell [*] 6 [*] dix: –Senyorador, Senyor Déu 
Ex 34,14 Nostre Senyor és celós, e lo nom d’ ell és Déu sacrificador. 15 No tallaràs  
Ex 34,30  teméran-sa de acostar prop d’ ell. 31 E apallats per ell, retornàran axí 
Ex 34,31  prop d’ell. 31 E apallats per  ell, retornàran axí Aron com los prínceps  
Ex 34,31  prínceps de lles sinagogues. E com  ell los parlàs, 32 vanguéran a ell atrasí  
Ex 34,32  com ell los parlàs, 32 vanguéran a  ell atrasí tots los fills d’Israell, alls 
Ex 34,34  34 E com perlava ab nostre Senyor,  ell lo’s levava, e com axia devant ell,  
Ex 34,34 ell lo’s levava, e com axia devant  ell, ell lo hi tornava, e puys perlava ab  
Ex 34,34  ’s levava, e com axia devant ell,  ell lo hi tornava, e puys perlava ab los  
Ex 34,34  d’Israell totes les coses que a  ell éran menades, 35 cor con veian a l’  
Ex 34,35  -sa, e com perlava ab ells,  ell le’s cobria. 35,Tit Capítol XXXIIII 1 
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Ex 35,2 nostre Senyor, e aquell que ferà en  ell obra, muyra. 3 No ancendràs foch en  
Ex 35,31  del trip de Judà, 31 e ha complit  ell de sparit de Déu e de saviesa e d’  
Ex 36,13  e axí a cada lats de cortines  ell féu L anelles de aur per ço que’s  
Ex 36,16 una matexa masura. 16 De les qualls  ell juny sinch a una part e VI a lla  
Ex 37,27 lats, per ço que posàsan perxes per  ell e que poguésan l’altar portar. 28 E  
Ex 38,22  Moysèn, axí com Déu havia manat a  ell, 23 junyint a ell per compayó Holiab,  
Ex 38,23 Déu havia manat a ell, 23 junyint a  ell per compayó Holiab, fill de Ochimech,  
Ex 39,10  en IIII tires pedres precioses en  ell. En lo primer vers eren sàrdius [*],  
Ex 39,19  moura. E fou fet axí com menà a  ell nostre Senyor. 20 E féran una gonella  
Ex 39,43 éran acabadas axí com havia manat a  ell nostre Senyor. 40,Tit Capítol XXXIXª 1 
Ex 40,25  de la clausta, 25 e perfumà sobra  ell perfum de bona odor, axí com manà Déu  
Lv 1,1  primer 1 E apellà Moysèn e perlà a  ell nostre Senyor del tebernacle del  
Lv 1,3  del testimoni, per ço que plàcia  ell devant nostre Senyor; 4 e posarà la mà 
Lv 1,4  e serà pus acceptabla e a  ell pus profitabla. 5 E degoleran lo  
Lv 1,17  pertirà aquella; e perfumerà sobra  ell l’altar ab la lenya qui és sobra lo  
Lv 3,3  de la tella e tot lo grex que dins  ell és, 4 abdós los ronyons e los lombras, 
Lv 3,6 que oferrà complit e net serà ofert  ell. 7 »E si oferan anyell devant nostre  
Lv 4,35  35 E prengua lo sèu e faça d’ ell axí com sol fer del sèu del moltó qui  
Lv 5,1  de sagrament e serà testimoni que  ell so oyí o hu viu o hy fou consent, si  
Lv 5,6 dell folch o una cabra, e orerà per  ell lo sacerdot [*]. »7 E si no porà  
Lv 5,16  ofirén lo moltó, e serà perdonat a  ell. 17 »Ànima si pecarà per ignorància e  
Lv 5,18  dell paccat. Lo qual ador per  ell, car no sabent ho féu, e serà perdonat 
Lv 6,2  comanda que lli serà feta en fe, e  ell l’haurà rabuda e ell enblarà aquella, 
Lv 6,2 feta en fe, e ell l’haurà rabuda e  ell enblarà aquella, o en alguna manera la 
Lv 6,7  del peccat. 7 E aquell prech per  ell devant lo Senyor e perdó aquell per  
Lv 6,12 qual nodresqua lo sacerdot metén en  ell lenya matí tots dies, e lo holocaust  
Lv 6,28  de lla tera en la qual la carn d’ ell serà cuyta, sia trenquat; e si serà  
Lv 8,7 bisbe de li e lo braguer, e vastí a  ell lo paŀli e demunt li donà l’afot, 8 e 
Lv 8,8 demunt li donà l’afot, 8 e sanyí a  ell ab cordes de ephot, e ab aquells adobà 
Lv 8,9 santificació, axí com havia manat a  ell nostre Senyor. 10 E aportà a ell  
Lv 8,10  a ell nostre Senyor. 10 E aportà a  ell untament d’oli ab lo quall untà lo  
Lv 8,10  lo tabernacle e tot açò que és en  ell, 11 e santifichà ells e salpesà sobra  
Lv 8,11 sobra l’altar VII veguades, e untà  ell e tots sos vaxells [*]. 12-13 [*] 14 E 
Lv 8,28  ho haguésan alçat devant Déu, 28 e  ell pres-ho de les mans de aquels e  
Lv 8,29  en part sua, axí com havia manat a  ell lo Senyor. 30 E pres l’ungent de  
Lv 9,6  farets e aparà a vós la glòria d’ ell. 7 E dix a Aron: –Acosta’t a l’altar 
Lv 9,9  peccat, 9 la sanch dell quall [*]  ell benyà son dit, e toquà’n lo corn de  
Lv 9,18  del poble, e ofariren e portaren a  ell sos fills la sanch, la quall escampà  
Lv 10,6  e a Eletzar e a Ytamar, fills d’ ell, e dix: –Vós no tonrets vostres caps  
Lv 13,8 comdepnar-l’ha per inmunde, si a  ell serà vist. 9-23 [*] 24-26 »[*]  
Lv 13,29  o en la barba nexerà lebra, vega  ell lo sacerdot: 30 E si veu que sia  
Lv 13,30  sia pregon més avall del cuyr e en  ell cabels roigs manuts, ensutzat és, car  
Lv 14,36  la mia casa.” 36 Lo prevera mana a  ell que denege totes les universes coses  
Lv 14,36  de la sua casa abans que entra  ell en aquella e que vege si alguna lepra  
Lv 15,4  leig. 4 Tota la strada en la qual  ell dormirà, e en la qual él siurà,  
Lv 15,5  aquell, lau-sa les vestadures, e  ell, levat ab aygua, serà no nèdeu tro al  
Lv 15,6  tro al vespra. 6 E si siurà alà on  ell ha sagut, ell leverà les sues  
Lv 15,6  6 E si siurà alà on ell ha sagut,  ell leverà les sues vestidures, e ell,  
Lv 15,6  ell leverà les sues vestidures, e  ell, levat en aygua, serà no nèdeu entrò  
Lv 15,14  o II pols de coloms, e devant Déu  ell vendrà a la porta del tabernacle del  
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Lv 15,22  aquella leverà lo seu vestiment, e  ell, levat ab aygua, serà no nèdeu entrò  
Lv 15,24  VII dies, e en tots los lochs on  ell dormirà ensutzerà. 25 »Fembra qui per  
Lv 15,27  ella leverà la sua vestimenta, e  ell, levat ab aygua, serà inmunde entrò al 
Lv 16,19  VII veguades ab lo dit, e denejarà  ell e santificarà ell de totes les  
Lv 16,19  dit, e denejarà ell e santificarà  ell de totes les inmundícies dells fills  
Lv 16,34 de aquells una veguada en l’any. E  ell féu axí con Déu manà a Moysèn. 17,Tit  
Lv 18,23  a nangun animal ne’s mesclarà ab  ell, car leig peccat és. 24 »No siats  
Lv 19,22  I anyell, 22 e preguarà per  ell lo sacerdot [*] al Senyor Déu, [*] e  
Lv 20,5  aquells que hauran consentit en  ell en lo fornicament [*]. 6 »Ànima qui’s 
Lv 21,15  yo són lo Senyor que santifique a  ell. 16 Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 17 
Lv 21,24  e a tot Israell totes coses que a  ell éran stades menades. 22,Tit Capítol  
Lv 22,2  2 –Parle a Aron e als fills d’ ell que’s guàrdan de aquellas coses que  
Lv 22,21  sia; nenguna màcula no serà en  ell. 22 Si serà orb, si haurà trenquat  
Lv 23,3  sant. Nanguna faena no fareu en  ell. Disapte del Senyor és en totes les  
Lv 23,13  13 e [*] seran presentats ab  ell: II delmes de sèmola comolta ab olli  
Lv 23,35  Nanguna obra de servey no fareu en  ell, 36 e per VII dies presentareu  
Lv 24,11  blasmàs lo nom del Senyor e malaýs  ell, amanat fon a Moysès. E nomenà’s la  
Lv 24,19  axí com ha fet axí’n sia fet d’ ell: 20 trencadura per trencadura, vull  
Lv 25,49  son cosí acostat de parantiu; e si  ell se porà raembra, fer-ho porà 50  
Lv 25,52  52 e si de poch, serà comta ab  ell segons lo nombre dels anys, retrà lo  
Lv 25,53 loguer ne rebretran. No aflegiràs a  ell forçadament devant tu. 54 E si per açò 
Ex 4,3 nostre Senyor: –Gita-la en terra.  Ell le hy gità, e tornà colobra, e fugí  
Ex 8,10  Elles romendran fins demà. 10  Ell respòs: –Fes ço que’t plàcia. Dix  
Ex 15,2  la mia lehor és en nostre Senyor.  Ell és fet a mi en salut. Ell és mon Déu,  
Ex 15,2  Senyor. Ell és fet a mi en salut.  Ell és mon Déu, e yo glorificaré lo Déu de 
Ex 32,22  sobra ell tan gran peccat? 22  Ell respòs: –No s’iresqua lo senyor meu.  
Ex 2,10  la mia adobció en loch de fill. E  ella apellà lo nom de aquel Moysèn dient:  
Ex 4,3 tornà colobra, e fugí Moysèn devant  ella. 4 Dix Déu: –Sten la tua mà e pren- 
Ex 6,8  yo levé la mia mà per ço que donàs  ella a Abram e Ysach e Jacob, e yo daré  
Ex 10,5  tota la terra, axí que res de  ella no aparà, e menjaran tot ço que és  
Ex 12,6 dia dell mes aquest, e sacrificaran  ella de tota la mulltitut dells fills d’  
Ex 18,6 ab la muller tua e II fills teus ab  ella. 7 Lo qual axí de casa e sobleguà e  
Ex 21,22  algú d’ells ferrà fembre prenys e  ella se afollerà, e si ella viu, sertes  
Ex 21,22  prenys e ella se afollerà, e si  ella viu, sertes tangut és del dan aytant  
Ex 21,22  és del dan aytant com lo marit d’ ella stimarà e los àrbitres ho jutgeran.  
Ex 22,16 que lla haya sposada [*] dormirà ab  ella, ferà a ella dot e pendrà per muller. 
Ex 22,16 sposada [*] dormirà ab ella, ferà a  ella dot e pendrà per muller. 17 E si lo  
Ex 25,11  e mig de altesa. 11 E cobriràs  ella de fin aur, dins e defora, e feràs  
Ex 25,24  ample, e mig d’alt, 24 e cobriràs  ella d’aur net. E feràs a ella alredador  
Ex 25,24 cobriràs ella d’aur net. E feràs a  ella alredador tot entorn [*] 25 [*] un  
Ex 25,36  36 lurs poms e lurs astas de  ella seran tots de fin aur batadís. 37 E  
Ex 27,21  sobra lo testament. Iŀlumineran  ella Aron e sos fills, axí que crem de  
Ex 31,7  testimoni e la clausta que sobra  ella és, [*] 8 [*] e l’altar de la  
Ex 37,11 11 e cobrí-la d’aur pur. E féu a  ella orla d’aur pur, tot entorn, 12 en la 
Ex 39,29  sagrada †pressa†, e scrivíran en  ella la obra del sant nostre Senyor. 30  
Ex 39,30 del sant nostre Senyor. 30 Strangué  ella ab fill blau ab lo mitra, axí com  
Ex 40,18 la arqua, e posà la cubertura sobra  ella 19 E aportàran l’arqua del  
Lv 2,1  serà la sua oferta, e git demunt  ella oli, e posa-hy ensens, 2 e porta- 
Lv 7,7  serà una ley: als sacerdots que a  ella ofariran pertenyaran. 8 »E’l  
Lv 7,19  e so que serà net sia’n menjat d’ ella. 20 E ànima ensutzada que menjarà de  
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Lv 10,18 lla santadat, e vós dagérets menjar  ella en lo santuari, axí com és manat a  
Lv 12,4  VIII sia circuncís l’infant. 4 E  ella starà en la sanch de la sua  
Lv 12,8 l’altra per peccat, e preguarà per  ella lo sacerdot e axí serà mundada.  
Lv 13,53 en flama de foch. 53 E si veurà que  ella no serà sclatada, 54 man que sien  
Lv 15,20  VII dies. 20 E tothom qui tocharà  ella serà no nèdeu entrò al vespra; 21 e  
Lv 15,23  23 E tot vexell sobra lo qual  ella siurà, qualquequal lo toch levarà les 
Lv 15,24 al vespra. 24 E si l’home jaurà ab  ella en lo temps de lla sanch mestrual,  
Lv 15,27  serà ensutzat, 27 e qui toquarà  ella leverà la sua vestimenta, e ell,  
Lv 15,30 holocaust, e pregarà lo prevera per  ella devant Déu e per la mundícia del seu  
Lv 18,23 no pertisiparàs ne t’anleguiràs ab  ella. La dona no’s sotmetrà a nangun  
Ex 2,8  puga nodrir a tu aquest infant. 8  Ella li dix: –Vé. Anà tantost la macipa,  
Ex 28,14  una tan gran con l’altra, e feràs  ellas d’obra spesa, e deràs les cadenas  
Lv 15,33  sanch, e dels hòmens que jauen ab  ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà Déu a  
Ex 2,19  us sou axí cuytades de venir? 19  Ellas diguéran: –Un home agepcià nos ha  
Ex 1,16  e l’altra, Puà–, 16 manant a  elles: –Quant vós levarets infants a les  
Ex 1,19  no són axí com les egepcianes, car  elles matexas ho saben fer axí bé com nós, 
Ex 1,19  e abans que nós venguam ja han fet  elles. 20 E féu Déu bé a les medrines, e  
Ex 1,21  medrines taméran Déu, adificàran a  elles cases. 22 Manà Farahó a tot lo poble 
Ex 2,18  e abeurà les ovelles. 18 Com  elles foren tornades a Ratxell, para lur,  
Ex 36,17  lla altra. 17 E féu, en cascuna de  elles, L bagues en les unes L, e en les  
Ex 39,6  de unicla encastades en aur, e en  elles éran antalats [*] los noms dels  
Ex 8,9  a mi que trague les granotes?  Elles romendran fins demà. 10 Ell respòs:  
Ex 1,10  de lla terra e que hy antràsan  ells. 11 E matéran sobra ells majorals  
Ex 1,11  antràsan ells. 11 E matéran sobra  ells majorals sobre aquesta obra per so  
Ex 1,11  aquesta obra per so que aflegísan  ells. Adonchs adificàran ciutats als  
Ex 1,14  lo camp e en tota lur obra servían  ells ab duresa de cor. 15 Dix lo rey de  
Ex 3,13  vaig als fills de Israell e diré a  ells: “Lo Déu de vostres paras me tremet a 
Ex 3,13  és lo nom d’equell?”, què diré a  ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui  
Ex 3,14  són qui són. E dix: –Axí diràs a  ells fills d’Iraell: “Que és me tramet a  
Ex 3,16  los vells de Israell, e digues a  ells: “Lo Déus de vostres pares aparaech a 
Ex 3,18 Israell al rey de Agipta, e diràs a  ells: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, apellà 
Ex 3,20  qui són faedores enmig d’ ells, e aprés açò lexarà vós. 21 E yo daré 
Ex 4,28  Senyor per les qualls tramatia a  ells, e lurs senyals que manave fer. 29 E  
Ex 5,3  Senyor, ni Israell no lexaré. 3 E  ells diguéran: –Lo rey de Israell apellà  
Ex 5,4  e en morteldat. 4 E dix a  ells lo rey de Agipta: –Per què Moysèn e  
Ex 5,5 companya esvaex a ell! E diguéran a  ells: –Molts. E ell dix: –Donchs, vejats  
Ex 5,5  dix: –Donchs, vejats quant saria  ells si’ls donàvets repòs de lles obres.  
Ex 5,7 les, axí com debans fèyets; mas que  ells vàjan colir lo restoll en les messes, 
Ex 5,15  los fills d’Iraell [*] diguéran a  ells: –Per què fets açò contra vostres  
Ex 5,21  aximent de Faraó, 21 e diguéran a  ells: –Veja nostro Senyor e jutja so que  
Ex 6,1  Farahó, car ab mà fort m’enmanaré  ells, e ab mà poderosa gitaré ells de lla  
Ex 6,1  ells, e ab mà poderosa gitaré  ells de lla terra sua. 2 E perlà nostre  
Ex 6,3 meu nom Adonay, lo qual fiu saber a  ells, 4 e fiu pati e’ncara fermí ab ells  
Ex 6,4  4 e fiu pati e’ncara fermí ab  ells que daria a ells la terra de Cananan  
Ex 6,4  e’ncara fermí ab ells que daria a  ells la terra de Cananan per perigrinació  
Ex 6,28  e Aron 28 en lo dia que perllà a  ells nostre Senyor en terra de Agipta.  
Ex 7,5  los fills d’Israell del mig d’ ells. 6 E faéran-ho axí Moysèn e Aron  
Ex 8,11  infants e dell teu poble, emperò  ells romendran en lo flum. 12 E axíran  
Ex 8,19  anderoÿt lo cor de Farahó, e no oý  ells, axí com havia dit Déu a Moysèn. 20 E 
Ex 8,25 Apellà Farahó Moysèn e Aron e dix a  ells: –Anats e sacrificats al vostra Déu  
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Ex 9,10 las bèsties de Agipta verolla. 10 E  ells stàvan devant Farahó, e prenguéran de 
Ex 9,11  per rahó de lla verola que en  ells era [*]. 12 E Déu anduraý lo cor de  
Ex 9,12  anduraý lo cor de Farahó, e no oí  ells, axí com havia dit Déu a Moysèn. 13 E 
Ex 9,27  Farahó a Moysèn e Aron, e dix a  ells: –Yo he peccat ara, e nostro Senyor  
Ex 10,2  los meus senyals que yo he fets en  ells, sapiats que yo són lo Senyor Déu  
Ex 10,16 Farahó apellà Moysèn e Aron e dix a  ells: –Yo he peccat [*]. 17 Prech-vos  
Ex 10,24  24 E Faraó apellà Moysès e dix a  ells: –Anats e sacreficats al Senyor  
Ex 10,26  ab nós, axí que no hy romandrà d’ ells una ungla, ni de aquellas coses qui  
Ex 10,27  de Farahó, e no volch lexar anar  ells. 28 E dix Farahó a Moysèn: –Pertex- 
Ex 12,3  dels fills d’Iraell, e diets a  ells: “Lo X dia d’aquest mes prengua  
Ex 12,21  tots los vells d’Israell. Dix a  ells: –Anats e prenets un animal per  
Ex 12,27  aquesta relegió?”, 27 vós direts a  ells: “Secrifici pasat és dell Senyor, lo  
Ex 12,30  [*], e fon nade gran clamor entre  ells, car no era nanguna casa en què no  
Ex 12,35  de Israell axí com manà Moysèn a  ells, car demenàran dels agepcians  
Ex 12,38  e mesclaya gran que pugà ab  ells, ovelles e bous e bèsties [*]. 39 E  
Ex 12,42  a nostro Senyor, car adux a  ells de la terra de Agipta; aquesta dèvan  
Ex 13,14 demà “Què és açò?”, tu respondràs a  ells: “En mà fort nos tragué nostre Seyor  
Ex 13,17  si’ls vaés, e que no levàs contra  ells a batalla, e que’lls retornàs en  
Ex 13,21  del desert. 21 E Déu anava devant  ells per mostrar-los la via, de dia en  
Ex 14,3  sobra los fills d’Israell: “Car  ells són torbats en la terra, al desert  
Ex 14,9  los agepcians, acostàran-sa a  ells que posàvan prop la mar, e tots los  
Ex 14,10  e véran los agepcians aprés d’ ells, e taméran-sa fort. Cridàran a  
Ex 14,12  Car molt és millor servir a  ells que morir en lo desert. 13 E dix  
Ex 14,19  la posada d’Israell, e anà detràs  ells, ab ells agualment una colona de nuu  
Ex 14,19  d’Israell, e anà detràs ells, ab  ells agualment una colona de nuu [*]; 20  
Ex 14,23  persaguían-los e intràran aprés  ells, e tots los cavalcants de Farahó e  
Ex 14,25  Israell, car Déu sa conbat per  ells contra nós. 26 Dix Déu a Moysèn:  
Ex 14,28  en la mar, que no’n romàs d’ ells entrò a I. 29 E los fills d’Iraell  
Ex 14,29 la mar en sech, e les ayguas éran a  ells axí com a mur a destra e a sinestra.  
Ex 15,5  són nagats en la Mar Roge, 5 [*] e  ells devellàran en pregon axí com a  
Ex 15,7  la tua irra, la qual devorà  ells axí com a palla, 8 e en l’esparit de 
Ex 15,10 vengut, e la mar los ha cuberts, e  ells són somorgolats com a plom en les  
Ex 15,19 en la Mar Roga, e retornàran demunt  ells les aygües de la mar, e los fills de  
Ex 15,25 los manaments e juhís, e aquí asejà  ells 26 e dix: –Si tu oyràs la veu dell  
Ex 16,12  dels fills d’Israell. Parlla a  ells e digues-los: “Al vespra manjarets  
Ex 16,19  obs a son menjar. 19 Dix Moysèn a  ells: –Nangú no estoig e’ll matí d’ell.  
Ex 16,20 vèrmens e pudents; e fo irat contra  ells Moysèn. 21 Collían-na cascun d’  
Ex 16,21  Moysèn. 21 Collían-na cascun d’ ells per lo matí sengles quarts, aytant  
Ex 18,8  tot lo traball que era sdevengut a  ells en lo camí, e com havia a ells  
Ex 18,8  a ells en lo camí, e com havia a  ells desliurats nostro Senyor. 9 Fon molt  
Ex 18,16 mi [*] 16 [*] per so que yo jutge a  ells, e fas-los a saber los sacrets de  
Ex 18,22  dar consell recontaran a tu, e  ells jutgeran les coses menors; e serà  
Ex 18,26  a ell, e tota pocha cosa jutjàvan  ells. 27 E lexà’nar Moysèn son sogre, e  
Ex 19,2  en lo desert de Sinayí, 2 cor  ells moguéran de Rahabidim e vanguéran tro 
Ex 19,7  ’lls havia dites Déu que digués a  ells. 8 Respòs tot lo poble ensemps: –Tot  
Ex 19,10 Moysèn: –Vé al poble e santificha a  ells vuy e demà, e levaran lurs  
Ex 19,11  apellats en lo dia terç, e [*] a  ells en lo terç dia sobre lo munt de Sinaý 
Ex 19,22  Senyor sían santificats per ço que  ells no sien ferits. 23 Dix Moysèn a Déu:  
Ex 19,23  al munt de Sinaý, car tu has a  ells testimoniejat e’lls has squivats  
Ex 20,5  [*]. 5 »No adorreràs ne suplicaràs  ells ne los colràs, car yo són lo Senyor  
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Ex 21,22 si’s baralaran II hòmens e algú d’ ells ferrà fembre prenys e ella se  
Ex 21,26  serf o de sa serventa e destrovirà  ells, los lex anar franchs [*]; 27 e si  
Ex 23,29  ta servitut. 28 [*] 29 »No gitaré  ells devant la tua cara en un any, ne la  
Ex 23,30  contra tu; 30 poch a poch scamparé  ells devant tu entrò que muntipliques e  
Ex 23,32  aquells devant vós. 32 No faràs ab  ells nangun fermament, ne ab lurs déus. 33 
Ex 24,14  questions, recomtats-les a  ells. 15 E com pujàs Moysèn, cobrí’l la  
Ex 25,15  e null temps no los trauràs d’ ells. 16 E posaràs en la arqua lo  
Ex 25,34  poms a manera de nous, e haurà en  ells poms e flor, 35 e [*] sots les II  
Ex 28,5  a mi axí com a cecerdots. 5 E  ells pendran lo drap de collor [*]  
Ex 28,40  gonelles de drap de li, e feràs a  ells bregués e capels atrasí, a honor e  
Ex 28,41  les mans e santificaràs a  ells, e serviran a mi en ofici de  
Ex 28,42 mi en ofici de sacerdots. 42 E fé a  ells breguers de li per cobrir lur carn de 
Ex 29,1  1 »Aquesta és la cosa que faràs a  ells: »Tu santificaràs a ells a sarvir mi, 
Ex 29,1  faràs a ells: »Tu santificaràs a  ells a sarvir mi, e tu pendràs I vadell e  
Ex 29,4  del testament e levaràs a  ells en aygües. 5 E aduràs a Aron lo  
Ex 29,9 9 a Aron e a sos fills, e posaràs a  ells capells, e seran a mi sacerdots en  
Ex 29,46  sebran que yo són lo Senyor Déu d’ ells, que adugí ells de terra d’Egipta  
Ex 29,46  lo Senyor Déu d’ells, que adugí  ells de terra d’Egipta per so que stigués 
Ex 29,46  d’Egipta per so que stigués entre  ells. Yo só lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  
Ex 29,46  entre ells. Yo só lo Senyor Déu d’ ells. 30,Tit Capítol XXVIIIIª 1 »E feràs a 
Ex 30,12  nostre Senyor, e no serà plagua en  ells quant comptats seran. 13 Açò darà  
Ex 31,13  als fills de Israell, e digues a  ells: “Guardat-vos que’ll disapta meu  
Ex 32,4  e féu-sa un vadel fonadís. E  ells diguéran: –Aquests són los teus déus, 
Ex 32,8  pertits de la via que mostrist a  ells. Han fet a ci un vadell d’escança, e 
Ex 32,10  e aïrar-s’ha la mia ira contra  ells, e deliré ells, e faré a tu en gent  
Ex 32,10 ha la mia ira contra ells, e deliré  ells, e faré a tu en gent gran. 11 E  
Ex 32,12  los agepcians: “Per mal trasch  ells de nostre poder, per auciura ells en  
Ex 32,12  ells de nostre poder, per auciura  ells en les muntanyes [*]?” Repòs-sa la  
Ex 32,31  contra tu, per ço com han fet a  ells déus d’aur. Perdona’ls esta arada.  
Ex 32,34  revidar vasitaré aquest peccat en  ells. 35 E farí nostre Senyor lo poble per 
Ex 33,4  e no mès nengú son preu sobra  ells. 5 E dix nostre Senyor a Moysèn:  
Ex 33,10  devant lo tabernacle. E stàvan  ells aquí e adoràvan defora lurs  
Ex 34,12  terra no faces amistances, car  ells són a tu en roÿna, 13 mas destroviràs 
Ex 34,35  maravalaven-sa, e com perlava ab  ells, ell le’s cobria. 35,Tit Capítol  
Ex 35,1  dels fills d’Israell e dix a  ells: –Aquestes són les coses que mana  
Ex 36,2  manà fer. 2 E com apellàs Moysèn a  ells, e encara a tots los hòmens ensemps  
Ex 36,3 grat s’hi ofarían obrar, 3 liurà a  ells tots los universos dons dels fills d’ 
Ex 36,38  e los fonaments, ço és, ço an què  ells stàvan, que éran fichats en terra,  
Ex 39,43  d’Israell. 43 E Moysès banaý a  ells com viu que totes aquestes coses éran 
Lv 1,2  alls fills d’Israell e digues a  ells: »Home que oferrà de vosaltres a  
Lv 7,4  los ronyons, e lo sèu demunt  ells, e la tella e aquell del fetge [*], 5 
Lv 7,15  de lla sanch, 15 la carn del qual  ells menjaran [*], e no romangua d’éls  
Lv 7,35  en lo dia que Moysèn ordonà a  ells en ofici de prevera, 36 que manà a  
Lv 7,36  en ofici de prevera, 36 que manà a  ells lo Senyor donar alls fills d’Israell 
Lv 8,6  ofarí Aron e sos fills e levà  ells ab aygua, 7 e vastí-li lo vastiment 
Lv 8,11  açò que és en ell, 11 e santifichà  ells e salpesà sobra l’altar VII  
Lv 8,31  [*]. 31 E com hach santificats  ells e lurs vestiments, manà a ells dient: 
Lv 8,31  ells e lurs vestiments, manà a  ells dient: –Collets les carns fora del  
Lv 8,31  dient: “Aron e sos fills mengaran  ells.” 32 E ço que romendrà de la carn e  
Lv 10,2  foch de nostre Senyor e cremà a  ells, e foren morts devant Déu. 3 Dix  
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Lv 10,4  Ozibell, avoncle de Aron, e dix a  ells: –Anats e prenets vostres frares  
Lv 10,7  de lla santa onzió és sobra vós. E  ells féran tot ço que manà Moysèn. 8 E dix 
Lv 11,32  al vespra. 32 »E qui caurà sobra  ells que sían morts serà ensutzat, axí  
Lv 11,34  si serà gitada aygua demunt  ells serà no nèdeu [*]. 35-37 [*]  
Lv 12,2  als fils d’Israell e digues a  ells: »Fembra que haurà consabut per  
Lv 15,31  lo meu tabernacle que és entre  ells. 32 Aquesta és la ley de aquells que  
Lv 17,2  los fills d’Israell e digues a  ells: Aquesta és la peraule que manà Déu  
Lv 17,7  e aquells que seran aprés d’ ells. 8 »E a’quells dix: Home de lla casa 
Lv 18,2  als fills d’Israell. Diràs a  ells: »Yo són Senyor Déu vostro. 3 Sagons  
Lv 19,2  dels fills d’Iraell e diràs a  ells: »Sans siau, car yo sant só, Senyor  
Lv 20,6  ydolàtrechs e haurà fornicat ab  ells, posaré la mia cara [*] e mataré  
Lv 20,13 muyra; la sanch de aquels sia sobra  ells. 14-16 [*] 17 »Qui pendrà sa  
Lv 20,24 vosaltres parle: Posaÿu la terra de  ells, la qual donaré a vosaltres en  
Lv 20,27  sían alipidats; la sanch lur en  ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de cert 
Lv 21,1  sacerdots fills de Aron e direts a  ells: »No s’ansutza lo sacerdot en les  
Lv 21,23  Yo són lo Senyor qui santifich a  ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e als fills  
Lv 22,2  lo nom dels santificats a mi que  ells presenten. Yo són lo Senyor. 3  
Lv 22,3  Yo són lo Senyor. 3 »Digues a  ells e an aquells que vendran aprés d’  
Lv 22,3  e an aquells que vendran aprés d’ ells: »Tot hom qui s’acostarà de vostra  
Lv 22,16  Yo són lo Senyor que santifich a  ells. 17 Parlà lo Senyor a Moysèn dient:  
Lv 22,18 [*] e als fills d’Israell. Diràs a  ells: »Home de la casa de Israell e dells  
Lv 23,2  als fills d’Israell. Diràs a  ells: »Aquestes són les festes dell Senyor 
Lv 23,10  als fills d’Israell. Diràs a  ells: »Com serets entrats en la terra la  
Lv 24,7  los poseràs, 7 e poseràs sobra  ells perfum molt pur perquè sia pa en  
Lv 25,2  als fills de Israell e diràs a  ells: »Quant intrats serets en la terra la 
Lv 26,41  a mi. 41 Caminaré yo donchs contra  ells e amanaré a ells en la terra  
Lv 26,41  yo donchs contra ells e amanaré a  ells en la terra batalívol entrò a tant  
Lv 26,43  43 la qual com serà lexada per  ells conplaurà a si en los disaptas seus  
Lv 26,43  disaptas seus sofirent soladat per  ells; e preguaran ells per los lurs  
Lv 26,43  soladat per ells; e preguaran  ells per los lurs peccats per tant com  
Lv 26,44  e que fos trancat lo meu pacta ab  ells, car yo són lo Senyor Déu d’ells, 45 
Lv 26,44  ells, car yo són lo Senyor Déu d’ ells, 45 e remenbrar-m’he de la mia  
Lv 26,45  de les gens perquè fos Déu d’ ells. Yo són lo Senyor Déu. »Aquests són  
Ex 19,16  16 E com fon lo terç dia [*],  els comensàran oyr trons e lamps, e la  
Ex 7,12  [*], 12 e gitàran cascuns d’ éls sa vergua, e tornàran colobres; mas la 
Ex 13,22  cascun temps. 22 No’s partia d’ éls, de dia la colona de la nuu ne la  
Ex 29,5  de ephot e l’hosen, †e adobaràs  éls en adobament de l’ephot†, 6 e metràs  
Ex 29,45  dels fills d’Iraell e seré Déu d’ éls, 46 e sebran que yo són lo Senyor Déu  
Lv 7,15 ells menjaran [*], e no romangua d’ éls nanguna cosa entrò al matí. 16 »Si  
Lv 20,12  ha comès; la sanch [*] sia sobra  éls. 13 »Qui dormirà ab mascle ab  
Lv 25,34  34 e les villes fora ciutat d’ éls no les vendran, car posació per  
Lv 26,36  doneran pahor en los coratges d’ éls en les regions dels contraris; los  
Ex 38,5  pesasen per les perxes a portar l’ eltar, 6 les qualls féu de fust de satim e 
Lv 8,28  de aquels e perfumà’n sobre l’ eltar de l’holocaust per so com era  
Lv 8,30 de untadura e la sanch que sobre l’ eltar havia scampada, e gità-la sobra  
Ex 22,1 seu. 22,Tit Capítol XXI 1 E si algú  emblarà ovella o bou e l’auciurà o’l  
Ex 28,7  7 ab dues les spatlles junyents d’ emdoses sos stremps, axí que tornen en I.  
Ex 6,23 E pres Aron muller Elisebe filla de  Eminedab, [*] e Buy e Alazar e Tamar. 24  
Ex 8,11  teus infants e dell teu poble,  emperò ells romendran en lo flum. 12 E  
Ex 8,29  e a sos serfs e a son poble demà;  emperò guarda’t que d’aquí avant no  



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

298 
 

Ex 21,19  serà ignocent aquell qui’l farí,  emperò que satisfaça en aquel les  
Ex 29,2  levat, que sia untat de oli [*];  emperò tot açò feràs de farina de forment. 
Ex 29,14  lo tabernacle; 14 e la carn,  emperò, del vadell, e lo cuyr e la femta e 
Ex 32,34 mi, yo’l rauré de mon libre. 34 Tu  emperò vé e digues en aquest poble ço que  
Ex 38,26 anys [*], DCIIIMªDL pesos. 26 Fóran  emperò C quintars d’argent, dels quals  
Lv 7,16  nanguna cosa entrò al matí. 16 »Si  emperò alguna cosa per volentat serà  
Lv 19,20  sia sclava, encara que sia noble  emperò ab preu no remuda ni donada a  
Lv 26,44  mies leys hauran viltengudes. 44 E  emperò com seran en la terra batalívol,  
Lv 4,21  de ll’altar [*]. 19-20 [*] 21  Emperò la vadell aporten-lo fora de la  
Ex 1,1 dels fills de Israell qui venguéran  en Egipte ab Jacob, cascú ab sa casada hi  
Ex 1,5  cuxa de Jacob LXXV. E Josep ja era  en Egipte. 6 Murí Josep e tots sos frares  
Ex 1,8  e complíran la terra. 8 E levà’s  en le terra de Egipte rey nou, lo qual no  
Ex 1,12  de Farahó: Phiroen, Remercès. 12 E  en quant més los opromien, eytant més  
Ex 1,13  13 E los agepcians haguéran  en oy los fills de Israell, e opremien-  
Ex 1,14  mesclat ab palla, e ab tot servey  en lo camp e en tota lur obra servían ells 
Ex 1,14 palla, e ab tot servey en lo camp e  en tota lur obra servían ells ab duresa de 
Ex 1,16  vós levarets infants a les juÿes  en temps de lur perir, si serà l’infant  
Ex 1,22  mascle nexerà, sia gitat  en lo flum, e si és fembra, restaurats-  
Ex 2,3 -hi l’infant dins, e posàran-la  en la rebegina sobra la vora del flum. 4 E 
Ex 2,5  filla de Farahó per ço que·s levàs  en lo flum, e les sues mecipes anàvan  
Ex 2,5  flum. Com la infanta viu la caxeta  en lo riu, tramès-hi una de ses mecipes. 
Ex 2,10 ma bé, 10 car ell ha la mia adobció  en loch de fill. E ella apellà lo nom de  
Ex 2,12  [*] aucís lo egepcià e ameguà’l  en la erena. 13 E axí en lo segon jorn, e  
Ex 2,13  e ameguà’l en la erena. 13 E axí  en lo segon jorn, e viu II hebreus qui’s  
Ex 2,13  II hebreus qui’s barelàvan, e dix  en aquell qui havia lo tort: –Per què fers 
Ex 2,15  fogí Moysèn devant Farahó, e stech  en terra de Median, e asec-sa prop del  
Ex 2,22  apellà Garson dient: «Peragrí fuy  en terra stranya.» E puys hach-ne un  
Ex 2,23  per rahó del treball que havían  en la obra, e cridàran. E lur crit muntà a 
Ex 3,1  la ora devers lo desert, ell vench  en lo munt de Déu, en Horep. 2 E nostre  
Ex 3,1  ell vench en lo munt de Déu,  en Horep. 2 E nostre Senyor aparech a ell  
Ex 3,2  2 E nostre Senyor aparech a ell  en flama de foch enmig de una romeguera, e 
Ex 3,5  calsament de tos peus, que lo loch  en què stàs terra santa és. 6 E dix: –Yo  
Ex 3,7  –Yo viu la aflicció del meu poble  en Agipta, e oyí la lur clamor per raó de  
Ex 3,7 duresa de aquells qui’lls opromían  en les lurs obres, 8 e yo sé la lur  
Ex 3,8 aportar-los-he de aquella terra  en terra bona e delitosa, terra fluent de  
Ex 3,15  és lo meu memorial de generació  en generació.” 16 Vé, ajusta los vells de  
Ex 3,16 les coses que són sdevengudes a vós  en Agipta, 17 e dix que aportaré vós de la 
Ex 3,17  vós de la aflecció de Agipta  en terra de Canan, hateu e amoreu e  
Ex 3,20 a ell la mia mà, e percudiré Agipte  en totes les mies meravelles qui són  
Ex 4,2 Dix Déu a ell: –Què’s axò que tens  en la mà tua? E ell respòs: –Verge. 3 Dix  
Ex 4,3  3 Dix nostre Senyor: –Gita-la  en terra. Ell le hy gità, e tornà colobra, 
Ex 4,6  veguada nostre Senyor: –Mit ta mà  en ton si. E com la hy hach mesa, trach- 
Ex 4,7 a neu. 7 Dix-li Déu: –Torna la mà  en ton si. E tornà-la-hy, e trasch-  
Ex 4,9  prin la aygua del flum e gita-la  en lo foch, e tota aquella dell flum  
Ex 4,9  e tota aquella dell flum tornerà  en sanch. 10 Dix Moysèn: –Prech-te, mon  
Ex 4,12  hu he fet yo? 12 Ara vé, e yo seré  en la tua boqua e ansenyar-t’he què  
Ex 4,15  ab ell, e posa la mia peraula  en la boqua de aquell, e yo seré en la tua 
Ex 4,15  en la boqua de aquell, e yo seré  en la tua boqua e en la sua, e mostraré a  
Ex 4,15 aquell, e yo seré en la tua boqua e  en la sua, e mostraré a vosaltres què  
Ex 4,16 parlarà per tu al poble, e ell serà  en la tua boqua, e tu seràs en aqueles  
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Ex 4,16  serà en la tua boqua, e tu seràs  en aqueles coses que pertànyan a Déu. 17 E 
Ex 4,18  –Iré ara e tornaré a mos frares  en Agipta, e veuré si encara són vius. Al  
Ex 4,18  encara són vius. Al qual dix: –Vé  en pau. 19 Dix Déu a Moysèn en Madian: –Vé 
Ex 4,19  –Vé en pau. 19 Dix Déu a Moysèn  en Madian: –Vé e torna-te’n a Agipta,  
Ex 4,20  posà aquells sobre un asa, e tornà  en Agipta portant la verge de Déu en la  
Ex 4,20  en Agipta portant la verge de Déu  en la mà. 21 E dix a ell nostra Senyor:  
Ex 4,21  Senyor: –Com te’n retorneràs  en Agipta, veges tots los senyals que t’  
Ex 4,21  que t’he mostrats e que he posats  en la tua mà, e feràs aquells devant  
Ex 4,24  [*]. 23 [*]” 24 E com anàs  en son camí e fos l’alberguada, corech  
Ex 4,27  Déu a Aron: –Ix ancontre de Moysèn  en lo desert. Lo qual li axí a carere en  
Ex 4,27  lo desert. Lo qual li axí a carere  en lo munt de Déu e besà-llo. 28 E  
Ex 5,1  meu poble per so que sacrifícan mi  en lo desert.” 2 E aquell respòs: –Qui és  
Ex 5,3  que per venture no sdevengua a nós  en pastalència e en morteldat. 4 E dix a  
Ex 5,3 no sdevengua a nós en pastalència e  en morteldat. 4 E dix a ells lo rey de  
Ex 5,6  repòs de lles obres. 6 E manà  en aquell dia lo majoral e als altres: 7  
Ex 5,7 mas que ells vàjan colir lo restoll  en les messes, e al bosch la lenya, 8 e  
Ex 5,11  vós palla. 11 Anats e cullits-na  en qualqua loch que vós na pugats haver, e 
Ex 5,17  17 E ell respòs: –Vosaltras vagats  en ociositat, e per amor de açò diets:  
Ex 5,21  serfs, car vós havets mès coltell  en sa mà per auciura nós. 22 E retornà  
Ex 5,23  entrat a Farahó per ço que perlàs  en lo teu nom, has opromut lo teu poble e  
Ex 6,3  a Abram e a Ysach e a Jacob  en Déu totpoderós, e en lo meu nom Adonay, 
Ex 6,3  e a Jacob en Déu totpoderós, e  en lo meu nom Adonay, lo qual fiu saber a  
Ex 6,4  per perigrinació de aquells,  en la quall foren peregrins e stranys. 5  
Ex 6,7 ab grans juýs, 7 e pendré vós ab mi  en poble, e seré vostra Senyor, e sebrets  
Ex 6,8 dells egepcians, 8 e aportaré a vós  en la terra sobra la quall yo levé la mia  
Ex 6,28  e aquest és Moysès e Aron 28  en lo dia que perllà a ells nostre Senyor  
Ex 6,28 dia que perllà a ells nostre Senyor  en terra de Agipta. Capítol VII 29 E perlà 
Ex 6,30 30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo són  en levis no circunsís. ¿Com ma oyrà  
Ex 7,3  mos senyals e mes meravelles  en la terra de Agipta. 4 E no oyrà a vós  
Ex 7,4  lo rey Farahó, e yo donaré plagua  en Agipte, e trauré les mies hosts e lo  
Ex 7,15  la quall tornà colobra portaràs  en la tua mà, 16 e diràs a ell: “Lo  
Ex 7,16  lo meu poble per ço que sacrifich  en lo desert; e entrò ara no l’has volgut 
Ex 7,17  que yo fir ab la mia verge que és  en la mia mà les aygües del flum: torneran 
Ex 7,17  mà les aygües del flum: torneran  en sanch, 18 e los peys que són en lo flum 
Ex 7,18  en sanch, 18 e los peys que són  en lo flum moran; seran conpodrides les  
Ex 7,19  de lles aygües, per ço que tórnan  en sanch e que sia crúor en tota la terra  
Ex 7,19 que tórnan en sanch e que sia crúor  en tota la terra de Agipta, axí en vaxells 
Ex 7,19  en tota la terra de Agipta, axí  en vaxells de fust com de pedra.” 20 E  
Ex 7,20  sos serfs. Mantinent tornàran  en sanch, 21 e fóran morts tots los peys  
Ex 7,21  fóran morts tots los peys que éran  en lo flum, e podrí lo riu, e no poguéran  
Ex 7,23  23 E tornà-se’n e intrà-sa’n  en la sua casa, e no hy posà son cor  
Ex 8,3  de granotes, e pujaran e antreran  en la tua casa, e en la tua cambra e ton  
Ex 8,3  e antreran en la tua casa, e  en la tua cambra e ton lit, sobra la tua  
Ex 8,3  de tos serfs e del teu poble, e  en los teus forns e en les relíquies dels  
Ex 8,3  teu poble, e en los teus forns e  en les relíquies dels teus menjars, 4 e a  
Ex 8,11  teu poble, emperò ells romendran  en lo flum. 12 E axíran Moisèn e Aron de  
Ex 8,14 e dells camps, 14 e ajustàran-les  en diversos munts, e la terra compodrí. 15 
Ex 8,15  que dat li era rapòs; fou agreujat  en son cor e no oý aquells, axí com havia  
Ex 8,16  la pols de lla terra, e seran poys  en tota la universa terra de Egipta.” 17 E 
Ex 8,21  yo tramatré a tu [*] e ton poble e  en totes les tues casas tot linatja de  
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Ex 8,22 22 En aquell dia yo faré meravelles  en la terra de Gossen, en lo qual és lo  
Ex 8,22  meravelles en la terra de Gossen,  en lo qual és lo meu poble, car no hy  
Ex 8,24 axí, e vanguéran mosques molt males  en la casa de Farahó e de son poble [*], e 
Ex 8,25  –Anats e sacrificats al vostra Déu  en aquesta terra. 26 Dix Moysès: –No’s  
Ex 8,32  anduraït lo cor de Farahó, axí que  en aquesta veguada no lexà anar lo pobla.  
Ex 9,5  farà nostro Senyor aquesta cosa  en terra. 6 E féu nostro Senyor la cosa  
Ex 9,6 E féu nostro Senyor la cosa aquesta  en l’altra dia, que foren morts tots los  
Ex 9,10  fou feta verola e vexigues  en tots los hòmens e en totes les bèsties. 
Ex 9,10  e vexigues en tots los hòmens e  en totes les bèsties. 11 E no poguéran los 
Ex 9,11  Moysèn per rahó de lla verola que  en ells era [*]. 12 E Déu anduraý lo cor  
Ex 9,16  e que sia recomptat lo meu nom  en tota la terra. 17 ¿E encara retens lo  
Ex 9,18  poble [*]? 18 Vet que jo faré [*]  en aquesta hora ploura pedruscada major e  
Ex 9,18  major e més que no fou negun temps  en Agipta, despuys que fo fundada la terra 
Ex 9,18  que fo fundada la terra entrò  en aquest present temps. 19 Donques,  
Ex 9,19  ara ton bastiar e tot ço que és  en lo camp, [*] car tot ço e quant serà  
Ex 9,22  lo cel per ço que sia padruscha  en tota la universa terra de Agipta, sobra 
Ex 9,24  la terra de Agipta, 24 [*] e fo  en cantitat que anch nangun temps no fonch 
Ex 9,25  tanta [*]. 25 [*] tot ço que trobà  en los camps, de l’home entrò a la  
Ex 9,26  regió tranchà le padrusca, 26 sols  en la terra de Gosen, on éran los fills d’ 
Ex 9,28  per ço que lex anar vós e que  en nanguna manera de aquí avant no  
Ex 10,1  per ço que yo faça aquests senyals  en ell, 2 e que tu ho comtes en les  
Ex 10,2  en ell, 2 e que tu ho comtes  en les orelles dels fills de Israell. E de 
Ex 10,2  coses que són antravengudes  en Agipte, los meus senyals que yo he fets 
Ex 10,2  los meus senyals que yo he fets  en ells, sapiats que yo són lo Senyor Déu  
Ex 10,4 que yo aduré [*] de terra lengostes  en la tua casa 5 enaxí que cobriran tota  
Ex 10,5 e reuran tots los arbres que’s fan  en los camps, 6 e ompliran les casas tuas  
Ex 10,19 féu levar les lagostes e gità totes  en la Mar Roiga, axí que no’n romàs una  
Ex 10,19  Mar Roiga, axí que no’n romàs una  en totes les fins de Agipte. 20 E anduraý  
Ex 10,22  e fóran fetes tenebres horibles  en tota la universa terra de Agipta per  
Ex 10,23  frare ne’s podia moura dell loch  en què era, saul aquells d’Israell [*].  
Ex 10,25  [*]. 25 Dix Moysès: –¿Tu deràs  en nostres sacrificis holocausts que  
Ex 10,26  què davem sacreficar fins tant  en aquell loch siam aparaguts. 27 Enduraý  
Ex 10,28  avant no veges le mia cara, que  en qual dia ma vendràs devant, morràs. 29  
Ex 11,3  Moysès gran baró meravallosament  en terra de Agipta, devant [*] Farahó e  
Ex 11,4  Senyor: “En la miga nit entraré  en Agipta, 5 e moran tots los primers nats 
Ex 11,6  les bèsties. 6 E serà gran clamor  en tota la universa terra de Agipta, tal  
Ex 11,9  per molts de senyals que fàsan  en la terra de Egipte. 10 Moysèn e Aron  
Ex 12,1  XII 1 E Déu dix a Moysèn e Aron  en terra de Agipte: 2 –Lo mes aquest és a  
Ex 12,4  lurs casas. 4 E si algú serà manor  en nombra que no puga haver anyell,  
Ex 12,6 la mulltitut dells fills d’Israell  en lo vespra. 7 E pendran de lla sanch d’ 
Ex 12,7  -n’han sobra cascuna porta e  en los sobralindars de lla casa on  
Ex 12,8  ell. 8 E menjarets les carns  en aquella nit, rostides ab foch, [*] ab  
Ex 12,9 menjarets d’él que sia cru ne cuyt  en aygua, mas solament rostit al foch [*]. 
Ex 12,11  sían sints, e hajats calsaments  en vostres peus e bastó en vostres mans; e 
Ex 12,11  calsaments en vostres peus e bastó  en vostres mans; e manyarets cuytosament  
Ex 12,11  mans; e manyarets cuytosament  en la Pàscua ell a Déu. 12 »E pasaré per  
Ex 12,12  12 »E pasaré per terra de Agipta e  en le nit aquesta faré tots los primers  
Ex 12,12  aquesta faré tots los primers nats  en la terra de Agipta, de l’hom entrò a  
Ex 12,13  Senyor. 13 E vasaré la sanch a vós  en senyal sobra les cases que vós sots  
Ex 12,14 Agipta. 14 E vós haurets aquell dia  en remenbrança e salabrerets aquest dia en 
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Ex 12,14  e salabrerets aquest dia  en festa a Déu en les vostres generacions, 
Ex 12,14  aquest dia en festa a Déu  en les vostres generacions, en fur de  
Ex 12,14  a Déu en les vostres generacions,  en fur de setgle. 15 »E per VII dies  
Ex 12,15 alís, e lo primer dia no serà levat  en les vostres casas. Aquella ànima serà  
Ex 12,17 menjar. 17 E observats lo alís, cor  en força del dia aquest traguí vostres  
Ex 12,17  Agipta, e guardarets lo dia aquest  en vostres generacions en fur perdurabla.  
Ex 12,17  dia aquest en vostres generacions  en fur perdurabla. 18 En lo primer mes e  
Ex 12,18  perdurabla. 18 En lo primer mes e  en lo XIIIIª dia del mes, en lo vespra,  
Ex 12,18  mes e en lo XIIIIª dia del mes,  en lo vespra, menjarets l’alís entrò a  
Ex 12,19 19 Per VII dies levat no sia trobat  en les vostres casas. Aquell que menjarà  
Ex 12,22 de una menada de hysop, e mullerets  en la sanch, e salpasar-n’hets lo  
Ex 12,23  [*] no lexarà [*] vanir  en les vostres casas [*]. 24 Tu guarda  
Ex 12,25  enpertostemps. 25 E com entreràs  en la terra la quall nostro Senyor és  
Ex 12,27  les casas dells fills d’Iraell  en Agipta, farint los agepcians e les  
Ex 12,29 Déu a Moysès e Aron. 29 E fonch fet  en la miga nit que farí nostra Senyor tots 
Ex 12,29  nat [*] de lles catives que éran  en càrser, e tots los primers nats de lles 
Ex 12,30 entre ells, car no era nanguna casa  en què no hagués mort. 31 Cridà Farahó a  
Ex 12,31  31 Cridà Farahó a Moysèn e Aron  en aquella nit e dix: –Levats-vos e  
Ex 12,32  com havets perllat. Anats-vos- en e banaÿts mi. 33 E sforçà’s Agipta de  
Ex 12,37  lus fills d’Israell, d’Arammasès  en Sachor, DCMª hòmens sens infants e  
Ex 12,40  que los fills d’Israell féran  en Agipte fon CCCCXXX anys; 41 los quals  
Ex 12,41  41 los quals com fóran complits,  en aquell matex dia exí tota la host de  
Ex 12,42  los hòmens dells fills d’Israell  en lurs generacions. 43 Dix Déu a Moysèn e 
Ex 12,48  algun pelegrí volrà passar ab [*]  en companya e volrà fer Pàscua a Déu,  
Ex 13,2  a mi lo primer nat qui obre vullva  en los fills d’Israell, axí és dels  
Ex 13,3 Irell: –Remenbrats-vos aquest dia  en lo qual sots axits de Agipta, de casa  
Ex 13,3 de Agipta, de casa de servitut, car  en mà fort vos n’ha trets Déu d’aquest  
Ex 13,5  spiga, 5 e us matrà nostro Senyor  en la terra dels cananeus e dells hateus e 
Ex 13,5  e de mel. E salabrats aquest dia  en cascuna de vostras casas en aquest mes. 
Ex 13,5  dia en cascuna de vostras casas  en aquest mes. 6 VII dies menjareu alís  
Ex 13,6  6 VII dies menjareu alís nèdeus, e  en lo VII dia sarà la festa del Senyor. 7  
Ex 13,7  aparà a tu nanguna cosa levada ne  en les tues encontrades. 8 E recomptats  
Ex 13,8  encontrades. 8 E recomptats [*]  en aquell dia e diràs: “Aquest és lo dia  
Ex 13,9  de Agipta.” 9 E serà quax senyal  en la tua mà e quax remenbrança devant  
Ex 13,9  lig de nostre Senyor sia tostemps  en la tua boqua, car ab fort mà tragué a  
Ex 13,10  10 Per la quall cosa tu guardaràs  en aquesta manera lo fur aquest en son  
Ex 13,10  en aquesta manera lo fur aquest  en son temps, d’any en any. 11 »E com ta  
Ex 13,10  lo fur aquest en son temps, d’any  en any. 11 »E com ta metrà nostre Senyor  
Ex 13,11  11 »E com ta metrà nostre Senyor  en la terra dels cananeus, segons que ha  
Ex 13,12 e tots aquells qui són primers nats  en les tues ovelles, en qualquequal hauràs 
Ex 13,12  primers nats en les tues ovelles,  en qualquequal hauràs mascle consegreràs  
Ex 13,17 ells a batalla, e que’lls retornàs  en Agipta, 18 mas menà’ls per la via dell 
Ex 13,19  Déu vasitarà vós, portats-vos- en la mia ossa ab vós.» 20 E moguéran-sa 
Ex 13,20 E moguéran-sa de Sachot e pasàran  en Heasom, en los strems de lla fi del  
Ex 13,20 -sa de Sachot e pasàran en Heasom,  en los strems de lla fi del desert. 21 E  
Ex 13,21  per mostrar-los la via, de dia  en una colomna de nuu e de nits en una  
Ex 13,21 dia en una colomna de nuu e de nits  en una colomna de foch, per ço que los  
Ex 14,3  d’Israell: “Car ells són torbats  en la terra, al desert los han closos.”, 4 
Ex 14,4  vos pasaguèscan, e seré glorificat  en Farahó e’n tota la sua host, e sebran  
Ex 14,6 que no servesca a nós? 6 E mès-sa  en carera, e pres tot lo pobla ab si, 7 e  
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Ex 14,9  [*] e tota la universa host era  en Hiroch contra Beelseon. 10 E com sa  
Ex 14,11  –Per ventura no havia sapulcras  en Agipta? ¿Per ço som nós amanats en lo  
Ex 14,11  en Agipta? ¿Per ço som nós amanats  en lo desert, per morir? Per què has  
Ex 14,12  aquesta la peraula que nós te díem  en Agipta dient: “Pertex-ta de nós per  
Ex 14,12  és millor servir a ells que morir  en lo desert. 13 E dix Moysèn al poble:  
Ex 14,16 e que pàsan per mig de lla Mar Roja  en sech. 17 E yo andurayré lo cor de  
Ex 14,17  a vós, e seré glorificat  en Farahó, e en tota la sua host [*]. 18  
Ex 14,17 vós, e seré glorificat en Farahó, e  en tota la sua host [*]. 18 [*] 19 E moch  
Ex 14,21 que bufàs tota la nit, e mès la mar  en sech. E foren les ayguas dapartides, 22 
Ex 14,22  fills d’Iraell per mig de lla mar  en sech, e era la mar axí com a mur a lla  
Ex 14,24  reguardà la posada dells agepcians  en colona de foch e en nuu, destroví la  
Ex 14,24 dells agepcians en colona de foch e  en nuu, destroví la posada dells  
Ex 14,25  dells agepcians, e aportà’lls  en la pregonesa. E diguéran adons los  
Ex 14,27 e retornaran les ayguas [*]. 27 [*]  en lur loch. E los agepcians volguéran  
Ex 14,28  qui’lls pasaguia, aquí naguàran  en la mar, que no’n romàs d’ells entrò a 
Ex 14,29  fills d’Iraell pasàran per la mar  en sech, e les ayguas éran a ells axí com  
Ex 14,30  sinestra. 30 Deliurà nostre Senyor  en aquel dia Israell de la mà dells  
Ex 15,1  és engranit, car ell ha gitat  en la mar lo cavall ab son cavalcador. 2  
Ex 15,2 La mia fortalesa e la mia lehor és  en nostre Senyor. Ell és fet a mi en  
Ex 15,2  en nostre Senyor. Ell és fet a mi  en salut. Ell és mon Déu, e yo glorificaré 
Ex 15,4  de Farahó e tota la sua host gità  en mar, e tots los alets prínceps de  
Ex 15,4  prínceps de aquells són nagats  en la Mar Roge, 5 [*] e ells devellàran en 
Ex 15,5  Mar Roge, 5 [*] e ells devellàran  en pregon axí com a pedra. 6 Senyor, la  
Ex 15,6  Senyor, la tua dreta és agranaïda  en fortalesa, e la tua drestra, Senyor, ha 
Ex 15,7  Senyor, ha farit los anamichs, 7 e  en multitut de la tua glòria has deposats 
Ex 15,8  devorà ells axí com a palla, 8 e  en l’esparit de la tua furor són  
Ex 15,10  e ells són somorgolats com a plom  en les ayguas grans. 11 Senyor, ¿quals  
Ex 15,11 ¿quals dels forts és semblant a tu  en fortalesa, ne qui és semblant a tu en  
Ex 15,11 fortalesa, ne qui és semblant a tu  en granesa e en santedat, terrible e  
Ex 15,11  qui és semblant a tu en granesa e  en santedat, terrible e durabla e faent  
Ex 15,13 ha devorats. 13 Tu fuïst governador  en la tua misericòrdia en lo poble que  
Ex 15,13  governador en la tua misericòrdia  en lo poble que remist, e aportest aquell  
Ex 15,13 poble que remist, e aportest aquell  en la tua fortalesa, en lo teu sant  
Ex 15,13  aquell en la tua fortalesa,  en lo teu sant habitacle. 14 E los pobles  
Ex 15,19  Farahó ab caretes e ab cavalcadors  en la Mar Roga, e retornàran demunt ells  
Ex 15,20  Mariam, sor de Aron, lo temboret  en la mà, e profetitzà. Axíran totes les  
Ex 15,21  e engranaït, cor ell ha gitat  en la mar lo cavall e lo cavallcador. 22  
Ex 15,22  de la Mar Roja, e intràran-se’n  en lo desert de Sur, e anàran III dies per 
Ex 15,23  no trobàran ayguas. 23 E vanguéran  en Marech, e no poguéran beure les ayguas  
Ex 15,25  un fust; lo quall com l’hach mès  en les ayguas, les ayguas tornàran dolces. 
Ex 15,26  sobra vós la malesa que mis  en Agipta. Yo són lo Senyor salvador teu.  
Ex 15,27 Senyor salvador teu. 27 E venguéran  en Helim, on ha XII fonts de aygües e LXX  
Ex 16,1  la multitut dels fills d’Iraell  en lo desert de Sín, lo quall és entre  
Ex 16,1  lo quall és entre Helim e Synaý,  en lo XV dia del mes aprés que fóran axits 
Ex 16,2 Israell contra Moysèn e contra Aron  en lo desert, 3 e diguéran [*]: –Més  
Ex 16,3  morts per la mà de nostre Senyor  en la terra de Agipta, on saýam sobra les  
Ex 16,3  olles de les carns e menjàvam pa  en sadolament. Per què has menats nós en  
Ex 16,3  sadolament. Per què has menats nós  en aquest desert, per ço que aucies tota  
Ex 16,4 per ço que yo’ls asaig si algú irà  en ma ley o no. 5 E en lo die VI colían- 
Ex 16,5  si algú irà en ma ley o no. 5 E  en lo die VI colían-na II tants de asò  
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Ex 16,8  Moysèn: –Nostre Senyor derà a vós  en lo vespra carn, e’l matí pa en  
Ex 16,8 vós en lo vespra carn, e’l matí pa  en sadolament, per ço car ha oÿdes vostres 
Ex 16,8  car ha oÿdes vostres mermuracions,  en los qualls marmuraments marmurats  
Ex 16,10 lla glòria de nostra Senyor aparech  en nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn e dix: 12  
Ex 16,14 tota la fas de lla terra, e aparech  en lo desert una cosa manuda quax radona,  
Ex 16,16  de les vostres ànimes que habítan  en lo tabernacle, axí’n prenets. 17 E  
Ex 16,22  sa levava lo sol, fonia’s. 22 E  en lo dia VIª collían-na dos tants [*].  
Ex 16,24 e no compodrí ne fou trobat vèrmens  en aquells. 25 Dix Moysès: –Menjats aquell 
Ex 16,29  dóna a vós [*] doblament lo menjar  en lo VIª dia. Romangue cascú de vós ab si 
Ex 16,29 matex, e nangú no isque de son loch  en lo dia VII. 30 [*] 31 E apellà la casa  
Ex 16,32 conèguan lo pa que fiu menjar a vós  en lo desert com vos haguí gitats de terra 
Ex 16,33  aytanta magna com n’hi porà caber  en un almut, e stoge’ll devant nostre  
Ex 16,34  a Moysèn, e posà aquell a reservar  en lo tabernacle. 35 Los fills d’Iraell  
Ex 16,35  per XL anys entrò que venguéran  en terra habitable, e aquest manjàran [*]  
Ex 17,1 sagons la peraula de Déu, e posàran  en Rabidim, en lo qual loch no havia aygua 
Ex 17,1  de Déu, e posàran en Rabidim,  en lo qual loch no havia aygua que bagués  
Ex 17,5  dells vells d’Iraell, e aporta  en ta mà la vergua ab la qual farist lo  
Ex 17,8  per conbatra los fills d’Israell  en Rabidí. 9 Dix Moysèn a Josuè: [*] 10  
Ex 17,13 Aflequí Josuè e Amalech e son poble  en boqua de coltell. 14 E dix Déu a  
Ex 17,14 Moysèn: –Escriu açò per remenbrança  en lo libre, e liure-lo en les orelles  
Ex 17,14  en lo libre, e liure-lo  en les orelles de Josuè. Jo daliré la  
Ex 17,16  serà contra Amalech de generació  en generació. 18,Tit Capítol XVIII 1 E com 
Ex 18,3  dient [*]: «Strany fuy e palagrí  en la terra aliena», 4 e l’altra havia  
Ex 18,5 los fills e ab la muller de Moysèn,  en lo desert, on era la posada prop del  
Ex 18,7  pacificables. Com fóran intrats  en lo tabernacle, 8 comptà Moysèn a son  
Ex 18,8 lo traball que era sdevengut a ells  en lo camí, e com havia a ells desliurats  
Ex 18,18  és bona la cosa que tu fas, 18 e  en va te consumes, tu e lo poble aquest  
Ex 18,19  e serà Déu ab tu: sies tu al poble  en aquelles coses que pertanyen a Déu [*], 
Ex 18,21  hòmens poderosos e temens Déu,  en los quals sia veritat, que hajan en oy  
Ex 18,21 en los quals sia veritat, que hajan  en oy avarísia, e de aquells ordona  
Ex 18,23  tot aquest poble poràs menar cascú  en son loch en pau. 24 E com Moysèn oý  
Ex 18,23 poble poràs menar cascú en son loch  en pau. 24 E com Moysèn oý açò, ell féu  
Ex 18,27 Moysèn son sogre, e ell anà-sa’n  en sa casa e terra. 19,Tit Capítol XVIIIIª 
Ex 19,1 e terra. 19,Tit Capítol XVIIIIª 1 E  en lo mes terç de l’eximent d’Iraell de  
Ex 19,1  d’Iraell de la terra de Agipta,  en lo dia aquest, venguéran en lo desert  
Ex 19,1 Agipta, en lo dia aquest, venguéran  en lo desert de Sinayí, 2 cor ells  
Ex 19,2 de Sinaý, e faéran tendes e posades  en aquell loch, e devés la ragió del munt. 
Ex 19,6  tota la terra, 6 e vós serets a mi  en regna sacerdotal e gent santa.”  
Ex 19,9 9 dix-li Déu: –Ya ara vendré a tu  en una caliga de nuu per ço que m’oja  
Ex 19,11 lurs vestadures, 11 e sien apellats  en lo dia terç, e [*] a ells en lo terç  
Ex 19,11  en lo dia terç, e [*] a ells  en lo terç dia sobre lo munt de Sinaý  
Ex 19,20 Devellà Déu sobra lo munt de Sinaý,  en la suminat del munt, e apellà Moysèn en 
Ex 19,20  suminat del munt, e apellà Moysèn  en lo cap de aquell. Com aquell li  
Ex 20,4  [*] nanguna semblança que sían  en los cels desús ne en la terra dejús  
Ex 20,4  que sían en los cels desús ne  en la terra dejús [*]. 5 »No adorreràs ne  
Ex 20,5  vesit les iniquitats dells paras  en los fills en la terça e en la quarta  
Ex 20,5 iniquitats dells paras en los fills  en la terça e en la quarta generació de  
Ex 20,5  paras en los fills en la terça e  en la quarta generació de aquells qui han  
Ex 20,5 quarta generació de aquells qui han  en oy a mi, 6 e fas misericòrdia en  
Ex 20,6  en oy a mi, 6 e fas misericòrdia  en millers, en aquells qui àman mi e  
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Ex 20,6  6 e fas misericòrdia en millers,  en aquells qui àman mi e guàrdan los meus  
Ex 20,7 7 »No pendràs lo nom del Senyor teu  en va [*]. 8 »Remenbra’t que santifices  
Ex 20,10  ton Déu, reposaràs e no faràs  en aquell nanguna obra, tu ne ton fill ne  
Ex 20,11  de tes portes, 11 car VI dies són  en los qualls Déu féu lo cel e la terra e  
Ex 20,11  totes les coses que hy són, e posà  en lo VIIª dia. Per amor de açò banaý Déu  
Ex 20,20 a vós e per ço que sia la sua tamor  en vós e que no pequets. 21 Estech lo  
Ex 20,21  e Moysèn se acostà a la caligua  en què era Déu. 22 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 20,24  pacificables, e [*] vostres bous  en tot loch on serà mamòria del meu [*];  
Ex 21,8  de axir; 8 mas si despleurà  en los vulls de son senyor al qual serà  
Ex 21,13  persaguit mas desliurarà aquell  en les sues mans, meta’l hom en loch en  
Ex 21,13  en les sues mans, meta’l hom  en loch en lo qual no degua fugir. 14 E si 
Ex 21,13  les sues mans, meta’l hom en loch  en lo qual no degua fugir. 14 E si algú  
Ex 21,18  e aquell no serà mort mes caurà  en lit, 19 si’s levarà e irà defora sobra 
Ex 21,19  qui’l farí, emperò que satisfaça  en aquel les despeses, axí dells metges  
Ex 22,2  2 E si serà sobreprès lo ladra  en la casa, e pendrà aquí nafra [*] muyra; 
Ex 22,4 assa o sia ovella, restituesca-ho  en doble. 5 E si algú guastarà camp o  
Ex 22,7  a son amich moneda o vaxella  en guarda e li serà enblat de casa, si lo  
Ex 22,8  al jutge e jurarà que no mès sa mà  en asò de son companyó 9 e sobre cosa de  
Ex 22,9  9 e sobre cosa de culpa, axí  en bou com en assa com en ovella o en  
Ex 22,9 sobre cosa de culpa, axí en bou com  en assa com en ovella o en vestiments, [*] 
Ex 22,9  culpa, axí en bou com en assa com  en ovella o en vestiments, [*] digua  
Ex 22,9  en bou com en assa com en ovella o  en vestiments, [*] digua devant lo jutge,  
Ex 22,15  és de retra; 15 mas si serà fet  en presència de son senyor, no deu éser  
Ex 23,2 No saguiràs companya an fer mal, ne  en juý de molts no digues santència [*], 3 
Ex 23,3  [*], 3 e hauràs mercè del poble  en plet. 4 »E si encontraràs bou de ton  
Ex 23,5  veuràs asa de ton amich ab càrech  en tera, [*] ajudar-li-has [*]. »6 [*] 
Ex 23,9 »No faças trists los pelegrins, [*]  en terra de Agipta. 10 »Per VI anys  
Ex 23,15  menjarets alís, axí com mané a tu  en lo temps del mes de meses com axist de  
Ex 23,16  del camp. »E lla festa que és  en l’aximent de l’any, com ajustaràs tos 
Ex 23,17  fruyts del camp. 17 »III veguades  en l’any aparrà tot mascle teu devant lo  
Ex 23,19 Les promísies de ta terra aportaràs  en la casa dell Senyor ton Déu. »No cogues 
Ex 23,20 àngel que vaga ab tu e que’t guart  en la via, e que’t men en lo loch que t’ 
Ex 23,20  ’t guart en la via, e que’t men  en lo loch que t’apella. 21 Guarda ell e  
Ex 23,21  com peccarets, e és lo meu nom  en aquell. 22 Car si ohiràs la veu d’  
Ex 23,26  26 No serà exellada ne axorquada  en la tue terra, e compliré lo nombre de  
Ex 23,27  entreràs, e tots tos anamichs daré  en ta servitut. 28 [*] 29 »No gitaré ells  
Ex 23,29  »No gitaré ells devant la tua cara  en un any, ne la terra no serà trestornada 
Ex 23,31 del desert entrò al flum. E liuraré  en vostres mans los habitadors de lla  
Ex 23,33  ne ab lurs déus. 33 No habitaran  en la tua terra, per ço que per ventura no 
Ex 23,33  ço que per ventura no féçan peccar  en mi; car si servex alls lurs déus,  
Ex 23,33 alls lurs déus, sertament a tu serà  en scàndoll. 24,Tit Capítol XXIII 1 E a  
Ex 24,6  la meytat de la sanch e mès-la  en un vaxell, e la part romanent buydà  
Ex 24,12  nostre Senyor a Moysèn: –Puja a mi  en lo munt e stà aquí, e donaré a tu II  
Ex 24,13  ministre d’aquell, e pujà Moysèn  en lo munt de Déu, 14 e dix als vells:  
Ex 24,16  ’l la nuu del munt, 16 e habità  en la glòria de nostre Senyor sobra Sinaý. 
Ex 24,16  E cobrí ell la nuu per VI dies, e  en lo VIIª dia cridà Moysèn d’enmig de la 
Ex 24,17  de nostro Senyor quax foch cremant  en la sobirana part del munt, devant los  
Ex 24,18  Moysèn enmig de lla nuu e pujà  en lo munt, e stech aquí XL dies e XL  
Ex 25,12 angles de la archa: II sercles sían  en la un lats, e II, en l’altra. 13 E  
Ex 25,12  sercles sían en la un lats, e II,  en l’altra. 13 E faràs barras de fust de  
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Ex 25,15  la arqua; 15 e seran les bares  en los sercles o anells, e null temps no  
Ex 25,16  los trauràs d’ells. 16 E posaràs  en la arqua lo testament que yo daré a tu. 
Ex 25,20  lats de la clausta se reguart  en l’escampament de lurs ales [*], e la  
Ex 25,26  sercles d’or, e posaràs aquells  en IIII angles de aquexa matexa taulla,  
Ex 25,33  altra; 33 III poms a manera de nou  en la una cama, e pom e flor ensemps [*].  
Ex 25,34  de la asta de aquell. 34 E  en la asta del canalobra haura IIII poms a 
Ex 25,34 IIII poms a manera de nous, e haurà  en ells poms e flor, 35 e [*] sots les II  
Ex 25,35  e flor, 35 e [*] sots les II astes  en III lochs, que són ensemps VI, que  
Ex 25,39  39 Totes les aÿnes aquestes sien  en pes de un quintar, tot lo pes del  
Ex 25,40  l’exemplar que és a tu mostrat  en lo munt. 26,Tit Capítol XXV 1 »En lo  
Ex 26,4  anses, ço és, a manera de bagues,  en lus lats e en la sumitat de lles  
Ex 26,4  a manera de bagues, en lus lats e  en la sumitat de lles cortines per ço que  
Ex 26,9  altres. 9 Ajunyir-les-has de V  en V, e axí que lla sisena sia doblegada e 
Ex 26,9  lla sisena sia doblegada e stigua  en lo treginat de la tenda, en lo front.  
Ex 26,9  stigua en lo treginat de la tenda,  en lo front. 10-13 [*] 14 [*]  
Ex 26,17 colzes, e ample I colze e mig. 17 E  en los lats de la taulla haurà II tornets, 
Ex 26,18 totes, 18 les quals deven éser vint  en lo lats del migjorn. 19 E feràs XL  
Ex 26,19  metràs II desots cascuna taulla e  en cada angle. 20 E en lo lats sagon del  
Ex 26,20  taulla e en cada angle. 20 E  en lo lats sagon del tabernacla que guarda 
Ex 26,23  II taules faràs que sían ajustades  en l’angla del tabernacla †e creximent†.  
Ex 26,24 tornets d’aur, e les II taules que  en los angles són posadores per aytal  
Ex 26,27  del testimoni, 27 e altres V  en l’altra lats e devers la plaja  
Ex 26,30  lo axemplar que a tu fo mostrat  en lo munt. 31 »E faràs cobriment de blau, 
Ex 26,35  e lo canalobre andret de la taulla  en lo lats del tabernacle devers migjorn,  
Ex 26,36 porta de la tenda, per on hom entra  en lo tabernacle, de blau e de porpra, de  
Ex 26,37  e lurs caps d’aur, e les colones  en què siuran seran d’aram. 27,Tit  
Ex 27,4  totes ses aÿnes d’eram. 4 E feràs  en aquell obra [*] de aram, e feràs sobra  
Ex 27,7  e seran les perxes o barras  en dos lats de l’altar per portar ell. 8  
Ex 27,8 e vach de dintra feràs ell, axí com  en lo munt te fou mostrat. 9 »E feràs  
Ex 27,9 de C colzes de lonch un lats tindrà  en longuesa. 10 E feràs XX colones ab lurs 
Ex 27,11  d’argent. 11 E semblantment haurà  en lo lats de tremuntana una cortina de C  
Ex 27,12 e lurs congoyiments d’ergent. 12 E  en lo lats de la cort que guardarà devers  
Ex 27,12  X colones, e altres tans pilars  en següén. 13 E en aquella amplesa de la  
Ex 27,13  altres tans pilars en següén. 13 E  en aquella amplesa de la cort que reguarda 
Ex 27,20  de olivers que sia molt pur, fet  en pique, per ço que de aquell crem [*]  
Ex 27,21  que de aquell crem [*] tostemps 21  en lo tabernacle del testament, fora de la 
Ex 28,2  vestadura santa a Aron, frare teu,  en glòria e honrament. 3 E tu perlaràs a  
Ex 28,3  que fàçan vestadures a Aró,  en les quals santificats aministren a mi.  
Ex 28,7 emdoses sos stremps, axí que tornen  en I. 8 E la sua texura e tota la sua obra 
Ex 28,9  e scriuràs, ço és, entallaràs  en eles los noms dels fills de Israell, 10 
Ex 28,10  dels fills de Israell, 10 VI noms  en la una pedra e VI en l’altra, sagons  
Ex 28,10  10 VI noms en la una pedra e VI  en l’altra, sagons la nativitat de  
Ex 28,11  obra d’entallador [*] entallaràs  en les pedras los noms dels fills d’  
Ex 28,11 Israell; aquestes pedras ancastaràs  en aur [*]. 12 E pose-les en les  
Ex 28,12  en aur [*]. 12 E pose-les  en les spatlles de l’ephot, pedras de  
Ex 28,16  li tortís. 16 E feràs ell quadrat  en doble, e heurà un palm de larc e altra  
Ex 28,26  26 [*] de l’ephot  en la regió dels musclos e defora. 27 E  
Ex 28,29 Aron los noms dels fills d’Israell  en lo hossen del juý sobra son pits com  
Ex 28,29  del juý sobra son pits com entrerà  en lo santuari, en remenbrança devant Déu  
Ex 28,29  pits com entrerà en lo santuari,  en remenbrança devant Déu enpertostemps.  
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Ex 28,30  Déu enpertostemps. 30 E posaràs  en lo hossen los juýs de doctrina e de  
Ex 28,30  de doctrina e de veritat que seran  en lo pits d’Aron com entrerà devant  
Ex 28,30  los juýs dels ffills de Israell  en lo pits devant nostre Senyor tostemps.  
Ex 28,34  d’aur e squelles d’aur, e  en l’altra tira haja quasquavells d’aur  
Ex 28,35  atrasí. 35 E vestirà aquella Aron  en l’ofici del ministre per ço que sia  
Ex 28,35  sia oÿt son so com intrerà e axirà  en lo santuari devant nostre Senyor, e no  
Ex 28,36  36 »E feràs una launa d’or pur,  en la qual antallaràs la obra del solament 
Ex 28,38  e santificarà los fills d’Israell  en tots sos dons e en totes ses ofertes. E 
Ex 28,38 fills d’Israell en tots sos dons e  en totes ses ofertes. E serà la landa  
Ex 28,38  ofertes. E serà la landa tostemps  en lo seu front per ço que nostra Senyor  
Ex 28,41  a ells, e serviran a mi  en ofici de sacerdots. 42 E fé a ells  
Ex 28,43  Aron e sos fills con intraran  en lo tabernacle del testamén e con se  
Ex 28,43  a l’altar per ço que aminístran  en lo santuari, per ço que en iniquitat de 
Ex 28,43  en lo santuari, per ço que  en iniquitat de la cosa no múyran. Costuma 
Ex 29,2  nèdeus, 2 e pa alís e crespel  en què no haja levat, que sia untat de oli 
Ex 29,3  de forment. 3 E posar-ho-has  en un canastel, e oferàs-ho; e lo vadell 
Ex 29,4  del testament e levaràs a ells  en aygües. 5 E aduràs a Aron lo vastiment, 
Ex 29,5  ephot e l’hosen, †e adobaràs éls  en adobament de l’ephot†, 6 e metràs la  
Ex 29,7  l’oli de untamén sobre son cap, e  en aquesta manera consegreràs ell. 8 E  
Ex 29,9  capells, e seran a mi sacerdots  en costuma del setgle. »E aprés que hauràs 
Ex 29,26 alsant devant nostre Senyor, e serà  en la tua part. 27 [*] e serà consagrat, e 
Ex 29,28  Aron e sos fills, e açò caurà  en part a Aron e a sos fills en dret de  
Ex 29,28  caurà en part a Aron e a sos fills  en dret de setgle alls fills d’Israell,  
Ex 29,29  de aquell aprés d’ell per ço que  en aquella unten e consegren les mans d’  
Ex 29,30  de sos fills qui entreran  en lo tabernacla del testament [*]. 31  
Ex 29,38  38 »E açò és alò que feràs  en l’altar cascun dia continuadament: II  
Ex 29,41  segons les coses que havem dites,  en odor de suavitat, 42 car sacrifici és a 
Ex 29,42  a nostre Senyor, oferta perdurable  en les vostres generacions, a la porta del 
Ex 29,43  d’Israell e santificaré altar  en ma glòria. 44 E santificaré al  
Ex 30,8  per tostemps devant nostre Senyor  en les vostres generacions. 9 No posarets  
Ex 30,10  corn d’aquell una veguada l’any,  en la sanch que és oferta per peccat, e  
Ex 30,10  peccat, e perdonerà sobra aquell  en les vostres generacions. Sant dels  
Ex 30,12  a nostre Senyor, e no serà plagua  en ells quant comptats seran. 13 Açò darà  
Ex 30,16  dells fills d’Israell liuraràs  en ús del tabernacle del testament, per ço 
Ex 30,20  a l’altar per ço que ofíran  en aquell timiama a nostre Senyor, 21 per  
Ex 30,21  que per ventura no múyran. E serà  en fur de setgle a ell e a sa samença per  
Ex 30,37  37 Aytal compoceció no feçats  en vostres usos [*], 38 e qualsavulla homa 
Ex 31,3  e de antaniment e de eciència  en tota obra 4 per cogitament de fabraguar 
Ex 31,10  10 e les vestadures sues santes  en lo ministre Aron sacerdot e sos fills  
Ex 31,10  e sos fills per ço que servèschan  en lur ofici en les coses segrades, 11 [*] 
Ex 31,10  per ço que servèschan en lur ofici  en les coses segrades, 11 [*] e totes  
Ex 31,13  car senyal és entra mi e vós  en les vostres generacions, per ço que  
Ex 31,14  aquell, de mort morà; e qui farà  en ell obra, perirà l’ànima de aquell d’ 
Ex 31,15  Senyor. Tot hom qui farà obra  en aquell dia morà. 16 Guarden los fills  
Ex 31,16 Israell lo disapta e colguen aquell  en lurs generacions; açò és covinença  
Ex 31,17  e senyal enpertostemps, car  en VI dies féu Déu lo cel e la terra, e en 
Ex 31,17  dies féu Déu lo cel e la terra, e  en lo VII sessà de la sua obra.” 18 Donà  
Ex 32,4  pres-ho de lurs mans e gità-hu  en la fornal, e féu-sa un vadel fonadís. 
Ex 32,10  ells, e deliré ells, e faré a tu  en gent gran. 11 E preguà nostra Senyor  
Ex 32,11 lo qual has tret de terra de Agipta  en gran fortalesa, ab mà fort e poderosa?  



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

307 
 

Ex 32,12  de nostre poder, per auciura ells  en les muntanyes [*]?” Repòs-sa la tua  
Ex 32,15 portant les II taules del testimoni  en la mà, escrites de cascuna part 16 e  
Ex 32,17 Dix a Moysèn: –Crits de batalla oig  en la posada. 18 Moysès respòs: –No és veu 
Ex 32,19  e fo molt irat, e gità les taules  en terra e trenquà aquellas al peu dell  
Ex 32,20 lo vadell que havían fet e cremà’l  en foch e molch-lo entrò que fou ben  
Ex 32,24  -lo a mi, e yo gití aquell  en lo foch, e axí’n aquest vadell. 25 Viu 
Ex 32,28  la peraula de Moysès, e ocíran  en aquell dia quax XXIII milia hòmens. 29  
Ex 32,29  vuy a nostre Senyor, cascú de vós  en vostres fills o en vostres fraras, per  
Ex 32,29  cascú de vós en vostres fills o  en vostres fraras, per ço que do a vós  
Ex 32,34 mon libre. 34 Tu emperò vé e digues  en aquest poble ço que he dit a tu: Vet  
Ex 32,34  lo meu àngell irà devant tu, e yo  en lo dia de mon revidar vasitaré aquest  
Ex 32,34  mon revidar vasitaré aquest peccat  en ells. 35 E farí nostre Senyor lo poble  
Ex 33,1  que traguist de terra de Agipta,  en la terra que juré a Abram, a Ysach e  
Ex 33,3 e’lls eveus e jebuseus, 3 e entres  en terra fluent de mel e de let. Yo no  
Ex 33,3  ço que per ventura no destrovís tu  en la via. 4 E ohí lo poble le paraula  
Ex 33,6  los fills d’Israell lur ornament  en lo munt de Horep. 7 E Moysèn pres son  
Ex 33,9  vanir de sa tenda. 9 E ell entrat  en lo tabernacla del testament, develava  
Ex 34,1 les peraules les quals éran scrites  en les taulles que tranquist. 2 E stà  
Ex 34,2  lo matí per ço que puges mantinent  en lo munt [*]. Staràs ab mi en sobiranesa 
Ex 34,2  en lo munt [*]. Staràs ab mi  en sobiranesa del munt. 3 E nangú no puig  
Ex 34,3 [*], ne ovelles ne bous no pastúran  en aquell munt. 4 E tellà II taulles de  
Ex 34,4  éran, e levà’s da nits, e pujà  en lo munt de Sinayí, axí com li havia  
Ex 34,7  Senyor Déu misericordiós [*] 7 [*]  en milens, e perdonant [*] colpa e peccat, 
Ex 34,7  que rets les iniquitats dels pares  en los fills e sobre fills de fills en la  
Ex 34,7 en los fills e sobre fills de fills  en la terça e quarta generació. 8 E cuytà  
Ex 34,8  8 E cuytà’s Moysèn, e ancorbà’s  en terra e adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo  
Ex 34,10  no fóran vists sobre la terra ne  en nengunes gents, per ço que detriu lo  
Ex 34,12 faces amistances, car ells són a tu  en roÿna, 13 mas destroviràs lurs ares e  
Ex 34,18 manjaràs l’alís, axí com mané a tu  en lo temps del mes de la spigua, car en  
Ex 34,18  lo temps del mes de la spigua, car  en aquell temps del mes de lla spigua  
Ex 34,22  feràs a tu la festa de Sinquagesma  en les premícies de la sagada dels  
Ex 34,22  e la festa cor yo’t raemí  en aquell temps de l’any. 23 »III  
Ex 34,23  temps de l’any. 23 »III veguades  en l’any aperrà tot mascle teu devant lo  
Ex 34,24  nostre Senyor ton Déu III veguades  en l’any. 25 »No degollaràs sobre levat  
Ex 34,26  del fruyt de lla terra oferràs  en la casa del Senyor ton Déu. »No cogues  
Ex 34,28 menjà pa ne no bech aygua, e scriví  en les taulles les X peraules dell  
Ex 34,29  fos la sua cara per ço com  en companya havia perlat ab nostre Senyor. 
Ex 34,32  manà tot ço que havia oÿt de Déu  en lo munt de Sinaý. 33 E com hach  
Ex 35,2 de nostre Senyor, e aquell que ferà  en ell obra, muyra. 3 No ancendràs foch en 
Ex 35,3  obra, muyra. 3 No ancendràs foch  en tots los vostros habitacles en lo dia  
Ex 35,3 foch en tots los vostros habitacles  en lo dia dell disapta.” 4 Dix Moysèn a  
Ex 35,31  e d’entaniment e de sciença  en tota doctrina, 32 a cogitar e a fer la  
Ex 35,32  32 a cogitar e a fer la obra  en aur e en argent e en eram, 33 e  
Ex 35,32  a cogitar e a fer la obra en aur e  en argent e en eram, 33 e antretallar  
Ex 35,32  a fer la obra en aur e en argent e  en eram, 33 e antretallar pedres, e obra  
Ex 35,33 fusta. E tot ço que pot éser trobat  en farer 34 ha donat en lo seu cor. E  
Ex 35,34  éser trobat en farer 34 ha donat  en lo seu cor. E Holiap, fill de  
Ex 35,35  de blau [*] com de color vermela e  en li, texín e faent tota obra nova que  
Ex 36,17  part e VI a lla altra. 17 E féu,  en cascuna de elles, L bagues en les unes  
Ex 36,17  féu, en cascuna de elles, L bagues  en les unes L, e en les altres L, e açò  
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Ex 36,17 de elles, L bagues en les unes L, e  en les altres L, e açò perquè ensemps sa  
Ex 36,22 II encastadures –uns tornets– havia  en cascuna de les posts per ço que’s  
Ex 36,22  la una a l’altra; e axí ho féu  en totes les taules del tabernacla. 23 En  
Ex 36,38  què ells stàvan, que éran fichats  en terra, éran de aram. 37,Tit Capítol  
Ex 37,3  d’aur per angles, II anelles  en cascun lats. 4 E féu bares de fust de  
Ex 37,5 qualls posà per los anells que éran  en los lats de la archa per portar-la. 6 
Ex 37,7  aur, los quals posà a cascun lats  en la clausta: 8 la un xorobín posà en la  
Ex 37,8 en la clausta: 8 la un xorobín posà  en la sumitat de la una part, e l’altra  
Ex 37,8  sumitat de la una part, e l’altra  en la sumitat de l’altra [*], 9 stanent  
Ex 37,12  orla d’aur pur, tot entorn, 12  en la quall orla havia corona e cercle d’ 
Ex 37,18  qual prosaýan poms e flors, 18 VI  en cascun lats, havia III canons, III de  
Ex 37,19 una part e III d’altra. 19 E havia  en cascun canó III poms a manera de nous,  
Ex 37,19  ab liris; aquesta matexa obra era  en tots los VI canons que axían de la  
Ex 37,25  I colze, e d’alt II colzes, e  en cascun angla axia un corn. 26 E cobrí  
Ex 38,2  d’alt, 2 dell quall axían corns  en cascun angle, e cobrí aquell de launes  
Ex 38,7  launa de aram, 7 e mès les perxes  en los anells sobre lo lats de lla ara per 
Ex 38,9  a la intrada. 9 E [*] era la tenda  en la plaja austral de li tortís, de C  
Ex 38,21  són sagons los manaments de Moysèn  en les peraules dels levins per mà de  
Ex 38,24 tortís. 24 Tot l’aur que fo despès  en [*] del santuari [*] fo ofert en dons  
Ex 38,24  en [*] del santuari [*] fo ofert  en dons fóran XXVIIIIª quintars e DCCXXX  
Ex 38,25  ofert de aquells que trespasàran  en nombra de XX anys [*], DCIIIMªDL pesos. 
Ex 39,1  les quals portàs com adminestrarà  en lo santuari, axí com manà nostre Senyor 
Ex 39,4  ensemps ajustades de cascun lats  en les sumitats, 5 [*] †ensems† de  
Ex 39,6  II pedras de unicla encastades  en aur, e en elles éran antalats [*] los  
Ex 39,6  de unicla encastades en aur, e  en elles éran antalats [*] los noms dels  
Ex 39,7 fills d’Israell, 7 e posà aquelles  en los lats sobre los musclos de l’ephot  
Ex 39,10  de masura de I palm, 10 e posà  en IIII tires pedres precioses en ell. En  
Ex 39,10 posà en IIII tires pedres precioses  en ell. En lo primer vers eren sàrdius  
Ex 39,12  vers eren sàrdius [*], 11 [*] 12  en lo terç, ligírius, àchates e ametistes; 
Ex 39,13  ligírius, àchates e ametistes; 13  en lo quart, crisòlits e onicles e  
Ex 39,13  aquestes pedras éran ancastades  en aur [*]. 14 E havia-hy XII pedres  
Ex 39,15  sobre lo hosen cadenes d’aur net  en doble, 16 e II ganxos que tenían II  
Ex 39,18  junýan-sa ab lo ephot, e axí era  en cascun musclo. 19 E de cascun lats  
Ex 39,21  mesclat de blau, 21 e la capulla  en la sobirana part contra lo mig, e havia 
Ex 39,29  lla sagrada †pressa†, e scrivíran  en ella la obra del sant nostre Senyor. 30 
Ex 39,33  cubertes de cuyrs de moltons tins  en roig e les cubertes de les pells dels  
Ex 39,41  [*], 41 e draps brodats a sarvir  en la santadat per Aron e per sos fills.  
Ex 40,2 Moysèn dient: 2 –En lo primer mes e  en lo primer dia del mes, dreceràs lo  
Ex 40,3  del testament. 3 E posaràs  en aquell la archa e posaràs devant  
Ex 40,5  E metràs lo cubertor del portall  en lo tabernacle. 6 E devant aquell  
Ex 40,23  23 e ordonàran les lantes  en lur orde, axí com nostre Senyor ordonà. 
Ex 40,26  Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor  en lo portal, en l’antrament del  
Ex 40,26  26 E posà cubertor en lo portal,  en l’antrament del tabernacle, 27 e l’  
Ex 40,27  27 e l’altar de l’holocaust  en lo vestiari del testimoni. E ofaríran  
Ex 40,27  vestiari del testimoni. E ofaríran  en aquell holocaust e sacrificis, axí com  
Ex 40,28 mès lo pitxell, e stec ple de aygua  en lo tabernacla del testimoni prop de l’ 
Ex 40,31  tabernacla, e l’altar fou portat  en la tenda. Aprés que totes aquestes  
Ex 40,33 aquell. 33 E no podia intrar Moysèn  en la tenda de la amistança, car la nuu la 
Ex 40,34  movían-sa los fills d’Israell  en lurs mogudes; 35 e si pengava la nuu,  
Ex 40,35 35 e si pengava la nuu, stàvan-ça  en aquell metex loch. 36 E la nuu de  
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Lv 1,9 budells e los peus, seran bé levats  en aygua; e posarà açò lo sacerdot en  
Lv 1,9  en aygua; e posarà açò lo sacerdot  en holocaust, car açò és suau odor a  
Lv 1,12  e pòsan-ho sobra la lenya  en guisa que ho crem lo foch; 13 enperò  
Lv 1,13  -ho-han sobra l’altar  en holocaust, e açò és molt suau odor a  
Lv 1,16  de l’altar, a la plaja de orient,  en [*] loch on solen gitar les cenres. 17  
Lv 2,4  4 »E com portaran sacrifici cuyt  en lo forn, axí com pans de sèmola, ço és  
Lv 2,8 a nostre Senyor e liurar-ho-has  en les mans dels sacerdots. 9 E com aquell 
Lv 2,9  e ofira’l sobra l’altar,  en odor de suavitat a nostre Senyor. 10 E  
Lv 2,11  que no hy haja res [*] ni de mel  en so que sacrificarets a nostre Senyor.  
Lv 2,12 e [*] sien conpostes sobra l’altar  en odor de suavitat. 13 »E qualqua cosa  
Lv 2,13  del teu Déu del teu sacrifici que  en tota oferta no ofires sal. 14 »Si en  
Lv 2,14  tota oferta no ofires sal. 14 »Si  en altra manera oferràs dons de les tues  
Lv 3,2  seu sacrifici, e degollarà aquell  en la intrada del tabernacle, e los fills  
Lv 3,3  de la degolladura del pasificament  en oferta a nostre Senyor, lo grex de la  
Lv 3,4  abdós los ronyons e los lombras, e  en totes les parts de dins, 5 de tot açò  
Lv 3,5  les lenyes, e lo foch dejús posat,  en oferta en odor suau al Senyor. 6 »E si  
Lv 3,5  e lo foch dejús posat, en oferta  en odor suau al Senyor. 6 »E si la lur  
Lv 3,13  lo cap de aquella e degol-la  en lo tabernacla en la intrada del  
Lv 3,13  e degol-la en lo tabernacla  en la intrada del testimoni, e los fills  
Lv 3,14  l’altar, 14 e pendran de aquella  en past del foch del diumenga e lo grex  
Lv 3,16  lo sacerdot e cremar-ho-ha  en foch sobra l’altar e fer-n’ha  
Lv 3,17  al Senyor [*]. 17 »Perdurable dret  en les generacions, en tots los vostres  
Lv 3,17  dret en les generacions,  en tots los vostres habitacles. Ne grex ne 
Lv 3,17 habitacles. Ne grex ne sanch de tot  en tot no menjarets, e lo grex que és  
Lv 4,5  de la sua sanch e portarà aquella  en lo tabernacla dell testimoni, 6 e  
Lv 4,6 dell testimoni, 6 e benyarà son dit  en aquella sanch e salpuçar-n’ha VII  
Lv 4,7  altra romanent de la sanch lexarà  en lo fonament de l’altar de l’holocaust 
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust  en lo entrament del tabernacle. 8-11 [*]  
Lv 4,16  de lla sanch de aquell e port-la  en lo tabernacle del testimoni, 17 e bany  
Lv 4,18  18 e de aquexa matexa sanch pos  en los corns de ll’altar [*]. 19-20 [*]  
Lv 4,27  qualqua cosa que nostre Senyor vet  en la lig e puys que se’n leix 28 e que  
Lv 4,29 qual és per peccat, e degol aquella  en loch de ll’holocaust, 30 e prengua lo  
Lv 4,30  e prengua lo sacerdot de lla sanch  en lo seu dit e toch-na los corns de l’ 
Lv 4,30  de l’holocaust, e lo romanent git  en lo fonament de aquell. 31 E pendràs tot 
Lv 4,31  e perfumar-n’has sobra l’altar  en odor de suavitat al Senyor, e pregerà  
Lv 4,33  sia nèdea, 33 [*] e degoll aquell  en lo loch on sòlan degollar los  
Lv 4,35  e sia cremat sobra l’altar  en ensens a nostre Senyor, e prech per  
Lv 5,4  lavis a mantir o a mal o a bé, e  en aquell jurament afermarà sa peraulla  
Lv 5,4  oblidadament e aprés antendrà  en la errada, 5 faça panitència per lo  
Lv 5,11  és, I sester, de cèmola, e no meta  en aquella oli, ne ensens ni n’hi pos  
Lv 5,15  com tractarà falsia e’n aror  en aquellas coses que són del Senyor  
Lv 5,17 de les coses que nostre Senyor veda  en la lig, e entrendà la cosa dell peccat  
Lv 6,2  alguna comanda que lli serà feta  en fe, e ell l’haurà rabuda e ell enblarà 
Lv 6,2  rabuda e ell enblarà aquella, o  en alguna manera la nagarà o li’n farà  
Lv 6,3  alguna calúmnia, 3 o la hy matrà  en cosa perduda o la hy salarà, o en totes 
Lv 6,3  en cosa perduda o la hy salarà, o  en totes aquestes maneras o en una de  
Lv 6,3  o en totes aquestes maneras o  en una de totes ferà contra aquell, en les 
Lv 6,3 en una de totes ferà contra aquell,  en les quals coses solen peccar los  
Lv 6,9  és la ley de lo holocaust: Cremerà  en l’altar tota la nit entrò al matí, e  
Lv 6,9  nit entrò al matí, e lo foch serà  en aquell matex altar. 10 E lo sacerdot  
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Lv 6,11  l’alberguada, e posar-les-ha  en loch net [*]. 12 »E lo foch crem  
Lv 6,12 lo qual nodresqua lo sacerdot metén  en ell lenya matí tots dies, e lo  
Lv 6,20  la qual dèvan ofarir al Senyor  en lo dia de la sua onsió: oferan la Xª  
Lv 6,21  per lo vespra. 21 La qual fregiran  en paella ab oli, e ofariran aquella  
Lv 6,21  ab oli, e ofariran aquella calent  en odor de suavitat a nostre Senyor. 22 E  
Lv 6,22  22 E tota la oferta serà cremada  en l’altar per lo sacerdot qui del para  
Lv 6,26  sacerdot qui ofer, manuch aquella  en lo loc sant en l’antrament del  
Lv 6,26 ofer, manuch aquella en lo loc sant  en l’antrament del tabernacle. 27 »E  
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell  en les vestadures serà scampada, sían  
Lv 6,27  serà scampada, sían levades  en loch sant. 28 E lo vaxell de lla tera  
Lv 6,28  sant. 28 E lo vaxell de lla tera  en la qual la carn d’ell serà cuyta, sia  
Lv 6,30  del testimoni no sia mengat, mes  en foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1  
Lv 7,6  mascles dell linatga de preveres  en loch sant mengaran aquestes carns, car  
Lv 7,9  sacrifici de cèmolla qui serà cuyt  en forn e tot so que serà cuyt en la  
Lv 7,9 cuyt en forn e tot so que serà cuyt  en la caçola o en paella, serà del  
Lv 7,9 tot so que serà cuyt en la caçola o  en paella, serà del sacerdot que offer; 10 
Lv 7,14  e serà dels sacerdots que stàvan  en lo sacriffici de lla sanch, 15 la carn  
Lv 7,16 aportada per sacrifici semblantment  en aquell dia sia menjada; si alguna cosa  
Lv 7,17  e si alguna cosa ne serà atrobada  en lo terç dia, sia cremat a foch. 18 E si 
Lv 7,18 cremat a foch. 18 E si algú menjarà  en lo terç dia de lles carns dels  
Lv 7,19  19 »E la carn que tocarà  en nanguna cosa que sia inmunde no sia  
Lv 7,24  mortes per altres bèsties haurets  en vostros diversos usos; 25 e si algú  
Lv 7,25 lo sèu que deu éser ofert al Senyor  en ensens perirà del seu poble. 26 »E la  
Lv 7,30  son sacrificament [*]. 30 [*]  en la sua mà lo sèu e en altra lo pits,  
Lv 7,30  [*]. 30 [*] en la sua mà lo sèu e  en altra lo pits, devant la porta de l’  
Lv 7,32  del sacrefici pesificable serà  en premícies dells sacerdots 33 que  
Lv 7,33  lo sèu; e los fills de Aron hauran  en lur part la cama dreta. 34 E lo pits de 
Lv 7,34  sacerdot, e als fills de aquell  en fur del Senyor, en ley perdurabla a tot 
Lv 7,34  fills de aquell en fur del Senyor,  en ley perdurabla a tot lo poble de  
Lv 7,35  fills dels sacrificis del Senyor  en lo dia que Moysèn ordonà a ells en  
Lv 7,35  en lo dia que Moysèn ordonà a ells  en ofici de prevera, 36 que manà a ells lo 
Lv 7,36  Senyor donar alls fills d’Israell  en relegió perdurable en les generacions  
Lv 7,36  d’Israell en relegió perdurable  en les generacions sues. 37 »Aquesta és la 
Lv 7,38  quals mès nostro Senyor a Moysès  en lo munt de Sinayí com menà als fills de 
Lv 7,38  ofarísan lurs oblacions al Senyor  en lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII  
Lv 8,8 ephot, e ab aquells adobà l’hosen,  en lo quall era doctrina e veritat. 9 E  
Lv 8,9  e veritat. 9 E posà-li la sèvena  en lo cap, e en lo frontal de aquella posà 
Lv 8,9  E posà-li la sèvena en lo cap, e  en lo frontal de aquella posà la làmina de 
Lv 8,9  posà la làmina de aur consegrada  en santificació, axí com havia manat a ell 
Lv 8,10 untà lo tabernacle e tot açò que és  en ell, 11 e santifichà ells e salpesà  
Lv 8,15  scampà la sanch de aquell  en lo fonament. 16-17 [*] 18-21 [*] 22-25  
Lv 8,28 per so com era consagració e oferta  en odor suau de sacrifici a nostre Senyor. 
Lv 8,29  Déu, de l’ariet de la consegració  en part sua, axí com havia manat a ell lo  
Lv 8,31  menjats, los quals són posats  en lo canastell, axí com manà a mi lo  
Lv 8,34  vostra consegració [*], 34 axí com  en aquestes presents fets é, per ço que  
Lv 8,35  35 De dia e de nits starets  en lo tabernacle observans les guardes del 
Lv 9,2  fill de bou per peccat e I ariet  en holocaust, e cascun sia munde e net, e  
Lv 9,3  d’un any, e sien sens màcula  en holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  
Lv 9,4  degoleràs aquells devant lo Senyor  en sacrifici de cascú, e ofarirets sèmolla 
Lv 9,5  Moysèn a lla porta del tabernacle,  en lo quall loch, com stigués tota la  
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Lv 9,18 matí. 18 E degolà lo bou e l’ariet  en sacrifici pacificabla del poble, e  
Lv 9,20 sobra lo pits; e com foren cremades  en l’altar lo sèu, 21 e los pits de  
Lv 9,23  23 e antràran Moysèn e Aron  en lo tabernacle del testimoni, e despuxes 
Lv 10,3  nostre Senyor: Yo seré santificat  en aquells que s’acòstan a mi, e devant  
Lv 10,7 vós no axirets fora del tabernacle;  en altra manera parirets, e l’oli de lla  
Lv 10,9  què no beuràs tu [*] com entreràs  en lo tabernacle del testimoni [*], car  
Lv 10,9  [*], car testimoni és perdurable  en les vostres generacions, 10 per ço que  
Lv 10,13  dels sants és. 13 E menjarets-lo  en lo loch sant, car dat és a tu e a tos  
Lv 10,17  mengàs lo sacrefici fet per peccat  en lo [*] sant? Car sant dels sants és,  
Lv 10,18  e vós dagérets menjar ella  en lo santuari, axí com és manat a mi. 19  
Lv 11,9  »Aquests [*] que’s nodrèxan a vós  en ayguas e són legudes a vós: tots  
Lv 11,9  que han alles ne scates, axí  en mar com en terra e com en aygües de  
Lv 11,9 han alles ne scates, axí en mar com  en terra e com en aygües de flums o en  
Lv 11,9  axí en mar com en terra e com  en aygües de flums o en stanys, menjarets. 
Lv 11,9 en terra e com en aygües de flums o  en stanys, menjarets. 10 Aquell qui no  
Lv 11,10  qui no haurà ales ne scata, [*]  en les ayguas qui’s moven com en mar, és  
Lv 11,10  [*] en les ayguas qui’s moven com  en mar, és abominable a vós; 11 [*] les  
Lv 11,12  aquells que no han ale ne scata  en les ayguas són abominables a vós. 13 »E 
Lv 11,32  fust o vestiment o pels o cilici o  en qualqua cosa que’s fa obra, sa tengua  
Lv 11,32  cosa que’s fa obra, sa tengua  en aygua car serà ensutsada entrò al  
Lv 11,33  mundes. 33 Tot vaxell de terra  en lo qual alguna cosa de aquells haurà  
Lv 11,44  E no ensutzets les vostres ànimes  en totes les reptilles que’s mòvan en  
Lv 11,44 en totes les reptilles que’s mòvan  en terra, 45 car yo són lo Senyor que  
Lv 11,45  terra de Agipta per ço que fos [*]  en Senyor. Sans sarets, car yo són sant.  
Lv 11,46  de totes ànimes vives que’s mòvan  en aygua e grapónan en terra, 47 per ço  
Lv 11,46  que’s mòvan en aygua e grapónan  en terra, 47 per ço que sapiats e  
Lv 12,3  depertiment de lles mèstrues; 3 e  en lo dia VIII sia circuncís l’infant. 4  
Lv 12,4 circuncís l’infant. 4 E ella starà  en la sanch de la sua purificació per  
Lv 12,4 no toch nanguna cosa santa ne entra  en lo santuari entrò que sien complits los 
Lv 12,5  de les mèstrues, e serà LXVI dies  en la sanch de la sua purgació. 6 »E com  
Lv 12,6  filla, porterà un anyell de I any  en holocaust e I poll de coloma o de  
Lv 13,2  a Moysèn e Aron dient: 2 –Lo home  en lo qual en sa carn o en sa conna serà  
Lv 13,2 e Aron dient: 2 –Lo home en lo qual  en sa carn o en sa conna serà nada diversa 
Lv 13,2  2 –Lo home en lo qual en sa carn o  en sa conna serà nada diversa color o  
Lv 13,3  3 Lo qual com veurà la lebrocia  en la conna e los pèlls blanchs mudats,  
Lv 13,3  lepra, e majorment si la plagua és  en la carn e en la cona, plaga és de  
Lv 13,3  si la plagua és en la carn e  en la cona, plaga és de lebrosia, e sagons 
Lv 13,5  per VII dies; 5 e considerarà  en lo VII dia, e si veurà que lla lepra no 
Lv 13,6  scolorida la lebra e no crexerà  en la conna, munderà él, cor ronnya és, e  
Lv 13,27  9-23 [*] 24-26 »[*] 27 e  en lo VII dia sia més guardat, e si la  
Lv 13,28  lepra és, 28 e si starà blanqua  en son loch, no asats clara, de cremament  
Lv 13,29  és de foch. 29 »Hom o fembra  en lo cap del qual o en la barba nexerà  
Lv 13,29  »Hom o fembra en lo cap del qual o  en la barba nexerà lebra, vega ell lo  
Lv 13,30 que sia pregon més avall del cuyr e  en ell cabels roigs manuts, ensutzat és,  
Lv 13,32  tengua aquell per VII dies, 32 e  en lo dia VII jutja’l, e si veurà que no  
Lv 13,32 no sia sclatada e los cabells seran  en lur color e lo loch de lla plagua egual 
Lv 13,32 color e lo loch de lla plagua egual  en la cotna, 33 reurà’l en altra loch  
Lv 13,33  egual en la cotna, 33 reurà’l  en altra loch meys de lla plagua, e tenrà  
Lv 13,34  tenrà’l per [*] VII dies; 34 e si  en lo VII dia veurà que lla plagua stigua  
Lv 13,34 VII dia veurà que lla plagua stigua  en son loch [*], mundarà aquell, e com  
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Lv 13,42  calp, munde és. 41 [*] 42 mas [*]  en la calvura e en lo cugurós serà blancha 
Lv 13,42  41 [*] 42 mas [*] en la calvura e  en lo cugurós serà blancha color o roga,  
Lv 13,43  que és dupta de lepra que és nada  en la calvva. 44 »E qualquequal home serà  
Lv 13,48  lana e de li que lebrós haurà, 48  en stam e sots regiment de aquell o serta  
Lv 13,51  qual lo tengue per VII dies, 51 e  en lo VII dia sia guardat: si comensarà  
Lv 13,52  52 e per amor de açò sia cremada  en flama de foch. 53 E si veurà que ella  
Lv 13,57 veguada [*]; 57 e [*] veurà hom que  en les primeres taques aparà la lepra, sia 
Lv 14,5 hysop. 5 E degol la un dells ocells  en un vaxell de terra sobra ayguas vives,  
Lv 14,6  grana e l’hisop, tot açò benyaràs  en la sanch de ll’aucel degollat. 7 E de  
Lv 14,8  tots los pèls del cors e lau-se  en aygua, e com sarà purificat pot entrar  
Lv 14,8  e com sarà purificat pot entrar  en la alberguada, [*] defora la sua tende  
Lv 14,9  defora la sua tende VII dies; 9 e  en lo VII dia reurà’s lo cap e la barba e 
Lv 14,10  lo cors e les vestadures. 10 »E  en lo dia VIII prengua II anyels nèdeus e  
Lv 14,10  sens taqua e III deenes de sèmolla  en sacrefici, que sia mesclada ab oli, e I 
Lv 14,28 dret de la sua mà e del peu altrasí  en lo loch de la sanch qui és scampada per 
Lv 14,29  29 e lo romanent de l’oli qui és  en la sua mà sinistra git sobra lo cap del 
Lv 14,32 lebrós qui no pot haver totes coses  en son abundament. 33 E parlà Déu a Moysès 
Lv 14,34  Aron dient: 34 –Com serets entrats  en terra de Canan, la qual yo daré a vós  
Lv 14,34  de Canan, la qual yo daré a vós  en pocesió, e daré plaga de lebrosia en  
Lv 14,34  pocesió, e daré plaga de lebrosia  en casa de terra de vostra haretat, 35  
Lv 14,35  de lebrosia és vist a mi que sia  en la mia casa.” 36 Lo prevera mana a ell  
Lv 14,36  de la sua casa abans que entra ell  en aquella e que vege si alguna lepra serà 
Lv 14,36  e que vege si alguna lepra serà  en aquella, per ço que tota no sia feyta  
Lv 14,36 no sia feyta inmunda de la cosa que  en la casa és, e puys entre lo prevere en  
Lv 14,36 la casa és, e puys entre lo prevere  en la casa per ço que conegua la lepra. 37 
Lv 14,37  conegua la lepra. 37 E com vaurà  en les parets de aquella la plagua verda o 
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e  en lo VII dia tornarà là lo prevera en la  
Lv 14,39 en lo VII dia tornarà là lo prevera  en la casa, e [*] veurà la plagua en les  
Lv 14,39  en la casa, e [*] veurà la plagua  en les pedras, 40 farà [*] gitar aquelles  
Lv 14,40  [*] gitar aquelles fora la ciutat  en lo loch inmunde, 41 e la casa ferà  
Lv 14,44  màcules, la lepra és perseverant  en aquella, la casa és inmunde. 45 La qual 
Lv 14,45  pólvora sia gitada fora la posada  en loch inmunde. 46 »E qualquequal intrerà 
Lv 14,46  inmunde. 46 »E qualquequal intrerà  en la casa dementra és tenquada, serà  
Lv 14,47  entrò al vespra; 47 e qui dormirà  en aquella o hy menjarà, leverà la sua  
Lv 14,48  48 »E com lo prevera intrarà  en la casa e veurà la lepra depertida de  
Lv 14,49  pus li és ratude sanitat. 49 »E  en la purificació de aquella prengua II  
Lv 14,50 50 E com haurà degollat la I perdal  en un test sobre aygües vives, 51 en la  
Lv 14,51  en un test sobre aygües vives, 51  en la sanch de aquell banyarà lo perdal  
Lv 14,51  e lo fust e la grana e hysop, e  en les ayguas vivas atresí, e de açò  
Lv 14,52  52 e purificarà aquella axí  en la sua sanch del perdal com ab les  
Lv 14,55  és la ley de tota lebra [*], 55  en vestiment o en cases 56 o en sanadures  
Lv 14,55  tota lebra [*], 55 en vestiment o  en cases 56 o en sanadures o en rotura de  
Lv 14,56  55 en vestiment o en cases 56 o  en sanadures o en rotura de carn de màcula 
Lv 14,56  o en cases 56 o en sanadures o  en rotura de carn de màcula luent e de  
Lv 15,3  aquest vici car tangut n’és, e  en cascun remenbrament que hom toch la  
Lv 15,4  humor és leig. 4 Tota la strada  en la qual ell dormirà, e en la qual él  
Lv 15,4 la strada en la qual ell dormirà, e  en la qual él siurà, inmunda és. 5 E si  
Lv 15,6  les sues vestidures, e ell, levat  en aygua, serà no nèdeu entrò al vespra.  
Lv 15,9  al vespra. 7-8 [*] 9 E lo siti  en què ha sagut és inmunda. 10-12 [*] 13  
Lv 15,13  vestadures e encara tot lo cors  en ayguas vivas, serà munde. 14 E en lo  
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Lv 15,14  en ayguas vivas, serà munde. 14 E  en lo VIIIè dia pendrà II tortres o II  
Lv 15,15  la un per lo paccat e l’altra  en holocaust e pregarà per aquell devant  
Lv 15,24  24 E si l’home jaurà ab ella  en lo temps de lla sanch mestrual, serà no 
Lv 15,24  serà no nèdeu per VII dies, e  en tots los lochs on ell dormirà  
Lv 15,25 molts dies soferà flux de sanch, no  en lo temps de les mèstrues, mas aprés lo  
Lv 15,25  temps, serà no nèdea quax axí com  en lo temps de les mèstrues; 26 e lo loch  
Lv 15,29  dies de la sua purificació, 29 e  en lo VIII dia oferà al sacerdot II  
Lv 15,31  guàrdan de legesa e que no múyran  en lurs legesses com ansutzaran lo meu  
Lv 16,2  ton frare que no entra null temps  en lo santuari que és de dintra la clausta 
Lv 16,2  sobra la cuberta e açò se féu  en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a lla 
Lv 16,3  oferrà I toro per peccat e I moltó  en holocaust, 4 e vesta la gonella e  
Lv 16,5  II cabrits per peccat e I moltó  en holocaust; 6 e com aporterà lo tor,  
Lv 16,9  e oferrà Aron aquell que serà axit  en sort a Déu per peccat, 10 e l’altra  
Lv 16,10  sobra aquex, e lex anar aquex  en lo desert. 11 »E com açò serà fet,  
Lv 16,12  unpla-hu de les brasas, e tinent  en la mà meta-hy timiama e ensens [*].  
Lv 16,23  20-22 [*] 23 »E tornarà Aron  en lo tabernacla del testimoni, e posarà  
Lv 16,23  que primerament portava com intrà  en lo santuari, e lexarà-les aquí, 24 e  
Lv 16,24 -les aquí, 24 e levarà la sua carn  en loch sant, e portaran-li ses  
Lv 16,26  leverà sos vastiments e son cors  en aygua, e axí intrerà en la alberguada.  
Lv 16,26  e son cors en aygua, e axí intrerà  en la alberguada. 27 E lo tor [*] que  
Lv 16,27  dels quals és aportada la sanch  en lo santuari, seran aportats fora la  
Lv 16,28  e sa carn ab aygua, e axí entrerrà  en la alberguada. 29 »E açò serà a vós en  
Lv 16,29 la alberguada. 29 »E açò serà a vós  en fur perdurable: en lo mes VII, en lo X  
Lv 16,29  açò serà a vós en fur perdurable:  en lo mes VII, en lo X dia del mes,  
Lv 16,29  en fur perdurable: en lo mes VII,  en lo X dia del mes, aflegirets vostres  
Lv 16,30  qui peregrina entra vós, 30 car  en aquest dia és perdó vostra 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 veguada  en l’any. E ell féu axí con Déu manà a  
Lv 17,5  d’Israell, los qualls auciuran  en lo camp per ço que sia santificat Déu  
Lv 17,6  tabernacla [*], e perfumen lo sèu  en odor de sauvitat al Senyor. 7 E d’aquí 
Lv 17,7 fornicades. Açò serà fur perdurable  en aquells, e aquells que seran aprés d’  
Lv 17,11  poble, 11 car l’ànima de la carn  en la sanch és, e yo doné aquella a vós  
Lv 17,11  vostres ànimes, car la sanch [*]  en la ànima e perdonerà. 12 E per amor de  
Lv 17,14 terra, 14 car l’ànima de tota carn  en la sanch és. Per ço he dit als fills d’ 
Lv 17,14 manjareu, car l’ànima de tota carn  en la sanch és, e quisvulla que menjarà  
Lv 18,3  metre vosaltres, no obrareu, ne  en les costumes de aquells no caminareu. 4 
Lv 18,9  de para o de part de mara, la qual  en casa o defora casa és engendrada, no la 
Lv 18,24  poluats ab totes aquestes coses  en les quals són ensutzades totes les  
Lv 18,26  abominesions, axí lo habitant  en la terra com lo conreador que és  
Lv 18,28 28 Guardau, donchs, que a vosaltres  en senblant manera no vomite [*], con he  
Lv 18,30  vosaltres, e no siats enpoluats  en negunes de aquelles coses. Yo són lo  
Lv 19,6  altra dia, e tot quant serà restat  en lo terç dia ho cremereu. 7 Si nangú  
Lv 19,10 spigues romanents no coliràs, 10 ne  en la tua vinya los raÿms ne los grans  
Lv 19,12  vostre proÿsma. 12 No perjureràs  en lo meu nom ne poluyràs lo nom dell  
Lv 19,23 son peccat. 23 »Quant sereu intrats  en la terra e haureu plentat en aquella  
Lv 19,23  en la terra e haureu plentat  en aquella arbres portans fruyts, levar- 
Lv 19,25  santificats loables al Senyor; 25  en lo V any manjareu los fruyts d’aquells 
Lv 19,35  »No vullau fer alguna cosa malvada  en juý, en retgle, en pes just, [*]  
Lv 19,35  fer alguna cosa malvada en juý,  en retgle, en pes just, [*] mesura. 36 [*] 
Lv 19,35  cosa malvada en juý, en retgle,  en pes just, [*] mesura. 36 [*] agual [*]. 
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Lv 20,2  [*] e dels stranys que habítan  en Isrell, si algú derà de sament a lla  
Lv 20,5 e tots aquells que hauran consentit  en ell en lo fornicament [*]. 6 »Ànima qui 
Lv 20,5 aquells que hauran consentit en ell  en lo fornicament [*]. 6 »Ànima qui’s  
Lv 20,17  e horibla; seran morts amendossos  en presènsia dell pobla, per tant com lur  
Lv 20,22  a vosaltres la terra no us vomita  en la qual sou intrats e deveu habitar. 23 
Lv 20,23 deveu habitar. 23 No vullau caminar  en les costumes de les necions les qualls  
Lv 20,24 de ells, la qual donaré a vosaltres  en haratat, terra corent de let e de mel.  
Lv 20,25  no potluau les vostres ànimes  en la bèstia ne en lo aucel ne en nengunes 
Lv 20,25  les vostres ànimes en la bèstia ne  en lo aucel ne en nengunes coses qui’s  
Lv 20,25  en la bèstia ne en lo aucel ne  en nengunes coses qui’s mòvan en la terra 
Lv 20,25  ne en nengunes coses qui’s mòvan  en la terra que a vosaltres he mostrat d’ 
Lv 20,27  perquè fóseu meus. 27 »Hom o dona  en los quals ha sparit de divinació, de  
Lv 20,27 pedras sían alipidats; la sanch lur  en ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de  
Lv 21,1  a ells: »No s’ansutza lo sacerdot  en les morts de la sua ciutat, 2 sinó tan  
Lv 21,2  la sua ciutat, 2 sinó tan solament  en les conjuntes de sa sanc e propinqües,  
Lv 21,5  la barba ne feran entratrelaments  en lur carn. 6 Sants seran al Senyor Déu  
Lv 21,20 si serà laganyós, si haurà blanqura  en los vulls, si ha contínua gratella [*], 
Lv 21,22  tan solament dels pans que són  en lo santuari, 23 axí dementra és la hora 
Lv 22,3 qui s’acostarà de vostra generació  en aquelles coses que santificades són e  
Lv 22,3  los fills de Israell al Senyor  en lo quall ha inmundícia, perirà devant  
Lv 22,9  sotmètan a peccat perquè no múyran  en lo santuari com l’hauran ansutzat. Yo  
Lv 22,18  presentar vulla aquella cosa  en holocaust al Senyor, 19 presentat sia  
Lv 22,21  sia; nenguna màcula no serà  en ell. 22 Si serà orb, si haurà trenquat  
Lv 22,24 la coha, volentàriament [*]. 24 [*]  en la vostra terra açò en nanguna manera  
Lv 22,24  [*]. 24 [*] en la vostra terra açò  en nanguna manera no façats. 25 De la mà  
Lv 22,28  vacha o ovella no serà sacrificade  en un dia ab los seus fills. 29 »E si  
Lv 22,30  al Senyor perquè sia piadors, 30  en aquell dia menjareu aquellas coses; no  
Lv 22,30  coses; no romendrà nanguna cosa  en lo matí del dia vinent. Yo són lo  
Lv 22,33  de Agipta perquè fos a vosaltres  en Déu. Yo són lo Senyor. 23,Tit Capítol  
Lv 23,3  sant. Nanguna faena no fareu  en ell. Disapte del Senyor és en totes les 
Lv 23,3 fareu en ell. Disapte del Senyor és  en totes les habitacions vostres. 4  
Lv 23,4  [*] santas les qualls fer deveu  en son temps. 5 »Lo primer mes, en lo  
Lv 23,5  en son temps. 5 »Lo primer mes,  en lo XIIIIè dia a la vesprade, Peça o  
Lv 23,10  Diràs a ells: »Com serets entrats  en la terra la quall jo us donaré e haureu 
Lv 23,12  [*], e santificarà aquell. 12 E  en aquell dia que lla guarba és  
Lv 23,12  un anyell sens màculla, de un any,  en holocaust del Senyor, 13 e [*] seran  
Lv 23,13 II delmes de sèmola comolta ab olli  en perfum del Senyor e olor molt suau;  
Lv 23,14  vostre. Menament és per a tostemps  en vostres generacions [*]. 15-21 [*] 22  
Lv 23,35  Nanguna obra de servey no fareu  en ell, 36 e per VII dies presentareu  
Lv 23,36  nanguna obra de servici no fareu  en aquell. 37 »Aquestes són les festes del 
Lv 23,37  grans e molt santes. Presentareu  en aquelles oblació al Senyor, los  
Lv 23,41  anny; costum serà per a tostemps  en vostres generacions. E en lo VII mes  
Lv 23,41  tostemps en vostres generacions. E  en lo VII mes festes fereu 42 e reposareu  
Lv 23,42 VII mes festes fereu 42 e reposareu  en les cases de rama per VII dies. Tots  
Lv 23,42  la generació de Israell habitaran  en les cabanas 43 perquè sàpian los que  
Lv 23,43  que vendran aprés de vosaltres que  en cabanes fiu habitar los fills d’  
Lv 24,2 de olives molt pur e net per cremar  en les lànties continuadament. 3 Fora lo  
Lv 24,3  3 Fora lo vel del testimoni,  en lo tabernacla de amistança, posarà  
Lv 24,3  a honor e usança per a tostemps  en vostres generacions; 4 sobre canalobra  
Lv 24,4  net seran posades per a tostemps  en presència del Senyor. 5 »Pendràs de  
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Lv 24,5  e couràs d’aquella XII pans que  en cadescú haurà II dellmes, 6 dels qualls 
Lv 24,6  II dellmes, 6 dels qualls de VI  en VI deçà e dellà sobra la taulla molt  
Lv 24,7  ells perfum molt pur perquè sia pa  en ramenbrament de la oferació dell  
Lv 24,9  e de sos fills perquè’ls ménjan  en loch sant, car sant dels sants és [*].  
Lv 24,10  los fills de Israell, beralà’s  en les tendes ab un hom d’Israell, 11 e  
Lv 24,12  trip de Dan. 12 E materen aquell  en la presó fins que conaguesen què menava 
Lv 25,1  XXV 1 E parlà lo Senyor a Moysèn  en lo munt de Sinaý dient: 2 –Parla als  
Lv 25,2 diràs a ells: »Quant intrats serets  en la terra la qual yo donaré a vosaltres, 
Lv 25,4  e coliràs los seus fruyts, 4 e  en lo VII any disapte serà de la terra,  
Lv 25,6 lla terra és. 6 E seran a vosaltras  en vianda a tu e als teus servicials e  
Lv 25,9  lo VII mes e lo Xè dia del mes,  en temps de misericòrdia en tota la vostra 
Lv 25,9  del mes, en temps de misericòrdia  en tota la vostra terra. 10 E santificats  
Lv 25,11 cenbrereu ne culireu voluntàriament  en lo camp les coses que hy nexeran, e les 
Lv 25,18  mos juýs [*], perquè pugau habitar  en la terra sens temença 19 e engendre a  
Lv 25,20  La qual cosa si direu què menjareu  en lo VII any, si no sembrereu ne collireu 
Lv 25,30  I any. 30 E si no la haurà ramuda  en l’any, serà girada al comprador, e  
Lv 25,30 per a tostemps, e rembra no’s porà  en lo temps del jubileu. 31 E si en la  
Lv 25,31  en lo temps del jubileu. 31 E si  en la villa serà la casa que no ha  
Lv 25,31  car si abans raamuda no serà,  en lo jubileu retornarà a son senyor. 32  
Lv 25,32  32 »Les cases dells livítichs que  en les ciutats són, tostemps sa pòdan  
Lv 25,33  rembra. 33 Si reemudes no seran  en lo jubileu, tornaran a lurs senyors,  
Lv 25,33  de lles ciutats dels levítichs  en loch de pocesions són entre los fills  
Lv 25,45  45 [*] o de aquells que nats fóran  en vostra terra: aquests haureu per  
Lv 25,54  54 E si per açò no’s porà rembra,  en l’any jubileu axirà ab sos fills. 55  
Lv 26,1  redresareu, ni gran pedra posareu  en vostra terra perquè adoreu aquella, car 
Lv 26,3  santuari. Yo són lo Senyor. 3 »Si  en los meus manaments caminareu e so que  
Lv 26,3  aquells, donaré a vosaltres pluja  en lo temps, 4 e la terra engendrerà son  
Lv 26,5  vanema [*], e sens paor habitareu  en vostra terra; 6 deré pau en vostres  
Lv 26,6  en vostra terra; 6 deré pau  en vostres encontrades, dormireu e no serà 
Lv 26,8  los vostres anamichs d’espasa  en presència vostra. 9 Rebré a vosaltres e 
Lv 26,16  »Vesitar-vos-he leugerament  en fretura e ardor, que consegesca los  
Lv 26,17  contraris, e subjugats sereu  en aquells qui us han en oy, e fugireu  
Lv 26,17  sereu en aquells qui us han  en oy, e fugireu nangú no persaguint a  
Lv 26,20  destrovida, vostra treball serà  en va, no jerminarà la terra ni los arbres 
Lv 26,22  fruyts. 21 »[*] 22 e faré vanir  en vosaltres bèsties dels camps que  
Lv 26,31  e la mia ànima vos abominerà 31  en tant que les vostres ciutats retórnan  
Lv 26,31  que les vostres ciutats retórnan  en soladat, e faré deserts vostres  
Lv 26,34  a lla terra los lurs disaptes  en tots los dies de la sua soledat, quant  
Lv 26,35  de la sua soledat, quant sereu 35  en la terra dels hosts; ferà sos disaptas  
Lv 26,35 hosts; ferà sos disaptas e reposarà  en los disaptas de sa soladat, per tant  
Lv 26,35 soladat, per tant com no ha reposat  en los vostres disaptes quant habitàveu en 
Lv 26,35  vostres disaptes quant habitàveu  en aquella. 36 »E los que de vosaltres  
Lv 26,36  vosaltres romendran doneran pahor  en los coratges d’éls en les regions dels 
Lv 26,36  pahor en los coratges d’éls  en les regions dels contraris; los  
Lv 26,39  no romendran, entresequar-s’han  en lurs malvestats en la terra de sos  
Lv 26,39  -s’han en lurs malvestats  en la terra de sos anamichs, e per los  
Lv 26,41 donchs contra ells e amanaré a ells  en la terra batalívol entrò a tant que’s  
Lv 26,43 serà lexada per ells conplaurà a si  en los disaptas seus sofirent soladat per  
Lv 26,44  viltengudes. 44 E emperò com seran  en la terra batalívol, totalment no’ls  
Lv 26,45  los traguí de lla terra de Agipta  en presència de les gens perquè fos Déu d’ 
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Lv 26,45  entre si e los fills d’Israell  en lo munt de Sinaý per la mà de Moysèn.  
Ex 2,11  «De l’aygua l’havia tret.» 11  En aquells dies, aprés que fon crescut  
Ex 7,17 E per ço vet què diu nostre Senyor:  En açò antenas que yo són Senyor. Vet que  
Ex 8,22  tot linatja de mosques [*]. 22  En aquell dia yo faré meravelles en la  
Ex 11,4  4 E dix: –Açò diu nostre Senyor:  “En la miga nit entraré en Agipta, 5 e  
Ex 12,18  generacions en fur perdurabla. 18  En lo primer mes e en lo XIIIIª dia del  
Ex 12,46  ne loguater no manuch d’ell. 46  »En una casa lo menjarets, e no traurets  
Ex 13,14  és açò?”, tu respondràs a ells:  “En mà fort nos tragué nostre Seyor de  
Ex 16,26 de açò no trobarets vuy al camp. 26  En lo VI dia ne colits; lo VII és repòs de 
Ex 17,15  altar, e apellà lo nom de Déu  «En mon axalçament», dient 16 que solament 
Ex 25,21  e deu éser cuberta la arqua. 21  En la qual poseràs lo testament que yo  
Ex 26,1  en lo munt. 26,Tit Capítol XXV 1  »En lo tabernacle feràs axí X cortines de  
Ex 27,16  e altres tants pilars. 15 [*] 16  En le entrada del pelau o de la cort haurà 
Ex 36,23 totes les taules del tabernacla. 23  En les quals n’havia XX de plaga de  
Ex 38,11  los corbalons éran de argent. 11  En l’angle devers tremuntana era la tenda 
Ex 39,10 IIII tires pedres precioses en ell.  En lo primer vers eren sàrdius [*], 11 [*] 
Ex 40,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –En lo primer mes e en lo primer dia del  
Lv 6,25  és la ley de la oferta per peccat.  »En lo loch on sa oféran los holocausts  
Lv 19,24  no menjareu d’aquells. 24  En lo quart any tots los fruyts seran  
Ex 10,5 de terra lengostes en la tua casa 5  enaxí que cobriran tota la terra, axí que  
Ex 10,23  terra de Agipta per III dies, 23  enaxí que nangú no hy vaÿa son frare ne’s 
Ex 26,17 lats de la taulla haurà II tornets,  enaxí que una taulla sa puga ajunyr ab l’ 
Lv 6,2  en fe, e ell l’haurà rabuda e ell  enblarà aquella, o en alguna manera la  
Ex 22,7  o vaxella en guarda e li serà  enblat de casa, si lo ladra serrà trobat,  
Ex 8,7  [*]. 7 E faéran açò atrasí los  encantadors [*] adugéran granotes sobra la 
Ex 7,11  e faéran alò metex per los  encantaments [*], 12 e gitàran cascuns d’ 
Ex 2,19  ha defençat de mà dels pastors, e  encara poà a nós aygua e abeurà nostres  
Ex 3,9 fills d’Israell és venguda a mi, e  encara la eflicció de aquells los qualls  
Ex 4,18  a mos frares en Agipta, e veuré si  encara són vius. Al qual dix: –Vé en pau.  
Ex 8,5  “Stin la tua mà sobra los flums, e  encara sobra los stanys, e aduré granotes  
Ex 9,2 per ço que sacrifich a mi; 2 car si  encara los tendràs, 3 vet que lla mia mà  
Ex 9,17  lo meu nom en tota la terra. 17 ¿E  encara retens lo meu poble [*]? 18 Vet que 
Ex 9,30  que tu ne tos serfs no tembreu  encara nostre Senyor. 31 L’ordi e lo li  
Ex 12,16  16 Lo primer dia e al sagon serà  encara de gran festa e somplentitat, e’n  
Ex 24,3  totes les peraules del Senyor, e  encara los juýs, e respòs encara lo poble, 
Ex 24,3 Senyor, e encara los juýs, e respòs  encara lo poble, tots a [*] veu: –Totes  
Ex 25,7  precioses per adornar ephot e  encara lo recional. 8 E faran a mi  
Ex 36,2  2 E com apellàs Moysèn a ells, e  encara a tots los hòmens ensemps als quals 
Ex 36,2  quals Déu havia donada saviesa, e  encara aquells qui de grat s’hi ofarían  
Lv 2,14  a nostre Senyor, de les spigues  encara verdejans, torraràs aquelles al  
Lv 15,13 levades totes les sues vestadures e  encara tot lo cors en ayguas vivas, serà  
Lv 16,4  ço que cel ses vergonyes, e sínia  encara coreja de li e una sàvana de li  
Lv 16,30 car en aquest dia és perdó vostra e  encara mundament de tots vostres peccats:  
Lv 16,33  del testimoni de nostre Senyor e  encara a l’altar e als saserdots e a l’  
Lv 17,12  ànima de vós no mengerà sanch, ni  encara los stranys qui peregrínan entre  
Lv 19,20  de sanch, que sia sclava,  encara que sia noble emperò ab preu no  
Lv 26,27  bestiàs [*]. 23-26 [*] 27 »E si  encara per aquestes coses no m’oyrets e  
Ex 11,1  Capítol XI 1 Dix Déu a Moysèn:  –Encara tocaré Farahó de una plagua, e  
Ex 39,6  6 E aparallà II pedras de unicla  encastades en aur, e en elles éran  
Ex 36,22  e d’ample I colze e mig. 22 II  encastadures –uns tornets– havia en  
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Ex 28,13  spatla per remenbrança. 13 E feràs  encastaments d’aur 14 e II cadenas d’aur 
Ex 28,14  e deràs les cadenas sobra lurs  encastaments de les pedras. 15 »E feràs a  
Ex 30,7  lo matí; quant pendrà les lantes  encendrà aquell, 8 e com aloguarà aquellas 
Ex 29,18  cap, 18 e oferàs tot lo moltó ab  encens sobre l’altar. Oferta és a Déu e  
Ex 25,38  se cara. 38 E ses canyelles e sos  encensers sían d’aur net. 39 Totes les  
Lv 13,4  ’l lo sacerdot aquell e tingua’l  enclòs per VII dies; 5 e considerarà en lo 
Ex 5,20  a Moysès e Aron, que stàvan  encontra lo aximent de Faraó, 21 e  
Ex 7,15  e axiràs a les ayguas e staràs  encontra ell a lla riba dell flum, e la  
Ex 19,17  [*]. 17 E féu exir Moysèn lo poble  encontra Déu del loch de la alberguada, e  
Lv 6,2  a Moysèn: 2 –Ànima qui peccarà [*]  encontra Déu nagarà a son proÿsma alguna  
Ex 13,7  nanguna cosa levada ne en les tues  encontrades. 8 E recomptats [*] en aquell  
Lv 26,6 vostra terra; 6 deré pau en vostres  encontrades, dormireu e no serà qui us  
Ex 23,4  mercè del poble en plet. 4 »E si  encontraràs bou de ton amich o asa arant,  
Ex 4,14  que és bell perler. Aquest axirà a  encontre teu, e aquell perllerà ab ell, e  
Ex 10,27  en aquell loch siam aparaguts. 27  Enduraý nostre Senyor lo cor de Farahó, e  
Lv 18,9  la qual en casa o defora casa és  engendrada, no la descobriràs. 10 »La  
Lv 18,11  la muller de ton para, la qual ha  engendrada ton para i és ta germana [*].  
Lv 22,27  27 –Bou o ovella o cabra, com serà  engendrada, per VII dies serà sots la  
Ex 4,22  nostro Senyor: Mon fill primer nat  engendrat [*]. 23 [*]” 24 E com anàs en  
Lv 25,19  en la terra sens temença 19 e  engendre a vosaltres los seus fruyts, dels 
Lv 26,4  pluja en lo temps, 4 e la terra  engendrerà son brotament, e de fruyts los  
Ex 15,21  a nostra Senyor tot gloriós e  engranaït, cor ell ha gitat en la mar lo  
Ex 15,1 nostre Senyor, car gloriosament és  engranit, car ell ha gitat en la mar lo  
Ex 21,14  acordadament [*] son proÿsma ab  enguan e’ll persaguex, de dins mon altar  
Lv 24,10  un fill de una dona de Israell que  enjendrat havia de un homa agepcià entre  
Ex 6,1  faré a Farahó, car ab mà fort m’ enmanaré ells, e ab mà poderosa gitaré  
Ex 3,2  aparech a ell en flama de foch  enmig de una romeguera, e aparia que’ll  
Ex 3,20  mies meravelles qui són faedores  enmig d’ells, e aprés açò lexarà vós. 21  
Ex 8,22  que tu conegues que yo són Senyor  enmig de lla terra, 23 e posaré divisió  
Ex 15,8  e stech, als abisos fóran reblits  enmig de la mar. 9 L’anamich dix: «Jo  
Ex 15,19  fills de Israell entràran per sech  enmig de lla mar. 20 E pres Mariam, sor de 
Ex 24,16  e en lo VIIª dia cridà Moysèn d’ enmig de la nuu. 17 Era la spècia de la  
Ex 24,18  fills d’Iraell. 18 E entrà Moysèn  enmig de lla nuu e pujà en lo munt, e  
Ex 25,8  8 E faran a mi santuari e habitaré  enmig de aquells, 9 entorn tota semblança  
Ex 28,32  gonella de l’ephot tota blava, 32  enmig loch de la quall serà lo cabès, e  
Ex 29,45  axí com a sacerdots. 45 E habitaré  enmig dels fills d’Iraell e seré Déu d’  
Ex 31,14  obra, perirà l’ànima de aquell d’ enmig de son poble. 15 VI dias farets  
Ex 32,26 ço com ell hi consentí). 26 E stech  enmig del portal de lla alberguada. Dix:  
Ex 34,10  per ço que detriu lo poble aquest  enmig del qual est [*]. 11 »Observa tot ço 
Lv 17,4  qui scampa sanch, e axí perirà d’ enmig de mig de son poble. 5 E per amor de 
Lv 18,29  coses, ço és, abominacions, perirà  enmig de son poble. 30 »Guardau los meus  
Lv 19,8  e perirà l’ànima de aquell de  enmig de son poble. 9 »Com sagaràs los  
Lv 20,18  sua font, seran morts amandosos d’ enmig de lur poble. 19 »La legesa de la  
Lv 22,32  sant meu, perquè sia santifichat  enmig dells fills d’Israell. Yo són lo  
Lv 26,11 -heu. 11 Posaré lo meu tabernacle  enmig de vosaltres [*], 12 [*] e seré  
Ex 6,14  Rubèn, major nat de Isrell, fóran:  Enoch [*] e Sarí e Esraní. 15 Aquests són  
Ex 2,3  e anbreguàran-la de brach, e  enpaguntàran-la, e matéran-hi l’  
Ex 4,10  so que tu has perlat. E he  enpatxada la bocha, e só tart de lengua.  
Lv 1,8  són tallats seran demunt ordonats,  enperò lo cap e tot ço de dins, axí com la 
Lv 1,13  en guisa que ho crem lo foch; 13  enperò los budels e los peus levaran ab  
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Ex 3,15  dient: Aquest és a mi mon nom  enpertostemps, aquest és lo meu memorial  
Ex 12,24  legítima a tu e a tos fills entrò  enpertostemps. 25 E com entreràs en la  
Ex 19,9  lo poble ab tu e que crèguan ab tu  enpertostemps. Denuncià Moysèn totes  
Ex 21,6  ab una lena, e serà a ell serf  enpertostemps. 7 »E si algú vendrà sa  
Ex 28,29 santuari, en remenbrança devant Déu  enpertostemps. 30 E posaràs en lo hossen  
Ex 31,16  lurs generacions; açò és covinença  enpertostemps 17 entra mi e los fills d’  
Ex 31,17 mi e los fills d’Israell, e senyal  enpertostemps, car en VI dies féu Déu lo  
Lv 25,25  serà venuda. 25 »Si esent  enpobrit lo teu frare vendrà la sua  
Lv 18,30  foren devant vosaltres, e no siats  enpoluats en negunes de aquelles coses. Yo 
Lv 14,35  ho-ha a saber al prevera e dirà:  “Enquax plagua de lebrosia és vist a mi  
Ex 15,9  lurs armes, e la mia ànima serà  enriqueïda. Yo trauré lo meu coltell e la 
Lv 19,14 lo sort ni poseràs, devant lo cech,  ensapeguador, mas tembràs lo Déu teu. Yo  
Ex 26,33  IIII colones d’ergent. 33 Serà  ensarat aquest cobriment ab corbayons d’  
Ex 16,15 los fills d’Israell, diguéran tots  ensemps: «Man hu?», que vol dir: «Què és  
Ex 19,8  a ells. 8 Respòs tot lo poble  ensemps: –Tot ço que ha perlat nostre  
Ex 21,3  muller, sa muller isqua ab ell  ensemps. 4 E si son senyor darà a ell  
Ex 25,33 de nou en la una cama, e pom e flor  ensemps [*]. Aquesta serà la obra de les  
Ex 25,35  les II astes en III lochs, que són  ensemps VI, que axían de la una asta del  
Ex 26,3  3 Les V cortines seran juntes  ensemps, e les altres V seran atrasí  
Ex 26,4  per ço que hom les puge ajustar  ensemps. 5 A cascuna part de la cortina  
Ex 26,25  deven éser servades. 25 E seran  ensemps VIII taules, e lurs colones de  
Ex 30,7  parlaré ab tu. 7 »E Aron perfumerà  ensemps sobre ell de odor suau, perfumerà  
Ex 36,2  a ells, e encara a tots los hòmens  ensemps als quals Déu havia donada  
Ex 36,13  de aur per ço que’s pogués junyr  ensemps e que fesen un tabernacle. 14 E  
Ex 36,17  L, e en les altres L, e açò perquè  ensemps sa poguésan ajunyr. 18 E féu L  
Ex 37,19 III poms a manera de nous, ab flors  ensemps e ab liris; e ab l’altra canó  
Ex 37,19 III poms a manera de nous, ab flors  ensemps ab liris; aquesta matexa obra era  
Ex 39,4  sots son ragiment, 4 e II orles  ensemps ajustades de cascun lats en les  
Lv 7,29  pasaficabla al Senyor, ofira  ensemps son sacrificament [*]. 30 [*] en  
Lv 13,45  portarà serà contexta ab lo caperó  ensemps, e clamar-s’ha al sacerdot 46  
Lv 16,27  les pells com la carn e los fems  ensemps. 28 E qualquaqual cremerà açò,  
Ex 39,5  cascun lats en les sumitats, 5 [*]  †ensems† de aquelles matexes collors, axí  
Ex 27,3  sos taladors e ses giradores e sos  ensencers, e totes ses aÿnes d’eram. 4 E  
Lv 2,1  e git demunt ella oli, e posa-hy  ensens, 2 e porta-les als fills de Aron, 
Lv 2,2  lo puny ple de sèmola e oli e molt  ensens, e faça’n lo prevera perfum sobra  
Lv 2,15  Senyor. 15 Scamparàs demunt oli e  ensens posaràs damunt, car oferta de  
Lv 4,35  e sia cremat sobra l’altar en  ensens a nostre Senyor, e prech per aquell 
Lv 5,11  e no meta en aquella oli, ne  ensens ni n’hi pos gens, cor per peccat  
Lv 7,25 sèu que deu éser ofert al Senyor en  ensens perirà del seu poble. 26 »E la  
Lv 10,1  ensensers e matéran-hi foch e  ensens; e foch strany ofarien devant  
Lv 16,12 tinent en la mà meta-hy timiama e  ensens [*]. 13 E pos sobra lo foch les  
Lv 10,1  fills de Aron, prenguéran lurs  ensensers e matéran-hi foch e ensens; e  
Lv 11,32  obra, sa tengua en aygua car serà  ensutsada entrò al vespra, e axí aprés  
Lv 13,51  la lepra o si persevera, per  ensutsat serà jutgat lo vestiment e tot ço 
Lv 7,20  sia’n menjat d’ella. 20 E ànima  ensutzada que menjarà de lles carns de lla 
Lv 11,38  per la mortaÿna, aquí metex és  ensutzada. 39 »Si algú animal és mort de  
Lv 13,49  49 si d’alba o roga màcula serà  ensutzada, per lepra [*] e sia mostrat al  
Lv 18,25  25 dels quals la terra és  ensutzada, de la qual yo los lurs leigs  
Lv 11,29  seran comptades a vós entre les  ensutzades e de aquells qui’s mòvan [*],  
Lv 18,24  aquestes coses en les quals són  ensutzades totes les gents universalment,  



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

319 
 

Lv 5,3  homa sagons totes les sutzures que  ensutzar sòlan e li serà oblidat e puxes  
Lv 7,21  de lla bèstia o [*] de l’home que  ensutzar pot e mengerà de aquesta matexa  
Lv 18,27  terra que fóran devant vosaltres e  ensutzàran aquella. 28 Guardau, donchs,  
Lv 15,32  de flux de sperma, e que són  ensutzas per jaura ab fembra, 33 e de  
Ex 20,25  leveràs tayant sobra aquell, serà  ensutzat. 26 »E no puges per scalons a l’ 
Lv 11,24  tocarà mortaÿna de aquellas, serà  ensutzat e no serà nèdeu entrò al vespra.  
Lv 11,32  sobra ells que sían morts serà  ensutzat, axí vaxell de fust o vestiment o 
Lv 11,33  cosa de aquells haurà stat serà  ensutzat; per amor de ço deu éser  
Lv 13,30  cuyr e en ell cabels roigs manuts,  ensutzat és, car lebra és dell cap o de  
Lv 15,13  qui d’aquesta manera de pasió era  ensutzat, nombrarà aprés VII dies de la  
Lv 15,23  vestedures, e levat ab aygua, serà  ensutzat entrò al vespra. 24 E si l’home  
Lv 15,26  lo loch on dormirà e on siurà serà  ensutzat, 27 e qui toquarà ella leverà la  
Lv 17,15  e si matex ab aygua, e serà  ensutzat fins al vespre. E per aquest orde 
Lv 15,24  e en tots los lochs on ell dormirà  ensutzerà. 25 »Fembra qui per molts dies  
Lv 21,4  4 e ab lo príncep de la tera no s’ ensutzerà. 5 No’s reuran lo cap ni la  
Lv 11,44  [*]. 42-43 [*] 44 [*] E no  ensutzets les vostres ànimes en totes les  
Lv 22,32  aquells. Yo són lo Senyor. 32 No  ensutzeu lo nom sant meu, perquè sia  
Ex 28,11  de aquells. 11 Per obra d’ entallador [*] entallaràs en les pedras  
Ex 28,9 pedras de unicle e scriuràs, ço és,  entallaràs en eles los noms dels fills de  
Ex 28,11  11 Per obra d’entallador [*]  entallaràs en les pedras los noms dels  
Ex 36,1 savis als quals Déus donà saviesa e  entamiment que sabésan fer obra de ferre,  
Ex 35,31  de sparit de Déu e de saviesa e d’ entaniment e de sciença en tota doctrina,  
Lv 4,14  de nostre Senyor, 14 e puxes  entendrà son peccat, oferrà un vadel per  
Ex 7,24 veguada. 24 E cavàran los egepcians  entorn del flum per trobar aygua que  
Ex 19,12  poble. 12 E ordoneràs tot lo poble  entorn. Diràs-los: “Guardats-vos que  
Ex 25,9  e habitaré enmig de aquells, 9  entorn tota semblança del tabernacle que  
Ex 25,24  net. E feràs a ella alredador tot  entorn [*] 25 [*] un sercle que l’aur  
Ex 27,17  17 Totes les colones de la cort  entorn seran vestides d’argent, e lurs  
Ex 30,3  com de dins com per les spatlles  entorn d’él e los corns, e faràs a ell  
Ex 30,3  corns, e faràs a ell sercle d’aur  entorn 4 e II anelles d’aur sots lo  
Ex 30,12  la suma dells fills d’Israell  entorn lur nombre, deran cascun preu per  
Ex 37,2  2 E féu a aquella un sercle d’aur  entorn, 3 e fermà IIII anelles d’aur per  
Ex 37,11  E féu a ella orla d’aur pur, tot  entorn, 12 en la quall orla havia corona e 
Ex 37,12  corona e cercle d’aur [*] tot  entorn, de ampla de IIII dits [*]. 13 [*]  
Ex 37,26  aur net, e son tarrat e ses parets  entorn e sos corns. 27 E féu axí una  
Ex 37,27  27 E féu axí una corona de aur tot  entorn, ab II anells d’aur sobra la  
Ex 39,21  part contra lo mig, e havia orlla  entorn per ço que no se esquinçàs. 22-24  
Ex 40,31  Senyor. 31 E fou dreçat lo palau  entorn del tabernacla, e l’altar fou  
Lv 1,5  la sanch de aquell gitant  entorn de l’altar qui és devant la porta  
Lv 1,11  la sanch de aquell sobra l’altar  entorn, 12 e depertèscan los menbres e lo  
Lv 3,8  los fills d’Aron scàmpan la sanch  entorn de l’altar, 9 e puxs ofíran la  
Lv 3,13  los fills de Aron scàmpan la sanch  entorn de l’altar, 14 e pendran de  
Lv 7,2  e la sanch de aquell sia scampada  entorn de ll’altar. 3 E ofiren de la coha 
Lv 8,15  dit e tanyí los corns de ll’altar  entorn. E com l’hachsantificat, scampà la 
Lv 9,18  la quall escampà sobra l’altar  entorn. 19 E lo sèu dell bou e la coa de  
Lv 12,2  mascle serà no neda per VII dies,  entorn los dies del depertiment de lles  
Lv 12,5  serà no nèdea per II setmanes,  entorn lo gitament de les mèstrues, e serà 
Lv 16,18  aquella sobra los corns de aquell  entorn, 19 e git-na VII veguades ab lo  
Lv 25,44 sían a vosaltres de les necions que  entorn de vosaltres són 45 [*] o de  
Ex 12,16  e no farets nanguna obra  entra vós, acceptats aquells qui són  
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Ex 21,35  vènan lo bou aquell e depertèscan  entra si [*]. 36 E si sabia son senyor que 
Ex 26,36  a la porta de la tenda, per on hom  entra en lo tabernacle, de blau e de  
Ex 31,13 disapta meu colguats, car senyal és  entra mi e vós en les vostres generacions, 
Ex 31,17  açò és covinença enpertostemps 17  entra mi e los fills d’Israell, e senyal  
Ex 39,3  e cosíran-les ab fill que fos  entra blau e entre la porpra e entra color 
Ex 39,3  fos entra blau e entre la porpra e  entra color vemella e entre li, per ço que 
Lv 10,16  restans. 16 E com Moysès serquàs  entra aquestes coses lo boch cremat que  
Lv 12,4  e no toch nanguna cosa santa ne  entra en lo santuari entrò que sien  
Lv 14,36  coses de la sua casa abans que  entra ell en aquella e que vege si alguna  
Lv 16,2 dix: –Parla a Aron ton frare que no  entra null temps en lo santuari que és de  
Lv 16,29  nadiu com lo strany qui peregrina  entra vós, 30 car en aquest dia és perdó  
Lv 18,26  com lo conreador que és palagrí  entra vosaltres, 27 car totes aquestes  
Lv 21,10 serà cremada. 10 »Lo sacerdot major  entra sos frares, lo qual ab oli sant és  
Ex 9,1  Capítol VIIIIª 1 Dix Déu a Moysèn:  –Entra a Farahó, e parla a ell e dix: “Açò 
Ex 10,1  Capítol Xª 1 E dix Déu a Moysèn:  –Entra a Faraó, car yo he anduraÿt lo seu  
Ex 24,18  devant los fills d’Iraell. 18 E  entrà Moysèn enmig de lla nuu e pujà en lo 
Ex 15,19  [*]. 15-18 [*] 19 És  entrada la cavelaria de Farahó ab caretes  
Ex 27,16  tants pilars. 15 [*] 16 En le  entrada del pelau o de la cort haurà la  
Lv 7,3  la coha e dell grex que cobra les  entràmanes 4 e abdosos los ronyons, e lo  
Ex 29,17  de tots sos menbres, e leveràs ses  entràmenes e sos peus, e posar-los-has 
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust en lo  entrament del tabernacle. 8-11 [*]  
Ex 14,16  -se-ha aquella, per ço que  éntran los fills d’Iraell e que pàsan per 
Ex 18,20  colre, e la via per la qual dèguan  entrar, e lla obra que deguéran fer. 21  
Ex 30,20  les mans e los peus 20 com deuran  entrar al tabernacle del testimoni e com  
Lv 14,8  en aygua, e com sarà purificat pot  entrar en la alberguada, [*] defora la sua 
Lv 14,44  42-43 [*] 44 e con lo sacerdot hi  entrarà e veurà que altra lepra serà  
Ex 1,1  ab Jacob, cascú ab sa casada hi  entràran: 2 Rubuèn, Simeon, Leví, Judàs, 3 
Ex 1,5  5 E foren totes les ànimes que hy  entràran de la cuxa de Jacob LXXV. E Josep 
Ex 5,1  5,Tit Capítol V 1 Aprés açò,  entràran Moysèn e Aron devant Farahó, e  
Ex 15,19  de la mar, e los fills de Israell  entràran per sech enmig de lla mar. 20 E  
Lv 10,5  de la albergada. 5 E mantinent  entràran e preséran-los axí com los  
Ex 10,3  que yo són lo Senyor Déu vostro. 3  Entràran Moysès e Aron a Farahó, e  
Ex 3,18  e de mel.” 18 E ògan la mia veu, e  entraràs tu e los vells de Israell al rey  
Ex 11,4  diu nostre Senyor: “En la miga nit  entraré en Agipta, 5 e moran tots los  
Ex 5,23  a mi? 23 Car per ço que yo són  entrat a Farahó per ço que perlàs en lo  
Ex 33,9  al vanir de sa tenda. 9 E ell  entrat en lo tabernacla del testament,  
Lv 21,5  reuran lo cap ni la barba ne feran  entratrelaments en lur carn. 6 Sants seran 
Lv 14,34 Moysès e Aron dient: 34 –Com serets  entrats en terra de Canan, la qual yo daré 
Lv 23,10  Israell. Diràs a ells: »Com serets  entrats en la terra la quall jo us donaré  
Ex 8,23  de lla terra, 23 e posaré divisió  entre lo meu poble e lo teu. E demà serà  
Ex 9,4  4 E féu Déu grans meravelles  entre les pocesions [*] dels agepcians,  
Ex 11,7  miracles depertí nostro Senyor  entre als agepcians e los fills d’  
Ex 12,30  serfs [*], e fon nade gran clamor  entre ells, car no era nanguna casa en què 
Ex 12,31 nit e dix: –Levats-vos e axits d’ entre mon poble, vós e als fills de  
Ex 12,49  nadiu e al palagrí e a l’habitant  entre vós. 50 E féran los fills d’Israell 
Ex 13,16  quax senyal [*] de remenbrament  entre tos vulls [*]. 17 E com Farahó  
Ex 14,2  per la regió de Piaròs, qui és  entre Meochdoll e la mar, contra  
Ex 14,20  una colona de nuu [*]; 20 stech  entre le posade dells fills de Israell e  
Ex 16,1  en lo desert de Sín, lo quall és  entre Helim e Synaý, en lo XV dia del mes  
Ex 24,14 romandran ab vós Aron e Hur, car si  entre vosaltres nexeran questions,  
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Ex 25,22 parlaré a tu desobra la clausta, d’ entre les II ales dels xerobins que seran  
Ex 26,33  del testament, la qual dapartirà  entre la santadat e entre lo sant [*]. 34  
Ex 26,33  qual dapartirà entre la santadat e  entre lo sant [*]. 34 »[*] primer sobre l’ 
Ex 28,28  que sia feta e romangua la juntura  entre l’hossen e l’ephot, e vet que no  
Ex 29,46  terra d’Egipta per so que stigués  entre ells. Yo só lo Senyor Déu d’ells.  
Ex 30,18 un bací per levar, e posaràs aquell  entre lo testimoni del tabernacle e altar. 
Ex 32,25  la qual cosa ell lo costituí nuu  entre los stranys, (per ço com ell hi  
Ex 39,3 -les ab fill que fos entra blau e  entre la porpra e entra color vemella e  
Ex 39,3  la porpra e entra color vemella e  entre li, per ço que fésan obra brodada e  
Ex 40,7  l’holocaust. 7 E metràs lo pitxer  entre l’altar e lo tabernacle; omplir-  
Lv 10,10 per ço que hajats esiència de triar  entre sant e no sant, e entre sutse e  
Lv 10,10  de triar entre sant e no sant, e  entre sutse e munde. 11 [*] 12 E perlà  
Lv 11,4 altres, no menjarets de aquelles, e  entre les inmundes reputats aquella. 5 »E  
Lv 11,29  coses seran comptades a vós  entre les ensutzades e de aquells qui’s  
Lv 14,36  la cosa que en la casa és, e puys  entre lo prevere en la casa per ço que  
Lv 15,31 ansutzaran lo meu tabernacle que és  entre ells. 32 Aquesta és la ley de  
Lv 17,10  privat o strany que pelegrín  entre vosaltres, si nanguna sanch menjarà, 
Lv 17,12  encara los stranys qui peregrínan  entre vós. 13 »[*] qui casarà cassa de  
Lv 21,23  és la hora que dintra lo vel no  entre ne s’acost a la ara, car màcula ha  
Lv 22,18  e dells strangés que habítan  entre vosaltres e presentaran la sua  
Lv 24,10  enjendrat havia de un homa agepcià  entre los fills de Israell, beralà’s en  
Lv 24,22  serà punit. 22 »E agual juý sia  entre vosaltres, vulles que sia palagrí o  
Lv 25,33  levítichs en loch de pocesions són  entre los fills d’Israell, 34 e les  
Lv 26,30  vostres ýdoles trenquaré; caureu  entre les caygudes de lles vostres ýdoles, 
Lv 26,38  contrestar no porà. 38 Perireu  entre les gens, e la terra batalívoll vos  
Lv 26,45  e leys les quals donà lo Senyor  entre si e los fills d’Israell en lo munt 
Ex 6,11  10 E perllà Déu a Moysèn dient: 11  –Entre e parla a Farahó [*] que yaquesca  
Lv 6,5  ço que per anguan volia retanir,  entregrament, e la V part més al senyor al 
Lv 5,17 que nostre Senyor veda en la lig, e  entrendà la cosa dell peccat per la sua  
Ex 28,29  hossen del juý sobra son pits com  entrerà en lo santuari, en remenbrança  
Ex 28,30  que seran en lo pits d’Aron com  entrerà devant nostre Senyor; e portarà  
Ex 29,30  serà costituició de sos fills qui  entreran en lo tabernacla del testament  
Ex 12,25 fills entrò enpertostemps. 25 E com  entreràs en la terra la quall nostro  
Ex 23,27  e auciuré tot lo poble al qual tu  entreràs, e tots tos anamichs daré en ta  
Lv 10,9  per què no beuràs tu [*] com  entreràs en lo tabernacle del testimoni  
Lv 16,28  e sa carn ab aygua, e axí  entrerrà en la alberguada. 29 »E açò serà  
Ex 33,3  e’lls eveus e jebuseus, 3 e  entres en terra fluent de mel e de let. Yo 
Ex 34,9  gràcia devant tu, prech-ta que  entres ara ab nós, car aquest poble és de  
Lv 26,39 si de aquests nenguns no romendran,  entresequar-s’han en lurs malvestats en 
Ex 39,14 aur [*]. 14 E havia-hy XII pedres  entretelladas, on éran escrits los noms  
Ex 7,16  ço que sacrifich en lo desert; e  entrò ara no l’has volgut oyr. 17 E per  
Ex 9,18  despuys que fo fundada la terra  entrò en aquest present temps. 19 Donques, 
Ex 9,25  que trobà en los camps, de l’home  entrò a la fembra, ferí [*], e tota la  
Ex 11,5  de Farahó, saent sobra son siti,  entrò al primer nat de la serventa que és  
Ex 12,6 e de les ovelles. 6 E servats-las  entrò al XIIII dia dell mes aquest, e  
Ex 12,12  en la terra de Agipta, de l’hom  entrò a lla bèstia, e [*] faré juhí. Yo  
Ex 12,15  que menjarà levat, del primer dia  entrò al VII. 16 Lo primer dia e al sagon  
Ex 12,18  en lo vespra, menjarets l’alís  entrò a XXI dia de aquell matex mes, a  
Ex 12,22  fora de lla porta de la sua casa  entrò al matí, 23 car Déu pasarà per farir 
Ex 12,24  legítima a tu e a tos fills  entrò enpertostemps. 25 E com entreràs en  
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Ex 13,15  dels primers nats dels hòmens  entrò al primer nat de lles bèsties. E per 
Ex 14,28  en la mar, que no’n romàs d’ells  entrò a I. 29 E los fills d’Iraell  
Ex 16,20  no’l na creguéran e n’stojaren  entrò al matí, trobàran-ho vèrmens e  
Ex 16,23  E so que us sobrerà, stojats-ho  entrò a demà. 24 E féran-ho axí com los  
Ex 16,35  menjàran la magna per XL anys  entrò que venguéran en terra habitable, e  
Ex 17,12 delà. E fóran les sues mans elçades  entrò lo sol colguava. 13 Aflequí Josuè e  
Ex 23,18 No romendrà lo grex de la mia festa  entrò al matí. 19 Les promísies de ta  
Ex 23,30 poch a poch scamparé ells devant tu  entrò que muntipliques e posaesques la  
Ex 23,31  los teus térmens de lla Mar Roja  entrò a la mar dels pelestins, e del  
Ex 23,31 la mar dels pelestins, e del desert  entrò al flum. E liuraré en vostres mans  
Ex 24,14  dix als vells: –Esparats-vos así  entrò que tornem a vós. E romandran ab vós 
Ex 26,28 que’s meten per miganes taules [*]  entrò [*]. 29 E totes aquestes posts  
Ex 27,5  feràs sobra [*] l’arret [*] 5 [*]  entrò la mytat de l’altar. 6 E feràs  
Ex 28,42  de lur vergonya, e de lurs lombes  entrò a les cuxes. 43 E usaran aquells  
Ex 29,34  les carns consagrades e dels pans  entrò al matí, cremeràs lo romenent ab  
Ex 32,20 fet e cremà’l en foch e molch-lo  entrò que fou ben manut. Escampà-lo  
Ex 32,27  e anats e tornats de la una porta  entrò a l’altra per mig de le alberguada. 
Ex 33,22  22 [*] e tendré la mia destra  entrò que trespàs, 23 e pendré la mia mà,  
Lv 6,9  Cremerà en l’altar tota la nit  entrò al matí, e lo foch serà en aquell  
Lv 7,15  e no romangua d’éls nanguna cosa  entrò al matí. 16 »Si emperò alguna cosa  
Lv 8,33 del tabernacle no axirets VII dies,  entrò al dia que sia complit lo temps de  
Lv 11,24  serà ensutzat e no serà nèdeu  entrò al vespra. 25 E si serà necessària  
Lv 11,32  tengua en aygua car serà ensutsada  entrò al vespra, e axí aprés seran mundes. 
Lv 11,40  tocarà [*]. 40 [*] serà inmunde  entrò al vespre. 41 »E tot ço que grapone  
Lv 12,4  cosa santa ne entra en lo santuari  entrò que sien complits los dies de lla  
Lv 14,46  dementra és tenquada, serà inmunde  entrò al vespra; 47 e qui dormirà en  
Lv 15,6  ell, levat en aygua, serà no nèdeu  entrò al vespra. 7-8 [*] 9 E lo siti  
Lv 15,16  cors tot ab aygua, e serà inmunde  entrò al vespra. 17 [*] 18 E la fembra ab  
Lv 15,18  -s’ha ab aygua e serà no nèdea  entrò al vespra. 19 »E fembra que de son  
Lv 15,20  qui tocharà ella serà no nèdeu  entrò al vespra; 21 e lo loch [*] on siurà 
Lv 15,22  ell, levat ab aygua, serà no nèdeu  entrò al vespra. 23 E tot vexell sobra lo  
Lv 15,23  e levat ab aygua, serà ensutzat  entrò al vespra. 24 E si l’home jaurà ab  
Lv 15,27 e ell, levat ab aygua, serà inmunde  entrò al vespra. 28 »E si seserà lo flux  
Lv 22,4  coses que santificades són a mi  entrò a tant que sia guarit. Qui tocarà  
Lv 25,22  los fruyts fins al VIIII any;  entrò a tant que les coses novelles  
Lv 26,40  pares e seus seran aflegits, 40  entrò que’s penídan de lurs malvestats e  
Lv 26,41  a ells en la terra batalívol  entrò a tant que’s don vergonya la  
Ex 10,3  nostro Senyor, [*] dells habreus:  “Entrò a quant no vols éser sotmès a mi?  
Ex 16,28 e no trobàran. 28 Dix Déu a Moysèn:  –¿Entrò a quant no volran guardar lo meu  
Lv 26,28  mi, 28 jo iré ab furor contrària  envers vosaltres e coregir-vos-he de  
Ex 23,27  de tos dies. 27 »E la mia terror  enviaré devant tu, e auciuré tot lo poble  
Ex 16,36  la magna era de la deena part de I  ephí, so és, sister. 17,Tit Capítol XVII 1 
Lv 5,11  per son peccat la Xª part d’un  ephí, ço és, I sester, de cèmola, e no  
Ex 25,7  e pedras precioses per adornar  ephot e encara lo recional. 8 E faran a mi 
Ex 28,6  [*] de li tortís, 6 e feran lo  ephot de color de drap d’aur e de color  
Ex 28,12  E pose-les en les spatlles de l’ ephot, pedras de remenbrança als fils d’  
Ex 28,15 obre brodada, axí com la obre de l’ ephot. Feràs ell d’or e de blau e de  
Ex 28,26  [*] 26 [*] de l’ ephot en la regió dels musclos e defora.  
Ex 28,28  la juntura entre l’hossen e l’ ephot, e vet que no’s depertèscan. 29 E  
Ex 28,31  31 »E feràs la gonella de l’ ephot tota blava, 32 enmig loch de la  
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Ex 29,5  és, la gonella de li e lo pali de  ephot e l’hosen, †e adobaràs éls en  
Ex 29,5  †e adobaràs éls en adobament de l’ ephot†, 6 e metràs la sàvena sobra son cap 
Ex 35,9  precioses a adornar lo hossen e l’ ephot. 10 »E qualquequal que sia savi,  
Ex 39,2  nostre Senyor a Moysèn. 2 E féu lo  ephot [*], de blau e de porpra e de color  
Ex 39,7 en los lats sobre los musclos de l’ ephot per remenbrança dels fills d’  
Ex 39,8  l’hossen de obra noble axí com lo  ephot, de aur, blau e de porpra e de color 
Ex 39,18 spatles devall, e junýan-sa ab lo  ephot, e axí era en cascun musclo. 19 E de 
Ex 39,20  20 E féran una gonella sobre l’ ephot, obra texida mesclat de blau, 21 e  
Lv 8,8  afot, 8 e sanyí a ell ab cordes de  ephot, e ab aquells adobà l’hosen, en lo  
Ex 3,13  vós”; e si dien: “Com és lo nom d’ equell?”, què diré a ells? 14 Dix Déu a  
Lv 8,14  posàran les mans sobra lo cap d’ equell, 15 e degolà aquell. Pres Moysèn la 
Ex 10,29  serà fet com has perlat, que d’ equí avant no veuré la tua cara. 11,Tit  
Ex 1,5  la cuxa de Jacob LXXV. E Josep ja  era en Egipte. 6 Murí Josep e tots sos  
Ex 2,11  que batia un de sos frares, que  era hebreu, 12 e guardà deçà e dellà, e  
Ex 8,15  15 E viu Farahó que dat li  era rapòs; fou agreujat en son cor e no oý 
Ex 9,7 ·n parí nangú. 7 E tramès Farahó si  era mort nangú del bastiar que posaÿan los 
Ex 9,11  per rahó de lla verola que en ells  era [*]. 12 E Déu anduraý lo cor de  
Ex 9,34  34 E viu Farahó que lla pluja  era cessada e la padruscha e los trons,  
Ex 10,15  e tot ço [*] que a la padrusca  era romàs [*]. 16 Per la qual cosa,  
Ex 10,23  ne’s podia moura dell loch en què  era, saul aquells d’Israell [*]. 24 E  
Ex 12,30 nade gran clamor entre ells, car no  era nanguna casa en què no hagués mort. 31 
Ex 12,39  ne poguéran aÿnar ço que’lls  era mester. 40 La stada que los fills d’  
Ex 13,15  de casa de servitut, 15 car Farahó  era anduraÿt e no’ns volia lexar anar, e  
Ex 13,17 la carera dells falisteus, qui’lls  era dret pasatja, que per ventura no’s  
Ex 14,9  [*] e tota la universa host  era en Hiroch contra Beelseon. 10 E com sa 
Ex 14,22  per mig de lla mar en sech, e  era la mar axí com a mur a lla dresta de  
Ex 16,15 «Què és açò?», cor no sabían què s’ era. Dix Moysèn: –Aquest és lo pa que us  
Ex 16,31  lo nom d’aquell magna, per ço com  era samblant a manera de solandra, blanch, 
Ex 16,36  lo almut ab què mesuràran la magna  era de la deena part de I ephí, so és,  
Ex 17,4  faré de aquest poble, que si no  era per un poch alepidar-me-han? 5 E  
Ex 18,3  abdós de aquells fills, lo qual un  era apellat Jerson dient [*]: «Strany fuy  
Ex 18,5  muller de Moysèn, en lo desert, on  era la posada prop del munt de Déu, 6 e  
Ex 18,8  de Israell, e tot lo traball que  era sdevengut a ells en lo camí, e com  
Ex 18,26  lo poble tosttemps, e so que  era molt greu retornava a ell, e tota  
Ex 19,16  oyr trons e lamps, e la caliga  era sobre lo munt cobrint aquell. E fon  
Ex 20,21  se acostà a la caligua en què  era Déu. 22 E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs 
Ex 32,25  vadell. 25 Viu Moysès que lo poble  era despulat, per ço cor los havia  
Ex 35,21  a nostre Senyor, a fer so que  era obs al tabernacle del testimoni e a  
Ex 35,21  del testimoni e a tot so que  era master ne nasesari a lur coltivament  
Ex 36,21  de fust de setim stans; 21 e  era la longuesa de la taula de X colzes, e 
Ex 37,19  ab liris; aquesta matexa obra  era en tots los VI canons que axían de la  
Ex 37,22  canalobra. 20-21 [*] 22 [*] e tot  era d’aur net. 23 E féu atrasí VII  
Ex 38,7  portar l’altar. E aquest altar no  era sòlit, ans era comcavat, de taules, e  
Ex 38,7  E aquest altar no era sòlit, ans  era comcavat, de taules, e dintra vach. 8  
Ex 38,9  tabernacle, a la intrada. 9 E [*]  era la tenda en la plaja austral de li  
Ex 38,11  11 En l’angle devers tremuntana  era la tenda ab les colones e ab los  
Ex 38,11  e ab los caps de les colones, tot  era de una matexa masura, e les obres éran 
Ex 38,23  de Ochimech, del trip de Dan, que  era mestra de fusta e de texir blau e de  
Ex 39,18  e junýan-sa ab lo ephot, e axí  era en cascun musclo. 19 E de cascun lats  
Lv 8,8 aquells adobà l’hosen, en lo quall  era doctrina e veritat. 9 E posà-li la  
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Lv 8,26  de lla sistella dell pa alís que  era devant nostra Senyor; pa menys de  
Lv 8,28 l’eltar de l’holocaust per so com  era consagració e oferta en odor suau de  
Lv 9,24  e devorà lo holocaust e lo sèu que  era sobra l’altar. E com lo poble viu  
Lv 10,16  aquestes coses lo boch cremat que  era ofert per peccat, trobà’l, e fou irat 
Lv 15,13  qui d’aquesta manera de pasió  era ensutzat, nombrarà aprés VII dies de  
Ex 7,7  Moysèn e Aron com los manà Déu. 7  Era Moysèn home de LXXX anys e Aron de  
Ex 24,17 cridà Moysèn d’enmig de la nuu. 17  Era la spècia de la glòria de nostro  
Ex 27,3 sos ensencers, e totes ses aÿnes d’ eram. 4 E feràs en aquell obra [*] de  
Ex 27,10  feràs XX colones ab lurs pilars d’ eram, e les colones seran cubertes de lata 
Ex 27,19  ço que pertany a la cort serà d’ eram. 20 »E tu mana als fills de Israell  
Ex 35,32 fer la obra en aur e en argent e en  eram, 33 e antretallar pedres, e obra de  
Ex 5,14  dia, axí com solíets [*]! 14 E  éran batuts si no acabàvan lur obra [*].  
Ex 7,21  21 e fóran morts tots los peys que  éran en lo flum, e podrí lo riu, e no  
Ex 9,26  26 sols en la terra de Gosen, on  éran los fills d’Israell [*]. 27 E tramès 
Ex 9,32 spelta no fóran farits, car terdans  éran. 33 Axí’s Moysès devant Farahó [*] e 
Ex 12,29  primer nat [*] de lles catives que  éran en càrser, e tots los primers nats de 
Ex 14,8  los fills de Israell; e aquells  éran axits ab mà alta. 9 E com los  
Ex 14,29  per la mar en sech, e les ayguas  éran a ells axí com a mur a destra e a  
Ex 15,23  les ayguas de Marech per so com  éran amarsoses; per so fou covinent cosa  
Ex 15,23  aquell loch Amarech, per ço com  éran amargoses. 24 E murmurà lo poble  
Ex 34,1  les taules les peraules les quals  éran scrites en les taulles que tranquist. 
Ex 34,4  de pedra aytals com les altres  éran, e levà’s da nits, e pujà en lo munt 
Ex 34,34  Israell totes les coses que a ell  éran menades, 35 cor con veian a l’axir  
Ex 36,15  e IIII d’amplla, e totes axí  éran de una matexa masura. 16 De les  
Ex 36,38  ço és, ço an què ells stàvan, que  éran fichats en terra, éran de aram.  
Ex 36,38  stàvan, que éran fichats en terra,  éran de aram. 37,Tit Capítol XXXVI 1 E féu 
Ex 37,5  les qualls posà per los anells que  éran en los lats de la archa per portar- 
Ex 38,10  lles colones e tots los corbalons  éran de argent. 11 En l’angle devers  
Ex 38,11  de una matexa masura, e les obres  éran de matall. 12 E de la part que  
Ex 38,12  d’aram, e lo cap de lles colones  éran [*] d’argent. 13 E atrasí devers  
Ex 38,13  argent. 13 E atrasí devers levant  éran de L colzes les cortines, 14 e les  
Ex 39,6  encastades en aur, e en elles  éran antalats [*] los noms dels fills d’  
Ex 39,13 e beriŀles; e totes aquestes pedras  éran ancastades en aur [*]. 14 E havia-  
Ex 39,14  -hy XII pedres entretelladas, on  éran escrits los noms dels fills d’  
Ex 39,43  com viu que totes aquestes coses  éran acabadas axí com havia manat a ell  
Lv 10,12  e a Ytamar, fills d’él que li  éran romasos: –Prenets lo sacrefici que  
Lv 21,24 a tot Israell totes coses que a ell  éran stades menades. 22,Tit Capítol XXII 1 
Lv 25,50 jubileu, e de la moneda per la qual  ere venut sa leverà [*] serà-li comtat a 
Ex 17,12  sobrava. 12 E les mans de Moysès  eren fexugues, e prenguéran pedres, e  
Ex 32,16  e fetes de obra de nostra Senyor;  eren scrites de la mà de nostre Senyor. 17 
Ex 39,10 precioses en ell. En lo primer vers  eren sàrdius [*], 11 [*] 12 en lo terç,  
Ex 2,12  aucís lo egepcià e ameguà’l en la  erena. 13 E axí en lo segon jorn, e viu II 
Ex 26,32  e staran sobra IIII colones d’ ergent. 33 Serà ensarat aquest cobriment  
Ex 27,11  d’aram, e lurs congoyiments d’ ergent. 12 E en lo lats de la cort que  
Lv 6,25  Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla a  Eron e a sos fills: Aquesta és la ley de  
Lv 7,34  de la alçadura [*], e deran-ho a  Eron, sacerdot, e als fills de aquell en  
Ex 2,3  no·l poguésan sallar, faéran una  erqueta de bova, e anbreguàran-la de  
Ex 14,20  Israell e los agepcians, scuradat  erra la nuu tenebrosa [*]. 21 E com Moysès 
Lv 5,4 oblidadament e aprés antendrà en la  errada, 5 faça panitència per lo peccat 6  
Ex 31,4  de fabraguar qual cosa que  es puga fer d’aur o d’argent [*], 5 [*]  
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Ex Inc  comença lo libre de Èxodus, que  és lo sagon libre de la Bíblia. 1,Tit  
Ex 1,9  –Veus que lo poble d’Israell  és ab nós, e és molt fort. 10 Vanits e  
Ex 1,9  lo poble d’Israell és ab nós, e  és molt fort. 10 Vanits e sapiam quant  
Ex 1,18  -les-se vanir e dix: –Per què  és açò que no volets fer ço que jo us he  
Ex 1,22  nexerà, sia gitat en lo flum, e si  és fembra, restaurats-la. 2,Tit Capítol  
Ex 2,6  Dix: –Dels infants dels hebreus  és aquest. 7 E dix sa germana a lla filla  
Ex 2,14 ’s Moysèn e dix: «Per cert, sebuda  és la cosa.» 15 E Farahó sabé açò, volch  
Ex 2,20  ovelles. 20 E ell los dix: –On  és aquell home? Per què’ll lexàs?  
Ex 2,22  Ètzer dient: «Lo Déu de mon para  és nostro ajudador e desliurà a mi de la  
Ex 3,5 que lo loch en què stàs terra santa  és. 6 E dix: –Yo són lo Déu de tos paras,  
Ex 3,9 car la clamor dels fills d’Israell  és venguda a mi, e encara la eflicció de  
Ex 3,13  me tremet a vós”; e si dien: “Com  és lo nom d’equell?”, què diré a ells? 14 
Ex 3,14  diràs a ells fills d’Iraell: “Que  és me tramet a vós.” 15 E dix altra  
Ex 3,15 Ysach e Déu de Jacob, dient: Aquest  és a mi mon nom enpertostemps, aquest és  
Ex 3,15  a mi mon nom enpertostemps, aquest  és lo meu memorial de generació en  
Ex 4,5 la, e mantinent tornà verge. 5 –Açò  és fet per ço que crèguan que aparech Déu  
Ex 4,14 –Aron, ton frare [*], conech yo que  és bell perler. Aquest axirà a encontre  
Ex 5,2 lo desert.” 2 E aquell respòs: –Qui  és ton Senyor, que yo oja la sue veu e que 
Ex 5,5  Farahó dix a son consell: –Molt  és lo poble de la terra. Vejats quanta  
Ex 5,16  vostres serfs? 16 Palla no’ns  és donade e som batuts. E diguéran a  
Ex 5,16  E diguéran a Faraó: –Palla no’ns  és donada e la obra nos és manada fer. Som 
Ex 5,16  no’ns és donada e la obra nos  és manada fer. Som batuts injustament, e  
Ex 6,26  levins e los parentats. 26 Aquest  és Aron e Moysèn, als quals manà Déu que  
Ex 6,27  de lla terra de Agipta, e aquest  és Moysès e Aron 28 en lo dia que perllà a 
Ex 7,14 dit Déu. 14 Dix Déu a Moysèn: –Greu  és lo cor de Farahó, que no vol lexar lo  
Ex 7,17  Vet que yo fir ab la mia verge que  és en la mia mà les aygües del flum:  
Ex 8,10  per ço que sàpias que nangú no  és axí com lo Senyor, Déu nostro, 11 e  
Ex 8,19 los ancantadors [*]: –Lo dit de Déu  és ací. E fou anderoÿt lo cor de Farahó, e 
Ex 8,22  en la terra de Gossen, en lo qual  és lo meu poble, car no hy seran les  
Ex 9,14  cor [*], per ço que sàpias que no  és nangú semblant a mi [*]. 15 [*] 16 E  
Ex 9,19 ajusta ara ton bastiar e tot ço que  és en lo camp, [*] car tot ço e quant serà 
Ex 9,27  –Yo he peccat ara, e nostro Senyor  és just, e yo e mon poble som malvats. 28  
Ex 9,29  per ço que sàpias que del Senyor  és la terra. 30 Mas yo conech que tu ne  
Ex 10,5  no aparà, e menjaran tot ço que  és [*] a la padruscada, e reuran tots los  
Ex 10,7 Senyor lur Déu. ¿No veus que Agipta  és consumada? 8 E tornàran Moysèn e Aron a 
Ex 10,9 ab tot nostre arnès, car gran festa  és de nostre Senyor. 10 [*] –[*] Com  
Ex 11,5  al primer nat de la serventa que  és detràs la molla, e tots los primers  
Ex 11,8 me dient: “Ix tu e tot lo poble que  és sotmès a mi. E aprés açò exirem.” 9 E  
Ex 12,2  terra de Agipte: 2 –Lo mes aquest  és a vós començament e primer mes de l’  
Ex 12,4  anyell, prengua ell son vaý que  és prop de la sua casa, segons los nombres 
Ex 12,25  en la terra la quall nostro Senyor  és donador a vós, axí com ha feta  
Ex 12,26  diran a vós vostres fills: “Quina  és aquesta relegió?”, 27 vós direts a  
Ex 12,27 vós direts a ells: “Secrifici pasat  és dell Senyor, lo qual passà sobra les  
Ex 12,42  de lla terra de Agipta. 42 Nit  és aquesta observadora a nostro Senyor,  
Ex 12,43  Dix Déu a Moysèn e Aron: –Aquesta  és la relegió de Pasca: »Nangun hom strany 
Ex 13,2 vullva en los fills d’Israell, axí  és dels hòmens com [*] bestiars, cor meus  
Ex 13,8  [*] en aquell dia e diràs: “Aquest  és lo dia que féu nostre Senyor a mi com  
Ex 13,14  te demenaran tos fills demà “Què  és açò?”, tu respondràs a ells: “En mà  
Ex 13,18 menà’ls per la via dell desert que  és prop de la Mar Roja. E armats pujàran  
Ex 14,2  mètan per la regió de Piaròs, qui  és entre Meochdoll e la mar, contra  
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Ex 14,12  serviscam los agepcians”? Car molt  és millor servir a ells que morir en lo  
Ex 15,1  a nostre Senyor, car gloriosament  és engranit, car ell ha gitat en la mar  
Ex 15,2  2 La mia fortalesa e la mia lehor  és en nostre Senyor. Ell és fet a mi en  
Ex 15,2 mia lehor és en nostre Senyor. Ell  és fet a mi en salut. Ell és mon Déu, e yo 
Ex 15,2  Ell és fet a mi en salut. Ell  és mon Déu, e yo glorificaré lo Déu de mon 
Ex 15,3  e yo axalçaré ell. 3 Nostra Senyor  és axí com hom combatador, e son nom és  
Ex 15,3  axí com hom combatador, e son nom  és Totpoderós. 4 Car les caretas de Farahó 
Ex 15,6  a pedra. 6 Senyor, la tua dreta  és agranaïda en fortalesa, e la tua  
Ex 15,10  auciurà.» 10 Senyor, lo teu sparit  és vengut, e la mar los ha cuberts, e  
Ex 15,11  11 Senyor, ¿quals dels forts  és semblant a tu en fortalesa, ne qui és  
Ex 15,11  semblant a tu en fortalesa, ne qui  és semblant a tu en granesa e en  
Ex 15,26 Déu, e feràs devant ell ço que dret  és, e obayràs los seus manaments e  
Ex 16,1  en lo desert de Sín, lo quall  és entre Helim e Synaý, en lo XV dia del  
Ex 16,8  marmurats contra ell, [*] car no  és contra nós lo [*] mermurament mes  
Ex 16,15  «Man hu?», que vol dir: «Què  és açò?», cor no sabían què s’era. Dix  
Ex 16,15  què s’era. Dix Moysèn: –Aquest  és lo pa que us dóna lo Senyor per menjar. 
Ex 16,16  lo Senyor per menjar. 16 Aquesta  és la peraula la qual manà nostra Senyor:  
Ex 16,23  -ho a Moysèn, 23 e ell dix: –Açò  és ço que ha perlat Déu: Lo repòs del  
Ex 16,23 ha perlat Déu: Lo repòs del disapta  és santificat al Senyor. Totes aquelles  
Ex 16,25  –Menjats aquell vuy, cor disapta  és de nostre Senyor; per amor de açò no  
Ex 16,26  26 En lo VI dia ne colits; lo VII  és repòs de nostre Senyor, e per amor de  
Ex 16,32  ab mel. 32 Dix Mosèn: –Aquesta  és la peraula la qual mana Déu: “Umplits  
Ex 16,36  era de la deena part de I ephí, so  és, sister. 17,Tit Capítol XVII 1 E moch- 
Ex 18,11  [*]. 11 Ara conech que gran  és lo Senyor nostre sobre tots los déus  
Ex 18,14 so qu·ell havia fet [*], dix: –Qu· és açò que tu fas al poble? Per què seus  
Ex 18,17 la lig de aquell. 17 Dix Jetró: –No  és bona la cosa que tu fas, 18 e en va te  
Ex 18,18  tu e lo poble aquest que ab tu  és. Ultra les tues virtuts és aquest  
Ex 18,18  ab tu és. Ultra les tues virtuts  és aquest negoci, e solament aquest tu no  
Ex 19,5  tresor de tots los pobles, car mia  és tota la terra, 6 e vós serets a mi en  
Ex 20,10  la obra, 10 e’n lo dia VII, que  és lo disapta del Senyor ton Déu,  
Ex 20,10 bou ne ton asse, ni ton pelegrí qui  és dintra de tes portes, 11 car VI dies  
Ex 20,24  déus d’aur ni d’argent, 24 ço  és, altar ferets de terra, e ofarets sobra 
Ex 21,21  a pena, car la moneda de aquell  és. 22 »E si’s baralaran II hòmens e algú 
Ex 21,22  e si ella viu, sertes tangut  és del dan aytant com lo marit d’ella  
Ex 22,2 aquí nafra [*] muyra; lo faridor no  és tangut de lla sanch de aquell. 3 Mas si 
Ex 22,14  senyor no hi serà present, tangut  és de retra; 15 mas si serà fet en  
Ex 23,16  del camp. »E lla festa que  és en l’aximent de l’any, com ajustaràs  
Ex 23,21  vostres culpas com peccarets, e  és lo meu nom en aquell. 22 Car si ohiràs  
Ex 24,8 -la sobra lo poble e dix: –Aquesta  és la sanch del fermament que fermà nostro 
Ex 24,10  de pedres de safir o quax cel com  és serè. 11 E no mès sa mà sobra aquells,  
Ex 25,33  de les VI canes del canalobra, ço  és, que prosaèxan de la asta de aquell. 34 
Ex 25,40  E guarde fé segons l’exemplar que  és a tu mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol 
Ex 26,4  atrasí juntes. 4 E feràs anses, ço  és, a manera de bagues, en lus lats e en  
Ex 26,5  de la cortina haurà L anses, ço  és, bagues, per ço que hom puga ajustar la 
Ex 27,21  testament, fora de la clausta que  és penjada sobra lo testament. Iŀlumineran 
Ex 28,9  II pedras de unicle e scriuràs, ço  és, entallaràs en eles los noms dels fills 
Ex 29,1  29,Tit Capítol XXVIII 1 »Aquesta  és la cosa que faràs a ells: »Tu  
Ex 29,5  5 E aduràs a Aron lo vastiment, ço  és, la gonella de li e lo pali de ephot e  
Ex 29,14 de lla posada per ço car per peccat  és. 15 »E pendràs la un dels moltons, e  
Ex 29,18  ab encens sobre l’altar. Oferta  és a Déu e odor suau [*]. 19-21 [*]  
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Ex 29,25  Senyor, 25 [*] car oferta d’ell  és. 26 Pendràs lo pits del moltó, lo qual  
Ex 29,26  Pendràs lo pits del moltó, lo qual  és alsat a Aron, e santificaràs aquell  
Ex 29,28  departist del moltó 28 ab la qual  és santificat Aron e sos fills, e açò  
Ex 29,38  aquell serà santificat. 38 »E açò  és alò que feràs en l’altar cascun dia  
Ex 29,42  odor de suavitat, 42 car sacrifici  és a nostre Senyor, oferta perdurable en  
Ex 30,10 una veguada l’any, en la sanch que  és oferta per peccat, e perdonerà sobra  
Ex 30,10  generacions. Sant dels sants  és a nostra Senyor. 11 E perlà nostre  
Ex 31,7  e la clausta que sobra ella  és, [*] 8 [*] e l’altar de la timiama, 9  
Ex 31,13  disapta meu colguats, car senyal  és entra mi e vós en les vostres  
Ex 31,15  vostres obres; lo VII dia, que  és disapta, és repòs sant a nostre Senyor. 
Ex 31,15  obres; lo VII dia, que és disapta,  és repòs sant a nostre Senyor. Tot hom qui 
Ex 31,16  aquell en lurs generacions; açò  és covinença enpertostemps 17 entra mi e  
Ex 32,1 de terra de Agipta, no sabem què li  és sdevengut. 2 Dix-los Aron: –Aportats  
Ex 32,5  e alçà sa veu e cridà. Dix: –Demà  és festa a Déu. 6 E levàran-sa matí e  
Ex 32,9  a Moysèn: –Yo veg que aquest poble  és de dura servitut. 10 E ara lexa ell a  
Ex 32,18 en la posada. 18 Moysès respòs: –No  és veu de resposta de fortesa, e tanpoch  
Ex 32,18  resposta de fortesa, e tanpoch no  és veu de resposta de flaquesa, mas yo veg 
Ex 32,18  de flaquesa, mas yo veg que veu  és d’hòmens cantans. 19 E com ell sa  
Ex 32,22 meu. Tu coneys bé aquest poble, que  és aperellat a mal; 23 e diguéran a mi:  
Ex 32,26  de lla alberguada. Dix: –Si nangú  és de nostre Senyor, vengue a mi. E  
Ex 33,3  no pujaré ab tu, car aquest poble  és de dura servitut, per ço que per  
Ex 33,5  Israell. Digues-los que lo poble  és de dura servitut. Una veguada pujaré ab 
Ex 33,21  21 Altra veguada dix: –Vet así  és lo loch ab mi, e staràs sobra la pedra, 
Ex 34,7  e peccat, e nengú devant tu per si  és ignocent, que rets les iniquitats dels  
Ex 34,9 entres ara ab nós, car aquest poble  és de dura servitut, e tolràs-nos les  
Ex 34,14  adorar déu strany. Nostre Senyor  és celós, e lo nom d’ell és Déu  
Ex 34,14  Senyor és celós, e lo nom d’ell  és Déu sacrificador. 15 No tallaràs  
Ex 35,4  dells fills d’Israell: –Aquesta  és la peraulla que manà nostre Senyor  
Ex 35,11  que nostre Senyor ha menat, 11 ço  és a saber, lo tabernacle e sa tenda, son  
Ex 36,5  –Més ofer lo poble que no’ns  és nesesari. 6 E dix Moysèn que fésan  
Ex 36,38  totes de aur, e los fonaments, ço  és, ço an què ells stàvan, que éran  
Ex 39,14  los noms dels fills d’Israell, ço  és, dels XII trips, cascú per son nom. 15  
Lv Inc  lo terç libre de Moysèn, que  és apellat Levítich, lo qual apéllan los  
Lv 1,5  gitant entorn de l’altar qui  és devant la porta del tabernacle. 6 E com 
Lv 1,9  lo sacerdot en holocaust, car açò  és suau odor a nostre Senyor. 10 »E si de  
Lv 1,10  Senyor. 10 »E si de lles ovelles  és son sacrifici, o de moltons o de  
Lv 1,13  sobra l’altar en holocaust, e açò  és molt suau odor a nostra Senyor. 14 »E  
Lv 1,17  sobra ell l’altar ab la lenya qui  és sobra lo foch posada. Açò és holocaust  
Lv 1,17  qui és sobra lo foch posada. Açò  és holocaust e oferena de suau odor a  
Lv 2,2  sobra la ara per remenbrança, e  és sacrifici de plasent odor a nostre  
Lv 2,4 lo forn, axí com pans de sèmola, ço  és a saber, meys de lavat [*]; 5 [*] 6  
Lv 2,15 damunt, car oferta de nostre Senyor  és; 16 de les quals coses de la una  
Lv 2,16  remenbrança de lla oferta, axí com  és del far e de l’oli, e tot l’ancens,  
Lv 2,16 oli, e tot l’ancens, cor sacrifici  és a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E si  
Lv 3,3 la tella e tot lo grex que dins ell  és, 4 abdós los ronyons e los lombras, e  
Lv 3,15 15 e los II lombes ab lo fetge, que  és sobra aquells prop de la ylada, e tot  
Lv 3,17  en tot no menjarets, e lo grex que  és antorn del pits e aquell que pénjan los 
Lv 4,3  3 »E [*] lo prevera que  és untat pequerà faent delinquir lo poble, 
Lv 4,13  per ignorància faent so que  és contra lo menament de nostre Senyor, 14 
Lv 4,17  na VII veguades contra lo vell, ço  és, la clausta, 18 e de aquexa matexa  
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Lv 4,21  car per gran multituts de peccats  és. 22-26 [*] 27 »E si ànima peccarà per  
Lv 4,27  del pobla de lla terra, ço  és, que fasa qualqua cosa que nostre  
Lv 4,29  sobra [*] la sua oferena, la qual  és per peccat, e degol aquella en loch de  
Lv 4,35  com sol fer del sèu del moltó qui  és sacreficat per pacificament, e sia  
Lv 5,2  oblidada la sua inmundícia, mala  és e deu éser lexada. 3 »E si algú tocarà  
Lv 5,3  oblidat e puxes ho conexerà, digne  és de culpa. 4 »Ànima que jurarà e mourà  
Lv 5,11  peccat la Xª part d’un ephí, ço  és, I sester, de cèmola, e no meta en  
Lv 5,11  ni n’hi pos gens, cor per peccat  és. 12-13 [*] 14 E perlà Déu a Moysèn: 15  
Lv 6,9  a Aron e a sos fills: »Aquesta  és la ley de lo holocaust: Cremerà en l’  
Lv 6,13  sacrificis pesificables. 13 Aquest  és lo foch perdurable que null temps no  
Lv 6,20  Senyor a Moysèn e dix: 20 –Aquesta  és la oferta de Aron e de sos fills la  
Lv 6,25  a Eron e a sos fills: Aquesta  és la ley de la oferta per peccat. »En lo  
Lv 6,25  devant Déu, sant dels sants  és. 26 E lo sacerdot qui ofer, manuch  
Lv 6,29  de aquell, car sant dels sants  és, 30 e tota oferena que’s degoll per  
Lv 7,1  7,Tit Capítol VII 1 »Aquesta  és la ley de lo holocaust [*] colpa.  
Lv 7,1  [*] colpa. »Santa dels sants  és, 2 e per amor de açò allà on degolaran  
Lv 7,5  perfum sobra l’altar, car asò  és perfum a nostra Senyor [*]. 6 Tots los  
Lv 7,6  mengaran aquestes 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 ley de llo oferena de les coses  
Lv 7,16  cosa romandrà tro al matí, legut  és de mengar-la; 17 e si alguna cosa ne  
Lv 7,20  lla oferta dels pasificaments que  és oferta al Senyor, perirà de son poble.  
Lv 7,35  lo poble de Israell. 35 »E aquesta  és la unció de Aron e a sos fills dels  
Lv 7,37  les generacions sues. 37 »Aquesta  és la ley de holocaust e del sacrifici per 
Lv 8,5  4 [*] defora, 5 e dix: –Aquesta  és la peraulla que nostro Senyor manà fer. 
Lv 8,10  untà lo tabernacle e tot açò que  és en ell, 11 e santifichà ells e salpesà  
Lv 8,35  e siats remenbrants axí com a mi  és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E  
Lv 9,6  devant Déu, 6 dix Moysèn: –Aquesta  és la peraula que manà nostre Senyor:  
Lv 10,3  Déu. 3 Dix Moysèn a Aron: –Açò  és açò que parlà nostre Senyor: Yo seré  
Lv 10,7  e l’oli de lla santa onzió  és sobra vós. E ells féran tot ço que manà 
Lv 10,9  8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi  és qui pot anbriagar; per què no beuràs tu 
Lv 10,9  del testimoni [*], car testimoni  és perdurable en les vostres generacions,  
Lv 10,12  de l’altar, cor sant dels sants  és. 13 E menjarets-lo en lo loch sant,  
Lv 10,13  -lo en lo loch sant, car dat  és a tu e a tos fils dells sacrificis del  
Lv 10,13  del Senyor, axí com manat  és a mi, 14-15 axí lo pits con totes les  
Lv 10,17 en lo [*] sant? Car sant dels sants  és, [*] dat a vós que portets multitut de  
Lv 10,18 menjar ella en lo santuari, axí com  és manat a mi. 19 Respòs Aron a Moysès:  
Lv 10,19 a mi. 19 Respòs Aron a Moysès: –Vuy  és ofert lo sacrifici per peccat e lo  
Lv 10,19 lo holocaust devant lo Senyor; a mi  és sdevengut axí com tu veus. Com poguí  
Lv 11,5  que remugue e no ha la ungle feça,  és no nèdeu. 6 »E la lebra atrasí [*]. 7  
Lv 11,10 les ayguas qui’s moven com en mar,  és abominable a vós; 11 [*] les lurs carns 
Lv 11,18  e òliba e duch 18 e’l signe, que  és ocel gran com àguila, e la ganta 19 e  
Lv 11,22 saltarà sobra terra, 22 [*] axí com  és brugos sagons son genus [*]. 23 E  
Lv 11,38 toquada per la mortaÿna, aquí metex  és ensutzada. 39 »Si algú animal és mort  
Lv 11,39  és ensutzada. 39 »Si algú animal  és mort de aquells qui són leguts a vós  
Lv 11,46  car yo són sant. 46 »Aquesta  és la ley dels animals e de les volatarias 
Lv 12,7 decoriment de la sanch sua. Aquesta  és la ley de les perteres, mascla e  
Lv 13,3  blanchs mudats, aquella collor  és spècia de lepra, e majorment si la  
Lv 13,3  de lepra, e majorment si la plagua  és en la carn e en la cona, plaga és de  
Lv 13,3  és en la carn e en la cona, plaga  és de lebrosia, e sagons l’arbitra d’  
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Lv 13,6 en la conna, munderà él, cor ronnya  és, e sí leverà l’homa la sua vastimenta  
Lv 13,27  e si la conna serà sclatada, lepra  és, 28 e si starà blanqua en son loch, no  
Lv 13,28  loch, no asats clara, de cremament  és, e per amor de açò sia mundat, car  
Lv 13,28  de açò sia mundat, car siquatrix  és de foch. 29 »Hom o fembra en lo cap del 
Lv 13,30  ell cabels roigs manuts, ensutzat  és, car lebra és dell cap o de lla barba.  
Lv 13,30  manuts, ensutzat és, car lebra  és dell cap o de lla barba. 31 E si veurà  
Lv 13,39 35-37 [*] 38 »[*] 39 [*] e home que  és munde. 40 »Homa a qui cauen los cabells 
Lv 13,40  a qui cauen los cabells dell cap e  és calp, munde és. 41 [*] 42 mas [*] en la 
Lv 13,40  cabells dell cap e és calp, munde  és. 41 [*] 42 mas [*] en la calvura e en  
Lv 13,43  lo sacerdot, condapna-lo que  és dupta de lepra que és nada en la  
Lv 13,43  -lo que és dupta de lepra que  és nada en la calvva. 44 »E qualquequal  
Lv 13,46  46 per tostemps, cor labrós  és e no nèdeu; e aquest habitarrà tot sol  
Lv 13,54 levades, e si no’n pot anar, lepra  és, e tengua aquells per altres VII dies.  
Lv 13,55  revesa, ni lepra sclatada, mundada  és, e si no és axí inmunde és: la sua  
Lv 13,55 lepra sclatada, mundada és, e si no  és axí inmunde és: la sua vestimenta sia  
Lv 13,55  mundada és, e si no és axí inmunde  és: la sua vestimenta sia cremada ab foch  
Lv 13,59 aparan, [*] serà munda. 59 »Aquesta  és la ley de lla lepra e dels vestiments  
Lv 14,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta  és la ley dell lebrós con hom lo deurà  
Lv 14,7  7 E de açò salpusch aquell qui  és mundat VII veguades per ço que de dret  
Lv 14,25  de lla orella dreta de aquell qui  és mundat e sobra lo polze dret de la mà e 
Lv 14,28  altrasí en lo loch de la sanch qui  és scampada per la colpa, 29 e lo romanent 
Lv 14,29  29 e lo romanent de l’oli qui  és en la sua mà sinistra git sobra lo cap  
Lv 14,32  dels coloms [*] 31 [*]. 32 »Açò  és lo sacrifici del lebrós qui no pot  
Lv 14,35  e dirà: “Enquax plagua de lebrosia  és vist a mi que sia en la mia casa.” 36  
Lv 14,36  inmunda de la cosa que en la casa  és, e puys entre lo prevere en la casa per 
Lv 14,44  són scampades màcules, la lepra  és perseverant en aquella, la casa és  
Lv 14,44  és perseverant en aquella, la casa  és inmunde. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,46  intrerà en la casa dementra  és tenquada, serà inmunde entrò al vespra; 
Lv 14,48 exelbada, purificarà aquella pus li  és ratude sanitat. 49 »E en la purificació 
Lv 14,54  serà mundada per dret. 54 »Aquesta  és la ley de tota lebra [*], 55 en  
Lv 14,57  57 ab què’s puxa conèxer que  és munda o inmunda. 15,Tit Capítol XV 1 E  
Lv 15,3  jutgat aquest vici car tangut n’ és, e en cascun remenbrament que hom toch  
Lv 15,3  de aquell qui decora, aytala humor  és leig. 4 Tota la strada en la qual ell  
Lv 15,4  e en la qual él siurà, inmunda  és. 5 E si algun home tocarà lo lit de  
Lv 15,9 [*] 9 E lo siti en què ha sagut  és inmunda. 10-12 [*] 13 »E si serà sanat  
Lv 15,31  ansutzaran lo meu tabernacle que  és entre ells. 32 Aquesta és la ley de  
Lv 15,32  que és entre ells. 32 Aquesta  és la ley de aquells que han malaltia de  
Lv 16,2 entra null temps en lo santuari que  és de dintra la clausta devant la cuberta  
Lv 16,13 [*] de aquells cobra la cuberta que  és sobra lo testament [*]. 14 E prengua de 
Lv 16,25  com per lo poble. 25 E lo sèu que  és ofert per peccat serà perfumat sobra l’ 
Lv 16,27  degolats per lo peccat, dels quals  és aportada la sanch en lo santuari, seran 
Lv 16,30  entra vós, 30 car en aquest dia  és perdó vostra e encara mundament de tots 
Lv 17,2 d’Israell e digues a ells: Aquesta  és la peraule que manà Déu dient: 3  
Lv 17,4  tabernacle per oferta a Déu, digna  és de sanch quax com qui scampa sanch, e  
Lv 17,11 car l’ànima de la carn en la sanch  és, e yo doné aquella a vós sobra l’altar 
Lv 17,13  o de voletaria dels quals vos  és legut da menjar, scamp la sanch sua e  
Lv 17,14  l’ànima de tota carn en la sanch  és. Per ço he dit als fills d’Israell: La 
Lv 17,14  l’ànima de tota carn en la sanch  és, e quisvulla que menjarà aquella morrà. 
Lv 18,7  mara no descobriràs, car mara tua  és. No descobriràs la sua lagesa. 8 »La  
Lv 18,8 descobriràs, car lagesa de ton para  és. 9 »La legesa de ta germana de part de  



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

330 
 

Lv 18,9 mara, la qual en casa o defora casa  és engendrada, no la descobriràs. 10 »La  
Lv 18,10 no la descobriràs, car vergonya tua  és. 11 »La vergonya de la fila de la  
Lv 18,11  la qual ha engendrada ton para i  és ta germana [*]. 12 »[*] car carn de ton 
Lv 18,12  [*]. 12 »[*] car carn de ton para  és. 13 »La vergonya de la germana de ta  
Lv 18,13 la descobriràs, car carn de te mara  és. 14 »La vergonya de ton oncle german de 
Lv 18,14  [*] sa muller, car sanguinitat tua  és. 15 »La vergonya de ta nora no la  
Lv 18,15  nora no la descobriràs, car muller  és de ton fill [*]. 16 »E [*] la muller de 
Lv 18,16  no la manifestaràs, car vergonya  és de ton germà. 17 »La vergonya de la  
Lv 18,22 18-21 [*] 22 »[*] car abominació  és. 23 »Ab nanguna bèstia no pertisiparàs  
Lv 18,23 ·s mesclarà ab ell, car leig peccat  és. 24 »No siats poluats ab totes aquestes 
Lv 18,25  presència, 25 dels quals la terra  és ensutzada, de la qual yo los lurs leigs 
Lv 18,26  en la terra com lo conreador que  és palagrí entra vosaltres, 27 car totes  
Lv 18,28  [*], con he vomitat la gent que  és stada abans de vosaltres. 29 Tota ànima 
Lv 18,29 farà nangunes de aquestes coses, ço  és, abominacions, perirà enmig de son  
Lv 21,2  de sa sanc e propinqües, ço  és, sobre para e mara o fill o filla,  
Lv 21,3 germà 3 o germana verge la quall no  és a marit ajustada; 4 e ab lo príncep de  
Lv 21,7  muller, ne aquella que rebujada  és de son marit, car santificat és al Déu  
Lv 21,7  és de son marit, car santificat  és al Déu seu 8 e los pans del sacrifici  
Lv 21,10  sos frares, lo qual ab oli sant  és untat lo seu cap e les sues mans  
Lv 21,10  e les sues mans santificades [*] e  és vestit de santes vestadures, lo seu cap 
Lv 21,23 són en lo santuari, 23 axí dementra  és la hora que dintra lo vel no entre ne  
Lv 22,5  nanguna cosa inmunda, [*] del qual  és sutza, 6 serà inmunde fins al vespra e  
Lv 22,7  coses santificades, car vianda sua  és. 8 Caygut mort ni pres de bèstia no  
Lv 22,25  cosa que donar volrà, car corupta  és e maculada; nanguna cosa que donar  
Lv 23,3 VII reposareu, car disapta de repòs  és, e serà anomenat sant. Nanguna faena no 
Lv 23,3 no fareu en ell. Disapte del Senyor  és en totes les habitacions vostres. 4  
Lv 23,5  Peça o Trespasament del Senyor  és. 6 [*] per VII dies pans alisos [*]. 7  
Lv 23,12  12 E en aquell dia que lla guarba  és santifichada, serà tallat un anyell  
Lv 23,14 presentareu al Déu vostre. Menament  és per a tostemps en vostres generacions  
Lv 23,34  les festes dels Tabernacles, ço  és, Cabanyelles, per VII dies al Senyor.  
Lv 23,36  holocaust al Senyor, car  és dia de ajustança; nanguna obra de  
Lv 24,9  en loch sant, car sant dels sants  és [*]. 10 E veus que ha exit un fill de  
Lv 25,5  car any de repòs de lla terra  és. 6 E seran a vosaltras en vianda a tu e 
Lv 25,10  habitadors de lla tua terra, [*]  és jubileu [*], 11 [*]. E lo L any no  
Lv 25,23  no’s vendrà a tostemps, car mia  és, e vosaltres forasters e conreadors  
Lv 25,34  vendran, car posació per tostemps  és. 35 »Si atendrit serà ton frara e  
Ex 15,19 Falestim [*]. 15-18 [*] 19  És entrada la cavelaria de Farahó ab  
Ex 17,7  7 per ço com temptaren Déu dient:  «És Déu ab nós o no?», apellà lo nom de  
Ex 28,32  e antorn serà d’ell com a ora d’ esberch [*] per ço que no’s trench  
Lv 9,18  a ell sos fills la sanch, la quall  escampà sobra l’altar entorn. 19 E lo sèu 
Ex 32,20 molch-lo entrò que fou ben manut.  Escampà-lo sobre les ayguas e donà-les 
Ex 25,20 lats de la clausta se reguart en l’ escampament de lurs ales [*], e la cara de 
Ex 32,8  a ells. Han fet a ci un vadell d’ escança, e han adorat e han-li  
Ex 1,10  no muntiplicàsan masa, e que  escomoguésan contra nós e·ns fésan gera, e 
Ex 32,15  II taules del testimoni en la mà,  escrites de cascuna part 16 e fetes de  
Ex 39,14  XII pedres entretelladas, on éran  escrits los noms dels fills d’Israell, ço 
Ex 17,14  de coltell. 14 E dix Déu a Moysèn:  –Escriu açò per remenbrança en lo libre, e 
Ex 24,4  Senyor ha perlades farem. 4 E  escriví Moysèn totes les universas  
Ex 24,12  pedra e la ley e los manements que  escriví per so que’ls ansenyas als fills  
Ex 27,3  ses loces [*] e sos mortés e ses  escudelles, e sos taladors e ses giradores 
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Ex 22,3  3 Mas si sarà axit lo sol e s’ esdevendrà açò que faça homey, ell deu  
Ex 32,23 terra de Agipta, no sabem què li ha  esdevengut.” 24 Alls quals yo diguí:  
Lv 25,25  de restituïsió serà venuda. 25 »Si  esent enpobrit lo teu frare vendrà la sua  
Ex 10,3  habreus: “Entrò a quant no vols  éser sotmès a mi? Per què no vols lexar  
Ex 16,3  3 e diguéran [*]: –Més amàram  éser morts per la mà de nostre Senyor en  
Ex 22,3  e no ha de què ho reta, ell deu  éser venut. 4 E si serà trobat ab ell so  
Ex 22,15  en presència de son senyor, no deu  éser restituÿda, majorment si serà loguada 
Ex 25,20  reguart devers l’oratori, e deu  éser cuberta la arqua. 21 En la qual  
Ex 26,18  junyr totes, 18 les quals deven  éser vint en lo lats del migjorn. 19 E  
Ex 26,24  per aytal matexa juntura deven  éser servades. 25 E seran ensemps VIII  
Ex 35,33  e obra de fusta. E tot ço que pot  éser trobat en farer 34 ha donat en lo seu 
Ex 36,34  argentades, e los cercles deven  éser fets d’aur, per los quals puga éser  
Ex 36,34  fets d’aur, per los quals puga  éser portat ab les bares, les quals atrasí 
Ex 36,34  les bares, les quals atrasí deven  éser cubertes de launa d’aur. 35 E féran  
Lv 5,2  la sua inmundícia, mala és e deu  éser lexada. 3 »E si algú tocarà la  
Lv 7,25 25 e si algú menjarà lo sèu que deu  éser ofert al Senyor en ensens perirà del  
Lv 11,33  serà ensutzat; per amor de ço deu  éser trenquat. 34 Tots los menjars que  
Lv 16,4  santes vestadures les qualls deven  éser levades com seran portades. 5 »E  
Lv 20,25 terra que a vosaltres he mostrat d’ éser poluades. 26 »Sereu sants a mi, car  
Ex 35,35 son companyó, 35 car abdosos han la  esiència per ço que fàsan la obra brodada  
Lv 10,10  generacions, 10 per ço que hajats  esiència de triar entre sant e no sant, e  
Ex 24,14 lo munt de Déu, 14 e dix als vells:  –Esparats-vos así entrò que tornem a  
Ex 15,8  ells axí com a palla, 8 e en l’ esparit de la tua furor són ajustades les 
Lv 26,8  e cauran los vostres anamichs d’ espasa en presència vostra. 9 Rebré a  
Lv 26,36  e axí fugiran com si fugían a  espasa. Cauran nangú no persaguint-los  
Lv 15,2  [*]: »Homa qui soferà flux de  esperma serà no nèdeu. 3 E levors sia  
Ex 39,21 havia orlla entorn per ço que no se  esquinçàs. 22-24 [*] 25-27 [*] 28 [*] axí 
Lv 21,10 ’s descobrirà ne les vestadures no  esquincerà, 11 [*] 12 [*]. Yo són lo  
Ex 6,14  Isrell, fóran: Enoch [*] e Sarí e  Esraní. 15 Aquests són les parentats de  
Ex 4,25 toquà los peus de aquell e dix: «Tu  est nuvi de sanch a mi.» 26 E lexà aquell  
Ex 18,4 Aliètzar, dix: «Déu de mon para, tu  est mon ajudador e’m desliurist del  
Ex 34,10  lo poble aquest enmig del qual  est [*]. 11 »Observa tot ço que vuy he  
Ex 32,31 fet a ells déus d’aur. Perdona’ls  esta arada. 32 E si no hu vols fer, rau- 
Ex 9,13 E dix Déu a Moysèn: –Leve’t matí e  està devant Faraó, e digues a ell: “Açò  
Ex 15,12  e durabla e faent meraveles? 12  Estanist la tua mà e la terra los ha  
Ex 26,35  devers migjorn, e la taula  estarà devers tremuntana. 36 »E feràs  
Ex 40,5  aquí. 5 E a l’altar del perfum  estarà devant l’arqua del testimoni. E  
Ex 20,21  tamor en vós e que no pequets. 21  Estech lo poble de luny, e Moysèn se  
Ex 7,5  agepcians que yo són Senyor, que  estendré la mia mà sobra Agipta e trauré  
Ex 9,29  –Quant yo seré axit de lla ciutat,  estendré la mia mà a nostre Senyor e  
Lv 9,17  ela e féu-na perfum sobra la ara  estés lo holocaust del matí. 18 E degolà  
Ex 20,18  lo munt fumar, e per açò, de paor,  estiguéran de luny. 19 E diguéran a  
Ex 16,19  19 Dix Moysèn a ells: –Nangú no  estoig e’ll matí d’ell. 20 Aquells qui  
Lv 14,25  la sanch de aquell posarà sobra l’ estrem de lla orella dreta de aquell qui  
Ex 5,5 de la terra. Vejats quanta companya  esvaex a ell! E diguéran a ells: –Molts. E 
Lv 10,4  Aron, callà. 4 E apellà Misael e  Ethelsephan, fills de Ozibell, avoncle de  
Ex 2,22  hach-ne un altra, lo qual apellà  Ètzer dient: «Lo Déu de mon para és nostro 
Ex 13,5 dells hateus e dells amoreus e dels  eveus e dels jebuseus, los quals jurà a  
Ex 33,2  e los hateus e’ls feriseus e’lls  eveus e jebuseus, 3 e entres en terra  
Ex 34,11 e los hateus e alls fariseus e’lls  eveus e als gebuseus. 12 E guarda’t que  
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Lv 22,20  haurà, no la preséntan ni serà  exceptable. 21 »Hom que presentarà víctima 
Lv 14,48  de lla casa, aprés que la haurà  exelbada, purificarà aquella pus li és  
Ex 23,26  iniquitat de mig de tu. 26 No serà  exellada ne axorquada en la tue terra, e  
Ex 25,40  aur pur. 40 E guarde fé segons l’ exemplar que és a tu mostrat en lo munt.  
Ex 2,1  2,Tit Capítol II 1 E aprés açò,  exí un home de la casa de Leví, e pres  
Ex 12,41 fóran complits, en aquell matex dia  exí tota la host de nostre Senyor de lla  
Ex 10,18  que leu de mi aquesta mort. 18  Exí Moysèn devant Farahó e preguà nostre  
Ex 19,1  XVIIIIª 1 E en lo mes terç de l’ eximent d’Iraell de la terra de Agipta,  
Ex 19,17  e temé’s lo poble [*]. 17 E féu  exir Moysèn lo poble encontra Déu del loch 
Ex 21,3  vestadura com intrerà, ab aytal n’ exirà. E si havia muller, sa muller isqua  
Ex 21,4 sos infants seran del senyor, e ell  exirà per cabal ab son vestit. 5 E si dirà 
Lv 25,41 jubileu servirà a tu, 41 e aprés n’ exirà ab sos fils e ratornarà a lla sua  
Ex 11,8  que és sotmès a mi. E aprés açò  exirem.” 9 E axí-sa’n Moysèn molt irat  
Ex 3,21  devant los agepcians, e com vós n’ exirets no n’axirets buyts. 22 Demenarà  
Ex 34,18  aquell temps del mes de lla spigua  exist de terra de Agipta. 19 »Tot ço que  
Lv 24,10 dels sants és [*]. 10 E veus que ha  exit un fill de una dona de Israell que  
Ex Inc  Inc E comença lo libre de  Èxodus, que és lo sagon libre de la  
Ex Expl  Expl Ací fenex lo segon libre, de  Èxodus. Lv Inc Comença lo terç libre de  
Lv 5,18  sacerdot, sagons la masura de lla  extimació dell paccat. Lo qual ador per  
Ex 1,12  12 E en quant més los opromien,  eytant més muntiplicàvan e crexían. 13 E  
Ex 6,22  e Neb e Sacrí. 22 E los fills de  Ezibell foren: Misaell [*]. 23 E pres Aron 
Lv 11,32  o cilici o en qualqua cosa que’s  fa obra, sa tengua en aygua car serà  
Ex 31,4  en tota obra 4 per cogitament de  fabraguar qual cosa que es puga fer d’aur 
Ex 4,11  féu la boqua de ll’home, o qui ha  fabregat lo sort o lo mut, o qui ha ratut  
Ex 33,20  dix: –Tu no pots veure la mia  faç, car no pot veura a mi home que  
Ex 33,23  la part darera de mi, mes la mia  faç tu no pots veura. 34,Tit Capítol  
Lv 17,10  sanch menjarà, yo fermaré la mia  faç contra la ànima de aquel e scamparé  
Lv 19,15  la persona del pobra ni honras la  faç del rich [*]. 16 No seràs faedor de  
Lv 26,17  serà devorada; 17 posaré la mia  faç contra vosaltres e decaureu devant  
Ex 10,1  cor e de sos serfs per ço que yo  faça aquests senyals en ell, 2 e que tu ho 
Ex 21,9 aquella, sagons costuma dells fills  faça a’quella. 10 E si pendrà altra,  
Ex 22,3 axit lo sol e s’esdevendrà açò que  faça homey, ell deu morir. E si serà pres  
Ex 35,10  qualquequal que sia savi, vengua e  faça ço que nostre Senyor ha menat, 11 ço  
Lv 2,2  de sèmola e oli e molt ensens, e  faça’n lo prevera perfum sobra la ara per 
Lv 3,5  les parts de dins, 5 de tot açò  faça perfum sobra l’altar, posat demunt  
Lv 4,35  de aquell. 35 E prengua lo sèu e  faça d’ell axí com sol fer del sèu del  
Lv 5,5  e aprés antendrà en la errada, 5  faça panitència per lo peccat 6 e ofira I  
Lv 7,5  tella e aquell del fetge [*], 5 e  faça’n lo sacerdot perfum sobra l’altar, 
Lv 16,10  a Zezell, posarà viu devant Déu e  faça pregàrias sobra aquex, e lex anar  
Lv 16,29 aflegirets vostres ànimas; nangú no  faça obra, axí lo nadiu com lo strany qui  
Ex 28,3  complits de sparit de saviesa, que  fàçan vestadures a Aró, en les quals  
Ex 23,9 torse la peraula dells justs. 9 »No  faças trists los pelegrins, [*] en terra  
Ex 35,1  coses que mana nostre Senyor que  façats: 2 “VI dies farets vostre obra. Lo  
Lv 22,24  terra açò en nanguna manera no  façats. 25 De la mà de l’stranyer no  
Ex 20,4 sia a tu altra déu sinó mi, 4 ne no  faces [*] nanguna semblança que sían en  
Ex 34,12  los habitadors de aquella terra no  faces amistances, car ells són a tu en  
Lv 19,16  la faç del rich [*]. 16 No seràs  faedor de crims ne portador de legotaries  
Ex 12,16  VII aquella matexa fastivitat serà  faedora honradament; e no farets nanguna  
Ex 3,20  totes les mies meravelles qui són  faedores enmig d’ells, e aprés açò lexarà 
Lv 23,3  santes: 3 »Per VI dies fareu  faena; lo dia VII reposareu, car disapta  
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Lv 23,3  és, e serà anomenat sant. Nanguna  faena no fareu en ell. Disapte del Senyor  
Ex 15,11  en santedat, terrible e durabla e  faent meraveles? 12 Estanist la tua mà e  
Ex 35,35  de color vermela e en li, texín e  faent tota obra nova que atrobava. 36,Tit  
Lv 4,3 [*] lo prevera que és untat pequerà  faent delinquir lo poble, oferrà per son  
Lv 4,13  Israell sa ignorava per ignorància  faent so que és contra lo menament de  
Lv 18,5 5 »Guardau les mies leys e juýs que  faent l’hom viurà. Yo són Senyor. 6  
Ex 1,17  fembres taméran nostre Senyor e no  faéran lo manament d’ell, ans conservàran 
Ex 2,3  3 E com més no·l poguésan sallar,  faéran una erqueta de bova, e anbreguàran  
Ex 7,6  d’Israell del mig d’ells. 6 E  faéran-ho axí Moysèn e Aron com los manà 
Ex 7,10  terra devant Faraó” [*]. 10 [*] E  faéran axí com los havia menat Déu, e gità 
Ex 7,11  hòmens sabents e ancantadors, e  faéran alò metex per los encantaments [*], 
Ex 7,20 vaxells de fust com de pedra.” 20 E  faéran-ho axí Moysès e Aron com los  
Ex 7,22  los agepcians beura [*]. 22 E  faéran semblantment los ancantadors dells  
Ex 8,7  e cobríran tota la terra [*]. 7 E  faéran açò atrasí los encantadors [*]  
Ex 11,10  terra de Egipte. 10 Moysèn e Aron  faéran tots los senyals aquests devant  
Ex 12,28  28 Axíran los fills d’Israell, e  faéran axí com havia manat Déu a Moysès e  
Ex 12,35  ab draps sobra lurs musclos. 35 E  faéran los fills de Israell axí com manà  
Ex 12,47  la coŀleció dells fills d’Israell  faéran açò, 48 e si algun pelegrí volrà  
Ex 16,17 lo tabernacle, axí’n prenets. 17 E  faéran-ho axí los fills de Israell.  
Ex 19,2 vanguéran tro al desert de Sinaý, e  faéran tendes e posades en aquell loch, e  
Ex 32,3  [*] e de vostres filles. 3 E  faéran-ho axí lo poble aportàran les  
Ex 36,8 ofaríran pus a lla obra, 7 [*]. 8 E  faéran tots los savis de cor, a complir le 
Ex 39,1  e de color vermella e de li tortís  faéran draps brodats a obs de la santadat, 
Ex 39,1  a obs de la santadat, dels quals  faéran vastaduras a Aron, les quals portàs 
Lv 18,27  27 car totes aquestes horibletats  faéran los conreadors de la terra que  
Lv 20,23 vosaltres, car totes aquestes coses  faéran, de què les he abominades. 24 E a  
Lv 24,23  e ab pedres lo destranguéran. E  faéran los fills d’Israell axí com havia  
Ex 36,1 que atrobava. 36,Tit Capítol XXXV 1  Faéran, donchs, Bestel e Holiab e tots los 
Ex 31,6  ab cor de tota saviesa per ço que  faésan totes les coses que yo he menades a 
Ex 17,3 per aygua, e [*] diguéran: –Per què  faïst axir nós de Agipte, per ço que [*]  
Lv 11,13  squivadores són a vós: àguila e  falcó e corneya 14 e milà e voltor segons  
Ex 8,29  guarda’t que d’aquí avant no  falesques que no leys anar lo poble per  
Ex 15,14  e són aïrats, los habitadors de  Falestim [*]. 15-18 [*] 19 És  
Ex 13,17  no’ls manà per la carera dells  falisteus, qui’lls era dret pasatja, que  
Ex 20,16  15 »No furtaràs. 16 »No levaràs  fals testimoni contra ton proïsma. 17 »No  
Ex 23,1  mans axí que per un malvat digues  fals testimoni. 2 No saguiràs companya an  
Lv 5,15  a Moysèn: 15 –Ànima com tractarà  falsia e’n aror en aquellas coses que són 
Ex 16,3 que aucies tota aquesta multitut de  fam? 4 E dix Déu a Moysèn: –Veus que yo  
Ex 10,5  e reuran tots los arbres que’s  fan en los camps, 6 e ompliran les casas  
Ex 23,8  dons, car axórban los savis e  fan torse la peraula dells justs. 9 »No  
Lv 2,14  e puys los angruneràs axí com a  far, e axí oferàs les tues promícies a  
Lv 2,16  de lla oferta, axí com és del  far e de l’oli, e tot l’ancens, cor  
Ex 9,5 nostre Senyor lo temps dient: –Demà  farà nostro Senyor aquesta cosa en terra.  
Ex 14,13  de nostre Senyor que’lls  farà vuy, car aquests agepcians que ara  
Ex 21,11  lo preu de sa nadea. 11 E si no  farà aquestes [*] coses, lexa-la anar de 
Ex 21,12 anar de grat sens moneda. 12 »E qui  farà hom per voler-lo auciura, muyra. 13 
Ex 21,15  pendra per ço que muyra. 15 »E qui  farà son para o sa mara, de mort muyra. 16 
Ex 21,18 alguns hòmens sa berelleran e la un  farà a ll’altra proïsma seu ab pedra o ab 
Ex 21,26  blavesa per blavesa. 26 »E com ell  farà l’ull de son serf o de sa serventa e 
Ex 31,14  aquell, de mort morà; e qui  farà en ell obra, perirà l’ànima de  
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Ex 31,15  sant a nostre Senyor. Tot hom qui  farà obra en aquell dia morà. 16 Guarden  
Lv 4,2 que’l Senyor ha manat que no fàsan  farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo prevera que  
Lv 6,2  en alguna manera la nagarà o li’n  farà alguna calúmnia, 3 o la hy matrà en  
Lv 6,10  sa carn, e pendrà las cendras que  farà lo foch e posarà aquellas prop de l’ 
Lv 6,12 dies, e lo holocaust posat, desobra  farà perfum del sèu dells sacrificis  
Lv 14,40  veurà la plagua en les pedras, 40  farà [*] gitar aquelles fora la ciutat en  
Lv 18,29  de vosaltres. 29 Tota ànima que  farà nangunes de aquestes coses, ço és,  
Lv 20,21  »Qui pendrà la muller de son germà  farà cosa no deguda, car la vergonya de  
Ex 1,11  ciutats als tabernacles de  Farahó: Phiroen, Remercès. 12 E en quant  
Ex 1,22  adificàran a elles cases. 22 Manà  Farahó a tot lo poble dient: –Qualquequal  
Ex 2,5  5 E veus que devellà la filla de  Farahó per ço que·s levàs en lo flum, e  
Ex 2,7  7 E dix sa germana a lla filla de  Farahó: –Iré e cridaré a tu una fembra de  
Ex 2,9 aquell. 9 A la qual dix la filla de  Farahó: –Prin aquest infant e nodrex-lo  
Ex 2,9  l’infant [*]. E dix la filla de  Farahó: –Guarda’l-ma bé, 10 car ell ha  
Ex 2,15 «Per cert, sebuda és la cosa.» 15 E  Farahó sabé açò, volch lo auciure. E fogí  
Ex 2,15  lo auciure. E fogí Moysèn devant  Farahó, e stech en terra de Median, e asec 
Ex 2,22  e desliurà a mi de la mà de  Farahó.» 23 Aprés molt de temps, morí lo  
Ex 3,8  que’lls desliura de les mans de  Farahó e dels gepcians, e aportar-los- 
Ex 3,10  10 Donchs, vina, e trametré’t a  Farahó, e treuràs lo meu pobble, fills de  
Ex 3,11 Moysès [*]: –Qui són yo, que vaja a  Farahó e que git los fills de Israell de  
Ex 4,21  la tua mà, e feràs aquells devant  Farahó. E yo andurairé lo seu cor per ço  
Ex 5,1  açò, entràran Moysèn e Aron devant  Farahó, e diguéran-li: –Açò diu nostre  
Ex 5,5 Anats fer vostres fets! 5 E adonchs  Farahó dix a son consell: –Molt és lo  
Ex 5,10  e diguéran al poble: –Axí ha dit  Farahó: que no do a vós palla. 11 Anats e  
Ex 5,21  fets per vostra ordonament devant  Farahó e devant sos serfs, car vós havets  
Ex 5,23  23 Car per ço que yo són entrat a  Farahó per ço que perlàs en lo teu nom,  
Ex 6,1  a Moysèn: –Ara veuràs què faré a  Farahó, car ab mà fort m’enmanaré ells, e 
Ex 6,11 a Moysèn dient: 11 –Entre e parla a  Farahó [*] que yaquesca axir los fills de  
Ex 6,12 ’m volen oyr; donchs, ¿com ma oyrà  Farahó? Guarda com yo són ab los no  
Ex 6,13  manament als fills d’Iraell e a  Farahó, rey de Agipta, per ço que  
Ex 6,27  aquests són aquells qui perlàran a  Farahó, rey de Agipta, per traura los  
Ex 6,29  dient: –Yo són lo Senyor. Parla a  Farahó, rey de Agipta, totes les coses que 
Ex 6,30 en levis no circunsís. ¿Com ma oyrà  Farahó? 7,Tit 1 Dix Déu a Moysès: –Vet que 
Ex 7,1  que yo t’he ordenat senyor sobre  Farahó, e Aron ton frare serà ton parler.  
Ex 7,4 de Agipta. 4 E no oyrà a vós lo rey  Farahó, e yo donaré plagua en Agipte, e  
Ex 7,7  e Aron de LXXXIII com perlàran a  Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn e Aron: 9  
Ex 7,9  a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós  Farahó: “Mostrats-ma senyal”, digues a  
Ex 7,10  Déu, e gità Aron la vergua devant  Farahó [*], e tornà colobra. 11 E apellà  
Ex 7,11  [*], e tornà colobra. 11 E apellà  Farahó hòmens sabents e ancantadors, e  
Ex 7,13  13 E fou anduraÿt lo cor de  Farahó, e no oyí aquells, axí com havia  
Ex 7,14  Déu a Moysèn: –Greu és lo cor de  Farahó, que no vol lexar lo poble. 15 Vé a 
Ex 7,20  e farí les ayguas del flum devant  Farahó e devant sos serfs. Mantinent  
Ex 7,22  e fou anduraÿt lo cor de  Farahó e no l’oí, axí com havia manat  
Ex 8,1  VIII 1 Dix Déu a Moysèn: –Intra a  Farahó e digues a ell: “Açò diu nostra  
Ex 8,8  sobra la terra de Agipta. 8 Apallà  Farahó Moysèn e Aron e dix: –Preguats lo  
Ex 8,12  flum. 12 E axíran Moisèn e Aron de  Farahó. Apellà Moysèn nostre Senyor [*].  
Ex 8,15  e la terra compodrí. 15 E viu  Farahó que dat li era rapòs; fou agreujat  
Ex 8,19  és ací. E fou anderoÿt lo cor de  Farahó, e no oý ells, axí com havia dit  
Ex 8,20  –Leve’t bon matí, e stà devant  Farahó, e †stà† a les ayguas, e diràs a  
Ex 8,24  mosques molt males en la casa de  Farahó e de son poble [*], e fou coronpuda 
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Ex 8,25  manera de mosques. 25 Apellà  Farahó Moysèn e Aron e dix a ells: –Anats  
Ex 8,28  axí com ha manat a nós. 28 E dix  Farahó: –Jo lexaré vós per ço que  
Ex 8,29  Senyor que tolgue les mosques a  Farahó e a sos serfs e a son poble demà;  
Ex 8,31  de aquel, e tolch les mosques a  Farahó e a sos servidors e a son poble,  
Ex 8,32  una. 32 E fou anduraït lo cor de  Farahó, axí que en aquesta veguada no lexà 
Ex 9,1 VIIIIª 1 Dix Déu a Moysèn: –Entra a  Farahó, e parla a ell e dix: “Açò diu  
Ex 9,7  no’n parí nangú. 7 E tramès  Farahó si era mort nangú del bastiar que  
Ex 9,7  -li que no. Agreujà’s lo cor de  Farahó e no lexà anar lo poble. 8 E dix  
Ex 9,10  verolla. 10 E ells stàvan devant  Farahó, e prenguéran de la pols de la  
Ex 9,12 era [*]. 12 E Déu anduraý lo cor de  Farahó, e no oí ells, axí com havia dit  
Ex 9,27  fills d’Israell [*]. 27 E tramès  Farahó a Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo  
Ex 9,33  éran. 33 Axí’s Moysès devant  Farahó [*] e stès ses mans vers lo cel a  
Ex 9,34  pluja sobra la terra. 34 E viu  Farahó que lla pluja era cessada e la  
Ex 10,3  vostro. 3 Entràran Moysès e Aron a  Farahó, e diguéran a ell: –Açò diu nostro  
Ex 10,7  [*].” [*] 7 Diguéran los serfs de  Farahó: –Per què sofarim nós açò? Lexem  
Ex 10,8  8 E tornàran Moysèn e Aron a  Farahó, lo qual dix: –Anats e secrificats  
Ex 10,11  E mantinent sa isquéran devant  Farahó. 12 Dix Déu a Moysèn: –Stin la tua  
Ex 10,16 [*]. 16 Per la qual cosa, mantinent  Farahó apellà Moysèn e Aron e dix a ells:  
Ex 10,18  aquesta mort. 18 Exí Moysèn devant  Farahó e preguà nostre Senyor, 19 que féu  
Ex 10,20  E anduraý nostra Senyor lo cor de  Farahó, e no’n lexà anar los fills d’  
Ex 10,27  27 Enduraý nostre Senyor lo cor de  Farahó, e no volch lexar anar ells. 28 E  
Ex 10,28  no volch lexar anar ells. 28 E dix  Farahó a Moysèn: –Pertex-ta de mi, e  
Ex 11,1  1 Dix Déu a Moysèn: –Encara tocaré  Farahó de una plagua, e Agipta, e aprés  
Ex 11,3  en terra de Agipta, devant [*]  Farahó e devant tot lo pobble. 4 E dix:  
Ex 11,5  moran tots los primers nats [*] de  Farahó, saent sobra son siti, entrò al  
Ex 11,8  tots aquests serfs a mi –dix  Farahó– e adoren-me dient: “Ix tu e tot  
Ex 11,9 axí-sa’n Moysèn molt irat devant  Farahó. E dix nostro Senyor a Moysèn:  
Ex 11,10  tots los senyals aquests devant  Farahó, axí com són scrits, e nostre  
Ex 11,10  e nostre Senyor anduraý lo cor de  Farahó, que no lexà axir lo poble d’  
Ex 12,30  nats de lles bèsties. 30 Levà’s  Farahó de nits e tots sos serfs [*], e fon 
Ex 12,31  en què no hagués mort. 31 Cridà  Farahó a Moysèn e Aron en aquella nit e  
Ex 13,15 Agipta, de casa de servitut, 15 car  Farahó era anduraÿt e no’ns volia lexar  
Ex 13,17  entre tos vulls [*]. 17 E com  Farahó hagués jaquit lo poble, nostra  
Ex 13,17  que per ventura no’s panadís  Farahó si’ls vaés, e que no levàs contra  
Ex 14,3  pasarets sobra la mar. 3 Car  Farahó perlarà sobra los fills d’Israell: 
Ex 14,4  pasaguèscan, e seré glorificat en  Farahó e’n tota la sua host, e sebran los 
Ex 14,5  fugia, e fou trastornat lo cor de  Farahó e dells serfs d’aquel sobra lo  
Ex 14,8 8 E anduraý nostra Senyor lo cor de  Farahó, rey de Agipta, e pasaguí los fills 
Ex 14,10  Beelseon. 10 E com sa apropinquàs  Farahó, lavàran los fills d’Israell los  
Ex 14,17  sech. 17 E yo andurayré lo cor de  Farahó e dells agepcians per ço que  
Ex 14,17  a vós, e seré glorificat en  Farahó, e en tota la sua host [*]. 18 [*]  
Ex 14,23  ells, e tots los cavalcants de  Farahó e totes les caretas intràran per  
Ex 14,28  e tota la cavallaria e la host de  Farahó qui’lls pasaguia, aquí naguàran en 
Ex 15,4 és Totpoderós. 4 Car les caretas de  Farahó e tota la sua host gità en mar, e  
Ex 15,19  19 És entrada la cavelaria de  Farahó ab caretes e ab cavalcadors en la  
Ex 18,4  e’m desliurist del colltel de  Farahó». 5 E vench sogre de Moysèn, ab los 
Ex 18,8  sogra tot so que Déu havia fet a  Farahó [*] per amor de Israell, e tot lo  
Ex 25,8  ephot e encara lo recional. 8 E  faran a mi santuari e habitaré enmig de  
Ex 28,4  4 »Aquests són los vestiments que  faran: hosen e efot, e pali e gonela de li 
Ex 31,11  aquestes coses que yo man a tu  faran. 12 E perlà nostre Senyor a Moysèn;  
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Ex 5,16  donade e som batuts. E diguéran a  Faraó: –Palla no’ns és donada e la obra  
Ex 5,20  que stàvan encontra lo aximent de  Faraó, 21 e diguéran a ells: –Veja nostro  
Ex 7,2  a tu, e Aron ton frare parlarà a  Faraó que jaquesca axir los fills de  
Ex 7,9  verge e gita-la an terra devant  Faraó” [*]. 10 [*] E faéran axí com los  
Ex 9,13 Moysèn: –Leve’t matí e està devant  Faraó, e digues a ell: “Açò diu nostro  
Ex 10,1  Xª 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a  Faraó, car yo he anduraÿt lo seu cor e de  
Ex 10,24  saul aquells d’Israell [*]. 24 E  Faraó apellà Moysès e dix a ells: –Anats e 
Ex 18,10  ’ns ha desliurats de les mans de  Faraó e de la mà dels egepcians [*]. 11  
Ex 20,9  lo disapta. 9 VI dies obreràs e  faràs tota la obra, 10 e’n lo dia VII,  
Ex 20,10  del Senyor ton Déu, reposaràs e no  faràs en aquell nanguna obra, tu ne ton  
Ex 23,11  les bèsties del camp; e açò matex  faràs [*] de ton oliver. 12 »VI dies  
Ex 23,22 22 Car si ohiràs la veu d’aquell e  faràs ço que he perllat, yo seré anamich  
Ex 23,32  e gitaré aquells devant vós. 32 No  faràs ab ells nangun fermament, ne ab lurs 
Ex 25,13 la un lats, e II, en l’altra. 13 E  faràs barras de fust de setim; cobriràs  
Ex 25,18 dos colzos e mig [*] de ample. 18 E  faràs dos xerobins d’aur betadís, e  
Ex 26,22  part del tabernacle devers levant  faràs VI taules, 23 e II taules faràs que  
Ex 26,23  faràs VI taules, 23 e II taules  faràs que sían ajustades en l’angla del  
Ex 26,31  a tu fo mostrat en lo munt. 31 »E  faràs cobriment de blau, de porpra, de  
Ex 28,27  regió dels musclos e defora. 27 E  faràs II anels d’aur e metràs-los abdós 
Ex 28,33  33 Daval al peu de aquella gonella  faràs megranes de blau e de porpra e de  
Ex 28,39  e feràs sàvena de li e bragués, e  faràs-ho de obra brescada d’aur. 40 E  
Ex 29,1  XXVIII 1 »Aquesta és la cosa que  faràs a ells: »Tu santificaràs a ells a  
Ex 30,3  entorn d’él e los corns, e  faràs a ell sercle d’aur entorn 4 e II  
Ex 30,5 portat l’altar. 5 E aquellas baras  faràs de fust de satim e cobrir-les-  
Lv 19,19  leys conserva. Les tues bèsties no  faràs pertisipar ab animals d’altra  
Ex 6,1 E dix Déu a Moysèn: –Ara veuràs què  faré a Farahó, car ab mà fort m’enmanaré  
Ex 8,10 –Fes ço que’t plàcia. Dix ell: –Yo  faré axí com la tua peraula, per ço que  
Ex 8,22 de mosques [*]. 22 En aquell dia yo  faré meravelles en la terra de Gossen, en  
Ex 9,18  lo meu poble [*]? 18 Vet que jo  faré [*] en aquesta hora ploura pedruscada 
Ex 12,12 terra de Agipta e en le nit aquesta  faré tots los primers nats en la terra de  
Ex 12,12 de l’hom entrò a lla bèstia, e [*]  faré juhí. Yo són Senyor. 13 E vasaré la  
Ex 12,13  e no sarà a vós plagua [*] com yo  faré la terra de Agipta. 14 E vós haurets  
Ex 17,4  4 Cridà Moysèn a Déu dient: –Què  faré de aquest poble, que si no era per un 
Ex 32,10  ira contra ells, e deliré ells, e  faré a tu en gent gran. 11 E preguà nostra 
Ex 33,5  teu ornament per ço que sàpia què  faré a tu. 6 E posàran los fills d’  
Ex 33,19  e yo hauré mercè de qui volré, e  faré misericòrdia an aquell qui’m plaurà. 
Ex 34,10 nos. 10 E respòs nostre Senyor: –Yo  faré fermament, e devant tots faré senyals 
Ex 34,10  –Yo faré fermament, e devant tots  faré senyals que null temps no fóran vists 
Lv 26,9  9 Rebré a vosaltres e créxer vos  faré, sereu muntiplicats e fermaré lo meu  
Lv 26,16  [*], 16 jo de sert aquestes coses  faré a vosaltres: »Vesitar-vos-he  
Lv 26,22  no daran fruyts. 21 »[*] 22 e  faré vanir en vosaltres bèsties dels camps 
Lv 26,31  ciutats retórnan en soladat, e  faré deserts vostres santuaris ne rebré d’ 
Ex 19,8 –Tot ço que ha perlat nostre Senyor  farem. E com retornàs Mosèn a Déu per dir  
Ex 24,3  que nostre Senyor ha perlades  farem. 4 E escriví Moysèn totes les  
Ex 24,7 –Tot so que ha perlat nostra Senyor  farem, e serem obadients. 8 E ell pres la  
Ex 35,33  E tot ço que pot éser trobat en  farer 34 ha donat en lo seu cor. E Holiap, 
Ex 12,16  serà faedora honradament; e no  farets nanguna obra entra vós, acceptats  
Ex 12,22  e degollarets la Pasqua. 22 E  farets un salpacer de una menada de hysop, 
Ex 20,23 que del cel he perlat ab vós. 23 No  farets déus d’aur ni d’argent, 24 ço és, 
Ex 25,9  a tu e de tots los vexells,  farets axí aquell e a la sua coltura. 10  
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Ex 25,10 coltura. 10 »Arqua de fust de setim  farets, la longuesa de aquella haurà II  
Ex 31,15  d’enmig de son poble. 15 VI dias  farets vostres obres; lo VII dia, que és  
Ex 35,2  Senyor que façats: 2 “VI dies  farets vostre obra. Lo VII dia sarà a vós  
Lv 9,6  la peraula que manà nostre Senyor:  farets e aparà a vós la glòria d’ell. 7 E 
Lv 18,3 terra de Agipta on haveu habitat no  fareu; segons la costuma de la regió de  
Lv 18,26  mies costumes e juýs e leys, e no  fareu nengunes de aquestes abominesions,  
Lv 19,4  a les ýdolles, ne déu de fozina no  fareu. Yo són lo Senyor Déu vostro. 5 »Si  
Lv 19,11 Yo són lo Senyor Déu vostre. 11 »No  fareu furt. No mantireu ne decebreu vostre 
Lv 23,3  apellareu santes: 3 »Per VI dies  fareu faena; lo dia VII reposareu, car  
Lv 23,3  anomenat sant. Nanguna faena no  fareu en ell. Disapte del Senyor és en  
Lv 23,7  7 [*] nanguna obra de servici no  fareu [*] 8 [*]. 9 E parlà lo Senyor a  
Lv 23,35  sant. Nanguna obra de servey no  fareu en ell, 36 e per VII dies  
Lv 23,36  nanguna obra de servici no  fareu en aquell. 37 »Aquestes són les  
Lv 23,39  ajustareu los fruyts de la terra,  fareu festa del Senyor per VII dies. Lo  
Lv 23,41  devant lo Senyor Déu vostre, 41 e  fareu la festa d’él per VII dies cascun  
Lv 25,2  la qual yo donaré a vosaltres,  fareu los disaptas del Senyor. 3 »Per VI  
Lv 26,1  Senyor Déu vostre. Capítol XXVI No  fareu a vosaltres ýdola ni dolediç ni  
Lv 26,3  e so que us man observareu e  fareu aquells, donaré a vosaltres pluja en 
Lv 18,4 costumes de aquells no caminareu. 4  Fareu los meus juýs e los meus manaments  
Ex 7,20  havia manat Déu, e levà la verge e  farí les ayguas del flum devant Farahó e  
Ex 12,29  29 E fonch fet en la miga nit que  farí nostra Senyor tots los primers nats  
Ex 21,19  bastó, serà ignocent aquell qui’l  farí, emperò que satisfaça en aquel les  
Ex 32,35  aquest peccat en ells. 35 E  farí nostre Senyor lo poble per rahó del  
Ex 21,36  E si sabia son senyor que’ll bou  faria hir o ara de III dies e no guardà  
Ex 33,12  anviaràs ab mi. E tu digist los me  farias a saber [*], e he trobada gràcia  
Ex 21,32  32 E si [*] serventa serà  farida per ell, do a son senyor XXX sicles 
Lv 24,20 vull per vull, dent per dent; aytal  farida o nafra com haurà donat, aytal la  
Ex 22,2  e pendrà aquí nafra [*] muyra; lo  faridor no és tangut de lla sanch de  
Ex 29,2 de oli [*]; emperò tot açò feràs de  farina de forment. 3 E posar-ho-has en 
Lv 23,14 la quarta part de un [*]. 14 »Pa ni  farina no menjareu de les messes fins que  
Ex 12,27  dells fills d’Iraell en Agipta,  farint los agepcians e les vostres cases  
Ex 12,23  al matí, 23 car Déu pasarà per  farir los agepcians, e com veurà la sanch  
Ex 21,29  29 mas si lo bou haurà costumat de  farir hir o ara haurà III dies, e son  
Ex 3,8  al loch de Canan, heteu e amoreu e  fariseu e eeu e gebuseu, 9 car la clamor  
Ex 3,17 en terra de Canan, hateu e amoreu e  fariseu e aveu e gebuseu, a la terra  
Ex 23,23  -t’he a’moreu e a heteu e a  fariseu e a cananeu e a’veu e a jebuseu,  
Ex 34,11  e los cananeus e los hateus e alls  fariseus e’lls eveus e als gebuseus. 12 E 
Ex 17,5  en ta mà la vergua ab la qual  farist lo flum e vé. 6 E yo staré devant,  
Ex 15,6  e la tua drestra, Senyor, ha  farit los anamichs, 7 e en multitut de la  
Ex 9,31  Senyor. 31 L’ordi e lo li fóran  farits per ço [*] l’ordi spiguava e lo li 
Ex 9,32 mas lo forment e la spelta no fóran  farits, car terdans éran. 33 Axí’s Moysès 
Ex 3,6  e Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa  fas, car no podia guardar contra Déu. 7 Al 
Ex 16,14  la posada [*]. 14 E cobrí tota la  fas de lla terra, e aparech en lo desert  
Ex 18,14  fet [*], dix: –Qu·és açò que tu  fas al poble? Per què seus tu tot sol e al 
Ex 18,16  [*] per so que yo jutge a ells, e  fas-los a saber los sacrets de Déu e la  
Ex 18,17  Jetró: –No és bona la cosa que tu  fas, 18 e en va te consumes, tu e lo poble 
Ex 18,23 altres ho poran sofarir. 23 E si tu  fas açò, tu compleys lo ministeri de Déu,  
Ex 20,6  de aquells qui han en oy a mi, 6 e  fas misericòrdia en millers, en aquells  
Ex 28,27  spatles [*] que guàrdan contra la  fas de lla juntura jusana, per ço que  
Ex 33,12  que yo amèn aquest poble, e no’m  fas a saber quals anviaràs ab mi. E tu  
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Ex 33,13  devant tu, mostra a mi la tua  fas per ço que yo sàpia tu [*]; e reguarda 
Ex 33,14  14 E dix nostre Senyor: –La mia  fas irà devant tu, e repòs donaré a tu.  
Ex 34,11 tu, e yo matex gitaré devant la tua  fas los amoreus e los cananeus e los  
Ex 34,35  con veian a l’axir de Moysèn sa  fas axí sclarida, maravalaven-sa, e com  
Lv 13,55  altres VII dies. 55 E con veurà la  fas de aquell que no sia mudada ni revesa, 
Lv 4,27  del pobla de lla terra, ço és, que  fasa qualqua cosa que nostre Senyor vet en 
Ex 11,9  us oyrà, per molts de senyals que  fàsan en la terra de Egipte. 10 Moysèn e  
Ex 35,35  abdosos han la esiència per ço que  fàsan la obra brodada e tallada [*], axí  
Lv 4,2  que’l Senyor ha manat que no  fàsan farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo  
Ex 12,16  e’n lo dia VII aquella matexa  fastivitat serà faedora honradament; e no  
Ex 29,41  o moltó oferàs al vespra, axí com  faÿst per lo matí, e feràs les ofertes,  
Lv 6,2 alguna comanda que lli serà feta en  fe, e ell l’haurà rabuda e ell enblarà  
Ex 25,40  sien fets d’aur pur. 40 E guarde  fé segons l’exemplar que és a tu mostrat  
Ex 28,42  a mi en ofici de sacerdots. 42 E  fé a ells breguers de li per cobrir lur  
Ex 32,1  sobra Aron. Diguéran: –Leve’t e  fé a nós déus que vàjan devant nós, car  
Ex 32,23  a mal; 23 e diguéran a mi:  “Fé a nós déus qui’ns guían, car Moysèn,  
Lv 11,5  que remugue e no ha la ungle  feça, és no nèdeu. 6 »E la lebra atrasí  
Ex 23,33  terra, per ço que per ventura no  féçan peccar en mi; car si servex alls  
Ex 30,37  la timiama. 37 Aytal compoceció no  feçats en vostres usos [*], 38 e  
Lv 26,15  e los meus juýs avilanareu que no  feçau les coses que menades són per mi  
Ex 1,16  mascle, ociets-lo, e si serà  fembra, restaurats-la. 17 E les fembres  
Ex 1,22  sia gitat en lo flum, e si és  fembra, restaurats-la. 2,Tit Capítol II  
Ex 2,7  de Farahó: –Iré e cridaré a tu una  fembra de lles hebrees que puga nodrir a  
Ex 3,22 no n’axirets buyts. 22 Demenarà la  fembra a sa vaÿna e a sa hosta vaxels d’  
Ex 9,25 en los camps, de l’home entrò a la  fembra, ferí [*], e tota la herba e tots  
Ex 21,28  franchs. 28 »E si bou ferrà hom o  fembra ab lo corn e moran, sia alepidat lo 
Ex 21,29  e’nclòs, e ell auciurà homa o  fembra, lo bou sia alepidat; e son senyor, 
Ex 36,6  cridar per la host que ni hom ni  fembra no oferís pus al santuari. E axí  
Lv 3,1  que sacrificarà, sia mascle o sia  fembra, ofira lo pus net devant nostre  
Lv 3,6  serà per pasificar, sia mascle sia  fembra, aquell que oferrà complit e net  
Lv 12,5 lla sua purgació. 5 »E si infanterà  fembra, serà no nèdea per II setmanes,  
Lv 12,7 és la ley de les perteres, mascla e  fembra. 8 E si no sarà son poder que puga  
Lv 13,29 car siquatrix és de foch. 29 »Hom o  fembra en lo cap del qual o en la barba  
Lv 15,18  entrò al vespra. 17 [*] 18 E la  fembra ab què haurà jagut levar-s’ha ab 
Lv 15,19  no nèdea entrò al vespra. 19 »E  fembra que de son temps haurà flux de  
Lv 15,32  e que són ensutzas per jaura ab  fembra, 33 e de aquelles que han de lur  
Lv 19,20 vestiràs. 20 »L’homa si dormirà ab  fembra ab pertisipació de sanch, que sia  
Lv 20,18  iniquitat. 18 »Qui pertisiperà ab  fembra [*] e haurà descuberta la sua  
Lv 12,2  fils d’Israell e digues a ells:  »Fembra que haurà consabut per sament, si  
Lv 15,25  lochs on ell dormirà ensutzerà. 25  »Fembra qui per molts dies soferà flux de  
Ex 21,22  II hòmens e algú d’ells ferrà  fembre prenys e ella se afollerà, e si  
Ex 1,17  fembra, restaurats-la. 17 E les  fembres taméran nostre Senyor e no faéran  
Ex 1,19  lurs infants. 19 Responguéran les  fembres: –[*] no són axí com les  
Ex 11,2 que parla cascú ab son amich, e les  fembres ab lurs vaÿnes, que’lls préstan  
Ex 12,37  Sachor, DCMª hòmens sens infants e  fembres, 38 e companyes e mesclaya gran  
Ex 15,20  mà, e profetitzà. Axíran totes les  fembres aprés d’ela ab tamborets e ab  
Ex 35,22  vestadures. 22 E los hòmens e les  fembres aportàran braçales e anells d’aur 
Ex 35,25  per fer diverses obres. 25 E les  fembres aportàvan de bon cor jesins e  
Ex 35,29  [*]. 29 Tots los hòmens e les  fembres ab pensa devota ofaríran lurs dons 
Ex 38,8  lo bací d’aram dels spills de les  fembres qui saguésan a la porta del  
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Lv 20,13  dormirà ab mascle ab participació  feminill, cadascú ha fet coses que no són  
Lv 16,27  axí les pells com la carn e los  fems ensemps. 28 E qualquaqual cremerà  
Ex 29,14  emperò, del vadell, e lo cuyr e la  femta e totes ses menudalles cremeràs  
Ex Expl  per totes lurs mogudes. Expl Ací  fenex lo segon libre, de Èxodus. Lv  
Ex 1,14  la vida de aquells, e fèyan-los  fer regoles de brach mesclat ab palla, e  
Ex 1,18  dix: –Per què és açò que no volets  fer ço que jo us he manat? Car vós  
Ex 1,19  car elles matexas ho saben  fer axí bé com nós, e abans que nós  
Ex 4,15  e mostraré a vosaltres què devets  fer. 16 E aquell parlarà per tu al poble,  
Ex 4,28  a ells, e lurs senyals que manave  fer. 29 E venguéran abdossos e ajustàran  
Ex 5,4  del poble e de lurs obres? Anats  fer vostres fets! 5 E adonchs Farahó dix a 
Ex 5,16  és donada e la obra nos és manada  fer. Som batuts injustament, e fet contra  
Ex 8,18 [*] per adur poys, e no ho poguéran  fer. [*] 19 Diguéran los ancantadors [*]:  
Ex 8,26  26 Dix Moysès: –No’s pot axí  fer †menys de totes les obres† dels  
Ex 10,4  sacrifich a mi? 4 E si no ho vols  fer, vet que yo aduré [*] de terra  
Ex 12,39  ’ls axir de Agipta, e no pogéran  fer nanguna demorança ne poguéran aÿnar ço 
Ex 12,48  passar ab [*] en companya e volrà  fer Pàscua a Déu, primerament sien  
Ex 14,5  sobra lo poble, e dix: –Què volen  fer, ne què havem fet? Per què’lls  
Ex 14,11  per morir? Per què has volgut  fer açò, que’ns tragueses de Agipta? 12  
Ex 18,20  entrar, e lla obra que deguéran  fer. 21 Donchs, tria de tot lo poble  
Ex 23,2  2 No saguiràs companya an  fer mal, ne en juý de molts no digues  
Ex 30,1 XXVIIIIª 1 »E feràs a ell altar per  fer perfum de timiama, e de fust de satim  
Ex 31,4  de fabraguar qual cosa que es puga  fer d’aur o d’argent [*], 5 [*] o de  
Ex 32,32 ’ls esta arada. 32 E si no hu vols  fer, rau-ma de ton libre [*]. 33 Al qual 
Ex 35,21  les promísies a nostre Senyor, a  fer so que era obs al tabernacle del  
Ex 35,24  a Déu, e tot lenyam de satim per  fer diverses obres. 25 E les fembres  
Ex 35,32  en tota doctrina, 32 a cogitar e a  fer la obra en aur e en argent e en eram,  
Ex 36,1  saviesa e entamiment que sabésan  fer obra de ferre, aquella que’n lo  
Ex 36,1  axí com nostre Senyor manà  fer. 2 E com apellàs Moysèn a ells, e  
Ex 36,3  E com la obra sa comensàs de  fer, tot dia vania lo poble per lo matí e  
Lv 3,16 -ho-ha en foch sobra l’altar e  fer-n’ha perfum suau al Senyor [*]. 17  
Lv 4,35  lo sèu e faça d’ell axí com sol  fer del sèu del moltó qui és sacreficat  
Lv 5,15  net del folch, e qui no ho porà  fer, II sicles sagons lo pes del santuari, 
Lv 8,5  la peraulla que nostro Senyor manà  fer. 6 E mantinent ofarí Aron e sos fills  
Lv 12,8  polls de coloms, un dells qualls a  fer holocaust, l’altra per peccat, e  
Lv 14,35 35 vendrà aquell que serà de casa e  fer-ho-ha a saber al prevera e dirà:  
Lv 18,30  los meus manaments. No vulau  fer so que féran aquells qui foren devant  
Lv 19,35  26-34 [*] 35 »No vullau  fer alguna cosa malvada en juý, en retgle, 
Lv 20,4  3 [*] 4 [*] lo pobla de lla terra  fer no hu volrà, menyspresant la mia  
Lv 23,4  les festes [*] santas les qualls  fer deveu en son temps. 5 »Lo primer mes,  
Lv 25,25  seu propinqua per raembra aquella,  fer-ho pot; 26-27 [*]. 28 [*] e lo  
Lv 25,49 parantiu; e si ell se porà raembra,  fer-ho porà 50 levant del preu lo temps  
Lv 17,15 cosa de si morta o presa per bèstia  fera, axí dells de la terra com dells  
Ex 21,20  dan que haurà sostangut. 20 »E qui  ferà son serf o sa serventa ab verge e  
Ex 22,3  morir. E si serà pres aquell que  ferà lo furt e no ha de què ho reta, ell  
Ex 22,16  haya sposada [*] dormirà ab ella,  ferà a ella dot e pendrà per muller. 17 E  
Ex 22,20  ab bèstia, de mort muyra. 20 »Qui  ferà sacrifici al diabla, sia destrovit.  
Ex 30,8  e com aloguarà aquellas al vespre,  ferà perfum de timiama per tostemps devant 
Ex 30,38 usos [*], 38 e qualsavulla homa que  ferà semblant odor [*], perirà dels seus  
Ex 35,2  de nostre Senyor, e aquell que  ferà en ell obra, muyra. 3 No ancendràs  
Lv 2,16  les quals coses de la una partida  ferà perfum lo prevera per remenbrança de  
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Lv 5,17  »Ànima si pecarà per ignorància e  ferà una de les coses que nostre Senyor  
Lv 6,3  aquestes maneras o en una de totes  ferà contra aquell, en les quals coses  
Lv 14,41  en lo loch inmunde, 41 e la casa  ferà raura de dins [*] 42-43 [*] 44 e con  
Lv 16,7 orerà per si e per la sua casa. 7 E  ferà star los II cabrits devant Déu a la  
Lv 20,19  ni de mara no descobriràs. Qui açò  ferà la difamació de lla sua carn  
Lv 24,19  retrà ànima per ànima. 19 »Qui  ferà alguna ferida o nafra a’lgun de son  
Lv 25,21 benedicció a vosaltres lo VI any, e  ferà fruyt de III anys, 22 e sembrareu l’ 
Lv 26,35  sereu 35 en la terra dels hosts;  ferà sos disaptas e reposarà en los  
Ex 28,4  de li streta, e oral e breguer. E  feran vastiments sants a Aron, ton frare,  
Ex 28,6  [*] vermella [*] de li tortís, 6 e  feran lo ephot de color de drap d’aur e  
Lv 1,14 suau odor a nostra Senyor. 14 »E si  feran sacrificació e oferta de ocells al  
Lv 3,11  e posar-l’han sobra lo foch, e  feran oferta a nostre Senyor. 12 »E si  
Lv 21,5  No’s reuran lo cap ni la barba ne  feran entratrelaments en lur carn. 6 Sants 
Ex 8,18  per tota la terra de Agipta. 18 E  féran atratal los ancantadors [*] per adur 
Ex 12,39  la pasta que traguéran de Agipta e  féran-na pans alisos, los quals cogéran  
Ex 12,40  La stada que los fills d’Israell  féran en Agipte fon CCCCXXX anys; 41 los  
Ex 12,50  e a l’habitant entre vós. 50 E  féran los fills d’Israell axí com manà  
Ex 16,24  stojats-ho entrò a demà. 24 E  féran-ho axí com los manà Moysèn, e no  
Ex 32,28  frare o amich o proïsma seu.” 28 E  féran los fills de Leví segons la peraula  
Ex 36,35 éser cubertes de launa d’aur. 35 E  féran la clausta de blau e de grana e de  
Ex 39,20  com menà a ell nostre Senyor. 20 E  féran una gonella sobre l’ephot, obra  
Ex 39,29  manà nostre Senyor a Moysèn. 29 E  féran una launa de or pur a obs de lla  
Ex 39,31 del tabernacle [*] del testimoni, e  féran los fills d’Israell tot ço que  
Ex 39,42  manà nostre Senyor a Moysèn axí ho  féran los fills d’Israell. 43 E Moysès  
Lv 10,7  santa onzió és sobra vós. E ells  féran tot ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu  
Lv 18,30 meus manaments. No vulau fer so que  féran aquells qui foren devant vosaltres,  
Ex 4,21  e que he posats en la tua mà, e  feràs aquells devant Farahó. E yo  
Ex 15,26  la veu dell Senyor, ton Déu, e  feràs devant ell ço que dret és, e obayràs 
Ex 20,25  vendré a tu e banayré tu. 25 »E si  feràs a mi altar de pedra, no adifiquas  
Ex 22,30  30 e de tos bous e de tes ovelles  feràs semblantment: VII dies serà ab sa  
Ex 25,11  ella de fin aur, dins e defora, e  feràs desobra una corona, un sercle d’aur 
Ex 25,17  testament que yo daré a tu. 17 »E  feràs una clausta de fin aur, de dos  
Ex 25,23 a tu e alls fills d’Israell. 23 »E  feràs taulla de fust de satim, qui haurà  
Ex 25,24  24 e cobriràs ella d’aur net. E  feràs a ella alredador tot entorn [*] 25  
Ex 25,25  IIII dits d’alt, e sobra aquella  feràs altra corona d’aur. 26 E feràs IIII 
Ex 25,26  feràs altra corona d’aur. 26 E  feràs IIII sercles d’or, e posaràs  
Ex 25,29  e sien cubertes de aur [*]. 29 E  feràs ses scudelles e ses culleres e sos  
Ex 25,31  devant mi tostemps. 31 »E  feràs canalobra d’aur net batadís, e  
Ex 25,31  canalobra d’aur net batadís, e  feràs dell canalobra sos peus e sa cana e  
Ex 25,37 seran tots de fin aur batadís. 37 E  feràs VII làntias e posaràs aquelles sobre 
Ex 26,1  Capítol XXV 1 »En lo tabernacle  feràs axí X cortines de li tortís, de  
Ex 26,1  de blau, color de grana [*], e  feràs varietat de obra [*]. 2 E la  
Ex 26,4  altres V seran atrasí juntes. 4 E  feràs anses, ço és, a manera de bagues, en 
Ex 26,6  puga ajustar la un a l’altra. 6 E  feràs L ganxos d’aur ab què junyes les  
Ex 26,7  e axí serà’n feta una tenda. 7 »E  feràs de pèl de cabra, a obs de cobrir lo  
Ex 26,14  14 [*] e sobra aquesta  feràs altra cobriment de pells de bochs.  
Ex 26,15  cobriment de pells de bochs. 15 »E  feràs les taules stant devant lo  
Ex 26,19  vint en lo lats del migjorn. 19 E  feràs XL colonnes de argent, de lles quals 
Ex 26,26  XVI, II per cascuna taula. 26 »E  feràs barras de fust de setim V, per tenir 
Ex 26,29 posts cobriràs d’aur, e lurs anels  feràs d’or, per los quals les baras  
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Ex 26,36  estarà devers tremuntana. 36 »E  feràs cubertor a la porta de la tenda, per 
Ex 26,37  e li tortís, obre brodada. 37 E  feràs al cobertor V colones de fust de  
Ex 27,1  d’aram. 27,Tit Capítol XXVI 1 »E  feràs altar de satim, lo qual haurà V  
Ex 27,3  angles seran cubertes de aram. 3 E  feràs [*] ses loces [*] e sos mortés e ses 
Ex 27,4  e totes ses aÿnes d’eram. 4 E  feràs en aquell obra [*] de aram, e feràs  
Ex 27,4 feràs en aquell obra [*] de aram, e  feràs sobra [*] l’arret [*] 5 [*] entrò  
Ex 27,6 [*] entrò la mytat de l’altar. 6 E  feràs barres a l’altar de fust de setim  
Ex 27,8  No soldat, mas va e vach de dintra  feràs ell, axí com en lo munt te fou  
Ex 27,9 com en lo munt te fou mostrat. 9 »E  feràs plaça o cort al tabernacle, e’n l’ 
Ex 27,10  un lats tindrà en longuesa. 10 E  feràs XX colones ab lurs pilars d’eram, e 
Ex 28,2  e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E  feràs vestadura santa a Aron, frare teu,  
Ex 28,13  spatla per remenbrança. 13 E  feràs encastaments d’aur 14 e II cadenas  
Ex 28,14  la una tan gran con l’altra, e  feràs ellas d’obra spesa, e deràs les  
Ex 28,15  encastaments de les pedras. 15 »E  feràs a l’hosen [*] juý obre brodada, axí 
Ex 28,16 color vermella e de li tortís. 16 E  feràs ell quadrat en doble, e heurà un  
Ex 28,31  nostre Senyor tostemps. 31 »E  feràs la gonella de l’ephot tota blava,  
Ex 28,36  nostre Senyor, e no morrà. 36 »E  feràs una launa d’or pur, en la qual  
Ex 28,39  él. 39 »Streny sa gonella de li, e  feràs sàvena de li e bragués, e faràs-ho 
Ex 28,40 -ho de obra brescada d’aur. 40 E  feràs als fills de Aron gonelles de drap  
Ex 28,40  de Aron gonelles de drap de li, e  feràs a ells bregués e capels atrasí, a  
Ex 28,41  atrasí, a honor e balesa. 41 E  feràs vastir aquestes vestadures a Aron,  
Ex 29,2  untat de oli [*]; emperò tot açò  feràs de farina de forment. 3 E posar-ho 
Ex 29,35  les coses que he manadas a tu,  feràs sobra Aron e sos fills. VII dies  
Ex 29,38  santificat. 38 »E açò és alò que  feràs en l’altar cascun dia  
Ex 29,41  axí com faÿst per lo matí, e  feràs les ofertes, segons les coses que  
Ex 30,1  ells. 30,Tit Capítol XXVIIIIª 1 »E  feràs a ell altar per fer perfum de  
Ex 30,1  de timiama, e de fust de satim  feràs ell, 2 e haurà de lonch un colze, e  
Ex 30,18  Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu  feràs un vaxell d’aram e un bací per  
Ex 34,22  e’n lo VII posaràs [*]. 22 »E  feràs a tu la festa de Sinquagesma en les  
Lv 19,13  lo nom dell Senyor ton Déu. 13 »No  feràs traÿció ne malesa a ton proÿsma [*]. 
Ex 28,15  axí com la obre de l’ephot.  Feràs ell d’or e de blau e de porpra e de 
Ex 11,9  E dix nostro Senyor a Moysèn:  –Ferehó no us oyrà, per molts de senyals  
Ex 14,4  agepcians que yo són lo Senyor. E  feren-ho axí. 5 E fou denunciat al  
Ex 36,36  fonaments †quax a manera de pilars  feren d’aram†. 37 [*] 38 e les colones  
Ex 39,15  XII trips, cascú per son nom. 15 E  feren sobre lo hosen cadenes d’aur net en 
Ex 20,24  aur ni d’argent, 24 ço és, altar  ferets de terra, e ofarets sobra aquell  
Lv 23,41 generacions. E en lo VII mes festes  fereu 42 e reposareu en les cases de rama  
Ex 7,25 complits VII dies que nostre Senyor  ferí lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1 Dix Déu 
Ex 8,17  Aron sa mà, tanent la sua verge, e  ferí la pols de lla terra, e fóran fets  
Ex 9,25  de l’home entrò a la fembra,  ferí [*], e tota la herba e tots los  
Lv 24,19  per ànima. 19 »Qui ferà alguna  ferida o nafra a’lgun de son proïsma, axí 
Lv 24,17 [*] ab pedras sia alapidat. 17 »Qui  ferirà e metarà hom, de mort muyra. 18 Qui 
Lv 24,18 e metarà hom, de mort muyra. 18 Qui  ferirà ni matrà animal, retrà ànima per  
Lv 24,21  dar-n’ha altra per aquella; que  ferirà l’hom, serà punit. 22 »E agual juý 
Ex 33,2  e los amoreus e los hateus e’ls  feriseus e’lls eveus e jebuseus, 3 e  
Ex 19,22 santificats per ço que ells no sien  ferits. 23 Dix Moysèn a Déu: –No porà  
Ex 26,26  de fust de setim V, per tenir  ferm les taules de le un lats del  
Ex 24,8  és la sanch del fermament que  fermà nostro Senyor ab nosaltres sobra  
Ex 37,3  un sercle d’aur entorn, 3 e  fermà IIII anelles d’aur per angles, II  
Ex 23,32  vós. 32 No faràs ab ells nangun  fermament, ne ab lurs déus. 33 No  
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Ex 24,7  l’altar. 7 E pres lo libre dell  fermament, e legí’ll devant lo pobla, los 
Ex 24,8  e dix: –Aquesta és la sanch del  fermament que fermà nostro Senyor ab  
Ex 34,10 10 E respòs nostre Senyor: –Yo faré  fermament, e devant tots faré senyals que  
Ex 34,15 és Déu sacrificador. 15 No tallaràs  fermament ab nangun de aquelles regions,  
Ex 34,27 sobre les peraulles aquestes talaré  fermament ab tu e ab Israell. 28 Astech  
Ex 34,28  en les taulles les X peraules dell  fermament. 29 E com devallà Moysèn del  
Lv 2,13  salaràs ab sal, ne no aportaràs al  fermament del teu Déu del teu sacrifici  
Lv 17,10  si nanguna sanch menjarà, yo  fermaré la mia faç contra la ànima de  
Lv 26,9  vos faré, sereu muntiplicats e  fermaré lo meu pacta ab vosaltres; 10  
Ex 6,4 saber a ells, 4 e fiu pati e’ncara  fermí ab ells que daria a ells la terra de 
Lv 26,42  m’he de lla amistança e pacta que  fermí ab Jacob e Isach e de Abram, de lla  
Ex 21,22  baralaran II hòmens e algú d’ells  ferrà fembre prenys e ella se afollerà, e  
Ex 21,28  los lex anar franchs. 28 »E si bou  ferrà hom o fembra ab lo corn e moran, sia 
Ex 17,6  aquí demont la pedra de Horeb, e  ferràs la pedra e’xirà aygua que beurà lo 
Ex 36,1  entamiment que sabésan fer obra de  ferre, aquella que’n lo santuari fos  
Lv 1,17  de aquell, ne no ançatarà ne ab  ferre pertirà aquella; e perfumerà sobra  
Lv 26,19  a vosaltres desobre cel axí com a  ferro, e la terra de ecer 20 serà  
Ex 2,13  aquell qui havia lo tort: –Per què  fers ton proïsma? 14 E aquell respòs: –Qui 
Ex 8,10 romendran fins demà. 10 Ell respòs:  –Fes ço que’t plàcia. Dix ell: –Yo faré  
Lv 11,4 ramugarà e haurà ungla, mas no serà  fesa, axí com lo camel e de altres, no  
Ex 1,10  e que escomoguésan contra nós e·ns  fésan gera, e que se anadísan ab nostros  
Ex 35,29  devota ofaríran lurs dons de què  fésan la obra que havia manada nostra  
Ex 36,6 ·ns és nesesari. 6 E dix Moysèn que  fésan cridar per la host que ni hom ni  
Ex 39,3  vemella e entre li, per ço que  fésan obra brodada e’n poguésen cosir ab  
Ex 36,13  que’s pogués junyr ensemps e que  fesen un tabernacle. 14 E fou fet un  
Ex 10,9  e ab tot nostre arnès, car gran  festa és de nostre Senyor. 10 [*] –[*] Com 
Ex 12,14  e salabrerets aquest dia en  festa a Déu en les vostres generacions, en 
Ex 12,16  dia e al sagon serà encara de gran  festa e somplentitat, e’n lo dia VII  
Ex 13,6  nèdeus, e en lo VII dia sarà la  festa del Senyor. 7 Alís manjarets [*], e  
Ex 23,15  [*]. 13-14 [*] 15 E guardaràs la  festa del pa alís; VII dies menjarets  
Ex 23,16 obra que sembreràs del camp. »E lla  festa que és en l’aximent de l’any, com  
Ex 23,18  No romendrà lo grex de la mia  festa entrò al matí. 19 Les promísies de  
Ex 32,5  alçà sa veu e cridà. Dix: –Demà és  festa a Déu. 6 E levàran-sa matí e  
Ex 34,18  »[*] fonadís [*], 18 mes guarda la  festa de l’alís. VII dies manjaràs l’  
Ex 34,22  posaràs [*]. 22 »E feràs a tu la  festa de Sinquagesma en les premícies de  
Ex 34,22  de la sagada dels forments, e la  festa cor yo’t raemí en aquell temps de  
Ex 34,25  sanch de ton sacrefici, [*] de la  festa de Pasca. 26 »Les promísies del  
Lv 23,36  al Senyor. Lo dia VIII serà gran  festa e molt santa; presentareu holocaust  
Lv 23,39  los fruyts de la terra, fareu  festa del Senyor per VII dies. Lo dia  
Lv 23,41 lo Senyor Déu vostre, 41 e fareu la  festa d’él per VII dies cascun anny;  
Lv 23,2  Diràs a ells: »Aquestes són les  festes dell Senyor les qualls apellareu  
Lv 23,4  vostres. 4 »Aquestes són [*] les  festes [*] santas les qualls fer deveu en  
Lv 23,34  XV dia de aquest mes VII seran les  festes dels Tabernacles, ço és,  
Lv 23,37  en aquell. 37 »Aquestes són les  festes del Senyor les qualls apallareu  
Lv 23,41  generacions. E en lo VII mes  festes fereu 42 e reposareu en les cases  
Lv 23,44  44 »E parlà Moysèn sobre les  festes del Senyor als fills d’Israell.  
Ex 1,19 nós, e abans que nós venguam ja han  fet elles. 20 E féu Déu bé a les medrines, 
Ex 2,4  de luny per saber què·s saria  fet d’ell. 5 E veus que devellà la filla  
Ex 2,14  14 E aquell respòs: –Qui t’ha  fet príncep ne jutge sobre nós? ¿Donchs,  
Ex 4,5  e mantinent tornà verge. 5 –Açò és  fet per ço que crèguan que aparech Déu de  



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

343 
 

Ex 4,11 ha ratut lo veure al sech? No hu he  fet yo? 12 Ara vé, e yo seré en la tua  
Ex 5,16  fer. Som batuts injustament, e  fet contra lo teu poble. 17 E ell respòs:  
Ex 10,11  ne per què pansats mal? 11 No serà  fet axí, mas anats tans hòmens com vós  
Ex 10,13 aquell dia e aquella nit; e lo matí  fet, lo vent bufant, levàran-sa les  
Ex 10,29  29 E respòs Moysèn: –Axí serà  fet com has perlat, que d’equí avant no  
Ex 12,29  Déu a Moysès e Aron. 29 E fonch  fet en la miga nit que farí nostra Senyor  
Ex 14,5 e dix: –Què volen fer, ne què havem  fet? Per què’lls lexàrem que no servesca  
Ex 15,2  lehor és en nostre Senyor. Ell és  fet a mi en salut. Ell és mon Déu, e yo  
Ex 16,13 són lo Senyor Déu vostro.” 13 E fou  fet vespra, e pujàran gaŀles e cobríran  
Ex 18,1  sogre de Moysèn, tot ço que havia  fet nostre Senyor a Moysèn e a Ysraell  
Ex 18,8  a son sogra tot so que Déu havia  fet a Farahó [*] per amor de Israell, e  
Ex 18,9 Jetró per amor del bé que Déu havia  fet a Israell [*], 10 e dix: –Beneÿt sia  
Ex 18,14  son sogra, viu so qu·ell havia  fet [*], dix: –Qu·és açò que tu fas al  
Ex 19,4  4 “Vós metex havets vist ço que he  fet alls agepcians, ne com vos he portats  
Ex 22,15  tangut és de retra; 15 mas si serà  fet en presència de son senyor, no deu  
Ex 27,20 arbras de olivers que sia molt pur,  fet en pique, per ço que de aquell crem  
Ex 32,8  de la via que mostrist a ells. Han  fet a ci un vadell d’escança, e han  
Ex 32,20  20 E pres lo vadell que havían  fet e cremà’l en foch e molch-lo entrò  
Ex 32,21  d’Israell. 21 Dix a Aron: –Què ha  fet a tu aquest poble, que aportases sobra 
Ex 32,31  ha pecat contra tu, per ço com han  fet a ells déus d’aur. Perdona’ls esta  
Ex 36,14 e que fesen un tabernacle. 14 E fou  fet un tabernacle a manera de fleçades de  
Ex 36,18  per congonyr la tenda, e que fos  fet de totes les XI una. 19 E féu  
Ex 39,19  lo hossen no’s podia moura. E fou  fet axí com menà a ell nostre Senyor. 20 E 
Lv 10,17  17 –Per què no mengàs lo sacrefici  fet per peccat en lo [*] sant? Car sant  
Lv 16,11  en lo desert. 11 »E com açò serà  fet, ofira lo tor e prech per si e per la  
Lv 17,15  al vespre. E per aquest orde serà  fet nèdeu, 16 lo qual si no leverà ses  
Lv 20,13  participació feminill, cadascú ha  fet coses que no són de perllar: de mort  
Lv 24,19  a’lgun de son proïsma, axí com ha  fet axí’n sia fet d’ell: 20 trencadura  
Lv 24,19  proïsma, axí com ha fet axí’n sia  fet d’ell: 20 trencadura per trencadura,  
Ex 9,10  devers lo cel, e mantinent fou  feta verola e vexigues en tots los hòmens  
Ex 12,25 Senyor és donador a vós, axí com ha  feta covinença, vós observats totes  
Ex 26,6  cada una a sa part, e axí serà’n  feta una tenda. 7 »E feràs de pèl de  
Ex 28,28  musclos ab fill blau, axí que sia  feta e romangua la juntura entre l’hossen 
Lv 6,2 proÿsma alguna comanda que lli serà  feta en fe, e ell l’haurà rabuda e ell  
Lv 20,17  [*] †la† mirerà [*], cosa lega han  feta e horibla; seran morts amendossos en  
Ex 10,22  Moysès la mà vers al cel, e fóran  fetes tenebres horibles en tota la  
Ex 32,16  mà, escrites de cascuna part 16 e  fetes de obra de nostra Senyor; eren  
Ex 38,26  d’argent, dels quals fóran  fetes les colones del santuari e la  
Ex 29,13 cobra los budells, e la ratalla del  fetge, e lo grex de ambdosos los renyons,  
Lv 3,15  vidals, 15 e los II lombes ab lo  fetge, que és sobra aquells prop de la  
Lv 7,4  ells, e la tella e aquell del  fetge [*], 5 e faça’n lo sacerdot perfum  
Lv 9,19  ronyons ab lo sèu e la ratela dell  fetge 20 posaren sobra lo pits; e com  
Ex 4,17  vergue [*] ab la quall seran  fets los senyals. 18 E anà Moysès e tornà  
Ex 5,4  e de lurs obres? Anats fer vostres  fets! 5 E adonchs Farahó dix a son  
Ex 5,15  [*] diguéran a ells: –Per què  fets açò contra vostres serfs? 16 Palla no 
Ex 5,21  Senyor e jutja so que vosaltras  fets per vostra ordonament devant Farahó e 
Ex 8,17  ferí la pols de lla terra, e fóran  fets poys [*] per tota la terra de Agipta. 
Ex 10,2  Agipte, los meus senyals que yo he  fets en ells, sapiats que yo són lo Senyor 
Ex 25,39  e tots aquests vaxells sien  fets d’aur pur. 40 E guarde fé segons l’ 
Ex 36,34  e los cercles deven éser  fets d’aur, per los quals puga éser  
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Ex 38,27  lo vel de la clausta. 27 E foren  fets C fonaments a manera de pilars, de C  
Ex 38,28 [*] cascú. 28 E de MªDCCLXXV foren  fets los caps de les colones, los quals  
Ex 38,30  de aram, 30 dels quals fóran  fets los fonaments de la intrada del  
Lv 8,34  34 axí com en aquestes presents  fets é, per ço que complats vostra  
Ex 16,23 aquelles coses que haureu obs demà,  feu, e tot ço que deveu coura, coets. E so 
Lv 19,37  meus manaments e tots los juýs e  feu tots aquells, car yo són lo Senyor.  
Lv 20,22 »Guardau les mies leys e los juýs e  feu aquelles per tal que a vosaltres la  
Lv 22,31Senyor. 31 »Guardau mos manaments e  feu aquells. Yo són lo Senyor. 32 No  
Lv 25,18 car yo són lo Senyor Déu vostre. 18  »Feu los meus manaments e mos juýs [*],  
Ex 1,18  lurs infants. 18 E lo rey  féu-les-se vanir e dix: –Per què és  
Ex 1,20  nós venguam ja han fet elles. 20 E  féu Déu bé a les medrines, e muntiplicà lo 
Ex 2,24  e remenbrà’s de lla covinensa que  féu ab Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 e  
Ex 4,11  de lengua. 11 Dix Déu a ell: –Qui  féu la boqua de ll’home, o qui ha  
Ex 4,30  Déu los havia perllades a Moysès e  féu los senyals devant lo poble. 31 E  
Ex 8,13  Moysèn nostre Senyor [*]. 13 E  féu nostro Senyor segons la peraula de  
Ex 8,17  la universa terra de Egipta.” 17 E  féu-ho axí, car stès Aron sa mà, tanent  
Ex 8,31  Senyor e adorà’l, 31 lo qual  féu sagons la peraula de aquel, e tolch  
Ex 9,4  [*] los bous e les ovelles.” 4 E  féu Déu grans meravelles entre les  
Ex 9,6  Senyor aquesta cosa en terra. 6 E  féu nostro Senyor la cosa aquesta en l’  
Ex 10,19  e preguà nostre Senyor, 19 que  féu bufar de mantinent lo vent de occident 
Ex 10,19  lo vent de occident [*], e  féu levar les lagostes e gità totes en la  
Ex 13,8  dia e diràs: “Aquest és lo dia que  féu nostre Senyor a mi com tragué de  
Ex 15,22  lo cavall e lo cavallcador. 22 E  féu partir Moysèn e Aron los fills d’  
Ex 16,34  a les vostres generacions. 34 E  féu axí Aron com manà Déu a Moysèn, e posà 
Ex 17,6 e’xirà aygua que beurà lo poble. E  féu-ho axí Moysèn devant los vells de  
Ex 18,24 en pau. 24 E com Moysèn oý açò, ell  féu tot ço qu·ell li consellà. 25 Mosèn  
Ex 19,17  e temé’s lo poble [*]. 17 E  féu exir Moysèn lo poble encontra Déu del  
Ex 20,11  car VI dies són en los qualls Déu  féu lo cel e la terra e la mar e totes les 
Ex 31,17  enpertostemps, car en VI dies  féu Déu lo cel e la terra, e en lo VII  
Ex 32,4  mans e gità-hu en la fornal, e  féu-sa un vadel fonadís. E ells  
Ex 32,14  E aconortà’s nostre Senyor, e no  féu lo mal que havia perlat [*]. 15 E  
Ex 32,35  lo poble per rahó del vadell que  féu Aron. 33,Tit Capítol XXXII 1 E parlà  
Ex 36,13  e obra brodada, 9-12 [*]. 13 E  féu L anells d’aur que pàsan per orda per 
Ex 36,13  e axí a cada lats de cortines ell  féu L anelles de aur per ço que’s pogués  
Ex 36,17  a una part e VI a lla altra. 17 E  féu, en cascuna de elles, L bagues en les  
Ex 36,18  ensemps sa poguésan ajunyr. 18 E  féu L sivelles de aram per congonyr la  
Ex 36,19  fos fet de totes les XI una. 19 E  féu cobartori a lla tenda, de pells de  
Ex 36,20  aquestes de pells de boch. 20 E  féu les postes del tabernacle de fust de  
Ex 36,22  junyís la una a l’altra; e axí ho  féu en totes les taules del tabernacla. 23 
Ex 36,25  que romandrà vers tremuntana  féu XX taulles 26 ab XL colones de argent, 
Ex 36,29  27-28 [*] 29 [*] e axí o  féu de cascuna part [*], 30 per ço que  
Ex 36,31 de argent, II de cascuna part. 31 E  féu barras de fust de satim, V per so que  
Ex 36,33  32 [*] contra la mar. 33 E  féu atrasí altra bara que pasàs per mig de 
Ex 37,1  de aram. 37,Tit Capítol XXXVI 1 E  féu Betzeleel la arqua de fust de setim, e 
Ex 37,2  d’aur pur, de dins e de fora. 2 E  féu a aquella un sercle d’aur entorn, 3 e 
Ex 37,4  II anelles en cascun lats. 4 E  féu bares de fust de satim, los quals  
Ex 37,6  de la archa per portar-la. 6 E  féu una clausta tot antorn, de pur aur, e  
Ex 37,7  mig, e I colze e mig d’ample. 7 E  féu II xerobins de pur aur, los quals posà 
Ex 37,10  reguardant la un a l’altra. 10 E  féu una taulla de fust de satim, e havia  
Ex 37,11  mig; 11 e cobrí-la d’aur pur. E  féu a ella orla d’aur pur, tot entorn, 12 
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Ex 37,15  pogués portar. 15 E aquelles bares  féu de fust de satim, e foren totes  
Ex 37,17  tot fou de aur pur [*]. 17 E  féu canalobre de aur pur [*], de la cana  
Ex 37,23  22 [*] e tot era d’aur net. 23 E  féu atrasí VII lenternes e VII tanalles e  
Ex 37,25  aÿnes d’aur net un quintar. 25 E  féu un altar a la timiana, de fust de  
Ex 37,27 ses parets entorn e sos corns. 27 E  féu axí una corona de aur tot entorn, ab  
Ex 37,28  l’altar portar. 28 E les bares  féu de fust de satim, e cobrí-les de  
Ex 38,1 perfumar. 38,Tit Capítol XXXVII 1 E  féu altar de holocaust de fust de satim, e 
Ex 38,3  mortés e loces e tanalles. Tot açò  féu de aram. 4 E féu †a la ara† a manera  
Ex 38,4  tanalles. Tot açò féu de aram. 4 E  féu †a la ara† a manera de arret, dejús  
Ex 38,5  fou atrasí [*] de aram [*]; 5 e  féu desota IIII anells [*] per los qualls  
Ex 38,6  a portar l’eltar, 6 les qualls  féu de fust de satim e cobrí-les de  
Ex 38,8  de taules, e dintra vach. 8 E  féu lo pitxer e lo bací d’aram dels  
Ex 38,15  part de la intrada del tabernacle  féu cortines ab XV colzos de lonch, e III  
Ex 38,16  totes les tendes del tabernacle  féu texir de li tortís, 17 e los fonaments 
Ex 39,2  manà nostre Senyor a Moysèn. 2 E  féu lo ephot [*], de blau e de porpra e de 
Ex 39,8  manà nostra Senyor a Moysèn. 8 E  féu l’hossen de obra noble axí com lo  
Lv 5,18 qual ador per ell, car no sabent ho  féu, e serà perdonat [*] 19 [*]. 6,Tit  1  
Lv 9,10  10 E lo sèu e los ronyons, e  féu tot lo restant. 11 [*] 12-14 [*] 15  
Lv 9,16  16 E sacrificà l’holocaust e  féu-lo per son dret. 17 E sacreficà-li 
Lv 9,17  e omplí sa palma d’ela e  féu-na perfum sobra la ara estés lo  
Lv 16,2  aparaguí sobra la cuberta e açò se  féu en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a 
Lv 16,34  una veguada en l’any. E ell  féu axí con Déu manà a Moysèn. 17,Tit  
Ex 8,24 teu. E demà serà aquest senyal.” 24  Féu-ho lo Senyor axí, e vanguéran  
Ex 17,12  12 E les mans de Moysès eren  fexugues, e prenguéran pedres, e portàran  
Ex 1,14  aportàvan la vida de aquells, e  fèyan-los fer regoles de brach mesclat  
Ex 35,26  [*] 26 e pèlls de cabres; tot açò  fèyan per lur pròpia volentat. 27 E la  
Ex 5,7  per coure-les, axí com debans  fèyets; mas que ells vàjan colir lo  
Lv 14,36  en aquella, per ço que tota no sia  feyta inmunda de la cosa que en la casa  
Ex 28,30  e portarà Aron los juýs dels  ffills de Israell en lo pits devant nostre 
Ex 13,20  en Heasom, en los strems de lla  fi del desert. 21 E Déu anava devant ells  
Ex 36,38 és, ço an què ells stàvan, que éran  fichats en terra, éran de aram. 37,Tit  
Lv 18,11  tua és. 11 »La vergonya de la  fila de la muller de ton para, la qual ha  
Ex 2,2  casa, 2 la qual concebé e parí un  fill. E veren a ell molt bel, e amaguàran  
Ex 2,10  ell ha la mia adobció en loch de  fill. E ella apellà lo nom de aquel Moysèn 
Ex 2,22  22 la quall consabé e infantà  fill, lo quall apellà Garson dient:  
Ex 4,22  a ell: “Açò diu nostro Senyor: Mon  fill primer nat engendrat [*]. 23 [*]” 24  
Ex 4,25  aguda e tallà lo prepusi de son  fill, e toquà los peus de aquell e dix:  
Ex 6,15  e Atoch e Jachim e Soher e Saüll,  fill de la cananea. Aquests són los  
Ex 6,25  de Cariatarim. 25 Alatzar,  fill de Aron, sacerdot, pres per muller de 
Ex 20,10  en aquell nanguna obra, tu ne ton  fill ne ta filla, ni ton serf ne ta  
Ex 21,9  si menyspresà aquella. 9 E si son  fill sposarà aquella, sagons costuma dells 
Ex 21,31 qualqua cosa que sia presa. 31 E si  fill o filla serà scornada per lo bou,  
Ex 28,28  [*] 28 [*] sobre los musclos ab  fill blau, axí que sia feta e romangua la  
Ex 28,37  Senyor. 37 E liguaràs aquella ab  fill blau, e serà sobraposada a la sàvana  
Ex 31,2  que yo apelle per nom Besechel, lo  fill de Urí, nét de Hur, de trip de Judà,  
Ex 31,6 he donat a ell per companyó Holiab,  fill de Achisemon, del trip de Dan, ab cor 
Ex 35,30  ha apallat lo nom de Balehel,  fill de Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 
Ex 35,34  ha donat en lo seu cor. E Holiap,  fill de Ahisamech, dell trip de Dan, serà  
Ex 38,21  dels levins per mà de Nichamar,  fill de Aron, sacerdot, 22 les quals  
Ex 38,22  sacerdot, 22 les quals Beseleell,  fill de Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 
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Ex 38,23  junyint a ell per compayó Holiab,  fill de Ochimech, del trip de Dan, que era 
Ex 39,3  d’aur, e cosíran-les ab  fill que fos entra blau e entre la porpra  
Ex 39,30  nostre Senyor. 30 Strangué ella ab  fill blau ab lo mitra, axí com manà nostre 
Lv 9,2  Dix Aron: 2 –Prin un vadell  fill de bou per peccat e I ariet en  
Lv 12,6 los dies de la sua porificació, per  fill o per filla, porterà un anyell de I  
Lv 18,15  descobriràs, car muller és de ton  fill [*]. 16 »E [*] la muller de ton germà 
Lv 18,17  no la descobriràs; la filla de son  fill ni la filla de sa filla no pendràs  
Lv 21,2  ço és, sobre para e mara o  fill o filla, germà 3 o germana verge la  
Lv 24,10  és [*]. 10 E veus que ha exit un  fill de una dona de Israell que enjendrat  
Ex 2,5 fet d’ell. 5 E veus que devellà la  filla de Farahó per ço que·s levàs en lo  
Ex 2,7 és aquest. 7 E dix sa germana a lla  filla de Farahó: –Iré e cridaré a tu una  
Ex 2,9  mara de aquell. 9 A la qual dix la  filla de Farahó: –Prin aquest infant e  
Ex 2,9  e nodrí l’infant [*]. E dix la  filla de Farahó: –Guarda’l-ma bé, 10  
Ex 2,21  que staria ab ell. E pres Siporà,  filla de aquell, per muller, 22 la quall  
Ex 6,23  [*]. 23 E pres Aron muller Elisebe  filla de Eminedab, [*] e Buy e Alazar e  
Ex 20,10  nanguna obra, tu ne ton fill ne ta  filla, ni ton serf ne ta serventa, ni ton  
Ex 21,7  7 »E si algú vendrà sa  filla e sa serventa, no axirà axí com lo  
Ex 21,31  cosa que sia presa. 31 E si fill o  filla serà scornada per lo bou, semblant  
Lv 12,6  la sua porificació, per fill o per  filla, porterà un anyell de I any en  
Lv 18,10 la descobriràs. 10 »La legesa de la  filla [*] o néta de part de ta filla no la 
Lv 18,10  la filla [*] o néta de part de ta  filla no la descobriràs, car vergonya tua  
Lv 18,17  de la germana de ta muller e de sa  filla no la descobriràs; la filla de son  
Lv 18,17 e de sa filla no la descobriràs; la  filla de son fill ni la filla de sa filla  
Lv 18,17  la filla de son fill ni la  filla de sa filla no pendràs perquè  
Lv 18,17 filla de son fill ni la filla de sa  filla no pendràs perquè descobres les sues 
Lv 20,17  [*] 17 »Qui pendrà sa germana,  filla de son para o filla de se mara, e  
Lv 20,17  sa germana, filla de son para o  filla de se mara, e veurà la sua vergonya  
Lv 21,2  ço és, sobre para e mara o fill o  filla, germà 3 o germana verge la quall no 
Lv 21,9  qui santificha a vosaltres. 9 »La  filla del sacerdot si serà trobada ab mal  
Lv 24,11  E nomenà’s la mara d’él Salomich  filla de Ubrí, trip de Dan. 12 E materen  
Ex 2,16  16 E lo senyor de Median havia VII  filles, les quals vanguéran al pou per  
Ex 3,22  posarets açò sobre los fills e les  filles vostres, e despulerets Agipta.  
Ex 6,25  sacerdot, pres per muller de les  filles de Putiell, le quall parí a ell  
Ex 21,4  a ell muller e infantarà fills o  filles, la muller e sos infants seran del  
Ex 32,2 de vostres mullers [*] e de vostres  filles. 3 E faéran-ho axí lo poble  
Lv 26,29 carns de vostres fills e de vostres  filles. 30 Destroyré les altes coses  
Ex 1,1  primer 1 Aquests són los noms dels  fills de Israell qui venguéran en Egipte  
Ex 1,7  la generació de aquels, 7 e los  fills de Israell fructificàran e  
Ex 1,13  E los agepcians haguéran en oy los  fills de Israell, e opremien-los e  
Ex 2,25  25 e reguardà nostro Senyor los  fills de Israell e desliurà’ls. 3,Tit  
Ex 3,9 eeu e gebuseu, 9 car la clamor dels  fills d’Israell és venguda a mi, e encara 
Ex 3,10  a Farahó, e treuràs lo meu pobble,  fills de Israell, de Agipta. 11 E dix  
Ex 3,11 yo, que vaja a Farahó e que git los  fills de Israell de Agipta? 12 E dix-li  
Ex 3,13  al Senyor: –Vet que yo vaig als  fills de Israell e diré a ells: “Lo Déu de 
Ex 3,14  qui són. E dix: –Axí diràs a ells  fills d’Iraell: “Que és me tramet a vós.” 
Ex 3,15  Déu a Moysèn: –Açò diràs als  fills d’Iraell: “Lo Senyor, Déu de  
Ex 3,22  e posarets açò sobre los  fills e les filles vostres, e despulerets  
Ex 4,20  20 E pres Moysès sa muller e sos  fills, e posà aquells sobre un asa, e  
Ex 4,31  Senyor los havia vesitats, als  fills d’Iraell e que havia guardada la  
Ex 5,15 acabàvan lur obra [*]. [*] 15 E los  fills d’Iraell [*] diguéran a ells: –Per  
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Ex 6,5  5 Yo he oÿt los gemegaments dells  fills d’Iraell, los qualls los agepcians  
Ex 6,6  6 E per amor de açò jo dich alls  fills d’Iraell: “Yo són lo Senyor que  
Ex 6,9  totes les peraules aquestes als  fills de Israell, los quals no ohíran ell  
Ex 6,11  a Farahó [*] que yaquesca axir los  fills de Israell de la terra sua. 12 E  
Ex 6,12  devant nostre Senyor: –Vet que los  fills d’Israell no’m volen oyr; donchs,  
Ex 6,13  Moysèn e Aron, e donà manament als  fills d’Iraell e a Farahó, rey de Agipta, 
Ex 6,13  Agipta, per ço que trasquésan los  fills d’Isrell de Agipta. 14 E aquests  
Ex 6,15  són les parentats de Rubèn. E los  fills de Simeon foren: Jamuell e Jamín e  
Ex 6,16  de Simeon. 16 Aquests són los  fills de Leví per lurs cognicions: Gerson  
Ex 6,17  Leví foren CXXXVII anys. 17 E los  fills de Gerson, fills de Leví, foren:  
Ex 6,17  anys. 17 E los fills de Gerson,  fills de Leví, foren: Lebení e Semeý per  
Ex 6,18 Semeý per lurs cognicions. 18 E los  fills de Caad, fills de Leví, fóran: Aram  
Ex 6,18 cognicions. 18 E los fills de Caad,  fills de Leví, fóran: Aram e Asuar e  
Ex 6,19  de Caad foren CXXXIII. 19 E los  fills de Merarí, fills de Leví, fóran:  
Ex 6,19  CXXXIII. 19 E los fills de Merarí,  fills de Leví, fóran: Moarí e Musí.  
Ex 6,21  d’Amram CXXXVII anys. 21 E los  fills de Ysacar foren: Coré e Neb e Sacrí. 
Ex 6,22 foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E los  fills de Ezibell foren: Misaell [*]. 23 E  
Ex 6,26  quals manà Déu que traguésan lurs  fills d’Israell de lla terra de Agipte  
Ex 6,27  rey de Agipta, per traura los  fills de Israell de lla terra de Agipta, e 
Ex 7,2  a Faraó que jaquesca axir los  fills de Israell de lla terra sua. 3 E yo  
Ex 7,4  les mies hosts e lo meu poble,  fills d’Israell, de terra de Agipta ab  
Ex 7,5 la mia mà sobra Agipta e trauré los  fills d’Israell del mig d’ells. 6 E  
Ex 9,4 no perí res de alò que pertanya als  fills de Israell. 5 E ordonà nostre Senyor 
Ex 9,6  los animals dels agepcians, e dels  fills d’Israell no’n parí nangú. 7 E  
Ex 9,7  nangú del bastiar que posaÿan los  fills de Israell. Diguéran-li que no.  
Ex 9,26  en la terra de Gosen, on éran los  fills d’Israell [*]. 27 E tramès Farahó a 
Ex 10,2  tu ho comtes en les orelles dels  fills de Israell. E de totes aquelles  
Ex 10,20  de Farahó, e no’n lexà anar los  fills d’Iraell. 21 E dix nostre Senyor:  
Ex 11,7  ne serà aprés; 7 e de tots los  fills d’Iraell no morà un ca [*], per ço  
Ex 11,7  Senyor entre als agepcians e los  fills d’Iraell.” 8 –E devàllan tots  
Ex 12,3  la universa terra e coŀleció dels  fills d’Iraell, e diets a ells: “Lo X dia 
Ex 12,6  ella de tota la mulltitut dells  fills d’Israell en lo vespra. 7 E pendran 
Ex 12,24  peraulla legítima a tu e a tos  fills entrò enpertostemps. 25 E com  
Ex 12,26 coses. 26 E com diran a vós vostres  fills: “Quina és aquesta relegió?”, 27 vós 
Ex 12,27 lo qual passà sobra les casas dells  fills d’Iraell en Agipta, farint los  
Ex 12,28 se lo poble e adorrà. 28 Axíran los  fills d’Israell, e faéran axí com havia  
Ex 12,31 axits d’entre mon poble, vós e als  fills de Israell, e anats sacrificar al  
Ex 12,35 sobra lurs musclos. 35 E faéran los  fills de Israell axí com manà Moysèn a  
Ex 12,37  Agipta. 37 E moguéran lus  fills d’Israell, d’Arammasès en Sachor,  
Ex 12,40  era mester. 40 La stada que los  fills d’Israell féran en Agipte fon  
Ex 12,42  observar tots los hòmens dells  fills d’Israell en lurs generacions. 43  
Ex 12,47  aquell. 47 »Tota la coŀleció dells  fills d’Israell faéran açò, 48 e si algun 
Ex 12,50  habitant entre vós. 50 E féran los  fills d’Israell axí com manà Déu a Moysèn 
Ex 12,51  metex dia amenà nostre Senyor los  fills d’Iraell de terra d’Egipta per les 
Ex 13,2  primer nat qui obre vullva en los  fills d’Israell, axí és dels hòmens com  
Ex 13,14  de [*]. 14 Com te demenaran tos  fills demà “Què és açò?”, tu respondràs a  
Ex 13,15  vullva, e tots los primers de mos  fills [*].” 16 Serà quax senyal [*] de  
Ex 13,18  la Mar Roja. E armats pujàran los  fills d’Israell de lla terra de Egipta.  
Ex 13,19  ab si, per ço com ell conjurà los  fills d’Iraell dient: «Com Déu vasitarà  
Ex 14,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla alls  fills d’Israell que’s retórnan e que’s  
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Ex 14,3 mar. 3 Car Farahó perlarà sobra los  fills d’Israell: “Car ells són torbats en 
Ex 14,8  rey de Agipta, e pasaguí los  fills de Israell; e aquells éran axits ab  
Ex 14,10  sa apropinquàs Farahó, lavàran los  fills d’Israell los vulls e véran los  
Ex 14,15  –De què’t clamas a mi? Parla als  fills de Israell que’s mòguan, 16 e tu  
Ex 14,16 -ha aquella, per ço que éntran los  fills d’Iraell e que pàsan per mig de lla 
Ex 14,20 [*]; 20 stech entre le posade dells  fills de Israell e los agepcians, scuradat 
Ex 14,22  dapartides, 22 e antràran los  fills d’Iraell per mig de lla mar en  
Ex 14,29  romàs d’ells entrò a I. 29 E los  fills d’Iraell pasàran per la mar en  
Ex 14,31  la riba de la mar. E vaéran los  fills d’Israell que ab gran mà los havia  
Ex 15,1  XV 1 Adonchs cantà Moysèn e los  fills d’Israell aquest cant a nostre  
Ex 15,19  ells les aygües de la mar, e los  fills de Israell entràran per sech enmig  
Ex 15,22  22 E féu partir Moysèn e Aron los  fills d’Israell de la Mar Roja, e  
Ex 16,1  e vench tota la multitut dels  fills d’Iraell en lo desert de Sín, lo  
Ex 16,2 E murmurà tota la congregació dells  fills d’Israell contra Moysèn e contra  
Ex 16,6 E diguéran Moysès e Aron a tots los  fills de Ysraell: –Al vespra sabrets que  
Ex 16,9 –Digues a tota la universitat dells  fills de Israell: “Pujats devant lo  
Ex 16,10  Aron a tot lo ajustament dels  fills d’Israell, reguardàran [*] lo  
Ex 16,12  12 –Yo he oÿt lo mermurament dels  fills d’Israell. Parlla a ells e digues- 
Ex 16,15  sobra la terra. 15 E com víran los  fills d’Israell, diguéran tots ensemps:  
Ex 16,17  prenets. 17 E faéran-ho axí los  fills de Israell. Collíran-na alguns més 
Ex 16,35 a reservar en lo tabernacle. 35 Los  fills d’Iraell menjàran la magna per XL  
Ex 17,1 1 E moch-se tota la moltitut dels  fills de Israell del desert de Sín per les 
Ex 17,7 loch «Temptament e barala sobre los  fills de Israell». 8 Adonchs venc Amalech  
Ex 17,8  venc Amalech per conbatra los  fills d’Israell en Rabidí. 9 Dix Moysèn a 
Ex 18,3  havia jaquida, 3 abdós de aquells  fills, lo qual un era apellat Jerson dient 
Ex 18,5  5 E vench sogre de Moysèn, ab los  fills e ab la muller de Moysèn, en lo  
Ex 18,6  venc a tu ab la muller tua e II  fills teus ab ella. 7 Lo qual axí de casa  
Ex 19,6  són les peraules que perleràs als  fills d’Israell. 7 E vench Moysès e  
Ex 20,5  les iniquitats dells paras en los  fills en la terça e en la quarta generació 
Ex 20,22  E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs als  fills d’Iraell: “Vós oÿts que del cel he  
Ex 21,1  són los juýs que proposarets als  fills d’Israell: 2 »Si compreràs serf  
Ex 21,4  darà a ell muller e infantarà  fills o filles, la muller e sos infants  
Ex 21,5  am nostre senyor e ma muller e mos  fills, e no vull axir franch”, 6 ofira son 
Ex 21,9  aquella, sagons costuma dells  fills faça a’quella. 10 E si pendrà  
Ex 22,29 per ofarir. Los primers nats de tos  fills daràs a mi, 30 e de tos bous e de  
Ex 24,5  Israell. 5 E anvià per jóvens dels  fills d’Israell, e ofaríran holocausts e  
Ex 24,11  car de luyn stiguéran dells  fills de Israell. E véran nostre Senyor, e 
Ex 24,12 escriví per so que’ls ansenyas als  fills d’Israell. 13 E levàran-sa Moysèn 
Ex 24,17  sobirana part del munt, devant los  fills d’Iraell. 18 E entrà Moysèn enmig  
Ex 25,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills d’Iraell que apòrtan a mi les  
Ex 25,22 les coses que yo menaré a tu e alls  fills d’Israell. 23 »E feràs taulla de  
Ex 27,20  serà d’eram. 20 »E tu mana als  fills de Israell que apòrtan a tu oli de  
Ex 27,21  Iŀlumineran ella Aron e sos  fills, axí que crem de vespres tro al matí 
Ex 27,21 Açò serà perdurabla coltivament als  fills d’Israell e a lurs supcessós.  
Ex 28,1  tu acoste’t ton frare Aron ab sos  fills, de mig dels fills d’Israell, per  
Ex 28,1  Aron ab sos fills, de mig dels  fills d’Israell, per ecer sacerdots e que 
Ex 28,4  sants a Aron, ton frare, e a sos  fills, per ço que servèscan a mi axí com a 
Ex 28,9  entallaràs en eles los noms dels  fills de Israell, 10 VI noms en la una  
Ex 28,11  en les pedras los noms dels  fills d’Israell; aquestes pedras  
Ex 28,29  29 E portarà Aron los noms dels  fills d’Israell en lo hossen del juý  
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Ex 28,38  qui oferaran, e santificarà los  fills d’Israell en tots sos dons e en  
Ex 28,40  brescada d’aur. 40 E feràs als  fills de Aron gonelles de drap de li, e  
Ex 28,41  a Aron, ton frare, e a sos  fills ab ell, e a tots consagreràs les  
Ex 28,43  43 E usaran aquells Aron e sos  fills con intraran en lo tabernacle del  
Ex 29,4  moltons. 4 Presentaràs Aron e sos  fills a la porta del tabernacla del  
Ex 29,8  ell. 8 E acostar-te-has a sos  fills de aquell, e aportar-los-has  
Ex 29,9  e senyràs bragués 9 a Aron e a sos  fills, e posaràs a ells capells, e seran a 
Ex 29,10  del testament, e Aron e sos  fills posaran les mans sobra lo cap de  
Ex 29,15  la un dels moltons, e Aron e sos  fills pòsan la mà sobre lo cap de aquell,  
Ex 29,24  sobra les mans de Aron e sos  fills, e santificaràs aquells alsant  
Ex 29,28 ab la qual és santificat Aron e sos  fills, e açò caurà en part a Aron e a sos  
Ex 29,28  e açò caurà en part a Aron e a sos  fills en dret de setgle alls fills d’  
Ex 29,28  a sos fills en dret de setgle alls  fills d’Israell, car promísies són e  
Ex 29,29  de què usarà Aron, hauran los  fills de aquell aprés d’ell per ço que en 
Ex 29,30 per aquella serà costituició de sos  fills qui entreran en lo tabernacla del  
Ex 29,35  a tu, feràs sobra Aron e sos  fills. VII dies consegreràs les mans d’  
Ex 29,43  parlaré a tu. 43 E aquí manaré als  fills d’Israell e santificaré altar en ma 
Ex 29,44  testament ab altar, e Aron ab sos  fills per so que servèscan a mi axí com a  
Ex 29,45 sacerdots. 45 E habitaré enmig dels  fills d’Iraell e seré Déu d’éls, 46 e  
Ex 30,12  12 –Quant levaràs la suma dells  fills d’Israell entorn lur nombre, deran  
Ex 30,16  que hauràs dels perdonaments dells  fills d’Israell liuraràs en ús del  
Ex 30,19 19 e levar-se-n’han Aron e sos  fills les mans e los peus 20 com deuran  
Ex 31,10  en lo ministre Aron sacerdot e sos  fills per ço que servèschan en lur ofici  
Ex 31,13  a Moysèn; dix-li: 13 –Parla als  fills de Israell, e digues a ells:  
Ex 31,16  en aquell dia morà. 16 Guarden los  fills d’Israell lo disapta e colguen  
Ex 31,17  enpertostemps 17 entra mi e los  fills d’Israell, e senyal enpertostemps,  
Ex 32,20 les ayguas e donà-les a beura als  fills d’Israell. 21 Dix a Aron: –Què ha  
Ex 32,26 mi. E ajustàran-sa a ell tots los  fills de Leví, 27 als quals dix: –Açò diu  
Ex 32,28  o proïsma seu.” 28 E féran los  fills de Leví segons la peraula de Moysès, 
Ex 32,29  Senyor, cascú de vós en vostres  fills o en vostres fraras, per ço que do a 
Ex 33,5  nostre Senyor a Moysèn: –Parla als  fills d’Israell. Digues-los que lo  
Ex 33,6  què faré a tu. 6 E posàran los  fills d’Israell lur ornament en lo munt  
Ex 34,7  les iniquitats dels pares en los  fills e sobre fills de fills en la terça e 
Ex 34,7  dels pares en los fills e sobre  fills de fills en la terça e quarta  
Ex 34,7 pares en los fills e sobre fills de  fills en la terça e quarta generació. 8 E  
Ex 34,20  serà ocís. Lo primer nat de tos  fills reembràs, e no aperràs devant mi  
Ex 34,30  30 E com lo véran Aron e als  fills d’Israell ab la cara axí  
Ex 34,32  32 vanguéran a ell atrasí tots los  fills d’Israell, alls quals manà tot ço  
Ex 34,34  hi tornava, e puys perlava ab los  fills d’Israell totes les coses que a ell 
Ex 35,1 Ajustà Moysèn tota la companya dels  fills d’Israell e dix a ells: –Aquestes  
Ex 35,4 Dix Moysèn a tota la coŀlació dells  fills d’Israell: –Aquesta és la peraulla  
Ex 35,19 primer, e los draps de servir a sos  fills, a servir a mi axí com a sacerdots.” 
Ex 35,20  20 Axí tota la multitut dels  fills d’Iraell devant Moysèn, 21 e  
Ex 35,30 mà de Moysèn [*]. 30 [*] a tots los  fills d’Israell: –Veus que nostre Senyor  
Ex 36,3 a ells tots los universos dons dels  fills d’Israell. E com la obra sa  
Ex 39,6  éran antalats [*] los noms dels  fills d’Israell, 7 e posà aquelles en los 
Ex 39,7  de l’ephot per remenbrança dels  fills d’Israell, axí com manà nostra  
Ex 39,14  on éran escrits los noms dels  fills d’Israell, ço és, dels XII trips,  
Ex 39,31  [*] del testimoni, e féran los  fills d’Israell tot ço que havia menat  
Ex 39,41  en la santadat per Aron e per sos  fills. 42 Car tot ço que manà nostre  
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Ex 39,42  Senyor a Moysèn axí ho féran los  fills d’Israell. 43 E Moysès banaý a ells 
Ex 40,12  sants. 12 »Acostaràs Aron e sos  fills dafora del tabernacle del testimoni, 
Ex 40,29  E levàran-sa Moysès e Aron e sos  fills ses mans e sos peus 30 com intràran  
Ex 40,34  del tabernacle, movían-sa los  fills d’Israell en lurs mogudes; 35 e si  
Lv 1,2 del testimoni e dix: 2 –Parlla alls  fills d’Israell e digues a ells: »Home  
Lv 1,5  nostre Senyor, e ofariran los  fills de Aron, secerdots, la sanch de  
Lv 1,11  [*] devant nostre Senyor, e los  fills de Aron gítan la sanch de aquell  
Lv 2,2  -hy ensens, 2 e porta-les als  fills de Aron, sacerdots, dels quals la un 
Lv 2,3 del sacrefici serà de Aron e de sos  fills, e serà sant dels sants de les  
Lv 2,10  de allò, serà de Aron e de sos  fills, sants dels sants de les ofertes de  
Lv 3,2 en la intrada del tabernacle, e los  fills de Aron, sacerdots, scàmpan la sanch 
Lv 3,8  tabernacle del testimoni, e los  fills d’Aron scàmpan la sanch entorn de  
Lv 3,13  en la intrada del testimoni, e los  fills de Aron scàmpan la sanch entorn de  
Lv 4,2  Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla als  fills de Israell: »Ànima com pecarà per  
Lv 6,9  dient: 9 –Mana a Aron e a sos  fills: »Aquesta és la ley de lo holocaust: 
Lv 6,20  és la oferta de Aron e de sos  fills la qual dèvan ofarir al Senyor en lo 
Lv 6,25  dient: 25 –Parla a Eron e a sos  fills: Aquesta és la ley de la oferta per  
Lv 7,10  o sia sequa menys de res, [*] los  fills d’Israell sia depertit per agual  
Lv 7,23  [*] a Moysèn dient: 23 –Parla als  fills de Israell: »Lo sèu dels bous e de  
Lv 7,29  Déu a Moysèn dient: 29 –Parla als  fills d’Israell: »Qui ofer sacrifici  
Lv 7,33  ofariran la sanch e lo sèu; e los  fills de Aron hauran en lur part la cama  
Lv 7,34  deran-ho a Eron, sacerdot, e als  fills de aquell en fur del Senyor, en ley  
Lv 7,35 aquesta és la unció de Aron e a sos  fills dels sacrificis del Senyor en lo dia 
Lv 7,36  manà a ells lo Senyor donar alls  fills d’Israell en relegió perdurable en  
Lv 7,38  en lo munt de Sinayí com menà als  fills de Israell que ofarísan lurs  
Lv 8,2 a Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab sos  fills e ab lurs vestadures e ab l’  
Lv 8,6 fer. 6 E mantinent ofarí Aron e sos  fills e levà ells ab aygua, 7 e vastí-li 
Lv 8,14  un vadell per peccat, e Aron e sos  fills posàran les mans sobra lo cap d’  
Lv 8,27  a Aron ab la cama dreta e a sos  fills. Los quals com ho haguésan alçat  
Lv 8,30  vestiments de aquell e sobra sos  fills [*]. 31 E com hach santificats ells  
Lv 8,31  a mi lo Senyor dient: “Aron e sos  fills mengaran ells.” 32 E ço que romendrà 
Lv 9,1  VIIIè die apellà Moysèn Aron e sos  fills e los fills de sos fills e tots los  
Lv 9,1  Moysèn Aron e sos fills e los  fills de sos fills e tots los mayors nats  
Lv 9,1 Aron e sos fills e los fills de sos  fills e tots los mayors nats d’Israell.  
Lv 9,3  nostre Senyor. 3 E diràs alls  fills d’Israell: “Prenets un cabrit per  
Lv 9,18  e ofariren e portaren a ell sos  fills la sanch, la quall escampà sobra l’ 
Lv 10,1  10,Tit Capítol X 1 E Nedab e Abiú,  fills de Aron, prenguéran lurs ensensers e 
Lv 10,4  4 E apellà Misael e Ethelsephan,  fills de Ozibell, avoncle de Aron, e dix a 
Lv 10,6  a Aron e a Eletzar e a Ytamar,  fills d’ell, e dix: –Vós no tonrets  
Lv 10,12  a Aron, e a Eletzar e a Ytamar,  fills d’él que li éran romasos: –Prenets  
Lv 10,16  Alatzar e Aytamar, que romanguéran  fills de Aron. Dix: 17 –Per què no mengàs  
Lv 11,2  a Moysèn e Aron: 2 –Digues als  fills d’Israell: »Guardats tot ço que he  
Lv 13,2  a Aron sacerdot o a algú de sos  fills. 3 Lo qual com veurà la lebrocia en  
Lv 15,2  a Moysèn [*] dient: 2 –Parlats als  fills de Israell [*]: »Homa qui soferà  
Lv 15,31  del seu flux. 31 »E mostreràs als  fills d’Israell que’s guàrdan de legesa  
Lv 16,1  aprés la mort de abdossos los  fills de Aron com ofaríran lo foch astrany 
Lv 16,5  Aron devant tota la multitud dels  fills d’Israel II cabrits per peccat e I  
Lv 16,19  ell de totes les inmundícies dells  fills d’Israell. 20-22 [*] 23 »E tornarà  
Lv 16,34 perdurable per ço que orets per los  fills de Israell e per los peccats de  
Lv 17,2 Moysèn dient: 2 –Parla Aron e a sos  fills e a tots los fills d’Israell e  
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Lv 17,2  Aron e a sos fills e a tots los  fills d’Israell e digues a ells: Aquesta  
Lv 17,3  dient: 3 »Qualquaqual home dells  fills de Israell que [*] la alberguada o  
Lv 17,5  e dons los sacerdots dells  fills d’Israell, los qualls auciuran en  
Lv 17,12  12 E per amor de açò dixí als  fills d’Israell: Tota ànima de vós no  
Lv 17,14  en la sanch és. Per ço he dit als  fills d’Israell: La sanch de tota carn no 
Lv 18,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills d’Israell. Diràs a ells: »Yo són  
Lv 19,2  2 –Parla a tota la companya dels  fills d’Iraell e diràs a ells: »Sans  
Lv 19,19  levors. La vestedura [*] II  fills [*] texida no la vestiràs. 20 »L’  
Lv 20,2  2 –Aquestes peraules diràs als  fills d’Israell: [*] e dels stranys que  
Lv 20,20  abdossos lo seu peccat; sense  fills moran. 21 »Qui pendrà la muller de  
Lv 20,21  de son frare ha descuberta; sense  fills seran. 22 »Guardau les mies leys e  
Lv 21,1  a Moysèn: –Parla als sacerdots  fills de Aron e direts a ells: »No s’  
Lv 21,24  ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e als  fills seus e a tot Israell totes coses que 
Lv 22,2 Moysèn dient: 2 –Parle a Aron e als  fills d’ell que’s guàrdan de aquellas  
Lv 22,3  són e que preséntan los  fills de Israell al Senyor en lo quall ha  
Lv 22,15  les coses santificades dels  fills d’Israell que preséntan al Senyor,  
Lv 22,18  dient: 18 –Parla a Aron [*] e als  fills d’Israell. Diràs a ells: »Home de  
Lv 22,28  sacrificade en un dia ab los seus  fills. 29 »E si inmolareu víctima per  
Lv 22,32  perquè sia santifichat enmig dells  fills d’Israell. Yo són lo Senyor que  
Lv 23,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills d’Israell. Diràs a ells: »Aquestes  
Lv 23,10  a Moysèn dient: 10 –Parla als  fills d’Israell. Diràs a ells: »Com  
Lv 23,34  a Moysèn dient: 34 –Parla als  fills d’Israell: Del XV dia de aquest mes 
Lv 23,43  que en cabanes fiu habitar los  fills d’Israell com los traguí de la  
Lv 23,44  sobre les festes del Senyor als  fills d’Israell. 24,Tit Capítol XXIIIIº 1 
Lv 24,2 parlà nostre Senyor [*]: 2 –[*] als  fills d’Israell que apòrtan a tu oli de  
Lv 24,8  devant lo Senyor, rebuts dels  fills d’Israell de amistança per  
Lv 24,9  9 e seran de Aron e de sos  fills perquè’ls ménjan en loch sant, car  
Lv 24,10  havia de un homa agepcià entre los  fills de Israell, beralà’s en les tendes  
Lv 24,15  aquell tot lo poble. 15 Als  fills d’Israell parlaràs: »Hom qui  
Lv 24,23  Déu vostro. 23 E perlà Moysèn als  fills d’Israell, e adugéran aquell que  
Lv 24,23  lo destranguéran. E faéran los  fills d’Israell axí com havia menat lo  
Lv 25,2  munt de Sinaý dient: 2 –Parla als  fills de Israell e diràs a ells: »Quant  
Lv 25,33  en loch de pocesions són entre los  fills d’Israell, 34 e les villes fora  
Lv 25,46  per tostemps; e los vostres frares  fills de Israell no’ls destrenguau per  
Lv 25,54  en l’any jubileu axirà ab sos  fills. 55 »Car meus són tots los fills d’ 
Lv 25,55  fills. 55 »Car meus són tots los  fills d’Israell, los qualls he trets de  
Lv 26,29 axí que menjau les carns de vostres  fills e de vostres filles. 30 Destroyré  
Lv 26,45 quals donà lo Senyor entre si e los  fills d’Israell en lo munt de Sinaý per  
Ex 6,14  de les casades per companyas suas.  Fills de Rubèn, major nat de Isrell,  
Ex 2,23  lo rey de Agipta. E sospiràran los  fils de Israell per rahó del treball que  
Ex 28,12 l’ephot, pedras de remenbrança als  fils d’Israell; e portarà Aron los noms  
Lv 10,13  loch sant, car dat és a tu e a tos  fils dells sacrificis del Senyor, axí com  
Lv 12,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla als  fils d’Israell e digues a ells: »Fembra  
Lv 25,41  a tu, 41 e aprés n’exirà ab sos  fils e ratornarà a lla sua generació e  
Ex 25,11  de altesa. 11 E cobriràs ella de  fin aur, dins e defora, e feràs desobra  
Ex 25,17  a tu. 17 »E feràs una clausta de  fin aur, de dos colzos e mig [*] de ample. 
Ex 25,29  e sos mortés e ses boxos [*] de  fin aur pur. 30 E posaràs sobre ell altar  
Ex 25,36  e lurs astas de ella seran tots de  fin aur batadís. 37 E feràs VII làntias e  
Ex 6,25  de Putiell, le quall parí a ell  Fineàs. E aquests són prínceps de lles  
Ex 8,9  les granotes? Elles romendran  fins demà. 10 Ell respòs: –Fes ço que’t  
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Ex 10,19  que no’n romàs una en totes les  fins de Agipte. 20 E anduraý nostra Senyor 
Ex 10,26  nós no sabem què davem sacreficar  fins tant en aquell loch siam aparaguts.  
Ex 16,35  e aquest manjàran [*] e les  fins a la terra de Canan. 36 E lo almut ab 
Ex 19,12  al munt ne us acostets a les sues  fins, car tot hom qui toquarà al munt morà 
Lv 17,15  si matex ab aygua, e serà ensutzat  fins al vespre. E per aquest orde serà fet 
Lv 19,9  blats de la tua terra, no sagaràs  fins a lla terra ne les spigues romanents  
Lv 19,13  romandrà lo treball de ton logater  fins al matí. 14 No malayràs lo sort ni  
Lv 22,6  del qual és sutza, 6 serà inmunde  fins al vespra e no manjarà de lles coses  
Lv 23,14 ni farina no menjareu de les messes  fins que lla presentareu al Déu vostre.  
Lv 23,22  de vostra terra, no les saguareu  fins a terra, ni les spigues romanents no  
Lv 24,12  12 E materen aquell en la presó  fins que conaguesen què menava lo Senyor.  
Lv 25,19  los seus fruyts, dels quals menjeu  fins a sadolament, tament †sumptuositat†  
Lv 25,22  l’any VIII e menjareu los fruyts  fins al VIIII any; entrò a tant que les  
Lv 25,40  40 mas com a logater o conreador  fins l’any jubileu servirà a tu, 41 e  
Lv 25,50  del preu lo temps que ha a pasar  fins l’any del jubileu, e de la moneda  
Lv 25,51 si més muntarà los anys que romànan  fins l’any del jubileu, segons lo comte  
Ex 7,17  que yo són Senyor. Vet que yo  fir ab la mia verge que és en la mia mà  
Ex 6,3  e en lo meu nom Adonay, lo qual  fiu saber a ells, 4 e fiu pati e’ncara  
Ex 6,4  lo qual fiu saber a ells, 4 e  fiu pati e’ncara fermí ab ells que daria  
Ex 16,32  per ço que conèguan lo pa que  fiu menjar a vós en lo desert com vos  
Ex 19,4  portats sobre ales de àguilles, e  fiu vanir vós a mi. 5 Si ara oyrets la mia 
Lv 23,43  aprés de vosaltres que en cabanes  fiu habitar los fills d’Israell com los  
Ex 3,2  2 E nostre Senyor aparech a ell en  flama de foch enmig de una romeguera, e  
Lv 13,52 52 e per amor de açò sia cremada en  flama de foch. 53 E si veurà que ella no  
Lv 11,19 gran com àguila, e la ganta 19 e lo  flamench e la fotge segons lur genus, e  
Lv 21,9  mal trectat lo nom de son Déu, ab  flames serà cremada. 10 »Lo sacerdot major 
Ex 32,18  e tanpoch no és veu de resposta de  flaquesa, mas yo veg que veu és d’hòmens  
Ex 36,14 E fou fet un tabernacle a manera de  fleçades de pèlls de cabres per cobrir  
Ex 25,33  de nou en la una cama, e pom e  flor ensemps [*]. Aquesta serà la obra de  
Ex 25,34  de nous, e haurà en ells poms e  flor, 35 e [*] sots les II astes en III  
Ex 25,31  e ses branques e sos poms e ses  flors d’aur net. 32 VI canas axiran de  
Ex 37,17 de la cana del qual prosaýan poms e  flors, 18 VI en cascun lats, havia III  
Ex 37,19  canó III poms a manera de nous, ab  flors ensemps e ab liris; e ab l’altra  
Ex 37,19  III poms a manera de nous, ab  flors ensemps ab liris; aquesta matexa  
Ex 3,8  en terra bona e delitosa, terra  fluent de let e de mel, al loch de Canan,  
Ex 3,17  e aveu e gebuseu, a la terra  fluent de let e de mel.” 18 E ògan la mia  
Ex 13,5  paras que’lls donaria aquí terra  fluent de let e de mel. E salabrats aquest 
Ex 33,3  e jebuseus, 3 e entres en terra  fluent de mel e de let. Yo no pujaré ab  
Ex 1,22  mascle nexerà, sia gitat en lo  flum, e si és fembra, restaurats-la.  
Ex 2,3 la en la rebegina sobra la vora del  flum. 4 E stech sa germana de luny per  
Ex 2,5  de Farahó per ço que·s levàs en lo  flum, e les sues mecipes anàvan sobra la  
Ex 2,5  mecipes anàvan sobra la riba del  flum. Com la infanta viu la caxeta en lo  
Ex 4,9 oyran la tua veu, prin la aygua del  flum e gita-la en lo foch, e tota  
Ex 4,9  la en lo foch, e tota aquella dell  flum tornerà en sanch. 10 Dix Moysèn:  
Ex 7,15 staràs encontra ell a lla riba dell  flum, e la vergua la quall tornà colobra  
Ex 7,17  que és en la mia mà les aygües del  flum: torneran en sanch, 18 e los peys que 
Ex 7,18  sanch, 18 e los peys que són en lo  flum moran; seran conpodrides les aygües e 
Ex 7,18  Agipta bavent les ayguas del  flum.” 19 E dix Déu a Moysèn: –Digues a  
Ex 7,20 levà la verge e farí les ayguas del  flum devant Farahó e devant sos serfs.  
Ex 7,21  morts tots los peys que éran en lo  flum, e podrí lo riu, e no poguéran los  
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Ex 7,24  E cavàran los egepcians entorn del  flum per trobar aygua que poguésan beura,  
Ex 7,24  no podían beura de lla aygua del  flum. 25 E fóran complits VII dies que  
Ex 7,25  VII dies que nostre Senyor ferí lo  flum. 8,Tit Capítol VIII 1 Dix Déu a  
Ex 8,11  poble, emperò ells romendran en lo  flum. 12 E axíran Moisèn e Aron de Farahó. 
Ex 17,5  mà la vergua ab la qual farist lo  flum e vé. 6 E yo staré devant, aquí  
Ex 23,31  pelestins, e del desert entrò al  flum. E liuraré en vostres mans los  
Ex 7,19  les ayguas de Agipta e sobra los  flums de aquells, e los rius e los stanys  
Ex 8,3  ab granots, 3 e buliran tots los  flums de granotes, e pujaran e antreran en 
Ex 8,5  a Aron: “Stin la tua mà sobra los  flums, e encara sobra los stanys, e aduré  
Lv 11,9 mar com en terra e com en aygües de  flums o en stanys, menjarets. 10 Aquell  
Lv 15,2  de Israell [*]: »Homa qui soferà  flux de esperma serà no nèdeu. 3 E levors  
Lv 15,15  devant Déu, e serà mundat dell  flux de la sua sament. 16 »E homa del qual 
Lv 15,19 19 »E fembra que de son temps haurà  flux de sanch al cap dell mes, sia  
Lv 15,25  »Fembra qui per molts dies soferà  flux de sanch, no en lo temps de les  
Lv 15,28 entrò al vespra. 28 »E si seserà lo  flux de la sanch, nombrarà VII dies de la  
Lv 15,30  Déu e per la mundícia del seu  flux. 31 »E mostreràs als fills d’Israell 
Lv 15,32  ley de aquells que han malaltia de  flux de sperma, e que són ensutzas per  
Lv 15,33  que han de lur temps e que soféran  flux de sanch, e dels hòmens que jauen ab  
Lv 22,4  Aron que serà lebrós o malalt per  flux de sament, no menjarà de aquelles  
Ex 8,31  e a son poble, axí que no’n  fo vista una. 32 E fou anduraït lo cor de  
Ex 9,18  negun temps en Agipta, despuys que  fo fundada la terra entrò en aquest  
Ex 9,24  sobra la terra de Agipta, 24 [*] e  fo en cantitat que anch nangun temps no  
Ex 11,6  terra de Agipta, tal que no  fo debans ne serà aprés; 7 e de tots los  
Ex 16,20  trobàran-ho vèrmens e pudents; e  fo irat contra ells Moysèn. 21 Collían-  
Ex 26,30  sagons lo axemplar que a tu  fo mostrat en lo munt. 31 »E faràs  
Ex 32,19  ell viu lo vadell e los bals, e  fo molt irat, e gità les taules en terra e 
Ex 38,24  e de li tortís. 24 Tot l’aur que  fo despès en [*] del santuari [*] fo ofert 
Ex 38,24  fo despès en [*] del santuari [*]  fo ofert en dons fóran XXVIIIIª quintars e 
Ex 39,9  color vermella e de li tortís, 9 e  fo codrat e dobla, de masura de I palm, 10 
Lv 10,5  e gitàran-los defora axí com los  fo manat. 6 E perllà Moysèn a Aron e a  
Lv 10,18  aquella a nostre Senyor. 18 E no  fo aduyta lla sanch de aquell a lla  
Ex 3,2  Senyor aparech a ell en flama de  foch enmig de una romeguera, e aparia que  
Ex 4,9 la aygua del flum e gita-la en lo  foch, e tota aquella dell flum tornerà en  
Ex 12,8  carns en aquella nit, rostides ab  foch, [*] ab latuges agrestes. 9 No  
Ex 12,9  en aygua, mas solament rostit al  foch [*]. 10 [*]. 11 E axí menjarets  
Ex 13,21  de nuu e de nits en una colomna de  foch, per ço que los mostràs la via cascun 
Ex 13,22  colona de la nuu ne la colona del  foch de nit, devant lo poble d’Israell.  
Ex 14,24 posada dells agepcians en colona de  foch e en nuu, destroví la posada dells  
Ex 19,18  nostro Senyor sobra ell ab  foch, e pujava lo fum de aquell quax com a 
Ex 22,5  E si algú guastarà camp o vinya ab  foch, o hi lexarà sa bèstia per ço que  
Ex 22,6  [*] restituirà allò. 6 »E si axirà  foch e trobarà spiguas o guarbas de  
Ex 22,6  [*], sertes aquell que ha mès lo  foch smena lo dan. 7 »E si algun comenarà  
Ex 24,17  de la glòria de nostro Senyor quax  foch cremant en la sobirana part del munt, 
Ex 29,34  al matí, cremeràs lo romenent ab  foch, car altres no’n deven menjar, car  
Ex 32,20 vadell que havían fet e cremà’l en  foch e molch-lo entrò que fou ben manut. 
Ex 32,24  -lo a mi, e yo gití aquell en lo  foch, e axí’n aquest vadell. 25 Viu  
Ex 35,3  en ell obra, muyra. 3 No ancendràs  foch en tots los vostros habitacles en lo  
Ex 40,36  de jorn, e de nits lo cobria  foch, vaent lo poble de Israell per totes  
Lv 1,7 7 posar-l’han sobra l’altar del  foch ab scles de lenya debans conponides;  
Lv 1,12  la lenya en guisa que ho crem lo  foch; 13 enperò los budels e los peus  
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Lv 1,17  altar ab la lenya qui és sobra lo  foch posada. Açò és holocaust e oferena de 
Lv 2,14  verdejans, torraràs aquelles al  foch, e puys los angruneràs axí com a far, 
Lv 3,5  posat demunt les lenyes, e lo  foch dejús posat, en oferta en odor suau  
Lv 3,11 sacerdots e posar-l’han sobra lo  foch, e feran oferta a nostre Senyor. 12  
Lv 3,14 14 e pendran de aquella en past del  foch del diumenga e lo grex que cobra lo  
Lv 3,16  lo sacerdot e cremar-ho-ha en  foch sobra l’altar e fer-n’ha perfum  
Lv 6,9  tota la nit entrò al matí, e lo  foch serà en aquell matex altar. 10 E lo  
Lv 6,10  e pendrà las cendras que farà lo  foch e posarà aquellas prop de l’altar;  
Lv 6,12  les-ha en loch net [*]. 12 »E lo  foch crem tostemps sobra la ara de l’  
Lv 6,13  pesificables. 13 Aquest és lo  foch perdurable que null temps no deu  
Lv 6,23  dells sacerdots sarà consumit de  foch, e nangú no manuch de aquell. 24  
Lv 6,30 del testimoni no sia mengat, mes en  foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1  
Lv 7,17  en lo terç dia, sia cremat a  foch. 18 E si algú menjarà en lo terç dia  
Lv 7,19  no sia menjada, mas sia cremada a  foch, e so que serà net sia’n menjat d’  
Lv 8,32  la carn e dels pans, sia cremat a  foch. 33 [*] de la porta del tabernacle no 
Lv 9,24  a tota la multitut. 24 E vech que  foch axí de Déu e devorà lo holocaust e lo 
Lv 10,1  lurs ensensers e matéran-hi  foch e ensens; e foch strany ofarien  
Lv 10,1  e matéran-hi foch e ensens; e  foch strany ofarien devant nostre Senyor  
Lv 10,2 devant nostre Senyor [*]. 2 E isqué  foch de nostre Senyor e cremà a ells, e  
Lv 13,28 açò sia mundat, car siquatrix és de  foch. 29 »Hom o fembra en lo cap del qual  
Lv 13,52 amor de açò sia cremada en flama de  foch. 53 E si veurà que ella no serà  
Lv 13,55  la sua vestimenta sia cremada ab  foch [*]. 56 E si despuys que la vestadura 
Lv 16,1  los fills de Aron com ofaríran lo  foch astrany e moriren. 2 Menà Déu a  
Lv 16,13  e ensens [*]. 13 E pos sobra lo  foch les coses odorants axí que lla neulla 
Lv 16,27  la alberguade e seran cremats a  foch, axí les pells com la carn e los fems 
Lv 7,12  pans sens levat salguats d’oli, e  fogaça alisa untada d’oli, [*] per agual  
Ex 2,15  sabé açò, volch lo auciure. E  fogí Moysèn devant Farahó, e stech en  
Lv 8,26  de crespel salgada d’oli e una  foguasa alisa posà sobra lo sèu [*]. 27 E  
Lv 5,6  lo peccat 6 e ofira I anyell dell  folch o una cabra, e orerà per ell lo  
Lv 5,15  per son paccat I moltó net del  folch, e qui no ho porà fer, II sicles  
Lv 5,18  18 ofira un moltó net del  folch al sacerdot, sagons la masura de lla 
Lv 6,6 seu peccat ofira un moltó nèdeu del  folch, e do aquell al sacerdot segons la  
Ex 2,11  11 En aquells dies, aprés que  fon crescut Moysèn, axí a sos frares e viu 
Ex 12,30  de nits e tots sos serfs [*], e  fon nade gran clamor entre ells, car no  
Ex 12,40  fills d’Israell féran en Agipte  fon CCCCXXX anys; 41 los quals com fóran  
Ex 19,16  a vostres mullers. 16 E com  fon lo terç dia [*], els comensàran oyr  
Ex 19,16 era sobre lo munt cobrint aquell. E  fon oÿda veu gran de botzines per smeyar,  
Lv 19,20 batuts abdossos e no morran, car no  fon francha. 21 E per lo seu delicta ofira 
Lv 24,11 nom del Senyor e malaýs ell, amanat  fon a Moysès. E nomenà’s la mara d’él  
Ex 18,9  a ells desliurats nostro Senyor. 9  Fon molt alegre Jetró per amor del bé que  
Ex 32,4  en la fornal, e féu-sa un vadel  fonadís. E ells diguéran: –Aquests són los 
Ex 34,17  ab lurs déus [*] 16 [*]. 17 »[*]  fonadís [*], 18 mes guarda la festa de l’ 
Lv 4,7  romanent de la sanch lexarà en lo  fonament de l’altar de l’holocaust en lo 
Lv 4,30  holocaust, e lo romanent git en lo  fonament de aquell. 31 E pendràs tot lo  
Lv 4,34  [*]. 34 [*] e lo romanent git al  fonament de aquell. 35 E prengua lo sèu e  
Lv 8,15  scampà la sanch de aquell en lo  fonament. 16-17 [*] 18-21 [*] 22-25 [*]  
Lv 9,9  de l’altar e gità lo romanent al  fonament d’aquell. 10 E lo sèu e los  
Ex 27,17  e lurs pilars, que són axí com a  fonaments, seran d’aram. 18 E lo palau  
Ex 29,12  de la sanch gitaràs prop dels  fonaments del tabernacle. 13 E pendràs tot 
Ex 36,36  tots cuberts d’aur, e los  fonaments †quax a manera de pilars feren  
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Ex 36,38 [*] cobrí-les totes de aur, e los  fonaments, ço és, ço an què ells stàvan,  
Ex 38,10  10 e XX colones de aram ab lurs  fonaments, e los caps de lles colones e  
Ex 38,11  la tenda ab les colones e ab los  fonaments e ab los caps de les colones,  
Ex 38,12  de L colzes, e X colonas ab lurs  fonaments d’aram, e lo cap de lles  
Ex 38,14  colones de XV colzes, III de lurs  fonaments, una a cascun lats de la antrada 
Ex 38,15  de lonch, e III colones ab sos  fonaments. 16 Atrasí totes les tendes del  
Ex 38,17  féu texir de li tortís, 17 e los  fonaments de lles colones foren de aram  
Ex 38,27  de la clausta. 27 E foren fets C  fonaments a manera de pilars, de C  
Ex 38,30  aram, 30 dels quals fóran fets los  fonaments de la intrada del tabernacle del 
Ex 9,24  cantitat que anch nangun temps no  fonch tanta [*]. 25 [*] tot ço que trobà  
Ex 12,29  manat Déu a Moysès e Aron. 29 E  fonch fet en la miga nit que farí nostra  
Ex 16,21  a lur obs, e com sa levava lo sol,  fonia’s. 22 E en lo dia VIª collían-na  
Lv 20,18  e haurà uberta la sanch de lla sua  font, seran morts amandosos d’enmig de  
Ex 15,27  27 E venguéran en Helim, on ha XII  fonts de aygües e LXX palmes, e posàran  
Ex 12,22  E nangú de vós no ischa  fora de lla porta de la sua casa entrò al  
Ex 12,33  E sforçà’s Agipta de anviar-los  fora la terra dient: «Tots som morts!» 34  
Ex 27,21  21 en lo tabernacle del testament,  fora de la clausta que és penjada sobra lo 
Ex 37,1 cobrí-la d’aur pur, de dins e de  fora. 2 E féu a aquella un sercle d’aur  
Lv 1,16  16 e gítan lo guavaig e la ploma  fora de l’altar, a la plaja de orient, en 
Lv 4,21  21 Emperò la vadell aporten-lo  fora de la alberguada e créman-lo axí  
Lv 6,11 e pendrà les cendres e traurà-les  fora l’alberguada, e posar-les-ha en  
Lv 8,31  a ells dient: –Collets les carns  fora del tabernacle devant aquell e  
Lv 10,7 que cremà Déu; 7 mas vós no axirets  fora del tabernacle; en altra manera  
Lv 13,46  nèdeu; e aquest habitarrà tot sol  fora de la abberguada. 47 »Vestadures de  
Lv 14,3  al pravera, 3 e axirà lo prevera  fora la posada, e com trobarà la lepra que 
Lv 14,40  pedras, 40 farà [*] gitar aquelles  fora la ciutat en lo loch inmunde, 41 e la 
Lv 14,45 tota la universa pólvora sia gitada  fora la posada en loch inmunde. 46 »E  
Lv 16,27  en lo santuari, seran aportats  fora la alberguade e seran cremats a foch, 
Lv 17,3  de Israell que [*] la alberguada o  fora la alberguada, 4 e no hu oferà a la  
Lv 24,14  14 dient: –Trau lo blesfemador  fora les tendes, e pòsan tots aquells qui  
Lv 24,23 e adugéran aquell que havia blesmat  fora les tendes e ab pedres lo  
Lv 25,34  fills d’Israell, 34 e les villes  fora ciutat d’éls no les vendran, car  
Lv 24,3  en les lànties continuadament. 3  Fora lo vel del testimoni, en lo  
Lv 20,23  de les necions les qualls yo deig  foragitar devant vosaltres, car totes  
Ex 1,20  medrines, e muntiplicà lo poble, e  fóran molt confortats. 21 E per ço com les 
Ex 6,14  de Rubèn, major nat de Isrell,  fóran: Enoch [*] e Sarí e Esraní. 15  
Ex 6,18 E los fills de Caad, fills de Leví,  fóran: Aram e Asuar e Hobron e Ozibal. E  
Ex 6,19 los fills de Merarí, fills de Leví,  fóran: Moarí e Musí. Aquests tots fóran  
Ex 6,19  fóran: Moarí e Musí. Aquests tots  fóran los parantats de Leví per les sues  
Ex 7,21  Mantinent tornàran en sanch, 21 e  fóran morts tots los peys que éran en lo  
Ex 7,25  beura de lla aygua del flum. 25 E  fóran complits VII dies que nostre Senyor  
Ex 8,13  segons la peraula de Moysèn, e  fóran morts los granots de lles cases e de 
Ex 8,17  e ferí la pols de lla terra, e  fóran fets poys [*] per tota la terra de  
Ex 9,31  nostre Senyor. 31 L’ordi e lo li  fóran farits per ço [*] l’ordi spiguava e 
Ex 9,32  32 mas lo forment e la spelta no  fóran farits, car terdans éran. 33 Axí’s  
Ex 10,22  E stès Moysès la mà vers al cel, e  fóran fetes tenebres horibles en tota la  
Ex 12,41 fon CCCCXXX anys; 41 los quals com  fóran complits, en aquell matex dia exí  
Ex 15,8  la onda corech e stech, als abisos  fóran reblits enmig de la mar. 9 L’  
Ex 16,1  en lo XV dia del mes aprés que  fóran axits de terra de Agipta. 2 E  
Ex 17,12  les mans, un deçà e altra delà. E  fóran les sues mans elçades entrò lo sol  
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Ex 18,7 -se ab peraules pacificables. Com  fóran intrats en lo tabernacle, 8 comptà  
Ex 34,10 tots faré senyals que null temps no  fóran vists sobre la terra ne en nengunes  
Ex 38,24  del santuari [*] fo ofert en dons  fóran XXVIIIIª quintars e DCCXXX sicles a  
Ex 38,26  C quintars d’argent, dels quals  fóran fetes les colones del santuari e la  
Ex 38,30  quintars de aram, 30 dels quals  fóran fets los fonaments de la intrada del 
Ex 40,31  Aprés que totes aquestes coses  fóran complides, 32 la nuu cobrí lo  
Lv 9,1 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E com  fóran complits VII dies, lo VIIIè die  
Lv 18,27  los conreadors de la terra que  fóran devant vosaltres e ensutzàran  
Lv 25,45  són 45 [*] o de aquells que nats  fóran en vostra terra: aquests haureu per  
Ex 6,20  a ell Aron e Moysèn e Marian.  Fóran los anys de la vida d’Amram CXXXVII 
Ex 38,26 de XX anys [*], DCIIIMªDL pesos. 26  Fóran emperò C quintars d’argent, dels  
Lv 25,23 a tostemps, car mia és, e vosaltres  forasters e conreadors meus sou, 24 per  
Ex 21,6 e acost-se a la porta [*], e puys  forat-li la orella ab una lena, e serà a 
Ex 12,17  17 E observats lo alís, cor en  força del dia aquest traguí vostres hosts  
Lv 25,53  ne rebretran. No aflegiràs a ell  forçadament devant tu. 54 E si per açò no  
Ex 22,16  preu a la sua obra. 16 »Si algun  forçarà verga abans que lla haya sposada  
Ex 1,5  4 Dan, Naptalí, Gad, Aser. 5 E  foren totes les ànimes que hy entràran de  
Ex 2,18  e abeurà les ovelles. 18 Com elles  foren tornades a Ratxell, para lur, dix- 
Ex 6,4  de aquells, en la quall  foren peregrins e stranys. 5 Yo he oÿt los 
Ex 6,15  de Rubèn. E los fills de Simeon  foren: Jamuell e Jamín e Atoch e Jachim e  
Ex 6,16  E los anys de la vida de Leví  foren CXXXVII anys. 17 E los fills de  
Ex 6,17 los fills de Gerson, fills de Leví,  foren: Lebení e Semeý per lurs cognicions. 
Ex 6,18 Hobron e Ozibal. E los anys de Caad  foren CXXXIII. 19 E los fills de Merarí,  
Ex 6,21  anys. 21 E los fills de Ysacar  foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E los fills  
Ex 6,22  e Sacrí. 22 E los fills de Ezibell  foren: Misaell [*]. 23 E pres Aron muller  
Ex 9,6  cosa aquesta en l’altra dia, que  foren morts tots los animals dels  
Ex 10,14  la universa terra de Egipte, e  foren [*] sens nombre [*], 15 [*]. E fou  
Ex 14,21  la nit, e mès la mar en sech. E  foren les ayguas dapartides, 22 e antràran 
Ex 37,15  bares féu de fust de satim, e  foren totes cubertes de aur. 16 E los  
Ex 38,12  la part que guardava vers occident  foren les cortines de L colzes, e X  
Ex 38,17  17 e los fonaments de lles colones  foren de aram [*]. 18-20 [*] 21 Aquests  
Ex 38,27  penjava lo vel de la clausta. 27 E  foren fets C fonaments a manera de pilars, 
Ex 38,28  [*] cascú. 28 E de MªDCCLXXV  foren fets los caps de les colones, los  
Ex 38,28  los caps de les colones, los quals  foren vestits de argent. 29 E foren-hi  
Ex 38,29 quals foren vestits de argent. 29 E  foren-hi oferts LXXIIMªCCCC quintars de  
Lv 9,20  20 posaren sobra lo pits; e com  foren cremades en l’altar lo sèu, 21 e  
Lv 10,2  de nostre Senyor e cremà a ells, e  foren morts devant Déu. 3 Dix Moysèn a  
Lv 18,30  vulau fer so que féran aquells qui  foren devant vosaltres, e no siats  
Ex 9,32  e lo li ya matia fulles, 32 mas lo  forment e la spelta no fóran farits, car  
Ex 22,6 foch e trobarà spiguas o guarbas de  forment [*], sertes aquell que ha mès lo  
Ex 29,2  emperò tot açò feràs de farina de  forment. 3 E posar-ho-has en un  
Ex 34,22  en les premícies de la sagada dels  forments, e la festa cor yo’t raemí en  
Ex 9,10  de la pols de la cenra del  forn, e scampà aquella Moysèn devers lo  
Lv 2,4  com portaran sacrifici cuyt en lo  forn, axí com pans de sèmola, ço és a  
Lv 7,9  de cèmolla qui serà cuyt en  forn e tot so que serà cuyt en la caçola o 
Ex 19,18  lo fum de aquell quax com a fum de  fornal. [*] 19 [*] E Moysèn perlava e Déu  
Ex 32,4 -ho de lurs mans e gità-hu en la  fornal, e féu-sa un vadel fonadís. E  
Lv 17,7  les coses [*] ab les quals són  fornicades. Açò serà fur perdurable en  
Lv 20,5  que hauran consentit en ell en lo  fornicament [*]. 6 »Ànima qui’s declinarà 
Ex 20,14  dóne a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No  fornicaràs. 15 »No furtaràs. 16 »No  
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Ex 34,15  ab nangun de aquelles regions, ne  fornicaràs ab lurs déus [*] 16 [*]. 17  
Lv 20,6  e alls ydolàtrechs e haurà  fornicat ab ells, posaré la mia cara [*] e 
Ex 8,3  e del teu poble, e en los teus  forns e en les relíquies dels teus  
Ex 1,9  d’Israell és ab nós, e és molt  fort. 10 Vanits e sapiam quant  
Ex 6,1 veuràs què faré a Farahó, car ab mà  fort m’enmanaré ells, e ab mà poderosa  
Ex 13,3  de casa de servitut, car en mà  fort vos n’ha trets Déu d’aquest loch,  
Ex 13,9  tostemps en la tua boqua, car ab  fort mà tragué a tu nostre Senyor de  
Ex 13,14 açò?”, tu respondràs a ells: “En mà  fort nos tragué nostre Seyor de terra de  
Ex 14,10  aprés d’ells, e taméran-sa  fort. Cridàran a nostre Senyor. 11  
Ex 14,21  mà sobra la mar, manà Déu lo vent  fort bufant que bufàs tota la nit, e mès  
Ex 20,5  car yo són lo Senyor ton Déu,  fort e jelós, qui vesit les iniquitats  
Ex 32,11  de Agipta en gran fortalesa, ab mà  fort e poderosa? 12 ¿E diran los  
Ex 9,16  yo t’he posat, que mostre a tu ma  fortalesa e que sia recomptat lo meu nom  
Ex 15,2  cavall ab son cavalcador. 2 La mia  fortalesa e la mia lehor és en nostre  
Ex 15,6  la tua dreta és agranaïda en  fortalesa, e la tua drestra, Senyor, ha  
Ex 15,11  dels forts és semblant a tu en  fortalesa, ne qui és semblant a tu en  
Ex 15,13 remist, e aportest aquell en la tua  fortalesa, en lo teu sant habitacle. 14 E 
Ex 32,11 has tret de terra de Agipta en gran  fortalesa, ab mà fort e poderosa? 12 ¿E  
Ex 32,18  respòs: –No és veu de resposta de  fortesa, e tanpoch no és veu de resposta  
Ex 15,11  grans. 11 Senyor, ¿quals dels  forts és semblant a tu en fortalesa, ne  
Ex 4,24 23 [*]” 24 E com anàs en son camí e  fos l’alberguada, corech nostre Senyor e  
Ex 15,23  per so fou covinent cosa que  fos apellat aquell loch Amarech, per ço  
Ex 34,29  e no sabia que resplandent  fos la sua cara per ço com en companya  
Ex 36,1  ferre, aquella que’n lo santuari  fos nacesari, axí com nostre Senyor manà  
Ex 36,18  aram per congonyr la tenda, e que  fos fet de totes les XI una. 19 E féu  
Ex 39,3 d’aur, e cosíran-les ab fill que  fos entra blau e entre la porpra e entra  
Lv 11,45  vós de terra de Agipta per ço que  fos [*] en Senyor. Sans sarets, car yo són 
Lv 22,33  trets de la terra de Agipta perquè  fos a vosaltres en Déu. Yo són lo Senyor.  
Lv 26,44 perquè de tot sían destrovits e que  fos trancat lo meu pacta ab ells, car yo  
Lv 26,45  en presència de les gens perquè  fos Déu d’ells. Yo són lo Senyor Déu.  
Ex 10,21 sobre tota la terra de Agipta, tant  fosch que a palpar hauran. 22 E stès  
Ex 36,30  de cascuna part [*], 30 per ço que  fosen VIII les taules e que haguésan XVI  
Lv 20,26  seperats dels altres pobles perquè  fóseu meus. 27 »Hom o dona en los quals ha 
Lv 11,19  e la ganta 19 e lo flamench e la  fotge segons lur genus, e popuda e racta  
Ex 5,12  aminvat res de vostre obra. 12 E  fou scampat lo poble per tota la terra de  
Ex 7,13  devorà la vergue de aquells. 13 E  fou anduraÿt lo cor de Farahó, e no oyí  
Ex 7,22  agepcians ab lurs ancantaments, e  fou anduraÿt lo cor de Farahó e no l’oí,  
Ex 8,15  E viu Farahó que dat li era rapòs;  fou agreujat en son cor e no oý aquells,  
Ex 8,19  [*]: –Lo dit de Déu és ací. E  fou anderoÿt lo cor de Farahó, e no oý  
Ex 8,24  de Farahó e de son poble [*], e  fou coronpuda la terra per aquesta manera  
Ex 8,32  axí que no’n fo vista una. 32 E  fou anduraït lo cor de Farahó, axí que en  
Ex 9,10  Moysèn devers lo cel, e mantinent  fou feta verola e vexigues en tots los  
Ex 9,18  pedruscada major e més que no  fou negun temps en Agipta, despuys que fo  
Ex 9,35  e los trons, anadí a peccat, 35 e  fou anduraÿt son cor e de sos serfs [*], e 
Ex 10,15  [*] sens nombre [*], 15 [*]. E  fou manjada tota la herba de la universa  
Ex 11,3  seu poble devant los agepcians. E  fou Moysès gran baró meravallosament en  
Ex 14,5  lo Senyor. E feren-ho axí. 5 E  fou denunciat al senyor dels agepcians que 
Ex 14,5  que llo pobla d’Iraell fugia, e  fou trastornat lo cor de Farahó e dells  
Ex 14,24  per mig de lla mar. 24 E com  fou venguda la vigília del matí, nostro  
Ex 15,23  per so com éran amarsoses; per so  fou covinent cosa que fos apellat aquell  
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Ex 16,13  yo són lo Senyor Déu vostro.” 13 E  fou fet vespra, e pujàran gaŀles e  
Ex 16,24  los manà Moysèn, e no compodrí ne  fou trobat vèrmens en aquells. 25 Dix  
Ex 27,8  feràs ell, axí com en lo munt te  fou mostrat. 9 »E feràs plaça o cort al  
Ex 32,20  ’l en foch e molch-lo entrò que  fou ben manut. Escampà-lo sobre les  
Ex 36,6  no oferís pus al santuari. E axí  fou sasat que no ofaríran pus a lla obra,  
Ex 36,14  e que fesen un tabernacle. 14 E  fou fet un tabernacle a manera de fleçades 
Ex 37,16 com olles, culleres, giradores, tot  fou de aur pur [*]. 17 E féu canalobre de  
Ex 38,4  a manera de arret, dejús aquesta  fou atrasí [*] de aram [*]; 5 e féu desota 
Ex 38,25  sicles a pes del santuari. 25 E  fou ofert de aquells que trespasàran en  
Ex 39,19  que lo hossen no’s podia moura. E  fou fet axí com menà a ell nostre Senyor.  
Ex 39,31  manà nostre Senyor a Moysèn. 31 E  fou acabada tota la obra del tabernacle  
Ex 40,31  axí com manà nostre Senyor. 31 E  fou dreçat lo palau entorn del tabernacla, 
Ex 40,31  entorn del tabernacla, e l’altar  fou portat en la tenda. Aprés que totes  
Lv 5,1  que ell so oyí o hu viu o hy  fou consent, si no ho denunciarà portarà  
Lv 10,16  era ofert per peccat, trobà’l, e  fou irat contra Alatzar e Aytamar, que  
Lv 19,4  girar a les ýdolles, ne déu de  fozina no fareu. Yo són lo Senyor Déu  
Ex 21,2  a tu, e’n lo VII any axirà  franch de grat. 3 E ab aytal vestadura com 
Ex 21,5  muller e mos fills, e no vull axir  franch”, 6 ofira son senyor a ell devant  
Lv 19,20  abdossos e no morran, car no fon  francha. 21 E per lo seu delicta ofira al  
Ex 21,26  e destrovirà ells, los lex anar  franchs [*]; 27 e si dent trencarà [*],  
Ex 21,27  [*], per semblantment los lex anar  franchs. 28 »E si bou ferrà hom o fembra  
Lv 25,35  és. 35 »Si atendrit serà ton  frara e malalt de mans, rebràs aquell axí  
Ex 32,29  vós en vostres fills o en vostres  fraras, per ço que do a vós banadicció. 30 
Ex 4,14  -sa ab Moysèn e dix: –Aron, ton  frare [*], conech yo que és bell perler.  
Ex 7,1  senyor sobre Farahó, e Aron ton  frare serà ton parler. 2 Tu parlaràs totes 
Ex 7,2  que yo man a tu, e Aron ton  frare parlarà a Faraó que jaquesca axir  
Ex 10,23  23 enaxí que nangú no hy vaÿa son  frare ne’s podia moura dell loch en què  
Ex 28,1 Capítol XXVII 1 »E tu acoste’t ton  frare Aron ab sos fills, de mig dels fills 
Ex 28,2  2 E feràs vestadura santa a Aron,  frare teu, en glòria e honrament. 3 E tu  
Ex 28,4  feran vastiments sants a Aron, ton  frare, e a sos fills, per ço que servèscan 
Ex 28,41  aquestes vestadures a Aron, ton  frare, e a sos fills ab ell, e a tots  
Ex 32,27  le alberguada. Cascú mat muller o  frare o amich o proïsma seu.” 28 E féran  
Lv 16,2  a Moysèn e dix: –Parla a Aron ton  frare que no entra null temps en lo  
Lv 20,21  no deguda, car la vergonya de son  frare ha descuberta; sense fills seran. 22 
Lv 25,25  25 »Si esent enpobrit lo teu  frare vendrà la sua poceció, e vendrà lo  
Lv 25,36 lo teu Déu perquè puga viura lo teu  frare [*]. 37 [*] ni sobresabundàncias de  
Lv 25,39  »Si de pobresa [*] vendrà a tu ton  frare, no’l destrenyaràs de servitut axí  
Lv 25,47  e, vengut a meys, vendrà’s ton  frare o a’lgú de son linatge, 48 aprés de 
Ex 1,6  en Egipte. 6 Murí Josep e tots sos  frares e tota la generació de aquels, 7 e  
Ex 2,11  que fon crescut Moysèn, axí a sos  frares e viu lur aflicció. E havia un home 
Ex 2,11 un home agepcià que batia un de sos  frares, que era hebreu, 12 e guardà deçà e 
Ex 4,18 dix a ell: –Iré ara e tornaré a mos  frares en Agipta, e veuré si encara són  
Lv 10,4  a ells: –Anats e prenets vostres  frares devant lo santuari, e portats-los 
Lv 10,6  no isqua indigneció. Los vostres  frares e totes les casas d’Israell  
Lv 21,10  10 »Lo sacerdot major entra sos  frares, lo qual ab oli sant és untat lo  
Lv 25,46  -heu per tostemps; e los vostres  frares fills de Israell no’ls destrenguau 
Lv 25,48  sa pot raembra; qualsavulla de sos  frares lo reembrà, 49 e son oncle de part  
Lv 26,37 los 37 e decauran cascú desobre sos  frares axí com fugint a batalles. Nangú de 
Lv 6,21 la meytat per lo vespra. 21 La qual  fregiran en paella ab oli, e ofariran  
Lv 26,16  »Vesitar-vos-he leugerament en  fretura e ardor, que consegesca los  
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Lv 1,8 lo cap e tot ço de dins, axí com la  frexura 9 e los budells e los peus, seran  
Lv 1,12  los menbres e lo cap e sa  frexura, e pòsan-ho sobra la lenya en  
Ex 26,9  en lo treginat de la tenda, en lo  front. 10-13 [*] 14 [*] e  
Ex 28,38 sobraposada a la sàvana 38 sobra lo  front de Aron, e portarà les iniquitats d’ 
Ex 28,38  E serà la landa tostemps en lo seu  front per ço que nostra Senyor sa tengua  
Lv 8,9  -li la sèvena en lo cap, e en lo  frontal de aquella posà la làmina de aur  
Ex 1,7 de aquels, 7 e los fills de Israell  fructificàran e germinaren e cresquéran e  
Ex 34,26  de Pasca. 26 »Les promísies del  fruyt de lla terra oferràs en la casa del  
Lv 23,40 e pendreu a vosaltres lo primer dia  fruyt de arbre [*] spes de fulla, e sàlzer 
Lv 25,21  a vosaltres lo VI any, e ferà  fruyt de III anys, 22 e sembrareu l’any  
Ex 23,16  de l’any, com ajustaràs tos  fruyts del camp. 17 »III veguades en l’  
Lv 2,14  dons de les tues promícies de tos  fruyts a nostre Senyor, de les spigues  
Lv 19,23  plentat en aquella arbres portans  fruyts, levar-n’heu los caps dels  
Lv 19,24  24 En lo quart any tots los  fruyts seran santificats loables al  
Lv 19,25 Senyor; 25 en lo V any manjareu los  fruyts d’aquells [*]. Yo són lo Senyor  
Lv 23,39  del mes VII, quant ajustareu los  fruyts de la terra, fareu festa del Senyor 
Lv 25,3 poderàs ta vinya e coliràs los seus  fruyts, 4 e en lo VII any disapte serà de  
Lv 25,19  19 e engendre a vosaltres los seus  fruyts, dels quals menjeu fins a  
Lv 25,20 si no sembrereu ne collireu vostres  fruyts, 21 donaré la mia benedicció a  
Lv 25,22  l’any VIII e menjareu los  fruyts fins al VIIII any; entrò a tant que 
Lv 25,37 [*]. 37 [*] ni sobresabundàncias de  fruyts no resebràs, 38 car yo són lo  
Lv 26,4  engendrerà son brotament, e de  fruyts los arbres seran complits; 5 reebrà 
Lv 26,20  la terra ni los arbres no daran  fruyts. 21 »[*] 22 e faré vanir en  
Ex 4,3  Ell le hy gità, e tornà colobra, e  fugí Moysèn devant ella. 4 Dix Déu: –Sten  
Ex 14,5  agepcians que llo pobla d’Iraell  fugia, e fou trastornat lo cor de Farahó e 
Ex 14,25  E diguéran adons los agepcians:  –Fugiam devant Israell, car Déu sa conbat  
Lv 26,36  fulla volant, e axí fugiran com si  fugían a espasa. Cauran nangú no  
Lv 26,37  cascú desobre sos frares axí com  fugint a batalles. Nangú de vosaltres als  
Ex 14,27 lur loch. E los agepcians volguéran  fugir, e aconsaguíran-los les aygües, e  
Ex 21,13 ’l hom en loch en lo qual no degua  fugir. 14 E si algú agoytarà acordadament  
Lv 26,36  lo so de la fulla volant, e axí  fugiran com si fugían a espasa. Cauran  
Lv 26,17  en aquells qui us han en oy, e  fugireu nangú no persaguint a vosaltres.  
Ex 15,13  e la terra los ha devorats. 13 Tu  fuïst governador en la tua misericòrdia  
Lv 23,40  dia fruyt de arbre [*] spes de  fulla, e sàlzer del torrent, e alegrar-  
Lv 26,36  los spaordirà lo so de la  fulla volant, e axí fugiran com si fugían  
Ex 9,31  l’ordi spiguava e lo li ya matia  fulles, 32 mas lo forment e la spelta no  
Ex 19,18  sobra ell ab foch, e pujava lo  fum de aquell quax com a fum de fornal.  
Ex 19,18  pujava lo fum de aquell quax com a  fum de fornal. [*] 19 [*] E Moysèn perlava 
Ex 20,18 la veu de la botzina e vaÿa lo munt  fumar, e per açò, de paor, estiguéran de  
Ex 19,18  munt. 18 E tot lo munt de Sinayí  fumava per ço que devellava nostro Senyor  
Ex 9,18  temps en Agipta, despuys que fo  fundada la terra entrò en aquest present  
Ex 12,14  Déu en les vostres generacions, en  fur de setgle. 15 »E per VII dies  
Ex 12,17  aquest en vostres generacions en  fur perdurabla. 18 En lo primer mes e en  
Ex 13,10  tu guardaràs en aquesta manera lo  fur aquest en son temps, d’any en any. 11 
Ex 30,21  per ventura no múyran. E serà en  fur de setgle a ell e a sa samença per  
Lv 7,34  sacerdot, e als fills de aquell en  fur del Senyor, en ley perdurabla a tot lo 
Lv 16,29 alberguada. 29 »E açò serà a vós en  fur perdurable: en lo mes VII, en lo X dia 
Lv 16,31  e aflagirets vostres ànimes a  fur de tostemps. 32 »E perdonarà lo  
Lv 16,34 univerç poble. 34 »E açò serà a vós  fur legítim e perdurable per ço que orets  
Lv 17,7  les quals són fornicades. Açò serà  fur perdurable en aquells, e aquells que  
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Lv 11,29 axí com a mustella e rata e talpa e  furó e cascun de aquests segons lurs  
Ex 15,8  palla, 8 e en l’esparit de la tua  furor són ajustades les ayguas, la onda  
Lv 26,28 e caminareu contra mi, 28 jo iré ab  furor contrària envers vosaltres e coregir 
Ex 22,3  E si serà pres aquell que ferà lo  furt e no ha de què ho reta, ell deu éser  
Lv 19,11  lo Senyor Déu vostre. 11 »No fareu  furt. No mantireu ne decebreu vostre  
Ex 20,15 auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15 »No  furtaràs. 16 »No levaràs fals testimoni  
Ex 22,4  si serà trobat ab ell so que haurà  furtat [*], o sia bou o sia assa o sia  
Ex 7,19  terra de Agipta, axí en vaxells de  fust com de pedra.” 20 E faéran-ho axí  
Ex 15,25  Senyor, e ell mostrà a ell un  fust; lo quall com l’hach mès en les  
Ex 25,10  e a la sua coltura. 10 »Arqua de  fust de setim farets, la longuesa de  
Ex 25,13  en l’altra. 13 E faràs barras de  fust de setim; cobriràs aquelles d’or, 14 
Ex 25,23  d’Israell. 23 »E feràs taulla de  fust de satim, qui haurà II colzes de  
Ex 25,28  la taulla. 28 E les barres sien de  fust de setim e sien cubertes de aur [*].  
Ex 26,15  stant devant lo tabernacle de  fust de satim, 16 de longuesa de X colzes, 
Ex 26,26  taula. 26 »E feràs barras de  fust de setim V, per tenir ferm les taules 
Ex 26,32  penjaràs devant IIII colones de  fust de satim, les quals seran cubertes de 
Ex 26,37 37 E feràs al cobertor V colones de  fust de setim, e seran cubertes d’aur, e  
Ex 27,6  6 E feràs barres a l’altar de  fust de setim II, les qualls cobriràs de  
Ex 30,1  per fer perfum de timiama, e de  fust de satim feràs ell, 2 e haurà de  
Ex 30,5  altar. 5 E aquellas baras faràs de  fust de satim e cobrir-les-has d’aur. 
Ex 36,20  E féu les postes del tabernacle de  fust de setim stans; 21 e era la longuesa  
Ex 36,31 de cascuna part. 31 E féu barras de  fust de satim, V per so que contanguésan  
Ex 37,1 XXXVI 1 E féu Betzeleel la arqua de  fust de setim, e hach de lonch II colzes e 
Ex 37,4  en cascun lats. 4 E féu bares de  fust de satim, los quals cobrí d’aur, 5  
Ex 37,10  a l’altra. 10 E féu una taulla de  fust de satim, e havia de lonch II colzes, 
Ex 37,15  portar. 15 E aquelles bares féu de  fust de satim, e foren totes cubertes de  
Ex 37,25  25 E féu un altar a la timiana, de  fust de satim, e havia de cascuna cadra I  
Ex 37,28 altar portar. 28 E les bares féu de  fust de satim, e cobrí-les de latas d’  
Ex 38,1  1 E féu altar de holocaust de  fust de satim, e havia de cascuna quadra V 
Ex 38,6  l’eltar, 6 les qualls féu de  fust de satim e cobrí-les de launa de  
Lv 11,32  morts serà ensutzat, axí vaxell de  fust o vestiment o pels o cilici o en  
Lv 14,4  los quals són leguts de menjar, e  fust de cedra, vermell e hysop. 5 E degol  
Lv 14,6  6 e l’altra ocel pendrà ab lo  fust de cedra e la grana e l’hisop, tot  
Lv 14,49  de aquella prengua II perdals e  fust de cedre e grana [*]. 50 E com haurà  
Lv 14,51  aquell banyarà lo perdal viu, e lo  fust e la grana e hysop, e en les ayguas  
Lv 14,52  vivas, e ab lo pardal viu e ab lo  fust e ab la grana e ab l’hisop. 53 E com 
Ex 31,5  precioses, e de tota diversitat de  fusta. 6 E he donat a ell per companyó  
Ex 35,33  33 e antretallar pedres, e obra de  fusta. E tot ço que pot éser trobat en  
Ex 38,23  del trip de Dan, que era mestra de  fusta e de texir blau e de porpra e de  
Lv 14,45  destrovida e les sues pedres e la  fusta e tota la universa pólvora sia  
Ex 25,5 de moltons [*] e pells vermelles, e  fusts de setim 6 e oli a la lumanària e a  
Ex 35,7  7 [*] moltons vermells [*], e  fusts de setim, 8 e oli per iŀluminar e a  
Ex 2,22 quall apellà Garson dient: «Peragrí  fuy en terra stranya.» E puys hach-ne un 
Ex 18,3  apellat Jerson dient [*]: «Strany  fuy e palagrí en la terra aliena», 4 e l’ 
Ex 1,4  Zabulum, Benjamín, 4 Dan, Naptalí,  Gad, Aser. 5 E foren totes les ànimes que  
Ex 16,13  13 E fou fet vespra, e pujàran  gaŀles e cobríran tota la posada [*]. 14 E 
Lv 11,18  que és ocel gran com àguila, e la  ganta 19 e lo flamench e la fotge segons  
Ex 26,6  la un a l’altra. 6 E feràs L  ganxos d’aur ab què junyes les cortines,  
Ex 39,16  d’aur net en doble, 16 e II  ganxos que tenían II anells d’aur, e  
Ex 2,22  e infantà fill, lo quall apellà  Garson dient: «Peragrí fuy en terra  
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Ex 3,8  heteu e amoreu e fariseu e eeu e  gebuseu, 9 car la clamor dels fills d’  
Ex 3,17  hateu e amoreu e fariseu e aveu e  gebuseu, a la terra fluent de let e de  
Ex 34,11  e alls fariseus e’lls eveus e als  gebuseus. 12 E guarda’t que null temps ab 
Ex 6,5  e stranys. 5 Yo he oÿt los  gemegaments dells fills d’Iraell, los  
Ex 2,24  a nostra Senyor. 24 E oyí Déu lur  gemeguament e remenbrà’s de lla covinensa 
Ex 1,6  Josep e tots sos frares e tota la  generació de aquels, 7 e los fills de  
Ex 3,15  aquest és lo meu memorial de  generació en generació.” 16 Vé, ajusta los 
Ex 3,15  és lo meu memorial de generació en  generació.” 16 Vé, ajusta los vells de  
Ex 17,16  de Déu serà contra Amalech de  generació en generació. 18,Tit Capítol  
Ex 17,16 serà contra Amalech de generació en  generació. 18,Tit Capítol XVIII 1 E com oý 
Ex 20,5  fills en la terça e en la quarta  generació de aquells qui han en oy a mi, 6 
Ex 34,7 fills de fills en la terça e quarta  generació. 8 E cuytà’s Moysèn, e ancorbà  
Lv 20,5  sobra l’homa aquell e sobre [*]  generació, e tallaré aquell e tots aquells 
Lv 21,15  de son poble. 15 No mescla la  generació de son linatge [*], car yo són  
Lv 22,3  »Tot hom qui s’acostarà de vostra  generació en aquelles coses que  
Lv 23,42  dies. Tots aquells que seran de la  generació de Israell habitaran en les  
Lv 25,41  ab sos fils e ratornarà a lla sua  generació e pocessió de sos pares, 42 car  
Ex 12,14  dia en festa a Déu en les vostres  generacions, en fur de setgle. 15 »E per  
Ex 12,17 guardarets lo dia aquest en vostres  generacions en fur perdurabla. 18 En lo  
Ex 12,42  dells fills d’Israell en lurs  generacions. 43 Dix Déu a Moysèn e Aron:  
Ex 16,32  d’ell, e sia guardat a vostres  generacions per ço que conèguan lo pa que  
Ex 16,33  Senyor per stojar a les vostres  generacions. 34 E féu axí Aron com manà  
Ex 29,42  oferta perdurable en les vostres  generacions, a la porta del tabernacle del 
Ex 30,8 devant nostre Senyor en les vostres  generacions. 9 No posarets sobra aquell  
Ex 30,10  sobra aquell en les vostres  generacions. Sant dels sants és a nostra  
Ex 31,13  és entra mi e vós en les vostres  generacions, per ço que sapiats que yo són 
Ex 31,16 lo disapta e colguen aquell en lurs  generacions; açò és covinença  
Lv 3,17  [*]. 17 »Perdurable dret en les  generacions, en tots los vostres  
Lv 7,36  en relegió perdurable en les  generacions sues. 37 »Aquesta és la ley de 
Lv 10,9  és perdurable en les vostres  generacions, 10 per ço que hajats esiència 
Lv 23,14  és per a tostemps en vostres  generacions [*]. 15-21 [*] 22 »E aprés que 
Lv 23,41  serà per a tostemps en vostres  generacions. E en lo VII mes festes fereu  
Lv 24,3  e usança per a tostemps en vostres  generacions; 4 sobre canalobra molt net  
Ex 5,7  altres: 7 –D’aquí avant no donets  gens de palla al poble per mesclar-la ab 
Ex 34,24  d’Israell. 24 Com yo gitaré les  gens devant tu e axamplaré ton terme,  
Lv 5,11 aquella oli, ne ensens ni n’hi pos  gens, cor per peccat és. 12-13 [*] 14 E  
Lv 26,38  no porà. 38 Perireu entre les  gens, e la terra batalívoll vos consumerà. 
Lv 26,45 terra de Agipta en presència de les  gens perquè fos Déu d’ells. Yo són lo  
Ex 19,6  serets a mi en regna sacerdotal e  gent santa.” Aquestes són les peraules que 
Ex 32,10 ells, e deliré ells, e faré a tu en  gent gran. 11 E preguà nostra Senyor  
Ex 33,13  e reguarda aquest poble e aquesta  gent. 14 E dix nostre Senyor: –La mia fas  
Lv 18,28  no vomite [*], con he vomitat la  gent que és stada abans de vosaltres. 29  
Ex 34,10 vists sobre la terra ne en nengunes  gents, per ço que detriu lo poble aquest  
Lv 18,24  les quals són ensutzades totes les  gents universalment, les qualls yo gitaré  
Lv 11,14  14 e milà e voltor segons son  genus, 15-16 [*] 17 e musol e òliba e duch 
Lv 11,19 e lo flamench e la fotge segons lur  genus, e popuda e racta penada. 20 »E  
Lv 11,22 22 [*] axí com és brugos sagons son  genus [*]. 23 E qualquaqual de les  
Lv 11,29  e cascun de aquests segons lurs  genus, 30 e dregó e sargantana e camalehon 
Ex 3,8  de les mans de Farahó e dels  gepcians, e aportar-los-he de aquella  
Lv 21,20  trenquat [*] la mà, 20 si serà  geperut, si serà laganyós, si haurà  
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Ex 1,10  escomoguésan contra nós e·ns fésan  gera, e que se anadísan ab nostros  
Lv 18,16  [*]. 16 »E [*] la muller de ton  germà no la manifestaràs, car vergonya és  
Lv 18,16  car vergonya és de ton  germà. 17 »La vergonya de la germana de ta 
Lv 20,21  21 »Qui pendrà la muller de son  germà farà cosa no deguda, car la vergonya 
Lv 21,2  sobre para e mara o fill o filla,  germà 3 o germana verge la quall no és a  
Lv 18,14  és. 14 »La vergonya de ton oncle  german de ton para no la descobriràs, [*]  
Ex 2,4  la vora del flum. 4 E stech sa  germana de luny per saber què·s saria fet  
Ex 2,7  dels hebreus és aquest. 7 E dix sa  germana a lla filla de Farahó: –Iré e  
Lv 18,9  de ton para és. 9 »La legesa de ta  germana de part de para o de part de mara, 
Lv 18,11 qual ha engendrada ton para i és ta  germana [*]. 12 »[*] car carn de ton para  
Lv 18,13  ton para és. 13 »La vergonya de la  germana de ta mare no la descobriràs, car  
Lv 18,17 de ton germà. 17 »La vergonya de la  germana de ta muller e de sa filla no la  
Lv 20,17 ells. 14-16 [*] 17 »Qui pendrà sa  germana, filla de son para o filla de se  
Lv 21,3  e mara o fill o filla, germà 3 o  germana verge la quall no és a marit  
Ex 1,7  fills de Israell fructificàran e  germinaren e cresquéran e complíran la  
Ex 6,16  fills de Leví per lurs cognicions:  Gerson e Caad e Merarí. E los anys de la  
Ex 6,17  CXXXVII anys. 17 E los fills de  Gerson, fills de Leví, foren: Lebení e  
Lv 25,30  no la haurà ramuda en l’any, serà  girada al comprador, e posayrà aquella e  
Ex 27,3  escudelles, e sos taladors e ses  giradores e sos ensencers, e totes ses  
Ex 37,16  la taula, axí com olles, culleres,  giradores, tot fou de aur pur [*]. 17 E  
Lv 19,4  Senyor Déu vostra. 4 »No us vullau  girar a les ýdolles, ne déu de fozina no  
Ex 3,11  són yo, que vaja a Farahó e que  git los fills de Israell de Agipta? 12 E  
Lv 2,1  sèmolla serà la sua oferta, e  git demunt ella oli, e posa-hy ensens, 2 
Lv 4,30  de l’holocaust, e lo romanent  git en lo fonament de aquell. 31 E pendràs 
Lv 4,34  [*]. 34 [*] e lo romanent  git al fonament de aquell. 35 E prengua lo 
Lv 14,29 l’oli qui és en la sua mà sinistra  git sobra lo cap del purificat a pardonar  
Lv 16,14 sanch del tor e bany-hi son dit e  git-na VII veguades devan Déu [*]. 15 »E 
Lv 16,19  los corns de aquell entorn, 19 e  git-na VII veguades ab lo dit, e  
Ex 4,9  tua veu, prin la aygua del flum e  gita-la en lo foch, e tota aquella dell  
Ex 7,9 digues a Aron: “Prin la tua verge e  gita-la an terra devant Faraó” [*]. 10  
Ex 4,3  –Verge. 3 Dix nostre Senyor:  –Gita-la en terra. Ell le hy gità, e  
Ex 4,3  –Gita-la en terra. Ell le hy  gità, e tornà colobra, e fugí Moysèn  
Ex 7,10  axí com los havia menat Déu, e  gità Aron la vergua devant Farahó [*], e  
Ex 10,19  [*], e féu levar les lagostes e  gità totes en la Mar Roiga, axí que no’n  
Ex 15,4  de Farahó e tota la sua host  gità en mar, e tots los alets prínceps de  
Ex 32,4  Aron. 4 E pres-ho de lurs mans e  gità-hu en la fornal, e féu-sa un  
Ex 32,19  e los bals, e fo molt irat, e  gità les taules en terra e trenquà  
Lv 8,30  sobre l’eltar havia scampada, e  gità-la sobra Aron e sobra los  
Lv 9,9  e toquà’n lo corn de l’altar e  gità lo romanent al fonament d’aquell. 10 
Lv 11,34  los menjars que menjarets, si serà  gitada aygua demunt ells serà no nèdeu  
Lv 14,45  e tota la universa pólvora sia  gitada fora la posada en loch inmunde. 46  
Lv 12,5 no nèdea per II setmanes, entorn lo  gitament de les mèstrues, e serà LXVI dies 
Lv 1,11  nostre Senyor, e los fills de Aron  gítan la sanch de aquell sobra l’altar  
Lv 1,16  sobra [*] la part de l’ara, 16 e  gítan lo guavaig e la ploma fora de l’  
Lv 1,5 Aron, secerdots, la sanch de aquell  gitant entorn de l’altar qui és devant la 
Ex 22,31  mortes per altras bèstias, mas  gitar-les-hets als cans. 23,Tit  
Ex 29,7 de l’or santa sobra la sàvana, 7 e  gitar-li-has l’oli de untamén sobre  
Lv 1,16  de orient, en [*] loch on solen  gitar les cenres. 17 E no destrovirà les  
Lv 4,12 ha [*], e aquí serà cremat on sòlan  gitar les cenres [*]. 13 »Car si tota la  
Lv 14,27  banyar-hi-ha lo seu dit dret e  gitar-n’ha contra Déu VII veguades, 28  
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Lv 14,40  plagua en les pedras, 40 farà [*]  gitar aquelles fora la ciutat en lo loch  
Lv 16,18  18 [*] e port la sanch [*] e  gitarà aquella sobra los corns de aquell  
Ex 7,12  per los encantaments [*], 12 e  gitàran cascuns d’éls sa vergua, e  
Lv 9,24  viu açò, loàran nostre Senyor e  gitàran-sa sobre lurs cares. 10,Tit  
Lv 10,5  vestits ab les goneles de li, e  gitàran-los defora axí com los fo manat. 
Ex 29,12  teu dit, e lo romanent de la sanch  gitaràs prop dels fonaments del  
Ex 6,1  m’enmanaré ells, e ab mà poderosa  gitaré ells de lla terra sua. 2 E perlà  
Ex 23,29  daré en ta servitut. 28 [*] 29 »No  gitaré ells devant la tua cara en un any,  
Ex 23,31  mans los habitadors de lla terra e  gitaré aquells devant vós. 32 No faràs ab  
Ex 34,11  que vuy he manat a tu, e yo matex  gitaré devant la tua fas los amoreus e los 
Ex 34,24  Senyor d’Israell. 24 Com yo  gitaré les gens devant tu e axamplaré ton  
Lv 18,24  gents universalment, les qualls yo  gitaré devant vostra presència, 25 dels  
Ex 1,10  ab nostros anamichs, e que·ns  gitàsan de lla terra e que hy antràsan  
Ex 1,22  –Qualquequal mascle nexerà, sia  gitat en lo flum, e si és fembra,  
Ex 15,1  és engranit, car ell ha  gitat en la mar lo cavall ab son  
Ex 15,21 tot gloriós e engranaït, cor ell ha  gitat en la mar lo cavall e lo  
Ex 16,32  a vós en lo desert com vos haguí  gitats de terra d’Egipta.” 33 Dix Moysèn  
Ex 33,2 per guiador lo meu àngel per ço que  gite’n los cananeus e los amoreus e los  
Ex 32,24  or.” E adugéran-lo a mi, e yo  gití aquell en lo foch, e axí’n aquest  
Ex 15,7 anamichs, 7 e en multitut de la tua  glòria has deposats los adversaris meus.  
Ex 16,7  de Agipta, 7 e al matí vauràs la  glòria de nostre Senyor, car ell oyí lo  
Ex 16,10  [*] lo desert, e veus que lla  glòria de nostra Senyor aparech en nuu. 11 
Ex 24,16  la nuu del munt, 16 e habità en la  glòria de nostre Senyor sobra Sinaý. E  
Ex 24,17  de la nuu. 17 Era la spècia de la  glòria de nostro Senyor quax foch cremant  
Ex 28,2  santa a Aron, frare teu, en  glòria e honrament. 3 E tu perlaràs a [*]  
Ex 29,43  Israell e santificaré altar en ma  glòria. 44 E santificaré al tabernacla del 
Ex 33,18  18 E ell dix: –Mostra a mi la tua  glòria. 19 Respòs nostre Senyor: –Yo  
Ex 40,32  lo tabernacla del testimoni, e la  glòria de nostre Senyor omplí aquell. 33 E 
Lv 9,6  Senyor: farets e aparà a vós la  glòria d’ell. 7 E dix a Aron: –Acosta’t  
Lv 9,23  e banaýran lo pobble. E aparech la  glòria de nostre Senyor a tota la  
Ex 15,2 a mi en salut. Ell és mon Déu, e yo  glorificaré lo Déu de mon para, e yo  
Ex 14,4  per ço que vos pasaguèscan, e seré  glorificat en Farahó e’n tota la sua  
Ex 14,17  ço que pasaguèscan a vós, e seré  glorificat en Farahó, e en tota la sua  
Ex 15,21  dient: Cantem a nostra Senyor tot  gloriós e engranaït, cor ell ha gitat en  
Ex 15,1  Cantem a nostre Senyor, car  gloriosament és engranit, car ell ha gitat 
Ex 28,4  que faran: hosen e efot, e pali e  gonela de li streta, e oral e breguer. E  
Lv 6,10 matex altar. 10 E lo sacerdot vesta  gonela e bragues de li sobra sa carn, e  
Lv 10,5  com los trobàran, vestits ab les  goneles de li, e gitàran-los defora axí  
Ex 28,31  Senyor tostemps. 31 »E feràs la  gonella de l’ephot tota blava, 32 enmig  
Ex 28,33  33 Daval al peu de aquella  gonella faràs megranes de blau e de porpra 
Ex 28,39  per peguat d’él. 39 »Streny sa  gonella de li, e feràs sàvena de li e  
Ex 29,5  a Aron lo vastiment, ço és, la  gonella de li e lo pali de ephot e l’  
Ex 39,20 a ell nostre Senyor. 20 E féran una  gonella sobre l’ephot, obra texida  
Lv 16,4  I moltó en holocaust, 4 e vesta la  gonella e bragues de li per ço que cel ses 
Ex 28,40  aur. 40 E feràs als fills de Aron  gonelles de drap de li, e feràs a ells  
Ex 29,8  de aquell, e aportar-los-has  gonelles de li, e senyràs bragués 9 a Aron 
Ex 9,26 le padrusca, 26 sols en la terra de  Gosen, on éran los fills d’Israell [*].  
Ex 8,22  yo faré meravelles en la terra de  Gossen, en lo qual és lo meu poble, car no 
Ex 15,13  terra los ha devorats. 13 Tu fuïst  governador en la tua misericòrdia en lo  
Ex 3,21  aprés açò lexarà vós. 21 E yo daré  gràcia al pobla aquest devant los  
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Ex 11,3  3 car nostra Senyor darà la sua  gràcia al seu poble devant los agepcians.  
Ex 12,36  e d’aur. 36 Donà nostra Senyor  gràcia al seu poble devant los agepcians,  
Ex 33,12 me farias a saber [*], e he trobada  gràcia devant tu. 13 Donchs, si yo trob  
Ex 33,13  tu. 13 Donchs, si yo trob ara  gràcia devant tu, mostra a mi la tua fas  
Ex 33,15-17 15-17 [*] –[*] car tu has trobada  gràcia devant mi, e tu matex he conagut  
Ex 34,9 adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo trob  gràcia devant tu, prech-ta que entres  
Lv 7,12 si la oferta serà per acostament de  gràcia, oferràs pans sens levat salguats  
Lv 22,29  »E si inmolareu víctima per retre  gràcias al Senyor perquè sia piadors, 30  
Ex 9,3  serà sobra los teus camps, e serà  gran pastilència sobra [*] los bous e les  
Ex 10,9  bastiar e ab tot nostre arnès, car  gran festa és de nostre Senyor. 10 [*]  
Ex 11,3  devant los agepcians. E fou Moysès  gran baró meravallosament en terra de  
Ex 11,6  nats de les bèsties. 6 E serà  gran clamor en tota la universa terra de  
Ex 12,16  dia e al sagon serà encara de  gran festa e somplentitat, e’n lo dia VII 
Ex 12,30  e tots sos serfs [*], e fon nade  gran clamor entre ells, car no era nanguna 
Ex 12,38  fembres, 38 e companyes e mesclaya  gran que pugà ab ells, ovelles e bous e  
Ex 14,31  vaéran los fills d’Israell que ab  gran mà los havia Déu conbatuts contra  
Ex 18,11  egepcians [*]. 11 Ara conech que  gran és lo Senyor nostre sobre tots los  
Ex 19,16 munt cobrint aquell. E fon oÿda veu  gran de botzines per smeyar, e temé’s lo  
Ex 28,14 e II cadenas d’aur net, la una tan  gran con l’altra, e feràs ellas d’obra  
Ex 32,10  e deliré ells, e faré a tu en gent  gran. 11 E preguà nostra Senyor Moysèn:  
Ex 32,11 qual has tret de terra de Agipta en  gran fortalesa, ab mà fort e poderosa? 12  
Ex 32,21  poble, que aportases sobra ell tan  gran peccat? 22 Ell respòs: –No s’iresqua 
Ex 32,25  havia despulat Aron per rahó de la  gran lageza, per la qual cosa ell lo  
Ex 32,30  al poble: –Vosaltres peccàs de  gran peccat. Yo pujaré a nostre Senyor e  
Lv 4,21  axí com lo primer vadell, car per  gran multituts de peccats és. 22-26 [*] 27 
Lv 11,18  e duch 18 e’l signe, que és ocel  gran com àguila, e la ganta 19 e lo  
Lv 20,12  ab sa nora, cadescú muyra, car  gran peccat ha comès; la sanch [*] sia  
Lv 21,18  o renquellós, de poquesa o asent  gran o nas tort, 19 si haurà trenquat [*]  
Lv 23,35  »Lo primer dia serà anomenat molt  gran e molt sant. Nanguna obra de servey  
Lv 23,36  al Senyor. Lo dia VIII serà  gran festa e molt santa; presentareu  
Lv 26,1 ni dolediç ni títols redresareu, ni  gran pedra posareu en vostra terra perquè  
Ex 25,4  4 e blau e porpra e collor de  grana, e li e cordovà e pells de cabras 5  
Ex 26,1  de li tortís, de blau, color de  grana [*], e feràs varietat de obra [*]. 2 
Ex 28,6  e de color blau e de porpra e de  grana, e de li tortís, obre brodade, 7 ab  
Ex 36,35  35 E féran la clausta de blau e de  grana e de color vermela e de li tortís,  
Lv 14,6  pendrà ab lo fust de cedra e la  grana e l’hisop, tot açò benyaràs en la  
Lv 14,49  II perdals e fust de cedre e  grana [*]. 50 E com haurà degollat la I  
Lv 14,51  lo perdal viu, e lo fust e la  grana e hysop, e en les ayguas vivas  
Lv 14,52  lo pardal viu e ab lo fust e ab la  grana e ab l’hisop. 53 E com haurà lexat  
Ex 15,11  ne qui és semblant a tu en  granesa e en santedat, terrible e durabla  
Ex 8,3  3 e buliran tots los flums de  granotes, e pujaran e antreran en la tua  
Ex 8,4  pobla e a tos serfs antraran les  granotes.” 5 Dix Déu a Moysès: –Digues a  
Ex 8,5  e encara sobra los stanys, e aduré  granotes sobra la terra de Agipte.” 6 E  
Ex 8,6 les ayguas de Agipta, e pujàran les  granotes e cobríran tota la terra [*]. 7 E 
Ex 8,7 atrasí los encantadors [*] adugéran  granotes sobra la terra de Agipta. 8  
Ex 8,8  –Preguats lo Senyor que tolgue les  granotes de mi e mon poble, e yo lexaré  
Ex 8,9  –Tu preguas a mi que trague les  granotes? Elles romendran fins demà. 10  
Ex 8,11  nostro, 11 e pertir-s’han les  granotes de tu e de la tua casa, e dells  
Ex 8,2 yo’t percudiré tots los térmens ab  granots, 3 e buliran tots los flums de  
Ex 8,13  de Moysèn, e fóran morts los  granots de lles cases e de lles villes e  
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Ex 6,6 ell, e rembré-us ab bras [*] e ab  grans juýs, 7 e pendré vós ab mi en poble, 
Ex 7,4  d’Israell, de terra de Agipta ab  grans juÿns, 5 per ço que sàpian los  
Ex 9,4  bous e les ovelles.” 4 E féu Déu  grans meravelles entre les pocesions [*]  
Ex 15,10  com a plom en les ayguas  grans. 11 Senyor, ¿quals dels forts és  
Lv 19,10 ne en la tua vinya los raÿms ne los  grans caents no les agusteràs, mas als  
Lv 23,37  Senyor les qualls apallareu molt  grans e molt santes. Presentareu en  
Lv 11,46  vives que’s mòvan en aygua e  grapónan en terra, 47 per ço que sapiats e 
Lv 22,5  de participament, 5 e qui tocarà  graponant o nanguna cosa inmunda, [*] del  
Lv 11,41  entrò al vespre. 41 »E tot ço que  grapone sobre la terra sia abominable a  
Ex 21,2 tu, e’n lo VII any axirà franch de  grat. 3 E ab aytal vestadura com intrerà,  
Ex 21,11  [*] coses, lexa-la anar de  grat sens moneda. 12 »E qui farà hom per  
Ex 36,2  saviesa, e encara aquells qui de  grat s’hi ofarían obrar, 3 liurà a ells  
Ex 35,16  16 e la ara de l’holocaust, e la  gratadora de l’aram e ses perxes [*], e  
Lv 21,20  en los vulls, si ha contínua  gratella [*], si serà trenquat, 21 nengú  
Ex 18,26  poble tosttemps, e so que era molt  greu retornava a ell, e tota pocha cosa  
Ex 7,14 havia dit Déu. 14 Dix Déu a Moysèn:  –Greu és lo cor de Farahó, que no vol  
Ex 23,18  de mon sacrifici. No romendrà lo  grex de la mia festa entrò al matí. 19 Les 
Ex 29,13 del tabernacle. 13 E pendràs tot lo  grex que cobra los budells, e la ratalla  
Ex 29,13  e la ratalla del fetge, e lo  grex de ambdosos los renyons, e d’aquests 
Lv 3,3  en oferta a nostre Senyor, lo  grex de la tella e tot lo grex que dins  
Lv 3,3  lo grex de la tella e tot lo  grex que dins ell és, 4 abdós los ronyons  
Lv 3,10  nostre Senyor [*], 10 [*] e tot lo  grex de dins 11 pendran los sacerdots e  
Lv 3,14  en past del foch del diumenga e lo  grex que cobra lo ventra e [*] 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 vostres habitacles. Ne  grex ne sanch de tot en tot no menjarets,  
Lv 3,17  de tot en tot no menjarets, e lo  grex que és antorn del pits e aquell que  
Lv 7,3 altar. 3 E ofiren de la coha e dell  grex que cobra les entràmanes 4 e abdosos  
Lv 23,11  al sacerdot, 11 lo quall alçarà la  guarba devant lo Senyor perquè sia piadors 
Lv 23,12  aquell. 12 E en aquell dia que lla  guarba és santifichada, serà tallat un  
Ex 22,6  si axirà foch e trobarà spiguas o  guarbas de forment [*], sertes aquell que  
Ex 8,29  serfs e a son poble demà; emperò  guarda’t que d’aquí avant no falesques  
Ex 10,28  a Moysèn: –Pertex-ta de mi, e  guarda d’aquí avant no veges le mia cara, 
Ex 12,24  en les vostres casas [*]. 24 Tu  guarda aquesta peraulla legítima a tu e a  
Ex 22,7  a son amich moneda o vaxella en  guarda e li serà enblat de casa, si lo  
Ex 26,20 en lo lats sagon del tabernacla que  guarda devers tramuntana poseràs altres XX 
Ex 34,12  e’lls eveus e als gebuseus. 12 E  guarda’t que null temps ab los habitadors 
Ex 34,18 16 [*]. 17 »[*] fonadís [*], 18 mes  guarda la festa de l’alís. VII dies  
Ex 2,9  [*]. E dix la filla de Farahó:  –Guarda’l-ma bé, 10 car ell ha la mia  
Ex 6,12  oyr; donchs, ¿com ma oyrà Farahó?  Guarda com yo són ab los no circunsisos  
Ex 23,21 ·t men en lo loch que t’apella. 21  Guarda ell e ou la sua veu, e no’t vulles 
Ex 2,12 de sos frares, que era hebreu, 12 e  guardà deçà e dellà, e viu que no hy havia 
Ex 21,36  faria hir o ara de III dies e no  guardà aquell son senyor, sertes ell deu  
Ex 4,31  als fills d’Iraell e que havia  guardada la lur aflicció, e ancorbàran-  
Ex 20,6  millers, en aquells qui àman mi e  guàrdan los meus menaments. 7 »No pendràs  
Ex 28,27 los abdós sobra les spatles [*] que  guàrdan contra la fas de lla juntura  
Lv 15,31  als fills d’Israell que’s  guàrdan de legesa e que no múyran en lurs  
Lv 22,2  a Aron e als fills d’ell que’s  guàrdan de aquellas coses que són  
Ex 3,6 E cobrí Moysèn sa fas, car no podia  guardar contra Déu. 7 Al qual dix lo  
Ex 16,28 a Moysèn: –¿Entrò a quant no volran  guardar lo meu manament ne la lig? 29  
Ex 27,12  12 E en lo lats de la cort que  guardarà devers occident serà una cortina  
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Lv 22,9 no menjarà [*]. Yo són lo Senyor. 9  »Guardaran los meus manaments que no  
Ex 13,10  de Agipta. 10 Per la quall cosa tu  guardaràs en aquesta manera lo fur aquest  
Ex 23,15  e tos àsans [*]. 13-14 [*] 15 E  guardaràs la festa del pa alís; VII dies  
Ex 12,17 vostres hosts de terra de Agipta, e  guardarets lo dia aquest en vostres  
Ex 19,5  a mi. 5 Si ara oyrets la mia veu e  guardarets la mia covinensa, serets a mi  
Lv 18,4  los meus juýs e los meus manaments  guardareu, e per aquells ireu. Yo són  
Ex 16,32  “Umplits un almut d’ell, e sia  guardat a vostres generacions per ço que  
Lv 13,27  27 e en lo VII dia sia més  guardat, e si la conna serà sclatada,  
Lv 13,51  VII dies, 51 e en lo VII dia sia  guardat: si comensarà sclatar la lepra o  
Ex 31,13  fills de Israell, e digues a ells:  “Guardat-vos que’ll disapta meu  
Ex 19,12  tot lo poble entorn. Diràs-los:  “Guardats-vos que no pugets al munt ne  
Lv 11,2  2 –Digues als fills d’Israell:  »Guardats tot ço que he scrit per ço que  
Lv 19,3 e son para tema. »Los meus disaptes  guardau. Yo són lo Senyor Déu vostra. 4  
Lv 20,8  yo són lo Senyor Déu vostre. 8 »E  guardau los meus manaments [*]. 9-11 [*]  
Lv 18,5  ireu. Yo són Senyor, Déu vostre. 5  »Guardau les mies leys e juýs que faent l’ 
Lv 18,26  que vomita los seus habitadors. 26  »Guardau les mies costumes e juýs e leys,  
Lv 18,28  vosaltres e ensutzàran aquella. 28  Guardau, donchs, que a vosaltres en  
Lv 18,30  perirà enmig de son poble. 30  »Guardau los meus manaments. No vulau fer  
Lv 20,22  descuberta; sense fills seran. 22  »Guardau les mies leys e los juýs e feu  
Lv 22,31  dia vinent. Yo són lo Senyor. 31  »Guardau mos manaments e feu aquells. Yo  
Lv 26,2  car yo són lo Senyor Déu vostro. 2  Guardau los disaptes e hajau tamença a mon 
Ex 3,1  ’ls. 3,Tit Capítol III 1 Moysès  guardava e paxia les ovelles de Ytró, son  
Ex 38,12 éran de matall. 12 E de la part que  guardava vers occident foren les cortines  
Ex 25,40  vaxells sien fets d’aur pur. 40 E  guarde fé segons l’exemplar que és a tu  
Ex 31,16  farà obra en aquell dia morà. 16  Guarden los fills d’Israell lo disapta e  
Lv 8,35  en lo tabernacle observans les  guardes del Senyor [*], e siats  
Lv 22,4  són a mi entrò a tant que sia  guarit. Qui tocarà inmunda sobra cosa  
Ex 23,20  meu àngel que vaga ab tu e que’t  guart en la via, e que’t men en lo loch  
Lv 13,6 per altres VII dies, 6 e lo dia VII  guart aquell, e si serà scolorida la lebra 
Ex 22,5  -ho en doble. 5 E si algú  guastarà camp o vinya ab foch, o hi lexarà 
Lv 1,16  la part de l’ara, 16 e gítan lo  guavaig e la ploma fora de l’altar, a la  
Ex 33,2  daré aquella.” 2 Dar-t’he per  guiador lo meu àngel per ço que gite’n  
Ex 32,23  a mi: “Fé a nós déus qui’ns  guían, car Moysèn, que’ns adux de terra  
Ex 14,19 19 E moch-sa l’àngell de Déu qui  guiava la posada d’Israell, e anà detràs  
Lv 1,12  e pòsan-ho sobra la lenya en  guisa que ho crem lo foch; 13 enperò los  
Ex 35,23 color vermelle ne blau, ne cuyrs de  guodemesins, e pèls de cabres e péls de  
Ex 2,10  –Guarda’l-ma bé, 10 car ell  ha la mia adobció en loch de fill. E ella  
Ex 2,14  14 E aquell respòs: –Qui t’ ha fet príncep ne jutge sobre nós?  
Ex 2,19  diguéran: –Un home agepcià nos  ha defençat de mà dels pastors, e encara  
Ex 4,11  féu la boqua de ll’home, o qui  ha fabregat lo sort o lo mut, o qui ha  
Ex 4,11 ha fabregat lo sort o lo mut, o qui  ha ratut lo veure al sech? No hu he fet  
Ex 4,14  ell, e veurà tu, e alegrar-se- ha son cor. 15 E tu perleràs ab ell, e  
Ex 5,10 obres [*] e diguéran al poble: –Axí  ha dit Farahó: que no do a vós palla. 11  
Ex 7,16  “Lo Senyor, Déu dels hebreus, me  ha tramès a tu dient: Lexa anar lo meu  
Ex 8,27  al Senyor Déu nostro axí com  ha manat a nós. 28 E dix Farahó: –Jo  
Ex 11,1 e Agipta, e aprés açò lexar-vos- ha axir. 2 Digues ara a tot lo poble que  
Ex 12,25  Senyor és donador a vós, axí com  ha feta covinença, vós observats totes  
Ex 13,3  de servitut, car en mà fort vos n’ ha trets Déu d’aquest loch, per ço que no 
Ex 13,11  la terra dels cananeus, segons que  ha jurat a tos pares que donerà aquella a  
Ex 14,16  la Mar Roiga, e departir-se- ha aquella, per ço que éntran los fills d’ 
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Ex 15,1  gloriosament és engranit, car ell  ha gitat en la mar lo cavall ab son  
Ex 15,6  e la tua drestra, Senyor,  ha farit los anamichs, 7 e en multitut de  
Ex 15,10 teu sparit és vengut, e la mar los  ha cuberts, e ells són somorgolats com a  
Ex 15,12  Estanist la tua mà e la terra los  ha devorats. 13 Tu fuïst governador en la  
Ex 15,21  tot gloriós e engranaït, cor ell  ha gitat en la mar lo cavall e lo  
Ex 15,27  teu. 27 E venguéran en Helim, on  ha XII fonts de aygües e LXX palmes, e  
Ex 16,4 cel, e axirà lo poble e cullir-n’ ha cascú segons que haurà master aquell  
Ex 16,8  matí pa en sadolament, per ço car  ha oÿdes vostres mermuracions, en los  
Ex 16,9  “Pujats devant lo Senyor, car ell  ha oÿt lo vostre mermurament.” 10 Dementra 
Ex 16,23  23 e ell dix: –Açò és ço que  ha perlat Déu: Lo repòs del disapta és  
Ex 18,10  –Beneÿt sia nostre Senyor qui’ns  ha desliurats de les mans de Faraó e de la 
Ex 19,8  tot lo poble ensemps: –Tot ço que  ha perlat nostre Senyor farem. E com  
Ex 21,7  serventa, no axirà axí com lo serf  ha costumat de axir; 8 mas si despleurà en 
Ex 21,33  cavarà una sisterna e obrir-la- ha e no la cobrirà, e a’quella caurà bou  
Ex 22,3  pres aquell que ferà lo furt e no  ha de què ho reta, ell deu éser venut. 4 E 
Ex 22,6  de forment [*], sertes aquell que  ha mès lo foch smena lo dan. 7 »E si algun 
Ex 22,8  atrobat lo ladra, acostar-se- ha lo senyor de lla casa al jutge e jurarà 
Ex 22,17  li donar la moneda del dot lo qual  ha costumat de pendra les verges. 18  
Ex 24,3  les peraules que nostre Senyor  ha perlades farem. 4 E escriví Moysèn  
Ex 24,7  los qualls diguéran: –Tot so que  ha perlat nostra Senyor farem, e serem  
Ex 32,7  –Vé e devalla, car lo teu poble  ha peccat, lo quall adugist de terra de  
Ex 32,10  E ara lexa ell a mi, e aïrar-s’ ha la mia ira contra ells, e deliré ells,  
Ex 32,21  d’Israell. 21 Dix a Aron: –Què  ha fet a tu aquest poble, que aportases  
Ex 32,23 de terra de Agipta, no sabem què li  ha esdevengut.” 24 Alls quals yo diguí:  
Ex 32,31  prech-ta per aquest poble que  ha pecat contra tu, per ço com han fet a  
Ex 35,10  vengua e faça ço que nostre Senyor  ha menat, 11 ço és a saber, lo tabernacle  
Ex 35,30 d’Israell: –Veus que nostre Senyor  ha apallat lo nom de Balehel, fill de Urí, 
Ex 35,31  nét de Hur, del trip de Judà, 31 e  ha complit ell de sparit de Déu e de  
Ex 35,34  ço que pot éser trobat en farer 34  ha donat en lo seu cor. E Holiap, fill de  
Lv 3,16  pendrà lo sacerdot e cremar-ho- ha en foch sobra l’altar e fer-n’ha  
Lv 3,16  en foch sobra l’altar e fer-n’ ha perfum suau al Senyor [*]. 17  
Lv 4,2  e de tos menaments que’l Senyor  ha manat que no fàsan farà qualsevolrà: 3  
Lv 4,6  dit en aquella sanch e salpuçar-n’ ha VII veguades devant lo Senyor contra lo 
Lv 4,12  12 [*] e cremar-ho- ha [*], e aquí serà cremat on sòlan gitar  
Lv 6,5  e la V part més al senyor al qual  ha donat lo dan. 6 E per lo seu peccat  
Lv 6,11 fora l’alberguada, e posar-les- ha en loch net [*]. 12 »E lo foch crem  
Lv 11,3  de lla terra: 3 tot aquel que  ha depertida la ungla e que remuch  
Lv 11,5  5 »E lo conill, que remugue e no  ha la ungle feça, és no nèdeu. 6 »E la  
Lv 12,6  del testimoni e donar-ho- ha al sacerdot, 7 que ho ofira devant Déu  
Lv 13,8  al prevere 8 e comdepnar-l’ ha per inmunde, si a ell serà vist. 9-23  
Lv 13,45 ab lo caperó ensemps, e clamar-s’ ha al sacerdot 46 per tostemps, cor labrós 
Lv 14,27 sua mà sinistra, 27 e banyar-hi- ha lo seu dit dret e gitar-n’ha contra  
Lv 14,27  -ha lo seu dit dret e gitar-n’ ha contra Déu VII veguades, 28 e tocar-  
Lv 14,28  Déu VII veguades, 28 e tocar-n’ ha l’astrem de la orella dreta de aquell  
Lv 14,35  que serà de casa e fer-ho- ha a saber al prevera e dirà: “Enquax  
Lv 15,6  al vespra. 6 E si siurà alà on ell  ha sagut, ell leverà les sues vestidures,  
Lv 15,9  7-8 [*] 9 E lo siti en què  ha sagut és inmunda. 10-12 [*] 13 »E si  
Lv 15,16  axirà sament de coit, levar-s’ ha lo cors tot ab aygua, e serà inmunde  
Lv 15,18  ab què haurà jagut levar-s’ ha ab aygua e serà no nèdea entrò al  
Lv 18,11  de la muller de ton para, la qual  ha engendrada ton para i és ta germana  
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Lv 19,8 8 [*] car la cosa santa dell Senyor  ha potlluïda, e perirà l’ànima de aquell  
Lv 19,36  Yo són lo Senyor Déu vostre qui us  ha tret de terra de Agipta. 37 »Servau  
Lv 20,12  cadescú muyra, car gran peccat  ha comès; la sanch [*] sia sobra éls. 13  
Lv 20,13  ab participació feminill, cadascú  ha fet coses que no són de perllar: de  
Lv 20,21  car la vergonya de son frare  ha descuberta; sense fills seran. 22  
Lv 20,27  meus. 27 »Hom o dona en los quals  ha sparit de divinació, de mort muyra e ab 
Lv 21,20  si haurà blanqura en los vulls, si  ha contínua gratella [*], si serà  
Lv 21,23  ne s’acost a la ara, car màcula  ha e ansutzar no deu lo santuari meu. Yo  
Lv 22,3  de Israell al Senyor en lo quall  ha inmundícia, perirà devant lo Senyor. Yo 
Lv 24,10  dels sants és [*]. 10 E veus que  ha exit un fill de una dona de Israell que 
Lv 24,19  a’lgun de son proïsma, axí com  ha fet axí’n sia fet d’ell: 20  
Lv 24,21  21 »Qui matarà bèstia dar-n’ ha altra per aquella; que ferirà l’hom,  
Lv 25,31  si en la villa serà la casa que no  ha muralla, per dret de camps serà vanuda, 
Lv 25,50  50 levant del preu lo temps que  ha a pasar fins l’any del jubileu, e de  
Lv 26,35  de sa soladat, per tant com no  ha reposat en los vostres disaptes quant  
Lv 25,6  e al logater teu e al palagrí que  habita ab tu; 7 e al teu bastiar les coses 
Ex 24,16  cobrí’l la nuu del munt, 16 e  habità en la glòria de nostre Senyor sobra 
Ex 16,35  anys entrò que venguéran en terra  habitable, e aquest manjàran [*] e les  
Lv 23,3  Disapte del Senyor és en totes les  habitacions vostres. 4 »Aquestes són [*]  
Ex 15,13  la tua fortalesa, en lo teu sant  habitacle. 14 E los pobles pujàran e són  
Ex 35,3  ancendràs foch en tots los vostros  habitacles en lo dia dell disapta.” 4 Dix  
Lv 3,17  generacions, en tots los vostres  habitacles. Ne grex ne sanch de tot en tot 
Ex 15,14  pobles pujàran e són aïrats, los  habitadors de Falestim [*]. 15-18 [*]  
Ex 23,31 flum. E liuraré en vostres mans los  habitadors de lla terra e gitaré aquells  
Ex 34,12  E guarda’t que null temps ab los  habitadors de aquella terra no faces  
Lv 18,25  vesitaré, que vomita los seus  habitadors. 26 »Guardau les mies costumes  
Lv 25,10 apellar-l’has Ramisió a tots los  habitadors de lla tua terra, [*] és  
Lv 26,32 -han los anamichs vostres com los  habitadors de aquella seran deperduts, 33  
Ex 16,16 lo nombra de les vostres ànimes que  habítan en lo tabernacle, axí’n prenets.  
Lv 20,2  d’Israell: [*] e dels stranys que  habítan en Isrell, si algú derà de sament  
Lv 22,18  de Israell e dells strangés que  habítan entre vosaltres e presentaran la  
Ex 12,49  serà al nadiu e al palagrí e a l’ habitant entre vós. 50 E féran los fills  
Lv 18,26  de aquestes abominesions, axí lo  habitant en la terra com lo conreador que  
Lv 20,22  en la qual sou intrats e deveu  habitar. 23 No vullau caminar en les  
Lv 23,43  de vosaltres que en cabanes fiu  habitar los fills d’Israell com los  
Lv 25,18  e mos juýs [*], perquè pugau  habitar en la terra sens temença 19 e  
Ex 23,33  fermament, ne ab lurs déus. 33 No  habitaran en la tua terra, per ço que per  
Lv 23,42  seran de la generació de Israell  habitaran en les cabanas 43 perquè sàpian  
Ex 25,8 recional. 8 E faran a mi santuari e  habitaré enmig de aquells, 9 entorn tota  
Ex 29,45  a mi axí com a sacerdots. 45 E  habitaré enmig dels fills d’Iraell e seré 
Lv 26,5  messes la vanema [*], e sens paor  habitareu en vostra terra; 6 deré pau en  
Lv 13,46  cor labrós és e no nèdeu; e aquest  habitarrà tot sol fora de la abberguada.  
Lv 18,3  de la terra de Agipta on haveu  habitat no fareu; segons la costuma de la  
Lv 26,35  en los vostres disaptes quant  habitàveu en aquella. 36 »E los que de  
Ex 9,1  “Açò diu nostre Senyor Déu dels  habreus: Lexa anar lo peu poble per ço que 
Ex 10,3  –Açò diu nostro Senyor, [*] dells  habreus: “Entrò a quant no vols éser  
Ex 2,22  fuy en terra stranya.» E puys  hach-ne un altra, lo qual apellà Ètzer  
Ex 4,6  –Mit ta mà en ton si. E com la hy  hach mesa, trach-la’n masela, blancha  
Ex 4,26  a mi.» 26 E lexà aquell pus que  hach dit «nuvi de sanch a mi», per  
Ex 15,25  a ell un fust; lo quall com l’ hach mès en les ayguas, les ayguas  
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Ex 31,18  an lo munt de Sinaý a Moysès, com  hach complides aquestes peraules, II  
Ex 34,33  Déu en lo munt de Sinaý. 33 E com  hach complides ses peraules, posà’s  
Ex 37,1  la arqua de fust de setim, e  hach de lonch II colzes e mig [*] d’  
Lv 8,15 corns de ll’altar entorn. E com l’ hachsantificat, scampà la sanch de aquell  
Lv 8,31  e sobra sos fills [*]. 31 E com  hach santificats ells e lurs vestiments,  
Lv 9,22  lo poble e banaý-los. E com  hach axí complit les ofertes per peccat e  
Ex 2,6  véran l’infant que plorava.  Hach-ne piatat. Dix: –Dels infants dels  
Ex 1,13  e crexían. 13 E los agepcians  haguéran en oy los fills de Israell, e  
Ex 19,14 munt al poble e santificà’l. E com  haguéran levades ses vestadures, 15 dix- 
Ex 12,30  car no era nanguna casa en què no  hagués mort. 31 Cridà Farahó a Moysèn e  
Ex 13,17  tos vulls [*]. 17 E com Farahó  hagués jaquit lo poble, nostra Senyor no  
Ex 36,30  ço que fosen VIII les taules e que  haguésan XVI colones de argent, II de  
Lv 8,27  e a sos fills. Los quals com ho  haguésan alçat devant Déu, 28 e ell pres- 
Ex 16,32  menjar a vós en lo desert com vos  haguí gitats de terra d’Egipta.” 33 Dix  
Ex 16,16  Culla de açò cascú tant com ne  haja mester a menjar, un almut per cascun  
Ex 21,8 serà liurada, jaquesca-la, mas no  haja poder de vendra-la a pobla strany  
Ex 27,14  de L colzes, 14 [*] e al un lats  haja III colones e altres tants pilars. 15 
Ex 28,34 squelles d’aur, e en l’altra tira  haja quasquavells d’aur e megranes  
Ex 29,2  2 e pa alís e crespel en què no  haja levat, que sia untat de oli [*];  
Ex 29,40 de sèmola neta mesclada ab oli, que  haja masura de la IIII part de I sister, e 
Ex 30,9  posarets sobra aquell timiama que  haja altra conposició, ne oferta ne  
Ex 30,9  ne oferta ne holocaust que  haja altra trampament. 10 E pregarà Aron  
Lv 2,11  sien meys de levat, axí que no hy  haja res [*] ni de mel en so que  
Ex 18,21  Déu, en los quals sia veritat, que  hajan en oy avarísia, e de aquells ordona  
Ex 12,11  los vostros lombos sían sints, e  hajats calsaments en vostres peus e bastó  
Lv 10,10  vostres generacions, 10 per ço que  hajats esiència de triar entre sant e no  
Lv 26,2  vostro. 2 Guardau los disaptes e  hajau tamença a mon santuari. Yo són lo  
Lv 11,23  de les voletaries que solament  hajen IIII peus, sinó aquestes que havem  
Ex 1,19 com nós, e abans que nós venguam ja  han fet elles. 20 E féu Déu bé a les  
Ex 8,11  Déu nostro, 11 e pertir-s’ han les granotes de tu e de la tua casa, e 
Ex 12,7  de lla sanch d’él, e posar-n’ han sobra cascuna porta e en los  
Ex 14,3  torbats en la terra, al desert los  han closos.”, 4 E yo andurayré lo cor d’  
Ex 17,4  no era per un poch alepidar-me- han? 5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyta’t e vé  
Ex 20,5  la quarta generació de aquells qui  han en oy a mi, 6 e fas misericòrdia en  
Ex 30,19  matràs aygua, 19 e levar-se-n’ han Aron e sos fills les mans e los peus  
Ex 32,8  fet a ci un vadell d’escança, e  han adorat e han-li sacreficat, e han  
Ex 32,8  vadell d’escança, e han adorat e  han-li sacreficat, e han dit que aquests 
Ex 32,8 han adorat e han-li sacreficat, e  han dit que aquests són los déus [*], d’  
Ex 32,8  los déus [*], d’Israell, que t’ han tret de terra de Agipta. 9 E altra  
Ex 32,31  que ha pecat contra tu, per ço com  han fet a ells déus d’aur. Perdona’ls  
Ex 35,35  serà son companyó, 35 car abdosos  han la esiència per ço que fàsan la obra  
Lv 1,7 slomat de sos menbres, 7 posar-l’ han sobra l’altar del foch ab scles de  
Lv 1,13  ab aygua e sacrificar-ho- han sobra l’altar en holocaust, e açò és  
Lv 3,11  pendran los sacerdots e posar-l’ han sobra lo foch, e feran oferta a nostre 
Lv 6,11 ’s aquests draps e vastir-se-n’ han d’altres, e pendrà les cendres e  
Lv 11,9 són legudes a vós: tots aquells que  han alles ne scates, axí en mar com en  
Lv 11,12  [*]. 12 Tots aquells que no  han ale ne scata en les ayguas són  
Lv 15,32 32 Aquesta és la ley de aquells que  han malaltia de flux de sperma, e que són  
Lv 15,33  ab fembra, 33 e de aquelles que  han de lur temps e que soféran flux de  
Lv 20,17  e [*] †la† mirerà [*], cosa lega  han feta e horibla; seran morts amendossos 
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Lv 20,17  com lur legesa la un de l’altra  han demostrada, e portaran lur iniquitat.  
Lv 24,14 tendes, e pòsan tots aquells qui hu  han oït les mans sobra son cap, e alapídan 
Lv 26,17 e subjugats sereu en aquells qui us  han en oy, e fugireu nangú no persaguint a 
Lv 26,32  le vostra terra. Spaventar-se- han los anamichs vostres com los  
Lv 26,39  no romendran, entresequar-s’ han en lurs malvestats en la terra de sos  
Lv 26,40  sa són capgirats e lunyats de mi e  han caminat per lo contrari a mi. 41  
Ex 32,8  de la via que mostrist a ells.  Han fet a ci un vadell d’escança, e han  
Lv 20,24 ells, la qual donaré a vosaltres en  haratat, terra corent de let e de mel. Yo  
Lv 14,34 lebrosia en casa de terra de vostra  haretat, 35 vendrà aquell que serà de casa 
Lv 25,46  haureu per sclaus, 46 e ab dret de  haretatja rematreu als suceÿdors e posayr  
Ex 4,10  III dies yo no antandria so que tu  has perlat. E he enpatxada la bocha, e só  
Ex 5,22  Senyor e dix: –Senyor, per què  has apramut lo teu poble, ne per què has  
Ex 5,22  apramut lo teu poble, ne per què  has tramès a mi? 23 Car per ço que yo són  
Ex 5,23  per ço que perlàs en lo teu nom,  has opromut lo teu poble e no l’has  
Ex 5,23  has opromut lo teu poble e no l’ has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E dix  
Ex 7,16  en lo desert; e entrò ara no l’ has volgut oyr. 17 E per ço vet què diu  
Ex 10,29  E respòs Moysèn: –Axí serà fet com  has perlat, que d’equí avant no veuré la  
Ex 14,11  en lo desert, per morir? Per què  has volgut fer açò, que’ns tragueses de  
Ex 15,7  7 e en multitut de la tua glòria  has deposats los adversaris meus. Tu  
Ex 16,3  menjàvam pa en sadolament. Per què  has menats nós en aquest desert, per ço  
Ex 19,23  pujar al munt de Sinaý, car tu  has a ells testimoniejat e’lls has  
Ex 19,23  tu has a ells testimoniejat e’lls  has squivats dient: “Posa térmens prop del 
Ex 23,4  amich o asa arant, retornar-l’ has a ton amich; 5 e si veuràs asa de ton  
Ex 23,5  càrech en tera, [*] ajudar-li- has [*]. »6 [*] 7 [*] E lo sant ne lo just 
Ex 26,9 totes les altres. 9 Ajunyir-les- has de V en V, e axí que lla sisena sia  
Ex 29,3 farina de forment. 3 E posar-ho- has en un canastel, e oferàs-ho; e lo  
Ex 29,7  sobra la sàvana, 7 e gitar-li- has l’oli de untamén sobre son cap, e en  
Ex 29,8 consegreràs ell. 8 E acostar-te- has a sos fills de aquell, e aportar-los 
Ex 29,8  fills de aquell, e aportar-los- has gonelles de li, e senyràs bragués 9 a  
Ex 29,12  la sanch del vadell, e posar-n’ has sobra lo corn de l’altar ab lo teu  
Ex 29,16  cap de aquell, 16 e degollar-l’ has. E pendràs la sanch de aquell, [*]  
Ex 29,17  e sos peus, e posar-los- has [*] sobra son cap, 18 e oferàs tot lo  
Ex 30,5  de fust de satim e cobrir-les- has d’aur. 6 E posaràs, ell devant, l’  
Ex 32,11  tua ira contra ton poble, lo qual  has tret de terra de Agipta en gran  
Ex 33,15-17  a tu. 15-17 [*] –[*] car tu  has trobada gràcia devant mi, e tu matex  
Ex 40,7  altar e lo tabernacle; omplir-l’ has d’aygua. 8 Circundiràs la intrada de  
Lv 2,8  a nostre Senyor e liurar-ho- has en les mans dels sacerdots. 9 E com  
Lv 4,31  pasificables, e perfumar-n’ has sobra l’altar en odor de suavitat al  
Lv 25,10  l’any L, e apellar-l’ has Ramisió a tots los habitadors de lla  
Ex 3,17  de Agipta en terra de Canan,  hateu e amoreu e fariseu e aveu e gebuseu, 
Ex 13,5  en la terra dels cananeus e dells  hateus e dells amoreus e dels eveus e dels 
Ex 33,2 ’n los cananeus e los amoreus e los  hateus e’ls feriseus e’lls eveus e  
Ex 34,11  los amoreus e los cananeus e los  hateus e alls fariseus e’lls eveus e als  
Ex 25,34  34 E en la asta del canalobra  haura IIII poms a manera de nous, e haurà  
Ex 16,4  e cullir-n’ha cascú segons que  haurà master aquell dia, per ço que yo’ls 
Ex 21,19  axí dells metges com del dan que  haurà sostangut. 20 »E qui ferà son serf o 
Ex 21,29 serà quiti de açò; 29 mas si lo bou  haurà costumat de farir hir o ara haurà  
Ex 21,29  haurà costumat de farir hir o ara  haurà III dies, e son senyor ho sàpia e no 
Ex 22,4  4 E si serà trobat ab ell so que  haurà furtat [*], o sia bou o sia assa o  
Ex 25,10  farets, la longuesa de aquella  haurà II colzes [*] d’ampla, I colze e  
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Ex 25,23  feràs taulla de fust de satim, qui  haurà II colzes de lonch, e I colze de  
Ex 25,34 haura IIII poms a manera de nous, e  haurà en ells poms e flor, 35 e [*] sots  
Ex 26,5  5 A cascuna part de la cortina  haurà L anses, ço és, bagues, per ço que  
Ex 26,8 XII cortines, 8 la una de les quals  haurà XXX colzos de lonch e IIII de ampla, 
Ex 26,17  mig. 17 E en los lats de la taulla  haurà II tornets, enaxí que una taulla sa  
Ex 27,1  1 »E feràs altar de satim, lo qual  haurà V colzos de lonch e V d’ampla, así  
Ex 27,1  V d’ampla, así que sia quadrat, e  haurà III colzes d’alt. 2 E les IIII  
Ex 27,11  lata d’argent. 11 E semblantment  haurà en lo lats de tremuntana una cortina 
Ex 27,16  le entrada del pelau o de la cort  haurà la cortina XX colzes, de blau e de  
Ex 27,18  seran d’aram. 18 E lo palau  haurà de longuesa C colzes, d’ampla L  
Ex 30,2  e de fust de satim feràs ell, 2 e  haurà de lonch un colze, e altra d’ampla, 
Ex 30,2  d’ampla, axí que vengue codrat, e  haurà d’alt II colzes [*] los seus corns, 
Lv 6,2  que lli serà feta en fe, e ell l’ haurà rabuda e ell enblarà aquella, o en  
Lv 7,8 oferrà lo sacrifici de l’holocaust  haurà la pell d’aquell, 9 e tot sacrifici 
Lv 11,4  4 E qualquequal ramugarà e  haurà ungla, mas no serà fesa, axí com lo  
Lv 11,10 stanys, menjarets. 10 Aquell qui no  haurà ales ne scata, [*] en les ayguas qui 
Lv 11,21  anirà sobra IIII peus [*]  haurà longuesa detràs per què saltarà  
Lv 11,33  en lo qual alguna cosa de aquells  haurà stat serà ensutzat; per amor de ço  
Lv 12,2  e digues a ells: »Fembra que  haurà consabut per sament, si infentarà  
Lv 13,7  [*]. 7 »E si [*] lo prevera l’ haurà vist [*] la lepra [*] e serà vist  
Lv 13,34 son loch [*], mundarà aquell, e com  haurà levades ses vestadures serà nèdeu.  
Lv 13,45  de l’arbitre dels sacerdots, 45  haurà sa vestimenta depertida e irà ab lo  
Lv 13,47  de lana e de li que lebrós  haurà, 48 en stam e sots regiment de  
Lv 14,48 depertida de lla casa, aprés que la  haurà exelbada, purificarà aquella pus li  
Lv 14,50 fust de cedre e grana [*]. 50 E com  haurà degollat la I perdal en un test  
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 què  haurà jagut levar-s’ha ab aygua e serà  
Lv 15,19  19 »E fembra que de son temps  haurà flux de sanch al cap dell mes, sia  
Lv 16,26  sobra l’altar. 26 »E aquell que  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 20,6  ancantadors e alls ydolàtrechs e  haurà fornicat ab ells, posaré la mia cara 
Lv 20,18 18 »Qui pertisiperà ab fembra [*] e  haurà descuberta la sua legessa e haurà  
Lv 20,18 e haurà descuberta la sua legessa e  haurà uberta la sanch de lla sua font,  
Lv 20,20  pare o ab la muller de son oncle e  haurà descubert la sua vergonya e de sa  
Lv 21,9  si serà trobada ab mal acta e  haurà mal trectat lo nom de son Déu, ab  
Lv 21,17  de la tua sament per companyas que  haurà màcula, no presenta pa al seu Déu 18 
Lv 21,19  o asent gran o nas tort, 19 si  haurà trenquat [*] la mà, 20 si serà  
Lv 21,20  serà geperut, si serà laganyós, si  haurà blanqura en los vulls, si ha  
Lv 21,21 [*], si serà trenquat, 21 nengú que  haurà màcula de la sament de Aron secerdot 
Lv 22,6  coses que sintificades són; e com  haurà lavat la sua carn ab aygua 7 e serà  
Lv 22,20  bous [*] o de cabres; 20 si màcula  haurà, no la preséntan ni serà exceptable. 
Lv 22,22  no serà en ell. 22 Si serà orb, si  haurà trenquat res, si haurà [*] clapes o  
Lv 22,22 serà orb, si haurà trenquat res, si  haurà [*] clapes o ronya [*], no preséntan 
Lv 24,5  d’aquella XII pans que en cadescú  haurà II dellmes, 6 dels qualls de VI en  
Lv 24,20  per dent; aytal farida o nafra com  haurà donat, aytal la sostenrà e de açò  
Lv 24,22  sia palagrí o de son proÿsma que  haurà peccat, car yo són lo Senyor Déu  
Lv 25,29  casa dins los murs de la ciutat  haurà licència de reembra-la dins lo  
Lv 25,30  lo temps de I any. 30 E si no la  haurà ramuda en l’any, serà girada al  
Ex 10,21  de Agipta, tant fosch que a palpar  hauran. 22 E stès Moysès la mà vers al  
Ex 26,21  altres XX taules, 21 e aquestes  hauran antrasí XL colones de argent, II a  
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Ex 26,32  les quals seran cubertes de aur, e  hauran los caps deurats, e staran sobra  
Ex 29,29  santes de què usarà Aron,  hauran los fills de aquell aprés d’ell  
Ex 30,14  Senyor. 14 E tots aquells que  hauran de XX anys amunt donerà lo preu tot 
Lv 7,33 sanch e lo sèu; e los fills de Aron  hauran en lur part la cama dreta. 34 E lo  
Lv 20,5 e tallaré aquell e tots aquells que  hauran consentit en ell en lo fornicament  
Lv 22,9  no múyran en lo santuari com l’ hauran ansutzat. Yo só lo Senyor qui  
Lv 26,43  per los lurs peccats per tant com  hauran meyspresats los meus juýs, e les  
Lv 26,43  los meus juýs, e les mies leys  hauran viltengudes. 44 E emperò com seran  
Ex 13,12 en les tues ovelles, en qualquequal  hauràs mascle consegreràs al Senyor. 13 E  
Ex 23,3  molts no digues santència [*], 3 e  hauràs mercè del poble en plet. 4 »E si  
Ex 29,9 en costuma del setgle. »E aprés que  hauràs untades les mans de aquell, 10  
Ex 30,16 no minvarà. 16 E tota la moneda que  hauràs dels perdonaments dells fills d’  
Ex 33,19  de nostre Senyor devant tu, e yo  hauré mercè de qui volré, e faré  
Ex 12,14  faré la terra de Agipta. 14 E vós  haurets aquell dia en remenbrança e  
Lv 7,24 que seran mortes per altres bèsties  haurets en vostros diversos usos; 25 e si  
Ex 16,23 al Senyor. Totes aquelles coses que  haureu obs demà, feu, e tot ço que deveu  
Lv 19,23  »Quant sereu intrats en la terra e  haureu plentat en aquella arbres portans  
Lv 23,10 en la terra la quall jo us donaré e  haureu saguades les messes, portareu los  
Lv 23,22  [*]. 15-21 [*] 22 »E aprés que  haureu saguades les messes de vostra  
Lv 25,45 nats fóran en vostra terra: aquests  haureu per sclaus, 46 e ab dret de  
Ex 14,5  e dix: –Què volen fer, ne què  havem fet? Per què’lls lexàrem que no  
Ex 29,41  les ofertes, segons les coses que  havem dites, en odor de suavitat, 42 car  
Lv 11,23  hajen IIII peus, sinó aquestes que  havem dites, lunyades sían de vós. 24 »E  
Ex 5,11  en qualqua loch que vós na pugats  haver, e no us serà aminvat res de vostre  
Ex 12,4  serà manor en nombra que no puga  haver anyell, prengua ell son vaý que és  
Ex 22,20  al diabla, sia destrovit. No deu  haver sacrifici sinó Déu. 21-27 [*] 28  
Lv 14,32  lo sacrifici del lebrós qui no pot  haver totes coses en son abundament. 33 E  
Ex 5,21  Farahó e devant sos serfs, car vós  havets mès coltell en sa mà per auciura  
Ex 10,10 anar vós e vostres infants? Per què  havets dupte, ne per què pansats mal? 11  
Ex 12,31  anats sacrificar al Senyor axí com  havets dits. 32 Vostres ovelles e vostros  
Ex 12,32  e vostros bous prenets, axí com  havets perllat. Anats-vos-en e banaÿts 
Ex 19,4  a la casa d’Israell: 4 “Vós metex  havets vist ço que he fet alls agepcians,  
Lv 18,3  la usança de la terra de Agipta on  haveu habitat no fareu; segons la costuma  
Ex 1,15  medrines –de les qualls la una  havia nom Siphorà, e l’altra, Puà–, 16  
Ex 2,10 aquel Moysèn dient: «De l’aygua l’ havia tret.» 11 En aquells dies, aprés que 
Ex 2,11  a sos frares e viu lur aflicció. E  havia un home agepcià que batia un de sos  
Ex 2,12  deçà e dellà, e viu que no hy  havia null hom, [*] aucís lo egepcià e  
Ex 2,13  ’s barelàvan, e dix en aquell qui  havia lo tort: –Per què fers ton proïsma?  
Ex 2,16  del pou. 16 E lo senyor de Median  havia VII filles, les quals vanguéran al  
Ex 4,30 Aron totes les peraules que Déu los  havia perllades a Moysès e féu los senyals 
Ex 4,31  e conaguéran que nostra Senyor los  havia vesitats, als fills d’Iraell e que  
Ex 4,31 vesitats, als fills d’Iraell e que  havia guardada la lur aflicció, e  
Ex 7,10  [*]. 10 [*] E faéran axí com los  havia menat Déu, e gità Aron la vergua  
Ex 7,13  Farahó, e no oyí aquells, axí com  havia dit Déu. 14 Dix Déu a Moysèn: –Greu  
Ex 7,20  -ho axí Moysès e Aron com los  havia manat Déu, e levà la verge e farí  
Ex 7,22  cor de Farahó e no l’oí, axí com  havia manat Déu. 23 E tornà-se’n e  
Ex 8,15 en son cor e no oý aquells, axí com  havia dit [*]. 16 E dix [*] Moysèn: –Parla 
Ex 8,19  de Farahó, e no oý ells, axí com  havia dit Déu a Moysèn. 20 E dix Déu a  
Ex 9,12  de Farahó, e no oí ells, axí com  havia dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu a  
Ex 9,35  anar lo poble d’Israell, axí com  havia dit nostre Senyor [*]. 10,Tit  
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Ex 12,28  fills d’Israell, e faéran axí com  havia manat Déu a Moysès e Aron. 29 E  
Ex 14,11  Diguéran a Moysèn: –Per ventura no  havia sapulcras en Agipta? ¿Per ço som nós 
Ex 14,31 fills d’Israell que ab gran mà los  havia Déu conbatuts contra aquells. Tamé  
Ex 16,18  més; cascú ajustà sagons que  havia obs a son menjar. 19 Dix Moysèn a  
Ex 17,1  en Rabidim, en lo qual loch no  havia aygua que bagués lo poble. 2 E  
Ex 17,16  16 que solament la mà de Déu l’ havia desliurat, e la batalla de Déu serà  
Ex 18,1 Median, sogre de Moysèn, tot ço que  havia fet nostre Senyor a Moysèn e a  
Ex 18,1  Ysraell poble seu, axí com Déu los  havia trets de Agipta, 2 pres Siporà,  
Ex 18,2  muller de Moysèn, la quall ell  havia jaquida, 3 abdós de aquells fills,  
Ex 18,4  en la terra aliena», 4 e l’altra  havia nom Aliètzar, dix: «Déu de mon para, 
Ex 18,8  Moysèn a son sogra tot so que Déu  havia fet a Farahó [*] per amor de  
Ex 18,8  sdevengut a ells en lo camí, e com  havia a ells desliurats nostro Senyor. 9  
Ex 18,9  Jetró per amor del bé que Déu  havia fet a Israell [*], 10 e dix: –Beneÿt 
Ex 18,14  Jetró, son sogra, viu so qu·ell  havia fet [*], dix: –Qu·és açò que tu fas 
Ex 19,7  -los totes les peraules que’lls  havia dites Déu que digués a ells. 8  
Ex 21,3  intrerà, ab aytal n’exirà. E si  havia muller, sa muller isqua ab ell  
Ex 24,8  8 E ell pres la sanch que  havia reservada e scampà-la sobra lo  
Ex 32,14  nostre Senyor, e no féu lo mal que  havia perlat [*]. 15 E tornant, develà  
Ex 32,25  poble era despulat, per ço cor los  havia despulat Aron per rahó de la gran  
Ex 34,4  en lo munt de Sinayí, axí com li  havia menat nostre Senyor, e portà ab si  
Ex 34,29  la sua cara per ço com en companya  havia perlat ab nostre Senyor. 30 E com lo 
Ex 34,32 Israell, alls quals manà tot ço que  havia oÿt de Déu en lo munt de Sinaý. 33 E 
Ex 35,29  lurs dons de què fésan la obra que  havia manada nostra Senyor per mà de  
Ex 36,2  los hòmens ensemps als quals Déu  havia donada saviesa, e encara aquells qui 
Ex 36,15  lo treginat del tabernacle, 15 e  havia cascuna de lonc XXX colzes, e IIII  
Ex 36,22  22 II encastadures –uns tornets–  havia en cascuna de les posts per ço que  
Ex 36,23  del tabernacla. 23 En les quals n’ havia XX de plaga de migjorn contra  
Ex 37,6  clausta tot antorn, de pur aur, e  havia de lonch II colzes e mig, e I colze  
Ex 37,10  féu una taulla de fust de satim, e  havia de lonch II colzes, e de ample I  
Ex 37,12  tot entorn, 12 en la quall orla  havia corona e cercle d’aur [*] tot  
Ex 37,18 poms e flors, 18 VI en cascun lats,  havia III canons, III de una part e III d’ 
Ex 37,19  de una part e III d’altra. 19 E  havia en cascun canó III poms a manera de  
Ex 37,19  e ab liris; e ab l’altra canó  havia atrasí III poms a manera de nous, ab 
Ex 37,25  a la timiana, de fust de satim, e  havia de cascuna cadra I colze, e d’alt  
Ex 38,1  de holocaust de fust de satim, e  havia de cascuna quadra V colzes, e III d’ 
Ex 38,22  lo menament de Moysèn, axí com Déu  havia manat a ell, 23 junyint a ell per  
Ex 39,5  aquelles matexes collors, axí com  havia manat nostre Senyor a Moysèn. 6 E  
Ex 39,14  éran ancastades en aur [*]. 14 E  havia-hy XII pedres entretelladas, on  
Ex 39,17  e vanguéran tro al musclo, e aquí  havia un anell d’aur, 18 [*] e develàvan  
Ex 39,21  la sobirana part contra lo mig, e  havia orlla entorn per ço que no se  
Ex 39,31  los fills d’Israell tot ço que  havia menat nostre Senyor a Moysèn. 32 E  
Ex 39,43  coses éran acabadas axí com  havia manat a ell nostre Senyor. 40,Tit  
Ex 40,27  axí com nostro Senyor Déu  havia manat. 28 E mès lo pitxell, e stec  
Lv 8,9 consegrada en santificació, axí com  havia manat a ell nostre Senyor. 10 E  
Lv 8,29 la consegració en part sua, axí com  havia manat a ell lo Senyor. 30 E pres l’ 
Lv 8,30  e la sanch que sobre l’eltar  havia scampada, e gità-la sobra Aron e  
Lv 20,4  la mia senyoria, lexarà l’hom que  havia donat de la sament sua a Maloch e no 
Lv 24,10  una dona de Israell que enjendrat  havia de un homa agepcià entre los fills  
Lv 24,23  d’Israell, e adugéran aquell que  havia blesmat fora les tendes e ab pedres  
Lv 24,23 faéran los fills d’Israell axí com  havia menat lo Seyor a Moysèn. 25,Tit  
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Ex 2,23 de Israell per rahó del treball que  havían en la obra, e cridàran. E lur crit  
Ex 16,21  matí sengles quarts, aytant com na  havían master a lur obs, e com sa levava  
Ex 32,20  dell munt. 20 E pres lo vadell que  havían fet e cremà’l en foch e molch-lo 
Ex 36,13  les bagues de lles cortines, que  havían cascuna L anses, e axí a cada lats  
Ex 35,23  ho ofaríran a Déu. 23 E si nangú  havie †cassats† ne porpra e color vermelle 
Ex 22,16  algun forçarà verga abans que lla  haya sposada [*] dormirà ab ella, ferà a  
Ex 1,18  açò que no volets fer ço que jo us  he manat? Car vós reservats lurs infants.  
Ex 2,9  -lo’m, e yo logar-te-n’ he. Pres-lo la mara e nodrí l’infant  
Ex 3,8  e dels gepcians, e aportar-los- he de aquella terra en terra bona e  
Ex 4,10  antandria so que tu has perlat. E  he enpatxada la bocha, e só tart de  
Ex 4,11  ha ratut lo veure al sech? No hu  he fet yo? 12 Ara vé, e yo seré en la tua  
Ex 4,12  en la tua boqua e ansenyar-t’ he què perleràs. 13 Aquell dix: –Prech-  
Ex 4,21  veges tots los senyals que t’ he mostrats e que he posats en la tua mà,  
Ex 4,21  senyals que t’he mostrats e que  he posats en la tua mà, e feràs aquells  
Ex 6,5  foren peregrins e stranys. 5 Yo  he oÿt los gemegaments dells fills d’  
Ex 7,1  1 Dix Déu a Moysès: –Vet que yo t’ he ordenat senyor sobre Farahó, e Aron ton 
Ex 9,16  15 [*] 16 E per amor de açò yo t’ he posat, que mostre a tu ma fortalesa e  
Ex 9,27  a Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo  he peccat ara, e nostro Senyor és just, e  
Ex 10,1  a Moysèn: –Entra a Faraó, car yo  he anduraÿt lo seu cor e de sos serfs per  
Ex 10,2  en Agipte, los meus senyals que yo  he fets en ells, sapiats que yo són lo  
Ex 10,16  Moysèn e Aron e dix a ells: –Yo  he peccat [*]. 17 Prech-vos que’m  
Ex 16,12  E perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo  he oÿt lo mermurament dels fills d’  
Ex 19,4  4 “Vós metex havets vist ço que  he fet alls agepcians, ne com vos he  
Ex 19,4  he fet alls agepcians, ne com vos  he portats sobre ales de àguilles, e fiu  
Ex 20,22  d’Iraell: “Vós oÿts que del cel  he perlat ab vós. 23 No farets déus d’aur 
Ex 23,22  la veu d’aquell e faràs ço que  he perllat, yo seré anamich de tos  
Ex 23,23 mon àngell devant tu, e amanar-t’ he a’moreu e a heteu e a fariseu e a  
Ex 28,3  [*] los savis de cor, los quals yo  he complits de sparit de saviesa, que  
Ex 29,35  són. 35 »Totes les coses que  he manadas a tu, feràs sobra Aron e sos  
Ex 31,3  nét de Hur, de trip de Judà, 3 e  he omplit ell de sperit de Déu e de  
Ex 31,6  e de tota diversitat de fusta. 6 E  he donat a ell per companyó Holiab, fill  
Ex 31,6  que faésan totes les coses que yo  he menades a tu: 7 lo tabernacle de  
Ex 32,34  vé e digues en aquest poble ço que  he dit a tu: Vet que lo meu àngell irà  
Ex 33,2  sament daré aquella.” 2 Dar-t’ he per guiador lo meu àngel per ço que  
Ex 33,12 digist los me farias a saber [*], e  he trobada gràcia devant tu. 13 Donchs, si 
Ex 33,15-17  gràcia devant mi, e tu matex  he conagut per nom. 18 E ell dix: –Mostra  
Ex 34,11 est [*]. 11 »Observa tot ço que vuy  he manat a tu, e yo matex gitaré devant la 
Lv 11,2  d’Israell: »Guardats tot ço que  he scrit per ço que sia vostre Déu.  
Lv 17,14 de tota carn en la sanch és. Per ço  he dit als fills d’Israell: La sanch de  
Lv 18,28  senblant manera no vomite [*], con  he vomitat la gent que és stada abans de  
Lv 20,23  aquestes coses faéran, de què les  he abominades. 24 E a vosaltres parle:  
Lv 20,24  Yo són lo Senyor Déu vostro, que  he seperats a vosaltres dels altres  
Lv 20,25  mòvan en la terra que a vosaltres  he mostrat d’éser poluades. 26 »Sereu  
Lv 20,26  sant són yo. Són lo Senyor, e us  he seperats dels altres pobles perquè  
Lv 22,33 que santifique a vosaltres, 33 e us  he trets de la terra de Agipta perquè fos  
Lv 25,38  yo són lo Senyor Déu vostre que us  he aduyt de la terra de Agipta perquè  
Lv 25,42  42 car mos sclaus són, que jo’ls  he trets de lla terra de Agipta [*]. 43  
Lv 25,55  los fills d’Israell, los qualls  he trets de la terra de Agipta. 26,Tit  1  
Lv 26,13 Yo són lo Senyor Déu vostre, que us  he trets de la terra de Agipta [*]. 14  
Lv 26,16  faré a vosaltres: »Vesitar-vos- he leugerament en fretura e ardor, que  
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Lv 26,28  envers vosaltres e coregir-vos- he de VII plagues per vostres peccats, 29  
Lv 26,42  sues, 42 e remenbrar-m’ he de lla amistança e pacta que fermí ab  
Lv 26,45  Déu d’ells, 45 e remenbrar-m’ he de la mia amistança primera quant los  
Ex 13,20  -sa de Sachot e pasàran en  Heasom, en los strems de lla fi del  
Ex 2,7  e cridaré a tu una fembra de lles  hebrees que puga nodrir a tu aquest  
Ex 2,11 que batia un de sos frares, que era  hebreu, 12 e guardà deçà e dellà, e viu  
Ex 21,2  d’Israell: 2 »Si compreràs serf  hebreu, VI anys servescha a tu, e’n lo  
Ex 2,6  ne piatat. Dix: –Dels infants dels  hebreus és aquest. 7 E dix sa germana a  
Ex 2,13 13 E axí en lo segon jorn, e viu II  hebreus qui’s barelàvan, e dix en aquell  
Ex 3,18  diràs a ells: “Lo Senyor, Déu dels  hebreus, apellà a nós, e irem per via de  
Ex 7,16 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels  hebreus, me ha tramès a tu dient: Lexa  
Ex 15,27  salvador teu. 27 E venguéran en  Helim, on ha XII fonts de aygües e LXX  
Ex 16,1  Capítol XVI 1 E moguéran-sa de  Helim, e vench tota la multitut dels fills 
Ex 16,1 lo desert de Sín, lo quall és entre  Helim e Synaý, en lo XV dia del mes aprés  
Ex 20,19  –Parle tu ab Déu, e oyr-t’ hem. No parla Déu ab nós per ço que no  
Ex 9,22  sobra los hòmens e sobra [*] la  herba dell camp, e an tota la terra de  
Ex 9,25  a la fembra, ferí [*], e tota la  herba e tots los arbres de la regió  
Ex 10,12 als lagosts [*], que ménjan tota la  herba que romàs a la padrusca. 13 Astès le 
Ex 10,15  [*], 15 [*]. E fou manjada tota la  herba de la universa terra, e tots los  
Ex 3,8  de let e de mel, al loch de Canan,  heteu e amoreu e fariseu e eeu e gebuseu,  
Ex 23,23  tu, e amanar-t’he a’moreu e a  heteu e a fariseu e a cananeu e a’veu e a 
Ex 12,22  en la sanch, e salpasar-n’ hets lo lindar e abdossos perestatges. E  
Ex 22,31  altras bèstias, mas gitar-les- hets als cans. 23,Tit Capítol XXII 1 »No  
Lv 19,23  arbres portans fruyts, levar-n’ heu los caps dels membres; los brots que  
Lv 23,40  del torrent, e alegrar-vos- heu devant lo Senyor Déu vostre, 41 e  
Lv 25,46  als suceÿdors e posayr-los- heu per tostemps; e los vostres frares  
Lv 26,10  les novelles, lensar-les- heu. 11 Posaré lo meu tabernacle enmig de  
Ex 28,16  16 E feràs ell quadrat en doble, e  heurà un palm de larc e altra palm d’  
Ex 1,1 Egipte ab Jacob, cascú ab sa casada  hi entràran: 2 Rubuèn, Simeon, Leví,  
Ex 2,3  e enpaguntàran-la, e matéran- hi l’infant dins, e posàran-la en la  
Ex 2,5  viu la caxeta en lo riu, tramès- hi una de ses mecipes. E pres la caxeta, 6 
Ex 4,10  –Prech-te, mon Senyor, que no m’ hi trametas, car yo no són bel perler, e  
Ex 16,33  a Aron: –Prin un vaxell e meti- hi aytanta magna com n’hi porà caber en  
Ex 16,33  e meti-hi aytanta magna com n’ hi porà caber en un almut, e stoge’ll  
Ex 22,5  guastarà camp o vinya ab foch, o  hi lexarà sa bèstia per ço que pexa [*]  
Ex 22,14  debilitada e morà, e son senyor no  hi serà present, tangut és de retra; 15  
Ex 24,2 acostarà al Senyor, e aquells no s’ hi acostaran, ne lo poble no hy pug ab  
Ex 32,25  entre los stranys, (per ço com ell  hi consentí). 26 E stech enmig del portal  
Ex 34,34  e com axia devant ell, ell lo  hi tornava, e puys perlava ab los fills d’ 
Ex 36,2  e encara aquells qui de grat s’ hi ofarían obrar, 3 liurà a ells tots los  
Ex 38,29  vestits de argent. 29 E foren- hi oferts LXXIIMªCCCC quintars de aram, 30 
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany- hi son dit e salbusch-na VII veguades  
Lv 5,11  en aquella oli, ne ensens ni n’ hi pos gens, cor per peccat és. 12-13 [*]  
Lv 10,1  lurs ensensers e matéran- hi foch e ensens; e foch strany ofarien  
Lv 14,27  la sua mà sinistra, 27 e banyar- hi-ha lo seu dit dret e gitar-n’ha  
Lv 14,44  [*] 42-43 [*] 44 e con lo sacerdot  hi entrarà e veurà que altra lepra serà  
Lv 16,14  de la sanch del tor e bany- hi son dit e git-na VII veguades devan  
Ex 21,29  si lo bou haurà costumat de farir  hir o ara haurà III dies, e son senyor ho  
Ex 21,36  sabia son senyor que’ll bou faria  hir o ara de III dies e no guardà aquell  
Ex 14,9  [*] e tota la universa host era en  Hiroch contra Beelseon. 10 E com sa  
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Lv 14,6 ab lo fust de cedra e la grana e l’ hisop, tot açò benyaràs en la sanch de ll’ 
Lv 14,52  e ab lo fust e ab la grana e ab l’ hisop. 53 E com haurà lexat anar lo perdal 
Ex 1,19  les egepcianes, car elles matexas  ho saben fer axí bé com nós, e abans que  
Ex 7,6  del mig d’ells. 6 E faéran- ho axí Moysèn e Aron com los manà Déu. 7  
Ex 7,20  fust com de pedra.” 20 E faéran- ho axí Moysès e Aron com los havia manat  
Ex 8,17  terra de Egipta.” 17 E féu- ho axí, car stès Aron sa mà, tanent la sua 
Ex 8,18 ancantadors [*] per adur poys, e no  ho poguéran fer. [*] 19 Diguéran los  
Ex 8,24  demà serà aquest senyal.” 24 Féu- ho lo Senyor axí, e vanguéran mosques molt 
Ex 10,2  aquests senyals en ell, 2 e que tu  ho comtes en les orelles dels fills de  
Ex 10,4  perquè sacrifich a mi? 4 E si no  ho vols fer, vet que yo aduré [*] de terra 
Ex 14,4  que yo són lo Senyor. E feren- ho axí. 5 E fou denunciat al senyor dels  
Ex 16,17  axí’n prenets. 17 E faéran- ho axí los fills de Israell. Collíran-na 
Ex 16,20  stojaren entrò al matí, trobàran- ho vèrmens e pudents; e fo irat contra  
Ex 16,22  de lla multitut, e recomptàran- ho a Moysèn, 23 e ell dix: –Açò és ço que  
Ex 16,23  E so que us sobrerà, stojats- ho entrò a demà. 24 E féran-ho axí com  
Ex 16,24  -ho entrò a demà. 24 E féran- ho axí com los manà Moysèn, e no compodrí  
Ex 17,6  aygua que beurà lo poble. E féu- ho axí Moysèn devant los vells de Israell, 
Ex 18,22  leugera cosa a tu, e los altres  ho poran sofarir. 23 E si tu fas açò, tu  
Ex 21,22  d’ella stimarà e los àrbitres  ho jutgeran. 23 Mas si morà, jutjaràs  
Ex 21,29  o ara haurà III dies, e son senyor  ho sàpia e no’l tenrà ligat e’nclòs, e  
Ex 21,29  bou sia alepidat; e son senyor, si  ho sabia, sia mort. 30 E si remsó serà  
Ex 22,3  que ferà lo furt e no ha de què  ho reta, ell deu éser venut. 4 E si serà  
Ex 22,4  assa o sia ovella, restituesca- ho en doble. 5 E si algú guastarà camp o  
Ex 28,39  sàvena de li e bragués, e faràs- ho de obra brescada d’aur. 40 E feràs als 
Ex 29,3  de farina de forment. 3 E posar- ho-has en un canastel, e oferàs-ho; e  
Ex 29,3 ho-has en un canastel, e oferàs- ho; e lo vadell e los II moltons. 4  
Ex 32,3  e de vostres filles. 3 E faéran- ho axí lo poble aportàran les oralleres a  
Ex 32,4  les oralleres a Aron. 4 E pres- ho de lurs mans e gità-hu en la fornal,  
Ex 35,22  nasals, e tots vaxells d’aur, tot  ho ofaríran a Déu. 23 E si nangú havie  
Ex 35,24 d’aur ni d’argent ni d’aram, tot  ho ofaríran a Déu, e tot lenyam de satim  
Ex 36,22 ’s junyís la una a l’altra; e axí  ho féu en totes les taules del tabernacla. 
Ex 39,42 que manà nostre Senyor a Moysèn axí  ho féran los fills d’Israell. 43 E Moysès 
Lv 1,12  e lo cap e sa frexura, e pòsan- ho sobra la lenya en guisa que ho crem lo  
Lv 1,12  -ho sobra la lenya en guisa que  ho crem lo foch; 13 enperò los budels e  
Lv 1,13  levaran ab aygua e sacrificar- ho-han sobra l’altar en holocaust, e  
Lv 2,8  oferràs a nostre Senyor e liurar- ho-has en les mans dels sacerdots. 9 E  
Lv 3,16  16 pendrà lo sacerdot e cremar- ho-ha en foch sobra l’altar e fer-n’ 
Lv 4,12  [*] 12 [*] e cremar- ho-ha [*], e aquí serà cremat on sòlan  
Lv 5,1  o hu viu o hy fou consent, si no  ho denunciarà portarà la sua iniquitat. 2  
Lv 5,3  sòlan e li serà oblidat e puxes  ho conexerà, digne és de culpa. 4 »Ànima  
Lv 5,15  I moltó net del folch, e qui no  ho porà fer, II sicles sagons lo pes del  
Lv 5,18 Lo qual ador per ell, car no sabent  ho féu, e serà perdonat [*] 19 [*]. 6,Tit  
Lv 7,34  pits de la alçadura [*], e deran- ho a Eron, sacerdot, e als fills de aquell 
Lv 8,27  dreta e a sos fills. Los quals com  ho haguésan alçat devant Déu, 28 e ell  
Lv 8,28  alçat devant Déu, 28 e ell pres- ho de les mans de aquels e perfumà’n  
Lv 9,21  cames dretas depertí Aron e alçà- ho devant Déu axí com manà Moysèn. 22 E  
Lv 10,3 tot lo poble seré santificat. E com  ho oyí Aron, callà. 4 E apellà Misael e  
Lv 10,20  devant los vulls de Déu. 20 E com  ho oyí Moysèn, reebé la satisfacció.  
Lv 12,6  tabernacla del testimoni e donar- ho-ha al sacerdot, 7 que ho ofira devant 
Lv 12,7  donar-ho-ha al sacerdot, 7 que  ho ofira devant Déu e prech per aquella, e 
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Lv 14,35  aquell que serà de casa e fer- ho-ha a saber al prevera e dirà: “Enquax 
Lv 19,6  quant serà restat en lo terç dia  ho cremereu. 7 Si nangú aprés II dies  
Lv 25,25  per raembra aquella, fer- ho pot; 26-27 [*]. 28 [*] e lo posaÿdor  
Lv 25,49  e si ell se porà raembra, fer- ho porà 50 levant del preu lo temps que ha 
Ex 6,18  de Leví, fóran: Aram e Asuar e  Hobron e Ozibal. E los anys de Caad foren  
Ex 31,6  6 E he donat a ell per companyó  Holiab, fill de Achisemon, del trip de  
Ex 36,1  XXXV 1 Faéran, donchs, Bestel e  Holiab e tots los hòmens savis als quals  
Ex 38,23 a ell, 23 junyint a ell per compayó  Holiab, fill de Ochimech, del trip de Dan, 
Ex 35,34  farer 34 ha donat en lo seu cor. E  Holiap, fill de Ahisamech, dell trip de  
Ex 18,12  12 E ofarí Jetró, sogra de Moysèn,  holocaust e sacrifici a Déu. E vench Aron  
Ex 30,9 haja altra conposició, ne oferta ne  holocaust que haja altra trampament. 10 E  
Ex 31,9 e l’altar de la timiama, 9 e de l’ holocaust e tots los vaxells, e’l pitxer  
Ex 35,16  del tabernacle, 16 e la ara de l’ holocaust, e la gratadora de l’aram e ses 
Ex 38,1  Capítol XXXVII 1 E féu altar de  holocaust de fust de satim, e havia de  
Ex 40,6  aquell posaràs l’altar de l’ holocaust. 7 E metràs lo pitxer entre l’  
Ex 40,27 del tabernacle, 27 e l’altar de l’ holocaust en lo vestiari del testimoni. E  
Ex 40,27 del testimoni. E ofaríran en aquell  holocaust e sacrificis, axí com nostro  
Lv 1,3  vostres sacrificis. 3 »E si  holocaust serà la lur oferena [*] de bous, 
Lv 1,4 4 e posarà la mà sobra lo cap de l’ holocaust, e serà pus acceptabla e a ell  
Lv 1,6 la porta del tabernacle. 6 E com lo  holocaust serà scorxat e serà slomat de  
Lv 1,9  aygua; e posarà açò lo sacerdot en  holocaust, car açò és suau odor a nostre  
Lv 1,10  o de moltons o de cabres, l’ holocaust sia de I any, e ofíran-lo sens 
Lv 1,13  -ho-han sobra l’altar en  holocaust, e açò és molt suau odor a  
Lv 1,17 qui és sobra lo foch posada. Açò és  holocaust e oferena de suau odor a nostre  
Lv 4,7  en lo fonament de l’altar de l’ holocaust en lo entrament del tabernacle.  
Lv 4,29  e degol aquella en loch de ll’ holocaust, 30 e prengua lo sacerdot de lla 
Lv 4,30  -na los corns de l’altar de l’ holocaust, e lo romanent git en lo  
Lv 5,7  un per lo peccat e l’altra per l’ holocaust, 8-9 [*]; 10 [*] e pregua  
Lv 6,9 sos fills: »Aquesta és la ley de lo  holocaust: Cremerà en l’altar tota la nit 
Lv 6,12  en ell lenya matí tots dies, e lo  holocaust posat, desobra farà perfum del  
Lv 7,1  VII 1 »Aquesta és la ley de lo  holocaust [*] colpa. »Santa dels sants és, 
Lv 7,2  amor de açò allà on degolaran lo  holocaust sacreficaran per la colpa, e la  
Lv 7,8  qui oferrà lo sacrifici de l’ holocaust haurà la pell d’aquell, 9 e tot 
Lv 7,37  sues. 37 »Aquesta és la ley de  holocaust e del sacrifici per peccat e  
Lv 8,28  e perfumà’n sobre l’eltar de l’ holocaust per so com era consagració e  
Lv 9,2 fill de bou per peccat e I ariet en  holocaust, e cascun sia munde e net, e  
Lv 9,3  d’un any, e sien sens màcula en  holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  
Lv 9,7 sacrificha per ton peccat e ofir l’ holocaust, e pregua per tu e per tot lo  
Lv 9,16  com lo primer. 16 E sacrificà l’ holocaust e féu-lo per son dret. 17 E  
Lv 9,17  -na perfum sobra la ara estés lo  holocaust del matí. 18 E degolà lo bou e  
Lv 9,24  que foch axí de Déu e devorà lo  holocaust e lo sèu que era sobra l’altar. 
Lv 10,19  ofert lo sacrifici per peccat e lo  holocaust devant lo Senyor; a mi és  
Lv 12,6  porterà un anyell de I any en  holocaust e I poll de coloma o de tortra  
Lv 12,8  de coloms, un dells qualls a fer  holocaust, l’altra per peccat, e preguarà 
Lv 15,15  la un per lo paccat e l’altra en  holocaust e pregarà per aquell devant Déu, 
Lv 15,30 un oferrà per peccat e l’altra per  holocaust, e pregarà lo prevera per ella  
Lv 16,3  I toro per peccat e I moltó en  holocaust, 4 e vesta la gonella e bragues  
Lv 16,5  II cabrits per peccat e I moltó en  holocaust; 6 e com aporterà lo tor, orerà  
Lv 16,24  serà axit, aporterà e oferrà son  holocaust e del poble, preguarà axí per si 
Lv 17,8  qui peregrínan ab vós qui oferrà  holocaust o sacrifici 9 e no hu aportarà a 
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Lv 22,18  presentar vulla aquella cosa en  holocaust al Senyor, 19 presentat sia per  
Lv 23,12  anyell sens màculla, de un any, en  holocaust del Senyor, 13 e [*] seran  
Lv 23,36  ell, 36 e per VII dies presentareu  holocaust al Senyor. Lo dia VIII serà gran 
Lv 23,36  festa e molt santa; presentareu  holocaust al Senyor, car és dia de  
Ex 10,25  –¿Tu deràs en nostres sacrificis  holocausts que ofiram al Senyor Déu  
Ex 20,24  de terra, e ofarets sobra aquell  holocausts e sacrificis pacificables, e  
Ex 24,5  dels fills d’Israell, e ofaríran  holocausts e sacreficaren sacrificis  
Ex 32,6  6 E levàran-sa matí e ofaríran  holocausts e hòsties pacificables, e asech 
Lv 4,33  en lo loch on sòlan degollar los  holocausts [*]. 34 [*] e lo romanent git  
Lv 6,25  »En lo loch on sa oféran los  holocausts degoleràs devant Déu, sant dels 
Lv 9,22  les ofertes per peccat e los  holocausts pacificables, devellà, 23 e  
Lv 23,37  en aquelles oblació al Senyor, los  holocausts e sacrificis e ofertes, 38 meys 
Ex 2,12 e dellà, e viu que no hy havia null  hom, [*] aucís lo egepcià e ameguà’l en  
Ex 12,12  nats en la terra de Agipta, de l’ hom entrò a lla bèstia, e [*] faré juhí.  
Ex 12,43  és la relegió de Pasca: »Nangun  hom strany no manuch d’ell, 44 mas tots  
Ex 15,3  ell. 3 Nostra Senyor és axí com  hom combatador, e son nom és Totpoderós.  
Ex 19,12  acostets a les sues fins, car tot  hom qui toquarà al munt morà de mort.” 13  
Ex 21,12 de grat sens moneda. 12 »E qui farà  hom per voler-lo auciura, muyra. 13 E  
Ex 21,13  aquell en les sues mans, meta’l  hom en loch en lo qual no degua fugir. 14  
Ex 21,28  anar franchs. 28 »E si bou ferrà  hom o fembra ab lo corn e moran, sia  
Ex 26,4 sumitat de lles cortines per ço que  hom les puge ajustar ensemps. 5 A cascuna  
Ex 26,5  L anses, ço és, bagues, per ço que  hom puga ajustar la un a l’altra. 6 E  
Ex 26,36  a la porta de la tenda, per on  hom entra en lo tabernacle, de blau e de  
Ex 29,37  e serà sant dels sants, e tot  hom que toquarà aquell serà santificat. 38 
Ex 31,15  és repòs sant a nostre Senyor. Tot  hom qui farà obra en aquell dia morà. 16  
Ex 36,6 que fésan cridar per la host que ni  hom ni fembra no oferís pus al santuari. E 
Ex 37,14  per aquelles baras, per ço que  hom la pogués portar. 15 E aquelles bares  
Lv 13,57  altra veguada [*]; 57 e [*] veurà  hom que en les primeres taques aparà la  
Lv 14,2  –Aquesta és la ley dell lebrós con  hom lo deurà mundar: »Sarà aduyt al  
Lv 15,3 n’és, e en cascun remenbrament que  hom toch la carn de aquell qui decora,  
Lv 18,5  les mies leys e juýs que faent l’ hom viurà. Yo són Senyor. 6 »Nangun hom a  
Lv 18,6 hom viurà. Yo són Senyor. 6 »Nangun  hom a la proÿsma de sanch no s’acosterà  
Lv 20,4  la mia senyoria, lexarà l’ hom que havia donat de la sament sua a  
Lv 22,3  que vendran aprés d’ells: »Tot  hom qui s’acostarà de vostra generació en 
Lv 24,10  beralà’s en les tendes ab un  hom d’Israell, 11 e com blasmàs lo nom  
Lv 24,17  alapidat. 17 »Qui ferirà e metarà  hom, de mort muyra. 18 Qui ferirà ni matrà 
Lv 24,21 ha altra per aquella; que ferirà l’ hom, serà punit. 22 »E agual juý sia entre 
Lv 13,29  car siquatrix és de foch. 29  »Hom o fembra en lo cap del qual o en la  
Lv 20,27 altres pobles perquè fóseu meus. 27  »Hom o dona en los quals ha sparit de  
Lv 21,17  a Moysèn dient: 17 –Digues a Aron:  »Hom de la tua sament per companyas que  
Lv 22,21 la preséntan ni serà exceptable. 21  »Hom que presentarà víctima dels pacífichs 
Lv 24,15  15 Als fills d’Israell parlaràs:  »Hom qui maleyrà lo seu Déu, portarà son  
Ex 21,16  de mort muyra. 16 »E qui amblarà  homa e vendrà aquell [*], muyra. 17 [*] 18 
Ex 21,29 tenrà ligat e’nclòs, e ell auciurà  homa o fembra, lo bou sia alepidat; e son  
Ex 30,38  vostres usos [*], 38 e qualsavulla  homa que ferà semblant odor [*], perirà  
Lv 5,3  si algú tocarà la inmundícia de l’ homa sagons totes les sutzures que  
Lv 13,6  él, cor ronnya és, e sí leverà l’ homa la sua vastimenta [*]. 7 »E si [*] lo 
Lv 15,16  dell flux de la sua sament. 16 »E  homa del qual axirà sament de coit, levar  
Lv 19,20  [*] texida no la vestiràs. 20 »L’ homa si dormirà ab fembra ab pertisipació  
Lv 20,5  5 posaré la mia cara sobra l’ homa aquell e sobre [*] generació, e  
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Lv 24,10  Israell que enjendrat havia de un  homa agepcià entre los fills de Israell,  
Lv 13,40 »[*] 39 [*] e home que és munde. 40  »Homa a qui cauen los cabells dell cap e  
Lv 15,2  –Parlats als fills de Israell [*]:  »Homa qui soferà flux de esperma serà no  
Ex 2,1  Capítol II 1 E aprés açò, exí un  home de la casa de Leví, e pres muller de  
Ex 2,11  e viu lur aflicció. E havia un  home agepcià que batia un de sos frares,  
Ex 2,19  de venir? 19 Ellas diguéran: –Un  home agepcià nos ha defençat de mà dels  
Ex 2,20  20 E ell los dix: –On és aquell  home? Per què’ll lexàs? Apallats-lo per 
Ex 4,11 Déu a ell: –Qui féu la boqua de ll’ home, o qui ha fabregat lo sort o lo mut,  
Ex 7,7 Aron com los manà Déu. 7 Era Moysèn  home de LXXX anys e Aron de LXXXIII com  
Ex 9,25  ço que trobà en los camps, de l’ home entrò a la fembra, ferí [*], e tota  
Ex 32,1  que vàjan devant nós, car aquell  home, Moysèn, que’ns tragué de terra de  
Ex 32,27  diu lo Senyor Déu d’Israell: “L’ home posa coltell a son lats, e anats e  
Ex 33,20  la mia faç, car no pot veura a mi  home que visque. 21 Altra veguada dix:  
Lv 7,21  21 »E qui toquarà la sutzura de l’ home o de lla bèstia o [*] de l’home que  
Lv 7,21 l’home o de lla bèstia o [*] de l’ home que ensutzar pot e mengerà de aquesta 
Lv 13,2  Déu a Moysèn e Aron dient: 2 –Lo  home en lo qual en sa carn o en sa conna  
Lv 13,39  nèdeu. 35-37 [*] 38 »[*] 39 [*] e  home que és munde. 40 »Homa a qui cauen  
Lv 13,44  en la calvva. 44 »E qualquequal  home serà toquat de lebra e serà depertit  
Lv 14,8  que se’n vol al camp. 8 »E com l’ home leverà la sua vestadura, ragua’s  
Lv 14,11  11 E com lo sacerdot purificarà l’ home, steblirà aquell e totes aquestes  
Lv 15,5  él siurà, inmunda és. 5 E si algun  home tocarà lo lit de aquell, lau-sa les 
Lv 15,24  entrò al vespra. 24 E si l’ home jaurà ab ella en lo temps de lla  
Lv 17,3  que manà Déu dient: 3 »Qualquaqual  home dells fills de Israell que [*] la  
Lv 17,9  per ço que ofira a Déu, l’ home aquell serà tallat de son poble. 10  
Lv 1,2  fills d’Israell e digues a ells:  »Home que oferrà de vosaltres a nostre  
Lv 17,8  aprés d’ells. 8 »E a’quells dix:  Home de lla casa de Israell e dells  
Lv 17,10 aquell serà tallat de son poble. 10  »Home qualsavulla de lla casa d’Israell,  
Lv 22,4  lo Senyor. Yo són lo Senyor. 4  »Home de la sament de Aron que serà lebrós 
Lv 22,18 als fills d’Israell. Diràs a ells:  »Home de la casa de Israell e dells  
Ex 7,11 e tornà colobra. 11 E apellà Farahó  hòmens sabents e ancantadors, e faéran alò 
Ex 9,9  terra de Agipta, e serrà sobra los  hòmens e las bèsties de Agipta verolla. 10 
Ex 9,10  feta verola e vexigues en tots los  hòmens e en totes les bèsties. 11 E no  
Ex 9,22 universa terra de Agipta, sobra los  hòmens e sobra [*] la herba dell camp, e  
Ex 10,7 què sofarim nós açò? Lexem anar los  hòmens per ço que sacrifícan al Senyor lur 
Ex 10,11  11 No serà fet axí, mas anats tans  hòmens com vós vullats, e sacraficats a  
Ex 12,37  d’Arammasès en Sachor, DCMª  hòmens sens infants e fembres, 38 e  
Ex 12,42  aquesta dèvan observar tots los  hòmens dells fills d’Israell en lurs  
Ex 13,2  los fills d’Israell, axí és dels  hòmens com [*] bestiars, cor meus sots  
Ex 13,15  de Agipta, dels primers nats dels  hòmens entrò al primer nat de lles  
Ex 14,7  ab si DC caretes triades on anàvan  hòmens conbatens, e totes les altres  
Ex 18,21  21 Donchs, tria de tot lo poble  hòmens poderosos e temens Déu, en los  
Ex 18,21  ordona trebuns e senturions e  hòmens de Les e prínceps de deenes, 22 los 
Ex 21,18  [*], muyra. 17 [*] 18 »Com alguns  hòmens sa berelleran e la un farà a ll’  
Ex 21,22 aquell és. 22 »E si’s baralaran II  hòmens e algú d’ells ferrà fembre prenys  
Ex 25,2  a mi les promísies de tots los  hòmens, e de aquel que ofir volentés  
Ex 32,18  flaquesa, mas yo veg que veu és d’ hòmens cantans. 19 E com ell sa acostàs a  
Ex 32,28  en aquell dia quax XXIII milia  hòmens. 29 E dix Moysèn: –Consacrets les  
Ex 35,22  a les santes vestadures. 22 E los  hòmens e les fembres aportàran braçales e  
Ex 35,29  a les luminàries [*]. 29 Tots los  hòmens e les fembres ab pensa devota  
Ex 36,1  donchs, Bestel e Holiab e tots los  hòmens savis als quals Déus donà saviesa e 
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Ex 36,2  Moysèn a ells, e encara a tots los  hòmens ensemps als quals Déu havia donada  
Lv 6,3 en les quals coses solen peccar los  hòmens, 4 totes coses pensades retrà, 5  
Lv 15,33 e que soféran flux de sanch, e dels  hòmens que jauen ab ellas. 16,Tit Capítol  
Ex 22,31  lo VIII dia retràs a mi aquell. 31  »Hòmens sants serets a mi, e no menjarets  
Ex 18,20  pertanyen a Déu [*], 20 e stablex  homes que ansènyan lo manament de Déu, e  
Ex 22,3 lo sol e s’esdevendrà açò que faça  homey, ell deu morir. E si serà pres  
Ex 28,40  a ells bregués e capels atrasí, a  honor e balesa. 41 E feràs vastir aquestes 
Lv 24,3  vespres al matí davant lo Senyor a  honor e usança per a tostemps en vostres  
Ex 12,16  matexa fastivitat serà faedora  honradament; e no farets nanguna obra  
Ex 28,2  a Aron, frare teu, en glòria e  honrament. 3 E tu perlaràs a [*] los savis 
Lv 19,15  meyspreus la persona del pobra ni  honras la faç del rich [*]. 16 No seràs  
Ex 20,12 lo dia del disapta e santifichà. 12  »Honreràs ton para e ta mara per ço que  
Ex 9,18  18 Vet que jo faré [*] en aquesta  hora ploura pedruscada major e més que no  
Lv 21,23  lo santuari, 23 axí dementra és la  hora que dintra lo vel no entre ne s’  
Ex 17,6  devant, aquí demont la pedra de  Horeb, e ferràs la pedra e’xirà aygua que 
Ex 3,1  ell vench en lo munt de Déu, en  Horep. 2 E nostre Senyor aparech a ell en  
Ex 33,6  Israell lur ornament en lo munt de  Horep. 7 E Moysèn pres son tabernacle e  
Lv 20,17  mirerà [*], cosa lega han feta e  horibla; seran morts amendossos en  
Ex 10,22 vers al cel, e fóran fetes tenebres  horibles en tota la universa terra de  
Lv 18,27  vosaltres, 27 car totes aquestes  horibletats faéran los conreadors de la  
Ex 28,4  són los vestiments que faran:  hosen e efot, e pali e gonela de li  
Ex 28,15  de les pedras. 15 »E feràs a l’ hosen [*] juý obre brodada, axí com la  
Ex 29,5  de li e lo pali de ephot e l’ hosen, †e adobaràs éls en adobament de l’ 
Ex 39,15  per son nom. 15 E feren sobre lo  hosen cadenes d’aur net en doble, 16 e II 
Ex 39,16  anels d’aur sobra los lats de l’ hosen, 17 [*] e vanguéran tro al musclo, e 
Lv 8,8  de ephot, e ab aquells adobà l’ hosen, en lo quall era doctrina e veritat. 
Ex 28,28 feta e romangua la juntura entre l’ hossen e l’ephot, e vet que no’s  
Ex 28,29  noms dels fills d’Israell en lo  hossen del juý sobra son pits com entrerà  
Ex 28,30  enpertostemps. 30 E posaràs en lo  hossen los juýs de doctrina e de veritat  
Ex 35,9  e pedres precioses a adornar lo  hossen e l’ephot. 10 »E qualquequal que  
Ex 39,8  nostra Senyor a Moysèn. 8 E féu l’ hossen de obra noble axí com lo ephot, de  
Ex 39,19  que prenían los II anells de l’ hossen, axí que lo hossen no’s podia  
Ex 39,19  II anells de l’hossen, axí que lo  hossen no’s podia moura. E fou fet axí  
Ex 12,41  en aquell matex dia exí tota la  host de nostre Senyor de lla terra de  
Ex 14,4  en Farahó e’n tota la sua  host, e sebran los agepcians que yo són lo 
Ex 14,7  caretas de Agipta a obs de lla  host. 8 E anduraý nostra Senyor lo cor de  
Ex 14,9  cavalcants [*] e tota la universa  host era en Hiroch contra Beelseon. 10 E  
Ex 14,17  en Farahó, e en tota la sua  host [*]. 18 [*] 19 E moch-sa l’àngell  
Ex 14,28  caretas e tota la cavallaria e la  host de Farahó qui’lls pasaguia, aquí  
Ex 15,4 les caretas de Farahó e tota la sua  host gità en mar, e tots los alets  
Ex 36,6  dix Moysèn que fésan cridar per la  host que ni hom ni fembra no oferís pus al 
Ex 3,22  la fembra a sa vaÿna e a sa  hosta vaxels d’argent e d’aur e  
Ex 32,6  -sa matí e ofaríran holocausts e  hòsties pacificables, e asech-sa lo  
Ex 6,26  de lla terra de Agipte sobra les  hosts, 27 e aquests són aquells qui  
Ex 7,4 plagua en Agipte, e trauré les mies  hosts e lo meu poble, fills d’Israell, de 
Ex 12,17 força del dia aquest traguí vostres  hosts de terra de Agipta, e guardarets lo  
Ex 12,51  de terra d’Egipta per les sues  hosts. 13,Tit Capítol XIII 1 E perlà  
Lv 26,35  quant sereu 35 en la terra dels  hosts; ferà sos disaptas e reposarà en los 
Ex 4,11 o qui ha ratut lo veure al sech? No  hu he fet yo? 12 Ara vé, e yo seré en la  
Ex 16,15  diguéran tots ensemps: «Man  hu?», que vol dir: «Què és açò?», cor no  
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Ex 32,4 4 E pres-ho de lurs mans e gità- hu en la fornal, e féu-sa un vadel  
Ex 32,32  Perdona’ls esta arada. 32 E si no  hu vols fer, rau-ma de ton libre [*]. 33 
Lv 5,1  e serà testimoni que ell so oyí o  hu viu o hy fou consent, si no ho  
Lv 5,16  anadesca-hy la V part e liura- hu al saserdot, lo qual prech per aquell  
Lv 16,12  12 E prengua l’ancenser e unpla- hu de les brasas, e tinent en la mà meta- 
Lv 17,4  o fora la alberguada, 4 e no  hu oferà a la porta del tabernacle per  
Lv 17,9 oferrà holocaust o sacrifici 9 e no  hu aportarà a la porta del tabernacle per  
Lv 20,4  4 [*] lo pobla de lla terra fer no  hu volrà, menyspresant la mia senyoria,  
Lv 24,14  tendes, e pòsan tots aquells qui  hu han oït les mans sobra son cap, e  
Lv 15,3  carn de aquell qui decora, aytala  humor és leig. 4 Tota la strada en la qual 
Ex 17,10  contra Amalech. E Moysèn e Aron e  Hur pujàran sobre lo cap dell coll. 11 E  
Ex 17,12 les dejús ell, e ell seya, e Aron e  Hur sofarían les mans, un deçà e altra  
Ex 24,14  a vós. E romandran ab vós Aron e  Hur, car si entre vosaltres nexeran  
Ex 31,2  Besechel, lo fill de Urí, nét de  Hur, de trip de Judà, 3 e he omplit ell de 
Ex 35,30 nom de Balehel, fill de Urí, nét de  Hur, del trip de Judà, 31 e ha complit ell 
Ex 38,22  Beseleell, fill de Urí, nét de  Hur, del trip de Judà, complí per lo  
Ex 1,5  5 E foren totes les ànimes que  hy entràran de la cuxa de Jacob LXXV. E  
Ex 1,10 e que·ns gitàsan de lla terra e que  hy antràsan ells. 11 E matéran sobra ells  
Ex 2,12 e guardà deçà e dellà, e viu que no  hy havia null hom, [*] aucís lo egepcià e  
Ex 4,3 Senyor: –Gita-la en terra. Ell le  hy gità, e tornà colobra, e fugí Moysèn  
Ex 4,6  –Mit ta mà en ton si. E com la  hy hach mesa, trach-la’n masela,  
Ex 4,7  la mà en ton si. E tornà-la- hy, e trasch-la’n sana [*]. 8 –E si no  
Ex 4,13  dix: –Prech-te, Senyor, que  hy trametas altri. 14 E nostre Senyor  
Ex 7,23  intrà-sa’n en la sua casa, e no  hy posà son cor aquesta veguada. 24 E  
Ex 8,22  en lo qual és lo meu poble, car no  hy seran les mosques, per ço que tu  
Ex 10,23 per III dies, 23 enaxí que nangú no  hy vaÿa son frare ne’s podia moura dell  
Ex 10,26  se n’irà ab nós, axí que no  hy romandrà d’ells una ungla, ni de  
Ex 20,11  e la mar e totes les coses que  hy són, e posà en lo VIIª dia. Per amor de 
Ex 21,34  pach lo preu de aquella bèstia que  hy serà morta. 35 E si algun bou nefrerà  
Ex 22,17  17 E si lo para d’ela no la  hy volia donar per muller, deu-li donar  
Ex 23,11  los pobles de ton poble, e ço que  hy romandrà menjaran les bèsties del camp; 
Ex 24,2  no s’hi acostaran, ne lo poble no  hy pug ab ell. 3 E vench Moysèn e recomtà  
Ex 39,14 ancastades en aur [*]. 14 E havia- hy XII pedres entretelladas, on éran  
Lv 2,1  e git demunt ella oli, e posa- hy ensens, 2 e porta-les als fills de  
Lv 2,11  sien meys de levat, axí que no  hy haja res [*] ni de mel en so que  
Lv 5,1 testimoni que ell so oyí o hu viu o  hy fou consent, si no ho denunciarà  
Lv 5,16  lo dan, e puys anadesca- hy la V part e liura-hu al saserdot, lo  
Lv 6,3  li’n farà alguna calúmnia, 3 o la  hy matrà en cosa perduda o la hy salarà, o 
Lv 6,3  o la hy matrà en cosa perduda o la  hy salarà, o en totes aquestes maneras o  
Lv 13,58  la lepra, sia cremada, 58 e si no  hy aparan, [*] serà munda. 59 »Aquesta és  
Lv 14,47  47 e qui dormirà en aquella o  hy menjarà, leverà la sua vestimenta. 48  
Lv 16,12  brasas, e tinent en la mà meta- hy timiama e ensens [*]. 13 E pos sobra lo 
Lv 25,11  en lo camp les coses que  hy nexeran, e les promícies de lles  
Lv 26,18  si axí no obayreu a mi, anadiré- hy les iniquitats vostres a VII dobles per 
Ex 12,22 farets un salpacer de una menada de  hysop, e mullerets en la sanch, e salpasar 
Lv 14,4  menjar, e fust de cedra, vermell e  hysop. 5 E degol la un dells ocells en un  
Lv 14,51  perdal viu, e lo fust e la grana e  hysop, e en les ayguas vivas atresí, e de  
Lv 18,11  la qual ha engendrada ton para  i és ta germana [*]. 12 »[*] car carn de  
Ex 14,28  que no’n romàs d’ells entrò a  I. 29 E los fills d’Iraell pasàran per la 
Ex 16,36  la magna era de la deena part de  I ephí, so és, sister. 17,Tit Capítol XVII 
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Ex 22,1  e l’auciurà o’l venrà, pach per  I bou V bous, e IIII ovelles per una  
Ex 25,10  haurà II colzes [*] d’ampla,  I colze e mig de altesa. 11 E cobriràs  
Ex 25,23  qui haurà II colzes de lonch, e  I colze de ample, e mig d’alt, 24 e  
Ex 26,16 16 de longuesa de X colzes, e ample  I colze e mig. 17 E en los lats de la  
Ex 26,24  juntes devall tro a damunt, e la  I sa tendrà ab l’altra ab tornets d’aur, 
Ex 28,7  sos stremps, axí que tornen en  I. 8 E la sua texura e tota la sua obra  
Ex 29,1  a ells a sarvir mi, e tu pendràs  I vadell e II moltons nèdeus, 2 e pa alís  
Ex 29,40  que haja masura de la IIII part de  I sister, e vi trempat atratal masura  
Ex 36,21 de la taula de X colzes, e d’ample  I colze e mig. 22 II encastadures –uns  
Ex 37,1 colzes e mig [*] d’ampla, e d’alt  I colze e mig. E cobrí-la d’aur pur, de 
Ex 37,6 e havia de lonch II colzes e mig, e  I colze e mig d’ample. 7 E féu II  
Ex 37,10  de lonch II colzes, e de ample  I colze, e d’alt I colze e mig; 11 e  
Ex 37,10  e de ample I colze, e d’alt  I colze e mig; 11 e cobrí-la d’aur pur. 
Ex 37,25  de satim, e havia de cascuna cadra  I colze, e d’alt II colzes, e en cascun  
Ex 39,9 9 e fo codrat e dobla, de masura de  I palm, 10 e posà en IIII tires pedres  
Lv 1,10  o de cabres, l’holocaust sia de  I any, e ofíran-lo sens màcula, 11 e sia 
Lv 5,6  panitència per lo peccat 6 e ofira  I anyell dell folch o una cabra, e orerà  
Lv 5,11  la Xª part d’un ephí, ço és,  I sester, de cèmola, e no meta en aquella  
Lv 5,15  paccarà, ofira per son paccat  I moltó net del folch, e qui no ho porà  
Lv 8,2 un vadell per peccat e II moltons e  I canastell de pa alís, 3 e ajusteràs tot  
Lv 9,2  un vadell fill de bou per peccat e  I ariet en holocaust, e cascun sia munde e 
Lv 9,3  “Prenets un cabrit per peccat e  I vadell e un anyell d’un any, e sien  
Lv 12,6  o per filla, porterà un anyell de  I any en holocaust e I poll de coloma o de 
Lv 12,6  un anyell de I any en holocaust e  I poll de coloma o de tortra per peccat a  
Lv 14,10  que sia mesclada ab oli, e  I sister de oli. 11 E com lo sacerdot  
Lv 14,50  [*]. 50 E com haurà degollat la  I perdal en un test sobre aygües vives, 51 
Lv 16,3  Aron a lla santedat, que oferrà  I toro per peccat e I moltó en holocaust,  
Lv 16,3  que oferrà I toro per peccat e  I moltó en holocaust, 4 e vesta la gonella 
Lv 16,5  d’Israel II cabrits per peccat e  I moltó en holocaust; 6 e com aporterà lo  
Lv 19,21  porta del tebernacle del testimoni  I anyell, 22 e preguarà per ell lo  
Lv 25,29  de reembra-la dins lo temps de  I any. 30 E si no la haurà ramuda en l’  
Lv 4,27  [*] 27 »E si ànima peccarà per  ichnorància del pobla de lla terra, ço és, 
Lv 26,41 entrò a tant que’s don vergonya la  icnocenta pensa lur. »E levors pregaran  
Ex 21,19  e irà defora sobra son bastó, serà  ignocent aquell qui’l farí, emperò que  
Ex 34,7 peccat, e nengú devant tu per si és  ignocent, que rets les iniquitats dels  
Lv 4,2  de Israell: »Ànima com pecarà per  ignorància de sacrifici e de tos menaments 
Lv 4,13 coŀlació de Israell sa ignorava per  ignorància faent so que és contra lo  
Lv 5,17  a ell. 17 »Ànima si pecarà per  ignorància e ferà una de les coses que  
Lv 4,13  si tota la coŀlació de Israell sa  ignorava per ignorància faent so que és  
Ex 1,15  de cor. 15 Dix lo rey de Egipte a  II juÿes medrines –de les qualls la una  
Ex 2,Tit  restaurats-la. 2,Tit Capítol  II 1 E aprés açò, exí un home de la casa  
Ex 2,13  13 E axí en lo segon jorn, e viu  II hebreus qui’s barelàvan, e dix en  
Ex 4,9 sagon. 9 E si no’t creuran per los  II senyals ne oyran la tua veu, prin la  
Ex 16,5  o no. 5 E en lo die VI colían-na  II tants de asò que solían cullir per  
Ex 18,6 Jetró, venc a tu ab la muller tua e  II fills teus ab ella. 7 Lo qual axí de  
Ex 21,21 crim; 21 mas si sobraviurà un dia o  II, no serà tangut a pena, car la moneda  
Ex 21,22 de aquell és. 22 »E si’s baralaran  II hòmens e algú d’ells ferrà fembre  
Ex 22,7 ladra serrà trobat, deu-ne smenar  II tans; 8 e si no serà atrobat lo ladra,  
Ex 22,9  e aquell qui dirà lo jutja smenerà  II tants a son companyó. 10-13 [*] 14 »E  
Ex 24,12  lo munt e stà aquí, e donaré a tu  II taules de pedra e la ley e los  
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Ex 25,10  la longuesa de aquella haurà  II colzes [*] d’ampla, I colze e mig de  
Ex 25,12  sobra IIII angles de la archa:  II sercles sían en la un lats, e II, en l’ 
Ex 25,12  II sercles sían en la un lats, e  II, en l’altra. 13 E faràs barras de fust 
Ex 25,14  14 e pasaràs la una barra per los  II secles d’or de la un lats, e l’altra  
Ex 25,14  de la un lats, e l’altra per los  II sercles de l’altra, e ab aquestes  
Ex 25,22 tu desobra la clausta, d’entre les  II ales dels xerobins que seran sobra la  
Ex 25,23  taulla de fust de satim, qui haurà  II colzes de lonch, e I colze de ample, e  
Ex 25,35 ells poms e flor, 35 e [*] sots les  II astes en III lochs, que són ensemps VI, 
Ex 26,17 17 E en los lats de la taulla haurà  II tornets, enaxí que una taulla sa puga  
Ex 26,19  de argent, de lles quals metràs  II desots cascuna taulla e en cada angle.  
Ex 26,21  antrasí XL colones de argent,  II a cascuna taula. 22 E de la part del  
Ex 26,23 devers levant faràs VI taules, 23 e  II taules faràs que sían ajustades en l’  
Ex 26,24  l’altra ab tornets d’aur, e les  II taules que en los angles són posadores  
Ex 26,25 e lurs colones de argent seran XVI,  II per cascuna taula. 26 »E feràs barras  
Ex 27,6  barres a l’altar de fust de setim  II, les qualls cobriràs de launes d’aram, 
Ex 28,9  e de li tortís. 9 »E pendràs  II pedras de unicle e scriuràs, ço és,  
Ex 28,14 13 E feràs encastaments d’aur 14 e  II cadenas d’aur net, la una tan gran con 
Ex 28,27  dels musclos e defora. 27 E faràs  II anels d’aur e metràs-los abdós sobra 
Ex 29,1  sarvir mi, e tu pendràs I vadell e  II moltons nèdeus, 2 e pa alís e crespel  
Ex 29,3  e oferàs-ho; e lo vadell e los  II moltons. 4 Presentaràs Aron e sos fills 
Ex 29,38 l’altar cascun dia continuadament:  II moltons de II anys, 39 un al matí e  
Ex 29,38  dia continuadament: II moltons de  II anys, 39 un al matí e altra al vespra  
Ex 30,2  que vengue codrat, e haurà d’alt  II colzes [*] los seus corns, 3 e cobriràs 
Ex 30,4  a ell sercle d’aur entorn 4 e  II anelles d’aur sots lo sercle per  
Ex 31,18  hach complides aquestes peraules,  II taules [*] de pedra scrites del dit de  
Ex 32,15  develà Moysèn del munt portant les  II taules del testimoni en la mà, escrites 
Ex 34,1  1 E dix Déu a Moysèn: –Talla a tu  II taulles de pedra aytals com les  
Ex 34,4  pastúran en aquell munt. 4 E tellà  II taulles de pedra aytals com les altres  
Ex 34,29  Moysèn del munt de Sinaý, tania  II taules del testimoni, e no sabia que  
Ex 36,22  e d’ample I colze e mig. 22  II encastadures –uns tornets– havia en  
Ex 36,24  24 ab XL colones de argent,  II a cascuna post [*], là on tarminava l’ 
Ex 36,26 taulles 26 ab XL colones de argent,  II per cascuna part de la taulla. 27-28  
Ex 36,30 que haguésan XVI colones de argent,  II de cascuna part. 31 E féu barras de  
Ex 37,1  de fust de setim, e hach de lonch  II colzes e mig [*] d’ampla, e d’alt I  
Ex 37,3  IIII anelles d’aur per angles,  II anelles en cascun lats. 4 E féu bares  
Ex 37,6  de pur aur, e havia de lonch  II colzes e mig, e I colze e mig d’ample. 
Ex 37,7  e I colze e mig d’ample. 7 E féu  II xerobins de pur aur, los quals posà a  
Ex 37,10  de fust de satim, e havia de lonch  II colzes, e de ample I colze, e d’alt I  
Ex 37,25  de cascuna cadra I colze, e d’alt  II colzes, e en cascun angla axia un corn. 
Ex 37,27  una corona de aur tot entorn, ab  II anells d’aur sobra la corona per cacun 
Ex 39,4  colors sots son ragiment, 4 e  II orles ensemps ajustades de cascun lats  
Ex 39,6  Senyor a Moysèn. 6 E aparallà  II pedras de unicla encastades en aur, e  
Ex 39,16  cadenes d’aur net en doble, 16 e  II ganxos que tenían II anells d’aur, e  
Ex 39,16 en doble, 16 e II ganxos que tenían  II anells d’aur, e posàran II anels d’  
Ex 39,16  tenían II anells d’aur, e posàran  II anels d’aur sobra los lats de l’  
Ex 39,19  tanbé cadenas que prenían los  II anells de l’hossen, axí que lo hossen  
Lv 2,Tit odor a nostre Senyor. 2,Tit Capítol  II 1 »Ànima com aporta sacrifici a nostre  
Lv 3,15  tots los menbres vidals, 15 e los  II lombes ab lo fetge, que és sobra  
Lv 5,7  E si no porà ofarir bestiar, ofira  II tortres o II coloms a nostre Senyor, un 
Lv 5,7  ofarir bestiar, ofira II tortres o  II coloms a nostre Senyor, un per lo  
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Lv 5,11  »E si no basta son poder de ofarir  II tortres o II coloms, ofira per son  
Lv 5,11  son poder de ofarir II tortres o  II coloms, ofira per son peccat la Xª part 
Lv 5,15  del folch, e qui no ho porà fer,  II sicles sagons lo pes del santuari, 16 e 
Lv 8,2  de l’oli e un vadell per peccat e  II moltons e I canastell de pa alís, 3 e  
Lv 12,5 infanterà fembra, serà no nèdea per  II setmanes, entorn lo gitament de les  
Lv 12,8 son poder que puga ofarir [*], sien  II tortres o II polls de coloms, un dells  
Lv 12,8  puga ofarir [*], sien II tortres o  II polls de coloms, un dells qualls a fer  
Lv 14,4 que serà purificat que ofira per si  II perdals vius los quals són leguts de  
Lv 14,10  10 »E en lo dia VIII prengua  II anyels nèdeus e una ovella de un any  
Lv 14,49  la purificació de aquella prengua  II perdals e fust de cedre e grana [*]. 50 
Lv 15,14  munde. 14 E en lo VIIIè dia pendrà  II tortres o II pols de coloms, e devant  
Lv 15,14 en lo VIIIè dia pendrà II tortres o  II pols de coloms, e devant Déu ell vendrà 
Lv 15,29  e en lo VIII dia oferà al sacerdot  II tortres o II polls de coloms a lla  
Lv 15,29  dia oferà al sacerdot II tortres o  II polls de coloms a lla porta dell  
Lv 16,5  la multitud dels fills d’Israel  II cabrits per peccat e I moltó en  
Lv 16,7  per la sua casa. 7 E ferà star los  II cabrits devant Déu a la porta del  
Lv 19,7  dia ho cremereu. 7 Si nangú aprés  II dies menjarà de aquella, serà  
Lv 19,19  diverses levors. La vestedura [*]  II fills [*] texida no la vestiràs. 20 »L’ 
Lv 23,13  13 e [*] seran presentats ab ell:  II delmes de sèmola comolta ab olli en  
Lv 24,5  XII pans que en cadescú haurà  II dellmes, 6 dels qualls de VI en VI deçà 
Ex 2,2  ell molt bel, e amaguàran-lo per  III mesos. 3 E com més no·l poguésan  
Ex 3,Tit  e desliurà’ls. 3,Tit Capítol  III 1 Moysès guardava e paxia les ovelles  
Ex 3,18  apellà a nós, e irem per via de  III dies per lo desert per ço que  
Ex 4,10  yo no són bel perler, e de aquests  III dies yo no antandria so que tu has  
Ex 5,3  nós per ço que anem la via de  III dies per lo desert e que sacrificham  
Ex 8,27  Nós irem per lo desert andadura de  III dies. Aquí sacrificarem al Senyor Déu  
Ex 10,22  la universa terra de Agipta per  III dies, 23 enaxí que nangú no hy vaÿa  
Ex 15,22 se’n en lo desert de Sur, e anàran  III dies per lo desert, e no trobàran  
Ex 21,29  costumat de farir hir o ara haurà  III dies, e son senyor ho sàpia e no’l  
Ex 21,36  que’ll bou faria hir o ara de  III dies e no guardà aquell son senyor,  
Ex 23,17  ajustaràs tos fruyts del camp. 17  »III veguades en l’any aparrà tot mascle  
Ex 25,32  32 VI canas axiran de son lats,  III de lla un lats e III de l’altra; 33  
Ex 25,32  de son lats, III de lla un lats e  III de l’altra; 33 III poms a manera de  
Ex 25,33  lla un lats e III de l’altra; 33  III poms a manera de nou en la una cama, e 
Ex 25,35 flor, 35 e [*] sots les II astes en  III lochs, que són ensemps VI, que axían  
Ex 27,1 ampla, así que sia quadrat, e haurà  III colzes d’alt. 2 E les IIII torres  
Ex 27,14  L colzes, 14 [*] e al un lats haja  III colones e altres tants pilars. 15 [*]  
Ex 34,23 raemí en aquell temps de l’any. 23  »III veguades en l’any aperrà tot mascle  
Ex 34,24  ’t devant nostre Senyor ton Déu  III veguades en l’any. 25 »No degollaràs  
Ex 37,18  flors, 18 VI en cascun lats, havia  III canons, III de una part e III d’  
Ex 37,18  en cascun lats, havia III canons,  III de una part e III d’altra. 19 E havia 
Ex 37,18 havia III canons, III de una part e  III d’altra. 19 E havia en cascun canó  
Ex 37,19 d’altra. 19 E havia en cascun canó  III poms a manera de nous, ab flors  
Ex 37,19  e ab l’altra canó havia atrasí  III poms a manera de nous, ab flors  
Ex 38,1 havia de cascuna quadra V colzes, e  III d’alt, 2 dell quall axían corns en  
Ex 38,14  14 e les colones de XV colzes,  III de lurs fonaments, una a cascun lats  
Ex 38,15  cortines ab XV colzos de lonch, e  III colones ab sos fonaments. 16 Atrasí  
Lv 3,Tit  sacrifici és a Déu. 3,Tit Capítol  III 1 »E si degolladura de pacificament  
Lv 14,10 e una ovella de un any sens taqua e  III deenes de sèmolla en sacrefici, que  
Lv 25,21  lo VI any, e ferà fruyt de  III anys, 22 e sembrareu l’any VIII e  



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

385 
 

Ex 4,Tit e despulerets Agipta. 4,Tit Capítol  IIII 1 E respòs Moysès e dix: –No creuran  
Ex 22,1 ’l venrà, pach per I bou V bous, e  IIII ovelles per una ovella. 2 E si serà  
Ex 25,12  d’or, los quals posaràs sobra  IIII angles de la archa: II sercles sían  
Ex 25,25  un sercle que l’aur romendrà de  IIII dits d’alt, e sobra aquella feràs  
Ex 25,26  altra corona d’aur. 26 E feràs  IIII sercles d’or, e posaràs aquells en  
Ex 25,26 sercles d’or, e posaràs aquells en  IIII angles de aquexa matexa taulla, per  
Ex 25,34 34 E en la asta del canalobra haura  IIII poms a manera de nous, e haurà en  
Ex 26,2  de XXVIII colzes, e la amplesa, de  IIII colzos. Totes les cortines seran de  
Ex 26,8  quals haurà XXX colzos de lonch e  IIII de ampla, e de aquesta masura seran  
Ex 26,32  lo qual cobriment penjaràs devant  IIII colones de fust de satim, les quals  
Ex 26,32  los caps deurats, e staran sobra  IIII colones d’ergent. 33 Serà ensarat  
Ex 27,2  e haurà III colzes d’alt. 2 E les  IIII torres dels IIII angles seran  
Ex 27,2  d’alt. 2 E les IIII torres dels  IIII angles seran cubertes de aram. 3 E  
Ex 27,16  brodada. Les sues colones seran  IIII, e lurs pilars, atretans. 17 Totes  
Ex 29,40  ab oli, que haja masura de la  IIII part de I sister, e vi trempat  
Ex 36,15 havia cascuna de lonc XXX colzes, e  IIII d’amplla, e totes axí éran de una  
Ex 36,36  brodada, vayra e destinta, 36 e  IIII colones [*], ab lurs capitells tots  
Ex 37,3  un sercle d’aur entorn, 3 e fermà  IIII anelles d’aur per angles, II anelles 
Ex 37,12  d’aur [*] tot entorn, de ampla de  IIII dits [*]. 13 [*] angles a manera de  
Ex 37,13 dits [*]. 13 [*] angles a manera de  IIII peus 14 [*] que passàs per aquelles  
Ex 38,5  [*] de aram [*]; 5 e féu desota  IIII anells [*] per los qualls pesasen per 
Ex 39,10  de masura de I palm, 10 e posà en  IIII tires pedres precioses en ell. En lo  
Lv 11,20  20 »E totes volotaries anant sobra  IIII peus serà abominabla a vós. 21 E  
Lv 11,21 a vós. 21 E qualquequal anirà sobra  IIII peus [*] haurà longuesa detràs per  
Lv 11,23  les voletaries que solament hajen  IIII peus, sinó aquestes que havem dites,  
Lv 4,Tit  sobra l’altar. 4,Tit Capítol  IIIIº 1 E parlà Déu a Moysèn e dix: 2  
Ex 25,37  sobre lo canalobra per so que  iŀlumínan sobra la part de se cara. 38 E  
Ex 35,8  [*], e fusts de setim, 8 e oli per  iŀluminar e a cuynar e a confagir los  
Ex 27,21  que és penjada sobra lo testament.  Iŀlumineran ella Aron e sos fills, axí que 
Lv 10,6 que sobra tota la coŀleció no isqua  indigneció. Los vostres frares e totes les 
Ex 1,16  en temps de lur perir, si serà l’ infant mascle, ociets-lo, e si serà  
Ex 2,3  -la, e matéran-hi l’ infant dins, e posàran-la en la rebegina 
Ex 2,6 caxeta, 6 e com la obrísan véran l’ infant que plorava. Hach-ne piatat. Dix: 
Ex 2,7 hebrees que puga nodrir a tu aquest  infant. 8 Ella li dix: –Vé. Anà tantost la 
Ex 2,9  la filla de Farahó: –Prin aquest  infant e nodrex-lo’m, e yo logar-te- 
Ex 2,9 n’he. Pres-lo la mara e nodrí l’ infant [*]. E dix la filla de Farahó:  
Lv 12,3 3 e en lo dia VIII sia circuncís l’ infant. 4 E ella starà en la sanch de la  
Ex 2,5  sobra la riba del flum. Com la  infanta viu la caxeta en lo riu, tramès- 
Lv 21,14  ne publicha no la pendrà, sinó  infanta de son poble. 15 No mescla la  
Ex 2,22  per muller, 22 la quall consabé e  infantà fill, lo quall apellà Garson  
Ex 6,20  muller Jacobech, sa tia, la qual  infantà a ell Aron e Moysèn e Marian.  
Ex 21,4 E si son senyor darà a ell muller e  infantarà fills o filles, la muller e sos  
Ex 2,17 les. E levà’s Moysès e defensà les  infantas e abeurà les ovelles. 18 Com  
Lv 12,5  dies de lla sua purgació. 5 »E si  infanterà fembra, serà no nèdea per II  
Ex 1,16 manant a elles: –Quant vós levarets  infants a les juÿes en temps de lur perir, 
Ex 1,17  d’ell, ans conservàran lurs  infants. 18 E lo rey féu-les-se vanir  
Ex 1,18 us he manat? Car vós reservats lurs  infants. 19 Responguéran les fembres: –[*] 
Ex 2,6  Hach-ne piatat. Dix: –Dels  infants dels hebreus és aquest. 7 E dix sa 
Ex 8,11  tu e de la tua casa, e dells teus  infants e dell teu poble, emperò ells  
Ex 10,9  –Ab nostres mullers e ab nostres  infants irem, e ab tot nostre bastiar e ab 
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Ex 10,10  –[*] Com lexaré anar vós e vostres  infants? Per què havets dupte, ne per què  
Ex 10,24  vostres arnès romànguan, e vostras  infants [*]. 25 Dix Moysès: –¿Tu deràs en  
Ex 12,37  en Sachor, DCMª hòmens sens  infants e fembres, 38 e companyes e  
Ex 21,4  fills o filles, la muller e sos  infants seran del senyor, e ell exirà per  
Lv 12,2  que haurà consabut per sament, si  infentarà mascle serà no neda per VII  
Ex 23,25 tos pans e tes aygües, e que leu la  iniquitat de mig de tu. 26 No serà  
Ex 28,43  en lo santuari, per ço que en  iniquitat de la cosa no múyran. Costuma de 
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà la sua  iniquitat. 2 »Ànima que tocarà alguna cosa 
Lv 5,17  la cosa dell peccat per la sua  iniquitat, 18 ofira un moltó net del folch 
Lv 10,17  dat a vós que portets multitut de  iniquitat e que preguets per aquella a  
Lv 17,16  e lo cors, portarà la sua  iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E parlà  
Lv 20,17  han demostrada, e portaran lur  iniquitat. 18 »Qui pertisiperà ab fembra  
Ex 20,5  Déu, fort e jelós, qui vesit les  iniquitats dells paras en los fills en la  
Ex 28,38  lo front de Aron, e portarà les  iniquitats d’aquells qui oferaran, e  
Ex 34,7 tu per si és ignocent, que rets les  iniquitats dels pares en los fills e sobre 
Ex 34,9  e tolràs-nos les nostres  iniquitats e nostres peccats, e poceiràs- 
Lv 26,18  no obayreu a mi, anadiré-hy les  iniquitats vostres a VII dobles per los  
Ex 5,16  obra nos és manada fer. Som batuts  injustament, e fet contra lo teu poble. 17 
Lv 19,15  són lo Senyor. 15 »No [*] jutjaràs  injustament. No meyspreus la persona del  
Lv 19,5  Yo són lo Senyor Déu vostro. 5 »Si  inmolareu víctima dels pacífichs al Senyor 
Lv 22,29  un dia ab los seus fills. 29 »E si  inmolareu víctima per retre gràcias al  
Lv 14,36  per ço que tota no sia feyta  inmunda de la cosa que en la casa és, e  
Lv 14,57  què’s puxa conèxer que és munda o  inmunda. 15,Tit Capítol XV 1 E perlà Déu a 
Lv 15,4 ell dormirà, e en la qual él siurà,  inmunda és. 5 E si algun home tocarà lo  
Lv 15,9  9 E lo siti en què ha sagut és  inmunda. 10-12 [*] 13 »E si serà sanat  
Lv 20,25  donchs, la bèstia munda de lla  inmunda e l’ocel nèdeu del no nèdeu,  
Lv 22,4  a tant que sia guarit. Qui tocarà  inmunda sobra cosa morta de la qual ix  
Lv 22,5 qui tocarà graponant o nanguna cosa  inmunda, [*] del qual és sutza, 6 serà  
Lv 7,19  que tocarà en nanguna cosa que sia  inmunde no sia menjada, mas sia cremada a  
Lv 11,40  mortaÿna tocarà [*]. 40 [*] serà  inmunde entrò al vespre. 41 »E tot ço que  
Lv 13,8  prevere 8 e comdepnar-l’ha per  inmunde, si a ell serà vist. 9-23 [*]  
Lv 13,55  mundada és, e si no és axí  inmunde és: la sua vestimenta sia cremada  
Lv 14,40  aquelles fora la ciutat en lo loch  inmunde, 41 e la casa ferà raura de dins  
Lv 14,44  perseverant en aquella, la casa és  inmunde. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,45  sia gitada fora la posada en loch  inmunde. 46 »E qualquequal intrerà en la  
Lv 14,46  la casa dementra és tenquada, serà  inmunde entrò al vespra; 47 e qui dormirà  
Lv 15,16  s’ha lo cors tot ab aygua, e serà  inmunde entrò al vespra. 17 [*] 18 E la  
Lv 15,27  e ell, levat ab aygua, serà  inmunde entrò al vespra. 28 »E si seserà  
Lv 22,6  [*] del qual és sutza, 6 serà  inmunde fins al vespra e no manjarà de  
Lv 11,4  menjarets de aquelles, e entre les  inmundes reputats aquella. 5 »E lo conill, 
Lv 19,23 membres; los brots que brótan seran  inmundes a vosaltres, no menjareu d’  
Lv 5,2  reptilla, e serà oblidada la sua  inmundícia, mala és e deu éser lexada. 3  
Lv 5,3 éser lexada. 3 »E si algú tocarà la  inmundícia de l’homa sagons totes les  
Lv 22,3 de Israell al Senyor en lo quall ha  inmundícia, perirà devant lo Senyor. Yo  
Lv 16,19  ell e santificarà ell de totes les  inmundícies dells fills d’Israell. 20-22  
Lv 19,7  serà spaventabla e tengut de  inpiatat; 8 [*] car la cosa santa dell  
Ex 8,1  Capítol VIII 1 Dix Déu a Moysèn:  –Intra a Farahó e digues a ell: “Açò diu  
Ex 7,23  manat Déu. 23 E tornà-se’n e  intrà-sa’n en la sua casa, e no hy posà 
Lv 16,23  que primerament portava com  intrà en lo santuari, e lexarà-les aquí, 
Ex 38,8  a la porta del tabernacle, a la  intrada. 9 E [*] era la tenda en la plaja  
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Ex 38,15  15 E de la altra part de la  intrada del tabernacle féu cortines ab XV  
Ex 38,26 fetes les colones del santuari e la  intrada, a on penjava lo vel de la  
Ex 38,30  fóran fets los fonaments de la  intrada del tabernacle del testimoni, e l’ 
Ex 38,31 les staques de la cort e de lla sua  intrada. 39,Tit Capítol XXXVIII 1 E de  
Ex 40,8 -l’has d’aygua. 8 Circundiràs la  intrada de la tenda e la plaça de aquella. 
Lv 3,2 sacrifici, e degollarà aquell en la  intrada del tabernacle, e los fills de  
Lv 3,13 e degol-la en lo tabernacla en la  intrada del testimoni, e los fills de Aron 
Ex 40,33  Senyor omplí aquell. 33 E no podia  intrar Moysèn en la tenda de la amistança, 
Lv 14,48  vestimenta. 48 »E com lo prevera  intrarà en la casa e veurà la lepra  
Ex 28,43 usaran aquells Aron e sos fills con  intraran en lo tabernacle del testamén e  
Ex 14,23  E los agepcians persaguían-los e  intràran aprés ells, e tots los cavalcants 
Ex 14,23  de Farahó e totes les caretas  intràran per mig de lla mar. 24 E com fou  
Ex 15,22  fills d’Israell de la Mar Roja, e  intràran-se’n en lo desert de Sur, e  
Ex 40,30  fills ses mans e sos peus 30 com  intràran dejús lo traginat de la covinença 
Ex 18,7 ab peraules pacificables. Com fóran  intrats en lo tabernacle, 8 comptà Moysèn  
Lv 19,23  -li son peccat. 23 »Quant sereu  intrats en la terra e haureu plentat en  
Lv 20,22  terra no us vomita en la qual sou  intrats e deveu habitar. 23 No vullau  
Lv 25,2  de Israell e diràs a ells: »Quant  intrats serets en la terra la qual yo  
Ex 21,3 de grat. 3 E ab aytal vestadura com  intrerà, ab aytal n’exirà. E si havia  
Ex 28,35  per ço que sia oÿt son so com  intrerà e axirà en lo santuari devant  
Lv 14,46  en loch inmunde. 46 »E qualquequal  intrerà en la casa dementra és tenquada,  
Lv 16,26  e son cors en aygua, e axí  intrerà en la alberguada. 27 E lo tor [*]  
Ex 32,10  ell a mi, e aïrar-s’ha la mia  ira contra ells, e deliré ells, e faré a  
Ex 32,11 –Per què, Senyor, sa irexerà la tua  ira contra ton poble, lo qual has tret de  
Ex 32,12  muntanyes [*]?” Repòs-sa la tua  ira, e sies aconortat sobre la malesa de  
Ex 10,26  26 E tot nostre bastiar se n’ irà ab nós, axí que no hy romandrà d’ells 
Ex 16,4  per ço que yo’ls asaig si algú  irà en ma ley o no. 5 E en lo die VI  
Ex 21,19 mes caurà en lit, 19 si’s levarà e  irà defora sobra son bastó, serà ignocent  
Ex 23,23  aquells que a tu aflegiran. 23 »E  irà mon àngell devant tu, e amanar-t’he 
Ex 32,34  he dit a tu: Vet que lo meu àngell  irà devant tu, e yo en lo dia de mon  
Ex 33,14 14 E dix nostre Senyor: –La mia fas  irà devant tu, e repòs donaré a tu. 15-17  
Lv 13,45  45 haurà sa vestimenta depertida e  irà ab lo cap nuu, e la vestadura que  
Ex 3,14  E dix: –Axí diràs a ells fills d’ Iraell: “Que és me tramet a vós.” 15 E dix 
Ex 3,15  a Moysèn: –Açò diràs als fills d’ Iraell: “Lo Senyor, Déu de vostres paras,  
Ex 4,31  los havia vesitats, als fills d’ Iraell e que havia guardada la lur  
Ex 5,15 lur obra [*]. [*] 15 E los fills d’ Iraell [*] diguéran a ells: –Per què fets  
Ex 6,5  oÿt los gemegaments dells fills d’ Iraell, los qualls los agepcians opréman,  
Ex 6,6  amor de açò jo dich alls fills d’ Iraell: “Yo són lo Senyor que treuré vós  
Ex 6,13  Aron, e donà manament als fills d’ Iraell e a Farahó, rey de Agipta, per ço  
Ex 10,20  e no’n lexà anar los fills d’ Iraell. 21 E dix nostre Senyor: –Sten la  
Ex 11,7  aprés; 7 e de tots los fills d’ Iraell no morà un ca [*], per ço que  
Ex 11,7  entre als agepcians e los fills d’ Iraell.” 8 –E devàllan tots aquests serfs  
Ex 12,3  terra e coŀleció dels fills d’ Iraell, e diets a ells: “Lo X dia d’  
Ex 12,19  ànima de aquell de lla coŀleció d’ Iraell, axí dells stranys com dels nedius  
Ex 12,27  sobra les casas dells fills d’ Iraell en Agipta, farint los agepcians e  
Ex 12,51  amenà nostre Senyor los fills d’ Iraell de terra d’Egipta per les sues  
Ex 13,19 per ço com ell conjurà los fills d’ Iraell dient: «Com Déu vasitarà vós,  
Ex 14,5  dels agepcians que llo pobla d’ Iraell fugia, e fou trastornat lo cor de  
Ex 14,16  per ço que éntran los fills d’ Iraell e que pàsan per mig de lla Mar Roja 
Ex 14,22  22 e antràran los fills d’ Iraell per mig de lla mar en sech, e era  
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Ex 14,29  ells entrò a I. 29 E los fills d’ Iraell pasàran per la mar en sech, e les  
Ex 16,1  tota la multitut dels fills d’ Iraell en lo desert de Sín, lo quall és  
Ex 16,35  en lo tabernacle. 35 Los fills d’ Iraell menjàran la magna per XL anys entrò 
Ex 17,5  lo poble, e prin dells vells d’ Iraell, e aporta en ta mà la vergua ab la  
Ex 19,1 1 E en lo mes terç de l’eximent d’ Iraell de la terra de Agipta, en lo dia  
Ex 20,22  a Moysèn: –Açò diràs als fills d’ Iraell: “Vós oÿts que del cel he perlat ab 
Ex 24,17  part del munt, devant los fills d’ Iraell. 18 E entrà Moysèn enmig de lla nuu 
Ex 25,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’ Iraell que apòrtan a mi les promísies de  
Ex 29,45  45 E habitaré enmig dels fills d’ Iraell e seré Déu d’éls, 46 e sebran que  
Ex 35,20  Axí tota la multitut dels fills d’ Iraell devant Moysèn, 21 e ofaríran de  
Lv 19,2  a tota la companya dels fills d’ Iraell e diràs a ells: »Sans siau, car yo  
Ex 11,9  9 E axí-sa’n Moysèn molt  irat devant Farahó. E dix nostro Senyor a  
Ex 16,20  -ho vèrmens e pudents; e fo  irat contra ells Moysèn. 21 Collían-na  
Ex 32,19 viu lo vadell e los bals, e fo molt  irat, e gità les taules en terra e trenquà 
Lv 10,16  ofert per peccat, trobà’l, e fou  irat contra Alatzar e Aytamar, que  
Lv 26,28 oyrets e caminareu contra mi, 28 jo  iré ab furor contrària envers vosaltres e  
Ex 2,7  sa germana a lla filla de Farahó:  –Iré e cridaré a tu una fembra de lles  
Ex 4,18  a Itró, son sogre, e dix a ell:  –Iré ara e tornaré a mos frares en Agipta, 
Ex 13,3 sots tots. 3 Dix Moysès al poble d’ Irell: –Remenbrats-vos aquest dia en lo  
Ex 3,18  Déu dels hebreus, apellà a nós, e  irem per via de III dies per lo desert per 
Ex 8,27  al Senyor nostro [*]. 27 Nós  irem per lo desert andadura de III dies.  
Ex 10,9  mullers e ab nostres infants  irem, e ab tot nostre bastiar e ab tot  
Ex 4,14  trametas altri. 14 E nostre Senyor  iresch-sa ab Moysèn e dix: –Aron, ton  
Ex 32,22  gran peccat? 22 Ell respòs: –No s’ iresqua lo senyor meu. Tu coneys bé aquest 
Lv 18,4  manaments guardareu, e per aquells  ireu. Yo són Senyor, Déu vostre. 5  
Ex 32,11 Senyor Moysèn: –Per què, Senyor, sa  irexerà la tua ira contra ton poble, lo  
Ex 15,7  meus. Tu trametist la tua  irra, la qual devorà ells axí com a  
Ex 3,6 de tos paras, Déu de Abram e Déu de  Isach e Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa  
Lv 26,42  e pacta que fermí ab Jacob e  Isach e de Abram, de lla terra de cert me  
Ex 12,22  perestatges. E nangú de vós no  ischa fora de lla porta de la sua casa  
Ex 21,3 exirà. E si havia muller, sa muller  isqua ab ell ensemps. 4 E si son senyor  
Lv 10,6  ço que sobra tota la coŀleció no  isqua indigneció. Los vostres frares e  
Ex 16,29  de vós ab si matex, e nangú no  isque de son loch en lo dia VII. 30 [*] 31 
Lv 10,2  devant nostre Senyor [*]. 2 E  isqué foch de nostre Senyor e cremà a  
Ex 10,11  demenats vosaltres. E mantinent sa  isquéran devant Farahó. 12 Dix Déu a  
Lv 16,5  tota la multitud dels fills d’ Israel II cabrits per peccat e I moltó en  
Ex 1,1  Aquests són los noms dels fills de  Israell qui venguéran en Egipte ab Jacob,  
Ex 1,7  de aquels, 7 e los fills de  Israell fructificàran e germinaren e  
Ex 1,9  a son poble: –Veus que lo poble d’ Israell és ab nós, e és molt fort. 10  
Ex 1,13  haguéran en oy los fills de  Israell, e opremien-los e scarnían-los 
Ex 2,23 de Agipta. E sospiràran los fils de  Israell per rahó del treball que havían en 
Ex 2,25 reguardà nostro Senyor los fills de  Israell e desliurà’ls. 3,Tit Capítol III  
Ex 3,9  9 car la clamor dels fills d’ Israell és venguda a mi, e encara la  
Ex 3,10  e treuràs lo meu pobble, fills de  Israell, de Agipta. 11 E dix Moysès [*]:  
Ex 3,11  a Farahó e que git los fills de  Israell de Agipta? 12 E dix-li Déu: –Yo  
Ex 3,13  –Vet que yo vaig als fills de  Israell e diré a ells: “Lo Déu de vostres  
Ex 3,16  16 Vé, ajusta los vells de  Israell, e digues a ells: “Lo Déus de  
Ex 3,18  veu, e entraràs tu e los vells de  Israell al rey de Agipta, e diràs a ells:  
Ex 4,29  e ajustàran tots los vells de  Israell. 30 E dix-los Aron totes les  
Ex 5,1  li: –Açò diu nostre Senyor, Déu de  Israell: “Lexa anar lo meu poble per so  
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Ex 5,2  poble? No conech nostre Senyor, ni  Israell no lexaré. 3 E ells diguéran: –Lo  
Ex 5,3  3 E ells diguéran: –Lo rey de  Israell apellà nós per ço que anem la via  
Ex 6,9  les peraules aquestes als fills de  Israell, los quals no ohíran ell per rahó  
Ex 6,11  [*] que yaquesca axir los fills de  Israell de la terra sua. 12 E respòs  
Ex 6,12  Senyor: –Vet que los fills d’ Israell no’m volen oyr; donchs, ¿com ma  
Ex 6,26  Déu que traguésan lurs fills d’ Israell de lla terra de Agipte sobra les  
Ex 6,27  de Agipta, per traura los fills de  Israell de lla terra de Agipta, e aquest  
Ex 7,2  que jaquesca axir los fills de  Israell de lla terra sua. 3 E yo anduriré  
Ex 7,4 mies hosts e lo meu poble, fills d’ Israell, de terra de Agipta ab grans  
Ex 7,5  sobra Agipta e trauré los fills d’ Israell del mig d’ells. 6 E faéran-ho  
Ex 9,4  de alò que pertanya als fills de  Israell. 5 E ordonà nostre Senyor lo temps 
Ex 9,6  dels agepcians, e dels fills d’ Israell no’n parí nangú. 7 E tramès  
Ex 9,7  bastiar que posaÿan los fills de  Israell. Diguéran-li que no. Agreujà’s  
Ex 9,26  de Gosen, on éran los fills d’ Israell [*]. 27 E tramès Farahó a Moysèn e 
Ex 9,35  [*], e no lexà anar lo poble d’ Israell, axí com havia dit nostre Senyor  
Ex 10,2 comtes en les orelles dels fills de  Israell. E de totes aquelles coses que són 
Ex 10,23  loch en què era, saul aquells d’ Israell [*]. 24 E Faraó apellà Moysès e  
Ex 11,10  que no lexà axir lo poble d’ Israell de tota la sua terra. 12,Tit  
Ex 12,6 de tota la mulltitut dells fills d’ Israell en lo vespra. 7 E pendran de lla  
Ex 12,15 casas. Aquella ànima serà perida de  Israell que menjarà levat, del primer dia  
Ex 12,21  E apellà Moysèn tots los vells d’ Israell. Dix a ells: –Anats e prenets un  
Ex 12,28  e adorrà. 28 Axíran los fills d’ Israell, e faéran axí com havia manat Déu  
Ex 12,31 entre mon poble, vós e als fills de  Israell, e anats sacrificar al Senyor axí  
Ex 12,35  musclos. 35 E faéran los fills de  Israell axí com manà Moysèn a ells, car  
Ex 12,37  Agipta. 37 E moguéran lus fills d’ Israell, d’Arammasès en Sachor, DCMª  
Ex 12,40  40 La stada que los fills d’ Israell féran en Agipte fon CCCCXXX anys;  
Ex 12,42  tots los hòmens dells fills d’ Israell en lurs generacions. 43 Dix Déu a  
Ex 12,47 47 »Tota la coŀleció dells fills d’ Israell faéran açò, 48 e si algun pelegrí  
Ex 12,50  entre vós. 50 E féran los fills d’ Israell axí com manà Déu a Moysèn e Aron,  
Ex 13,2 nat qui obre vullva en los fills d’ Israell, axí és dels hòmens com [*]  
Ex 13,18 Roja. E armats pujàran los fills d’ Israell de lla terra de Egipta. 19 E pres  
Ex 13,22 del foch de nit, devant lo poble d’ Israell. 14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà  
Ex 14,2  dient: 2 –Parla alls fills d’ Israell que’s retórnan e que’s mètan per 
Ex 14,3  Farahó perlarà sobra los fills d’ Israell: “Car ells són torbats en la  
Ex 14,8  de Agipta, e pasaguí los fills de  Israell; e aquells éran axits ab mà alta.  
Ex 14,10  Farahó, lavàran los fills d’ Israell los vulls e véran los agepcians  
Ex 14,15 ’t clamas a mi? Parla als fills de  Israell que’s mòguan, 16 e tu leva la tua 
Ex 14,19  de Déu qui guiava la posada d’ Israell, e anà detràs ells, ab ells  
Ex 14,20  entre le posade dells fills de  Israell e los agepcians, scuradat erra la  
Ex 14,25 adons los agepcians: –Fugiam devant  Israell, car Déu sa conbat per ells contra 
Ex 14,30  Deliurà nostre Senyor en aquel dia  Israell de la mà dells agepcians, 31 e  
Ex 14,31  de la mar. E vaéran los fills d’ Israell que ab gran mà los havia Déu  
Ex 15,1 Adonchs cantà Moysèn e los fills d’ Israell aquest cant a nostre Senyor, e  
Ex 15,19  aygües de la mar, e los fills de  Israell entràran per sech enmig de lla  
Ex 15,22  partir Moysèn e Aron los fills d’ Israell de la Mar Roja, e intràran-se’n 
Ex 16,2  tota la congregació dells fills d’ Israell contra Moysèn e contra Aron en lo  
Ex 16,9  tota la universitat dells fills de  Israell: “Pujats devant lo Senyor, car ell 
Ex 16,10  a tot lo ajustament dels fills d’ Israell, reguardàran [*] lo desert, e veus 
Ex 16,12 he oÿt lo mermurament dels fills d’ Israell. Parlla a ells e digues-los: “Al 
Ex 16,15  terra. 15 E com víran los fills d’ Israell, diguéran tots ensemps: «Man hu?», 
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Ex 16,17  17 E faéran-ho axí los fills de  Israell. Collíran-na alguns més e altres 
Ex 16,31  VII. 30 [*] 31 E apellà la casa de  Israell lo nom d’aquell magna, per ço com 
Ex 17,1 -se tota la moltitut dels fills de  Israell del desert de Sín per les sues  
Ex 17,6 -ho axí Moysèn devant los vells de  Israell, 7 per ço com temptaren Déu dient: 
Ex 17,7  e barala sobre los fills de  Israell». 8 Adonchs venc Amalech per  
Ex 17,8  Amalech per conbatra los fills d’ Israell en Rabidí. 9 Dix Moysèn a Josuè:  
Ex 17,11  11 E com Moysèn levava les mans,  Israell vancia, e com baxava la mà,  
Ex 18,8  havia fet a Farahó [*] per amor de  Israell, e tot lo traball que era  
Ex 18,9 per amor del bé que Déu havia fet a  Israell [*], 10 e dix: –Beneÿt sia nostre  
Ex 18,25 alegí barons [*] de tot lo poble de  Israell, e stablí-los prínceps del  
Ex 19,3  e anunciaràs açò a la casa d’ Israell: 4 “Vós metex havets vist ço que  
Ex 19,6  peraules que perleràs als fills d’ Israell. 7 E vench Moysès e apellà los  
Ex 21,1  juýs que proposarets als fills d’ Israell: 2 »Si compreràs serf hebreu, VI  
Ex 24,1  e Aron, Nadab e Abiú e LXX vels d’ Israell, e adoreràs de luny. 2 E solament  
Ex 24,4 munt, e XII títols per XII trips d’ Israell. 5 E anvià per jóvens dels fills  
Ex 24,5  5 E anvià per jóvens dels fills d’ Israell, e ofaríran holocausts e  
Ex 24,9 e Nadab e Abiú e LXX dells vells d’ Israell, 10 e véran lo Senyor de Israell,  
Ex 24,10 d’Israell, 10 e véran lo Senyor de  Israell, e sots lo peu d’aquell quax  
Ex 24,11  de luyn stiguéran dells fills de  Israell. E véran nostre Senyor, e menjàran 
Ex 24,12  so que’ls ansenyas als fills d’ Israell. 13 E levàran-sa Moysèn e Yosuè, 
Ex 25,22  que yo menaré a tu e alls fills d’ Israell. 23 »E feràs taulla de fust de  
Ex 27,20 d’eram. 20 »E tu mana als fills de  Israell que apòrtan a tu oli de arbras de  
Ex 27,21 perdurabla coltivament als fills d’ Israell e a lurs supcessós. 28,Tit Capítol 
Ex 28,1  ab sos fills, de mig dels fills d’ Israell, per ecer sacerdots e que  
Ex 28,9  en eles los noms dels fills de  Israell, 10 VI noms en la una pedra e VI  
Ex 28,11  les pedras los noms dels fills d’ Israell; aquestes pedras ancastaràs en aur 
Ex 28,12  pedras de remenbrança als fils d’ Israell; e portarà Aron los noms de  
Ex 28,29 portarà Aron los noms dels fills d’ Israell en lo hossen del juý sobra son  
Ex 28,30  Aron los juýs dels ffills de  Israell en lo pits devant nostre Senyor  
Ex 28,38  e santificarà los fills d’ Israell en tots sos dons e en totes ses  
Ex 29,28  en dret de setgle alls fills d’ Israell, car promísies són e comensaments  
Ex 29,43 a tu. 43 E aquí manaré als fills d’ Israell e santificaré altar en ma glòria.  
Ex 30,12  levaràs la suma dells fills d’ Israell entorn lur nombre, deran cascun  
Ex 30,16  dels perdonaments dells fills d’ Israell liuraràs en ús del tabernacle del  
Ex 31,13  dix-li: 13 –Parla als fills de  Israell, e digues a ells: “Guardat-vos  
Ex 31,16  dia morà. 16 Guarden los fills d’ Israell lo disapta e colguen aquell en  
Ex 31,17  17 entra mi e los fills d’ Israell, e senyal enpertostemps, car en VI 
Ex 32,4  –Aquests són los teus déus, d’ Israell, qui’t traguéran de tera de  
Ex 32,8  que aquests són los déus [*], d’ Israell, que t’han tret de terra de  
Ex 32,20  e donà-les a beura als fills d’ Israell. 21 Dix a Aron: –Què ha fet a tu  
Ex 32,27  dix: –Açò diu lo Senyor Déu d’ Israell: “L’home posa coltell a son lats, 
Ex 33,5  a Moysèn: –Parla als fills d’ Israell. Digues-los que lo poble és de  
Ex 33,6 faré a tu. 6 E posàran los fills d’ Israell lur ornament en lo munt de Horep.  
Ex 34,23 lo Senyor Déu totpoderós, Senyor d’ Israell. 24 Com yo gitaré les gens devant  
Ex 34,27  talaré fermament ab tu e ab  Israell. 28 Astech Moysèn ab nostre Senyor 
Ex 34,30  E com lo véran Aron e als fills d’ Israell ab la cara axí resplandent,  
Ex 34,32  a ell atrasí tots los fills d’ Israell, alls quals manà tot ço que havia  
Ex 34,34  e puys perlava ab los fills d’ Israell totes les coses que a ell éran  
Ex 35,1  tota la companya dels fills d’ Israell e dix a ells: –Aquestes són les  
Ex 35,4  a tota la coŀlació dells fills d’ Israell: –Aquesta és la peraulla que manà  
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Ex 35,30  [*]. 30 [*] a tots los fills d’ Israell: –Veus que nostre Senyor ha  
Ex 36,3  los universos dons dels fills d’ Israell. E com la obra sa comensàs de fer, 
Ex 39,6 antalats [*] los noms dels fills d’ Israell, 7 e posà aquelles en los lats  
Ex 39,7 ephot per remenbrança dels fills d’ Israell, axí com manà nostra Senyor a  
Ex 39,14 éran escrits los noms dels fills d’ Israell, ço és, dels XII trips, cascú per  
Ex 39,31 del testimoni, e féran los fills d’ Israell tot ço que havia menat nostre  
Ex 39,42  a Moysèn axí ho féran los fills d’ Israell. 43 E Moysès banaý a ells com viu  
Ex 40,34  movían-sa los fills d’ Israell en lurs mogudes; 35 e si pengava  
Ex 40,36  lo cobria foch, vaent lo poble de  Israell per totes lurs mogudes. Expl Ací  
Lv 1,2  e dix: 2 –Parlla alls fills d’ Israell e digues a ells: »Home que oferrà  
Lv 4,2 Moysèn e dix: 2 –Parla als fills de  Israell: »Ànima com pecarà per ignorància  
Lv 4,13 [*]. 13 »Car si tota la coŀlació de  Israell sa ignorava per ignorància faent  
Lv 4,15 tabernacle, 15 e posen los vells de  Israell [*] lo cap de aquell devant nostre 
Lv 7,10  menys de res, [*] los fills d’ Israell sia depertit per agual masura. 11  
Lv 7,23  dient: 23 –Parla als fills de  Israell: »Lo sèu dels bous e de les oveles 
Lv 7,29  dient: 29 –Parla als fills d’ Israell: »Qui ofer sacrifici pasaficabla  
Lv 7,34 en ley perdurabla a tot lo poble de  Israell. 35 »E aquesta és la unció de Aron 
Lv 7,36  ells lo Senyor donar alls fills d’ Israell en relegió perdurable en les  
Lv 7,38  de Sinayí com menà als fills de  Israell que ofarísan lurs oblacions al  
Lv 9,1 sos fills e tots los mayors nats d’ Israell. Dix Aron: 2 –Prin un vadell fill  
Lv 9,3  Senyor. 3 E diràs alls fills d’ Israell: “Prenets un cabrit per peccat e I 
Lv 10,6 vostres frares e totes les casas d’ Israell ploraran sobra lo cremament que  
Lv 11,2  e Aron: 2 –Digues als fills d’ Israell: »Guardats tot ço que he scrit per 
Lv 12,2  Moysèn dient: 2 –Parla als fils d’ Israell e digues a ells: »Fembra que haurà 
Lv 15,2  [*] dient: 2 –Parlats als fills de  Israell [*]: »Homa qui soferà flux de  
Lv 15,31  flux. 31 »E mostreràs als fills d’ Israell que’s guàrdan de legesa e que no  
Lv 16,19  les inmundícies dells fills d’ Israell. 20-22 [*] 23 »E tornarà Aron en  
Lv 16,34  per ço que orets per los fills de  Israell e per los peccats de aquells una  
Lv 17,2 e a sos fills e a tots los fills d’ Israell e digues a ells: Aquesta és la  
Lv 17,3  3 »Qualquaqual home dells fills de  Israell que [*] la alberguada o fora la  
Lv 17,5 e dons los sacerdots dells fills d’ Israell, los qualls auciuran en lo camp  
Lv 17,8  a’quells dix: Home de lla casa de  Israell e dells stranys qui peregrínan ab  
Lv 17,10 10 »Home qualsavulla de lla casa d’ Israell, privat o strany que pelegrín  
Lv 17,12 E per amor de açò dixí als fills d’ Israell: Tota ànima de vós no mengerà  
Lv 17,14  és. Per ço he dit als fills d’ Israell: La sanch de tota carn no  
Lv 18,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’ Israell. Diràs a ells: »Yo són Senyor Déu  
Lv 20,2  peraules diràs als fills d’ Israell: [*] e dels stranys que habítan en 
Lv 21,24  a Aron e als fills seus e a tot  Israell totes coses que a ell éran stades  
Lv 22,3  són e que preséntan los fills de  Israell al Senyor en lo quall ha  
Lv 22,15  coses santificades dels fills d’ Israell que preséntan al Senyor, 16 car  
Lv 22,18 18 –Parla a Aron [*] e als fills d’ Israell. Diràs a ells: »Home de la casa de 
Lv 22,18  Diràs a ells: »Home de la casa de  Israell e dells strangés que habítan entre 
Lv 22,32  santifichat enmig dells fills d’ Israell. Yo són lo Senyor que santifique a 
Lv 23,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’ Israell. Diràs a ells: »Aquestes són les  
Lv 23,10  dient: 10 –Parla als fills d’ Israell. Diràs a ells: »Com serets entrats 
Lv 23,34  dient: 34 –Parla als fills d’ Israell: Del XV dia de aquest mes VII  
Lv 23,42  que seran de la generació de  Israell habitaran en les cabanas 43 perquè 
Lv 23,43 en cabanes fiu habitar los fills d’ Israell com los traguí de la terra de  
Lv 23,44  les festes del Senyor als fills d’ Israell. 24,Tit Capítol XXIIIIº 1 E parlà  
Lv 24,2  Senyor [*]: 2 –[*] als fills d’ Israell que apòrtan a tu oli de olives  



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

392 
 

Lv 24,8  lo Senyor, rebuts dels fills d’ Israell de amistança per tostemps, 9 e  
Lv 24,10  que ha exit un fill de una dona de  Israell que enjendrat havia de un homa  
Lv 24,10  un homa agepcià entre los fills de  Israell, beralà’s en les tendes ab un hom 
Lv 24,10  ’s en les tendes ab un hom d’ Israell, 11 e com blasmàs lo nom del  
Lv 24,15  tot lo poble. 15 Als fills d’ Israell parlaràs: »Hom qui maleyrà lo seu  
Lv 24,23  23 E perlà Moysèn als fills d’ Israell, e adugéran aquell que havia  
Lv 24,23  E faéran los fills d’ Israell axí com havia menat lo Seyor a  
Lv 25,2  Sinaý dient: 2 –Parla als fills de  Israell e diràs a ells: »Quant intrats  
Lv 25,33 de pocesions són entre los fills d’ Israell, 34 e les villes fora ciutat d’  
Lv 25,46  e los vostres frares fills de  Israell no’ls destrenguau per potència.  
Lv 25,55  55 »Car meus són tots los fills d’ Israell, los qualls he trets de la terra  
Lv 26,45  lo Senyor entre si e los fills d’ Israell en lo munt de Sinaý per la mà de  
Ex 6,13  per ço que trasquésan los fills d’ Isrell de Agipta. 14 E aquests són los  
Ex 6,14  suas. Fills de Rubèn, major nat de  Isrell, fóran: Enoch [*] e Sarí e Esraní.  
Lv 20,2  [*] e dels stranys que habítan en  Isrell, si algú derà de sament a lla  
Ex 4,18  senyals. 18 E anà Moysès e tornà a  Itró, son sogre, e dix a ell: –Iré ara e  
Lv 22,4 inmunda sobra cosa morta de la qual  ix sament axí com de participament, 5 e  
Ex 4,27  circuncisió. 27 E dix Déu a Aron:  –Ix ancontre de Moysèn en lo desert. Lo  
Ex 11,8  –dix Farahó– e adoren-me dient:  “Ix tu e tot lo poble que és sotmès a mi.  
Ex 1,5  de la cuxa de Jacob LXXV. E Josep  ja era en Egipte. 6 Murí Josep e tots sos  
Ex 1,19 bé com nós, e abans que nós venguam  ja han fet elles. 20 E féu Déu bé a les  
Ex 33,5 veguada pujaré ab tu e deliré a tu.  Ja ara depòs lo teu ornament per ço que  
Ex 6,15  foren: Jamuell e Jamín e Atoch e  Jachim e Soher e Saüll, fill de la  
Ex 1,1  Israell qui venguéran en Egipte ab  Jacob, cascú ab sa casada hi entràran: 2  
Ex 1,5  que hy entràran de la cuxa de  Jacob LXXV. E Josep ja era en Egipte. 6  
Ex 2,24  que féu ab Abram e ab Ysach e ab  Jacob, 25 e reguardà nostro Senyor los  
Ex 3,6  de Abram e Déu de Isach e Déu de  Jacob. E cobrí Moysèn sa fas, car no podia 
Ex 3,15 Déu de Abram, Déu de Ysach e Déu de  Jacob, dient: Aquest és a mi mon nom  
Ex 3,16  Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu de  Jacob me tramet a vós dient: Vesitant  
Ex 4,5  Déu de tos paras, Abram, Ysach e  Jacob. 6 Dix-li altra veguada nostre  
Ex 6,3  que aparaguí a Abram e a Ysach e a  Jacob en Déu totpoderós, e en lo meu nom  
Ex 6,8 ço que donàs ella a Abram e Ysach e  Jacob, e yo daré aquella a vós a posayr.  
Ex 19,3  munt. Dix: –Açò diràs a la casa de  Jacob, e anunciaràs açò a la casa d’  
Ex 32,13 ’t, Senyor, de Abram, de Ysach e de  Jacob, tos servidors, los quals jurest per 
Ex 33,1  terra que juré a Abram, a Ysach e  Jacob dient: “A la tua sament daré  
Lv 26,42  lla amistança e pacta que fermí ab  Jacob e Isach e de Abram, de lla terra de  
Ex 6,20  companyes. 20 E pres Amram muller  Jacobech, sa tia, la qual infantà a ell  
Lv 15,18  17 [*] 18 E la fembra ab què haurà  jagut levar-s’ha ab aygua e serà no  
Ex 6,15  fills de Simeon foren: Jamuell e  Jamín e Atoch e Jachim e Soher e Saüll,  
Ex 6,15 Rubèn. E los fills de Simeon foren:  Jamuell e Jamín e Atoch e Jachim e Soher e 
Ex 7,2  Aron ton frare parlarà a Faraó que  jaquesca axir los fills de Israell de lla  
Ex 21,8 de son senyor al qual serà liurada,  jaquesca-la, mas no haja poder de vendra 
Ex 18,2  de Moysèn, la quall ell havia  jaquida, 3 abdós de aquells fills, lo qual 
Ex 13,17  vulls [*]. 17 E com Farahó hagués  jaquit lo poble, nostra Senyor no’ls manà 
Lv 15,33  flux de sanch, e dels hòmens que  jauen ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E  
Lv 15,32  de sperma, e que són ensutzas per  jaura ab fembra, 33 e de aquelles que han  
Ex 22,19  no lexeràs viura. 19 »E qui  jaurà ab bèstia, de mort muyra. 20 »Qui  
Lv 15,24  entrò al vespra. 24 E si l’home  jaurà ab ella en lo temps de lla sanch  
Ex 23,23  a fariseu e a cananeu e a’veu e a  jebuseu, als quals yo contrestaré. 24 No  
Ex 13,5 e dells amoreus e dels eveus e dels  jebuseus, los quals jurà a vostres paras  
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Ex 33,2  e’ls feriseus e’lls eveus e  jebuseus, 3 e entres en terra fluent de  
Ex 20,5  yo són lo Senyor ton Déu, fort e  jelós, qui vesit les iniquitats dells  
Lv 26,20  vostra treball serà en va, no  jerminarà la terra ni los arbres no daran  
Ex 18,3  fills, lo qual un era apellat  Jerson dient [*]: «Strany fuy e palagrí en 
Ex 35,25  E les fembres aportàvan de bon cor  jesins e boquines e porpra e color vermela 
Ex 18,6  6 e tramès a dir a Moysèn: –Jo,  Jetró, venc a tu ab la muller tua e II  
Ex 18,9  nostro Senyor. 9 Fon molt alegre  Jetró per amor del bé que Déu havia fet a  
Ex 18,12 sobre tots los déus [*]. 12 E ofarí  Jetró, sogra de Moysèn, holocaust e  
Ex 18,14  de matí stro al vespra. 14 Com  Jetró, son sogra, viu so qu·ell havia fet 
Ex 18,17  de Déu e la lig de aquell. 17 Dix  Jetró: –No és bona la cosa que tu fas, 18  
Ex 18,1  18,Tit Capítol XVIII 1 E com oý  Jetron sacerdot de Median, sogre de  
Ex 1,18 què és açò que no volets fer ço que  jo us he manat? Car vós reservats lurs  
Ex 6,6  mia covinença. 6 E per amor de açò  jo dich alls fills d’Iraell: “Yo són lo  
Ex 9,18 retens lo meu poble [*]? 18 Vet que  jo faré [*] en aquesta hora ploura  
Ex 19,24  al Senyor, per ço que per ventura  jo no’lls aucia. 25 E devellà Moysès al  
Lv 23,10 serets entrats en la terra la quall  jo us donaré e haureu saguades les messes, 
Lv 25,42  pares, 42 car mos sclaus són, que  jo’ls he trets de lla terra de Agipta  
Lv 26,16  que menades són per mi [*], 16  jo de sert aquestes coses faré a  
Lv 26,28 m’oyrets e caminareu contra mi, 28  jo iré ab furor contrària envers vosaltres 
Ex 8,28  ha manat a nós. 28 E dix Farahó:  –Jo lexaré vós per ço que secreficeu al  
Ex 15,9 enmig de la mar. 9 L’anamich dix:  «Jo’ls pesaguiré e’ls pendré, e  
Ex 17,14 liure-lo en les orelles de Josuè.  Jo daliré la mamòria de Amalech sots lo  
Ex 18,6  de Déu, 6 e tramès a dir a Moysèn:  –Jo, Jetró, venc a tu ab la muller tua e  
Ex 2,13  en la erena. 13 E axí en lo segon  jorn, e viu II hebreus qui’s barelàvan, e 
Ex 40,36  Senyor cobria lo tabernacle de  jorn, e de nits lo cobria foch, vaent lo  
Ex 1,5  de la cuxa de Jacob LXXV. E  Josep ja era en Egipte. 6 Murí Josep e  
Ex 1,6  E Josep ja era en Egipte. 6 Murí  Josep e tots sos frares e tota la  
Ex 1,8  Egipte rey nou, lo qual no conexia  Josep. 9 Dix a son poble: –Veus que lo  
Ex 13,19 Egipta. 19 E pres Moysèn la ossa de  Josep ab si, per ço com ell conjurà los  
Ex 17,9  Israell en Rabidí. 9 Dix Moysèn a  Josuè: [*] 10 [*] axí com parlà a ell  
Ex 17,13  entrò lo sol colguava. 13 Aflequí  Josuè e Amalech e son poble en boqua de  
Ex 17,14  e liure-lo en les orelles de  Josuè. Jo daliré la mamòria de Amalech  
Ex 32,17  de la mà de nostre Senyor. 17 Oyí  Josuè lo brogit dell poble. Dix a Moysèn:  
Ex 24,5 XII trips d’Israell. 5 E anvià per  jóvens dels fills d’Israell, e ofaríran  
Lv 25,10 habitadors de lla tua terra, [*] és  jubileu [*], 11 [*]. E lo L any no  
Lv 25,12  12 per la santificació de l’any  jubileu [*]. 13 »[*] ratorna tothom a les  
Lv 25,30 e rembra no’s porà en lo temps del  jubileu. 31 E si en la villa serà la casa  
Lv 25,31 car si abans raamuda no serà, en lo  jubileu retornarà a son senyor. 32 »Les  
Lv 25,33  33 Si reemudes no seran en lo  jubileu, tornaran a lurs senyors, car les  
Lv 25,40  a logater o conreador fins l’any  jubileu servirà a tu, 41 e aprés n’exirà  
Lv 25,50  que ha a pasar fins l’any del  jubileu, e de la moneda per la qual ere  
Lv 25,51  anys que romànan fins l’any del  jubileu, segons lo comte retrà-li lo  
Lv 25,54  açò no’s porà rembra, en l’any  jubileu axirà ab sos fills. 55 »Car meus  
Ex 31,2 fill de Urí, nét de Hur, de trip de  Judà, 3 e he omplit ell de sperit de Déu e 
Ex 35,30  de Urí, nét de Hur, del trip de  Judà, 31 e ha complit ell de sparit de Déu 
Ex 38,22  de Urí, nét de Hur, del trip de  Judà, complí per lo menament de Moysèn,  
Ex 1,2  entràran: 2 Rubuèn, Simeon, Leví,  Judàs, 3 Ysaquar, Zabulum, Benjamín, 4  
Lv Inc  Levítich, lo qual apéllan los  jueus Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1 E  
Ex 32,6  menjar e a beura, e levàran-sa a  jugar. 7 Parlà nostre Senyor a Moysèn e  
Ex 12,12  hom entrò a lla bèstia, e [*] faré  juhí. Yo són Senyor. 13 E vasaré la sanch  
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Ex 15,25  E aquí ordonà los manaments e  juhís, e aquí asejà ells 26 e dix: –Si tu  
Ex 26,3  masura. 3 Les V cortines seran  juntes ensemps, e les altres V seran  
Ex 26,3  e les altres V seran atrasí  juntes. 4 E feràs anses, ço és, a manera  
Ex 26,24  †e creximent†. 24 E seran  juntes devall tro a damunt, e la I sa  
Ex 26,24  són posadores per aytal matexa  juntura deven éser servades. 25 E seran  
Ex 28,27  que guàrdan contra la fas de lla  juntura jusana, per ço que pugen junyr [*] 
Ex 28,28  axí que sia feta e romangua la  juntura entre l’hossen e l’ephot, e vet  
Ex 36,16 matexa masura. 16 De les qualls ell  juny sinch a una part e VI a lla altra. 17 
Ex 39,18 develàvan per les spatles devall, e  junýan-sa ab lo ephot, e axí era en  
Ex 28,7  brodade, 7 ab dues les spatlles  junyents d’emdoses sos stremps, axí que  
Ex 23,1  sostendràs veu de monsonaguer, ne  junyes tes mans axí que per un malvat  
Ex 26,6  6 E feràs L ganxos d’aur ab què  junyes les cortines, cada una a sa part, e 
Ex 38,23  axí com Déu havia manat a ell, 23  junyint a ell per compayó Holiab, fill de  
Ex 36,22  cascuna de les posts per ço que’s  junyís la una a l’altra; e axí ho féu en  
Ex 26,17  puga ajunyr ab l’altra, e despuys  junyr totes, 18 les quals deven éser vint  
Ex 28,27  juntura jusana, per ço que pugen  junyr [*] 28 [*] sobre los musclos ab fill 
Ex 36,13 anelles de aur per ço que’s pogués  junyr ensemps e que fesen un tabernacle.  
Ex 2,21  pa ab nós. 21 E apallàran-lo. E  jurà Moysès que staria ab ell. E pres  
Ex 13,5  eveus e dels jebuseus, los quals  jurà a vostres paras que’lls donaria aquí 
Lv 5,4  mantir o a mal o a bé, e en aquell  jurament afermarà sa peraulla oblidadament 
Ex 22,8 ha lo senyor de lla casa al jutge e  jurarà que no mès sa mà en asò de son  
Lv 5,4  digne és de culpa. 4 »Ànima que  jurarà e mourà sos lavis a mantir o a mal  
Ex 13,11  terra dels cananeus, segons que ha  jurat a tos pares que donerà aquella a tu, 
Ex 33,1 de terra de Agipta, en la terra que  juré a Abram, a Ysach e Jacob dient: “A la 
Ex 32,13  de Jacob, tos servidors, los quals  jurest per tu matex dient: “Yo  
Ex 28,27  contra la fas de lla juntura  jusana, per ço que pugen junyr [*] 28 [*]  
Ex 9,27  he peccat ara, e nostro Senyor és  just, e yo e mon poble som malvats. 28  
Ex 23,7  [*]. »6 [*] 7 [*] E lo sant ne lo  just no auciuràs, car yo són contrari  
Lv 19,35  malvada en juý, en retgle, en pes  just, [*] mesura. 36 [*] agual [*]. Yo són 
Ex 23,8  savis e fan torse la peraula dells  justs. 9 »No faças trists los pelegrins,  
Ex 18,13 l’altra dia saÿa Moysèn per ço que  jutgàs lo poble. Astech lo poble devant  
Lv 13,51  o si persevera, per ensutsat serà  jutgat lo vestiment e tot ço que serà  
Lv 15,3  serà no nèdeu. 3 E levors sia  jutgat aquest vici car tangut n’és, e en  
Ex 2,14  respòs: –Qui t’ha fet príncep ne  jutge sobre nós? ¿Donchs, vols-ma tu  
Ex 18,16  ve a mi [*] 16 [*] per so que yo  jutge a ells, e fas-los a saber los  
Ex 21,6  6 ofira son senyor a ell devant lo  jutge, e acost-se a la porta [*], e puys 
Ex 22,8 -se-ha lo senyor de lla casa al  jutge e jurarà que no mès sa mà en asò de  
Ex 22,9  en vestiments, [*] digua devant lo  jutge, [*] veja la rahó de abdossos, e  
Ex 18,22 dar consell recontaran a tu, e ells  jutgeran les coses menors; e serà leugera  
Ex 21,22  d’ella stimarà e los àrbitres ho  jutgeran. 23 Mas si morà, jutjaràs sagons  
Ex 5,21  a ells: –Veja nostro Senyor e  jutja so que vosaltras fets per vostra  
Ex 22,9  de abdossos, e aquell qui dirà lo  jutja smenerà II tants a son companyó.  
Lv 13,32  per VII dies, 32 e en lo dia VII  jutja’l, e si veurà que no sia sclatada e 
Ex 18,22 e prínceps de deenes, 22 los qualls  jútjan lo poble tostemps, e les coses  
Ex 21,23  ho jutgeran. 23 Mas si morà,  jutjaràs sagons que’s merex: ànima per  
Lv 19,15  teu. Yo són lo Senyor. 15 »No [*]  jutjaràs injustament. No meyspreus la  
Ex 18,26  e senturions e [*] deenes 26 que  jutjàsan lo poble tosttemps, e so que era  
Ex 18,26  retornava a ell, e tota pocha cosa  jutjàvan ells. 27 E lexà’nar Moysèn son  
Ex 23,2 saguiràs companya an fer mal, ne en  juý de molts no digues santència [*], 3 e  
Ex 28,15  pedras. 15 »E feràs a l’hosen [*]  juý obre brodada, axí com la obre de l’  
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Ex 28,29  fills d’Israell en lo hossen del  juý sobra son pits com entrerà en lo  
Lv 19,35  vullau fer alguna cosa malvada en  juý, en retgle, en pes just, [*] mesura.  
Lv 24,22  l’hom, serà punit. 22 »E agual  juý sia entre vosaltres, vulles que sia  
Ex 1,15  cor. 15 Dix lo rey de Egipte a II  juÿes medrines –de les qualls la una havia 
Ex 1,16  –Quant vós levarets infants a les  juÿes en temps de lur perir, si serà l’  
Ex 7,4  de terra de Agipta ab grans  juÿns, 5 per ço que sàpian los agepcians  
Ex 6,6  rembré-us ab bras [*] e ab grans  juýs, 7 e pendré vós ab mi en poble, e  
Ex 21,1  Capítol XX 1 »Aquests són los  juýs que proposarets als fills d’Israell: 
Ex 24,3  peraules del Senyor, e encara los  juýs, e respòs encara lo poble, tots a [*] 
Ex 28,30  30 E posaràs en lo hossen los  juýs de doctrina e de veritat que seran en 
Ex 28,30  nostre Senyor; e portarà Aron los  juýs dels ffills de Israell en lo pits  
Lv 18,4  no caminareu. 4 Fareu los meus  juýs e los meus manaments guardareu, e per 
Lv 18,5  vostre. 5 »Guardau les mies leys e  juýs que faent l’hom viurà. Yo són  
Lv 18,26  26 »Guardau les mies costumes e  juýs e leys, e no fareu nengunes de  
Lv 19,37  tots los meus manaments e tots los  juýs e feu tots aquells, car yo són lo  
Lv 20,22  22 »Guardau les mies leys e los  juýs e feu aquelles per tal que a  
Lv 25,18  18 »Feu los meus manaments e mos  juýs [*], perquè pugau habitar en la terra 
Lv 26,15  servarets les mies leys e los meus  juýs avilanareu que no feçau les coses que 
Lv 26,43  com hauran meyspresats los meus  juýs, e les mies leys hauran viltengudes.  
Lv 26,45  Déu. »Aquests són los menaments e  juýs e leys les quals donà lo Senyor entre 
Ex 2,3  -lo per III mesos. 3 E com més no ·l poguésan sallar, faéran una erqueta de  
Ex 8,2  perquè sacrefiqua a mi. 2 E si no  ·l vols lexar, vet que yo’t percudiré  
Ex 8,21 anar lo meu poble [*], 21 car si no  ·l lexes anar, vet que yo tramatré a tu  
Ex 13,13  l’assa muderàs per ovelle, si no  ·l reembràs [*] per preu de [*]. 14 Com te 
Ex 16,8  derà a vós en lo vespra carn, e  ·l matí pa en sadolament, per ço car ha  
Ex 16,20 ’ll matí d’ell. 20 Aquells qui no  ·l na creguéran e n’stojaren entrò al  
Ex 19,21  que no pàsan los térmens per veura  ·l Senyor [*], 22 e no lexs los sacerdots  
Ex 21,19 son bastó, serà ignocent aquell qui  ·l farí, emperò que satisfaça en aquel les 
Ex 21,29  dies, e son senyor ho sàpia e no  ·l tenrà ligat e’nclòs, e ell auciurà  
Ex 22,1 emblarà ovella o bou e l’auciurà o  ·l venrà, pach per I bou V bous, e IIII  
Ex 31,9  l’holocaust e tots los vaxells, e  ·l pitxer e lo bací, 10 e les vestadures  
Ex 32,33 nostre Senyor: –Qui pacarà a mi, yo  ·l rauré de mon libre. 34 Tu emperò vé e  
Lv 3,2  nostre Senyor, 2 e pos la mà sobra  ·l cap del seu sacrifici, e degollarà  
Lv 3,8  nostre Senyor, 8 pòsan la mà sobra  ·l [*] sacrifici, e puys degol-lo devant 
Lv 4,2 de sacrifici e de tos menaments que  ·l Senyor ha manat que no fàsan farà  
Lv 7,8  a ella ofariran pertenyaran. 8 »E  ·l sacerdot qui oferrà lo sacrifici de l’ 
Lv 11,18  [*] 17 e musol e òliba e duch 18 e  ·l signe, que és ocel gran com àguila, e  
Lv 19,19  condició o natura, e lo camp no  ·l sembreràs de diverses levors. La  
Lv 20,4  de la sament sua a Maloch e no  ·l volrà matar, 5 posaré la mia cara sobra 
Lv 25,39  [*] vendrà a tu ton frare, no  ·l destrenyaràs de servitut axí com als  
Ex 2,9  E dix la filla de Farahó: –Guarda  ’l-ma bé, 10 car ell ha la mia adobció  
Ex 2,12  hom, [*] aucís lo egepcià e ameguà  ’l en la erena. 13 E axí en lo segon jorn, 
Ex 8,30 Moysèn devant nostre Senyor e adorà  ’l, 31 lo qual féu sagons la peraula de  
Ex 19,14  del munt al poble e santificà  ’l. E com haguéran levades ses vestadures, 
Ex 21,13  aquell en les sues mans, meta  ’l hom en loch en lo qual no degua fugir.  
Ex 24,15  ells. 15 E com pujàs Moysèn, cobrí  ’l la nuu del munt, 16 e habità en la  
Ex 32,20  lo vadell que havían fet e cremà  ’l en foch e molch-lo entrò que fou ben  
Lv 2,9  lo mamorial del sacrifici e ofira  ’l sobra l’altar, en odor de suavitat a  
Lv 9,15 del poble, e degolà’ll e sacrificà  ’l axí com lo primer. 16 E sacrificà l’  
Lv 10,16  que era ofert per peccat, trobà  ’l, e fou irat contra Alatzar e Aytamar,  
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Lv 13,4 si serà luent e blanch [*], prengua  ’l lo sacerdot aquell e tingua’l enclòs  
Lv 13,4  ’l lo sacerdot aquell e tingua  ’l enclòs per VII dies; 5 e considerarà en 
Lv 13,5  no serà cresquda ni mudada, tengue  ’l anclòs per altres VII dies, 6 e lo dia  
Lv 13,32  VII dies, 32 e en lo dia VII jutja  ’l, e si veurà que no sia sclatada e los  
Lv 13,33  plagua egual en la cotna, 33 reurà  ’l en altra loch meys de lla plagua, e  
Lv 13,33  loch meys de lla plagua, e tenrà  ’l per [*] VII dies; 34 e si en lo VII dia 
Lv 14,12  12 e pendrà l’anyel e ofarirà  ’l per la colpa, e lo sister de l’oli,  
Ex 1,15  qualls la una havia nom Siphorà, e  l’altra, Puà–, 16 manant a elles: –Quant  
Ex 1,16  en temps de lur perir, si serà  l’infant mascle, ociets-lo, e si serà  
Ex 2,3 e enpaguntàran-la, e matéran-hi  l’infant dins, e posàran-la en la  
Ex 2,6 la caxeta, 6 e com la obrísan véran  l’infant que plorava. Hach-ne piatat.  
Ex 2,9 -n’he. Pres-lo la mara e nodrí  l’infant [*]. E dix la filla de Farahó:  
Ex 2,10  lo nom de aquel Moysèn dient: «De  l’aygua l’havia tret.» 11 En aquells  
Ex 2,10 de aquel Moysèn dient: «De l’aygua  l’havia tret.» 11 En aquells dies, aprés  
Ex 4,24  24 E com anàs en son camí e fos  l’alberguada, corech nostre Senyor e  
Ex 5,8  lenya, 8 e ajustats sobre ell e no  l’aminvets res del trebal ne’ls lexets  
Ex 5,23  nom, has opromut lo teu poble e no  l’has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E dix 
Ex 7,16  en lo desert; e entrò ara no  l’has volgut oyr. 17 E per ço vet què diu 
Ex 7,22  fou anduraÿt lo cor de Farahó e no  l’oí, axí com havia manat Déu. 23 E tornà 
Ex 9,6  nostro Senyor la cosa aquesta en  l’altra dia, que foren morts tots los  
Ex 9,25  tot ço que trobà en los camps, de  l’home entrò a la fembra, ferí [*], e  
Ex 9,31  e lo li fóran farits per ço [*]  l’ordi spiguava e lo li ya matia fulles,  
Ex 12,2  a vós començament e primer mes de  l’any. 3 Perlats a tota la universa terra 
Ex 12,4 ànimes que sían sufacients a manjar  l’anyell. 5 [*] mascla sens màculla e  
Ex 12,12  nats en la terra de Agipta, de  l’hom entrò a lla bèstia, e [*] faré  
Ex 12,15  15 »E per VII dies menjarets  l’alís, e lo primer dia no serà levat en  
Ex 12,18  del mes, en lo vespra, menjarets  l’alís entrò a XXI dia de aquell matex  
Ex 12,49  ley serà al nadiu e al palagrí e a  l’habitant entre vós. 50 E féran los  
Ex 13,13  al Senyor. 13 E lo primer nat de  l’assa muderàs per ovelle, si no’l  
Ex 14,19 sua host [*]. 18 [*] 19 E moch-sa  l’àngell de Déu qui guiava la posada d’  
Ex 15,8 devorà ells axí com a palla, 8 e en  l’esparit de la tua furor són ajustades  
Ex 15,25  mostrà a ell un fust; lo quall com  l’hach mès en les ayguas, les ayguas  
Ex 17,16  dient 16 que solament la mà de Déu  l’havia desliurat, e la batalla de Déu  
Ex 18,4  e palagrí en la terra aliena», 4 e  l’altra havia nom Aliètzar, dix: «Déu de  
Ex 18,13  ab ell devant nostre Senyor. 13 E  l’altra dia saÿa Moysèn per ço que jutgàs 
Ex 19,1  XVIIIIª 1 E en lo mes terç de  l’eximent d’Iraell de la terra de  
Ex 20,26  26 »E no puges per scalons a  l’altar meu, per ço que no sia ravellada  
Ex 21,26  per blavesa. 26 »E com ell farà  l’ull de son serf o de sa serventa e  
Ex 22,1  1 E si algú emblarà ovella o bou e  l’auciurà o’l venrà, pach per I bou V  
Ex 23,4  ton amich o asa arant, retornar- l’has a ton amich; 5 e si veuràs asa de  
Ex 23,16  del camp. »E lla festa que és en  l’aximent de l’any, com ajustaràs tos  
Ex 23,16  lla festa que és en l’aximent de  l’any, com ajustaràs tos fruyts del camp. 
Ex 23,17  del camp. 17 »III veguades en  l’any aparrà tot mascle teu devant lo  
Ex 24,6  e la part romanent buydà sobra  l’altar. 7 E pres lo libre dell  
Ex 25,12  sían en la un lats, e II, en  l’altra. 13 E faràs barras de fust de  
Ex 25,14  II secles d’or de la un lats, e  l’altra per los II sercles de l’altra, e 
Ex 25,14  e l’altra per los II sercles de  l’altra, e ab aquestes baras serà  
Ex 25,18  e posaràs un de cascuna part de  l’oratori, 19 e la un sia a lha un lats,  
Ex 25,19  19 e la un sia a lha un lats, e  l’altra, a l’altra, 20 axí que cascun  
Ex 25,19 un sia a lha un lats, e l’altra, a  l’altra, 20 axí que cascun lats de la  
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Ex 25,20  lats de la clausta se reguart en  l’escampament de lurs ales [*], e la cara 
Ex 25,20  e la cara de cascú reguart devers  l’oratori, e deu éser cuberta la arqua.  
Ex 25,25 tot entorn [*] 25 [*] un sercle que  l’aur romendrà de IIII dits d’alt, e  
Ex 25,32  lats, III de lla un lats e III de  l’altra; 33 III poms a manera de nou en  
Ex 25,40  d’aur pur. 40 E guarde fé segons  l’exemplar que és a tu mostrat en lo  
Ex 26,5 per ço que hom puga ajustar la un a  l’altra. 6 E feràs L ganxos d’aur ab què 
Ex 26,17  que una taulla sa puga ajunyr ab  l’altra, e despuys junyr totes, 18 les  
Ex 26,23  taules faràs que sían ajustades en  l’angla del tabernacla †e creximent†. 24  
Ex 26,24  tro a damunt, e la I sa tendrà ab  l’altra ab tornets d’aur, e les II  
Ex 26,27  del testimoni, 27 e altres V en  l’altra lats e devers la plaja  
Ex 26,33 ab corbayons d’aur, e dintra sterà  l’arqua del testament, la qual dapartirà  
Ex 26,34  lo sant [*]. 34 »[*] primer sobre  l’arqua [*] 35 [*] e lo canalobre andret  
Ex 27,4 obra [*] de aram, e feràs sobra [*]  l’arret [*] 5 [*] entrò la mytat de l’  
Ex 27,5  arret [*] 5 [*] entrò la mytat de  l’altar. 6 E feràs barres a l’altar de  
Ex 27,6  de l’altar. 6 E feràs barres a  l’altar de fust de setim II, les qualls  
Ex 27,7  les perxes o barras en dos lats de  l’altar per portar ell. 8 No soldat, mas  
Ex 27,9  plaça o cort al tabernacle, e’n  l’angle de tremuntana contra migjorn serà 
Ex 28,10  10 VI noms en la una pedra e VI en  l’altra, sagons la nativitat de aquells.  
Ex 28,12  12 E pose-les en les spatlles de  l’ephot, pedras de remenbrança als fils  
Ex 28,14  d’aur net, la una tan gran con  l’altra, e feràs ellas d’obra spesa, e  
Ex 28,15  de les pedras. 15 »E feràs a  l’hosen [*] juý obre brodada, axí com la  
Ex 28,15  obre brodada, axí com la obre de  l’ephot. Feràs ell d’or e de blau e de  
Ex 28,26  17-25 [*] 26 [*] de  l’ephot en la regió dels musclos e  
Ex 28,28  feta e romangua la juntura entre  l’hossen e l’ephot, e vet que no’s  
Ex 28,28  la juntura entre l’hossen e  l’ephot, e vet que no’s depertèscan. 29  
Ex 28,31 tostemps. 31 »E feràs la gonella de  l’ephot tota blava, 32 enmig loch de la  
Ex 28,34  d’aur e squelles d’aur, e en  l’altra tira haja quasquavells d’aur e  
Ex 28,35  35 E vestirà aquella Aron en  l’ofici del ministre per ço que sia oÿt  
Ex 28,43  del testamén e con se acostaran a  l’altar per ço que aminístran en lo  
Ex 29,5  gonella de li e lo pali de ephot e  l’hosen, †e adobaràs éls en adobament de  
Ex 29,5  †e adobaràs éls en adobament de  l’ephot†, 6 e metràs la sàvena sobra son  
Ex 29,6  sàvena sobra son cap e le lande de  l’or santa sobra la sàvana, 7 e gitar-  
Ex 29,7  la sàvana, 7 e gitar-li-has  l’oli de untamén sobre son cap, e en  
Ex 29,12  e posar-n’has sobra lo corn de  l’altar ab lo teu dit, e lo romanent de  
Ex 29,16  lo cap de aquell, 16 e degollar- l’has. E pendràs la sanch de aquell, [*]  
Ex 29,16  la sanch de aquell, [*] sobra  l’altar, 17 e puys desmenbreràs lo moltó  
Ex 29,18 oferàs tot lo moltó ab encens sobre  l’altar. Oferta és a Déu e odor suau [*]. 
Ex 29,37  [*]. 37 VII dies perdoneràs sobra  l’altar, e santificaràs aquell, e serà  
Ex 29,38  38 »E açò és alò que feràs en  l’altar cascun dia continuadament: II  
Ex 30,4  sien meses bares ab què sia portat  l’altar. 5 E aquellas baras faràs de fust 
Ex 30,6  d’aur. 6 E posaràs, ell devant,  l’altar contra lo vell e lo cobriment que 
Ex 30,6  e lo cobriment que pénjan devant  l’arqua del testament, devant la clausta  
Ex 30,10 sobre lo corn d’aquell una veguada  l’any, en la sanch que és oferta per  
Ex 30,20 testimoni e com sa deuran ajustar a  l’altar per ço que ofíran en aquell  
Ex 31,8  que sobra ella és, [*] 8 [*] e  l’altar de la timiama, 9 e de l’  
Ex 31,9  e l’altar de la timiama, 9 e de  l’holocaust e tots los vaxells, e’l  
Ex 31,14  e qui farà en ell obra, perirà  l’ànima de aquell d’enmig de son poble.  
Ex 32,27  e tornats de la una porta entrò a  l’altra per mig de le alberguada. Cascú  
Ex 32,30 ço que do a vós banadicció. 30 E’n  l’altra dia parlà Moysèn al poble:  
Ex 34,18  [*], 18 mes guarda la festa de  l’alís. VII dies manjaràs l’alís, axí  
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Ex 34,18 festa de l’alís. VII dies manjaràs  l’alís, axí com mané a tu en lo temps del 
Ex 34,20  serà meu. 20 E lo primer nat de  l’assa reembràs per ovelles, e si no darà 
Ex 34,22  cor yo’t raemí en aquell temps de  l’any. 23 »III veguades en l’any aperrà  
Ex 34,23  de l’any. 23 »III veguades en  l’any aperrà tot mascle teu devant lo  
Ex 34,24  Senyor ton Déu III veguades en  l’any. 25 »No degollaràs sobre levat  
Ex 34,35  éran menades, 35 cor con veian a  l’axir de Moysèn sa fas axí sclarida,  
Ex 35,8  los ungents e la timiama de  l’odor suau, 9 e pedres de unicle e  
Ex 35,9  precioses a adornar lo hossen e  l’ephot. 10 »E qualquequal que sia savi,  
Ex 35,16  del tabernacle, 16 e la ara de  l’holocaust, e la gratadora de l’aram e  
Ex 35,16  de l’holocaust, e la gratadora de  l’aram e ses perxes [*], e lo pitxell e  
Ex 36,22 posts per ço que’s junyís la una a  l’altra; e axí ho féu en totes les taules 
Ex 36,24 a cascuna post [*], là on tarminava  l’ancastadura. 25 E de la banda del  
Ex 36,33 de les taules, de la un angle tro a  l’altra. 34 E totes aquestes taules sían  
Ex 37,8  en la sumitat de la una part, e  l’altra en la sumitat de l’altra [*], 9  
Ex 37,8  part, e l’altra en la sumitat de  l’altra [*], 9 stanent lurs ales [*] la  
Ex 37,9  [*] la clausta, reguardant la un a  l’altra. 10 E féu una taulla de fust de  
Ex 37,19  ab flors ensemps e ab liris; e ab  l’altra canó havia atrasí III poms a  
Ex 37,27  perxes per ell e que poguésan  l’altar portar. 28 E les bares féu de  
Ex 37,29 -les de latas d’aur. 29 E componé  l’oli de la untadura de santificació e la 
Ex 37,29  de santificació e la timiama de  l’odorament molt nèdeu per la obra de  
Ex 38,5  pesasen per les perxes a portar  l’eltar, 6 les qualls féu de fust de  
Ex 38,7 sobre lo lats de lla ara per portar  l’altar. E aquest altar no era sòlit, ans 
Ex 38,11 los corbalons éran de argent. 11 En  l’angle devers tremuntana era la tenda ab 
Ex 38,24  vermella e de li tortís. 24 Tot  l’aur que fo despès en [*] del santuari  
Ex 38,30  del tabernacle del testimoni, e  l’altar ab lo crivell de l’aram e ab  
Ex 38,30  e l’altar ab lo crivell de  l’aram e ab tots los vaxels que pertànyan 
Ex 39,7  en los lats sobre los musclos de  l’ephot per remenbrança dels fills d’  
Ex 39,8  nostra Senyor a Moysèn. 8 E féu  l’hossen de obra noble axí com lo ephot,  
Ex 39,16  II anels d’aur sobra los lats de  l’hosen, 17 [*] e vanguéran tro al  
Ex 39,19  que prenían los II anells de  l’hossen, axí que lo hossen no’s podia  
Ex 39,20  20 E féran una gonella sobre  l’ephot, obra texida mesclat de blau, 21  
Ex 39,34  dels bochs, 34 e la clausta, e  l’arqua del testament e ses perxes, [*]  
Ex 39,37  [*], 37 e le taula d’aur, e  l’oli de untadura [*], 38 e lo cobertor  
Ex 39,39  38 e lo cobertor del portal, 39 e  l’altar de aram, [*] e ses perxes e totes 
Ex 40,5  ab les sues lànteas aquí. 5 E a  l’altar del perfum estarà devant l’arqua 
Ex 40,5 a l’altar del perfum estarà devant  l’arqua del testimoni. E metràs lo  
Ex 40,6  6 E devant aquell posaràs  l’altar de l’holocaust. 7 E metràs lo  
Ex 40,6 E devant aquell posaràs l’altar de  l’holocaust. 7 E metràs lo pitxer entre  
Ex 40,7  7 E metràs lo pitxer entre  l’altar e lo tabernacle; omplir-l’has  
Ex 40,7  l’altar e lo tabernacle; omplir- l’has d’aygua. 8 Circundiràs la intrada  
Ex 40,9  9 »E pendràs lo untament de  l’oli e untaràs lo tabernacle ab los seus 
Ex 40,19 cubertura sobra ella 19 E aportàran  l’arqua del tabernacla, e penjà devant  
Ex 40,24 com nostre Senyor ordonà. 24 E posà  l’altar de ll’aur sots lo traginat dell  
Ex 40,26 26 E posà cubertor en lo portal, en  l’antrament del tabernacle, 27 e l’altar 
Ex 40,27  l’antrament del tabernacle, 27 e  l’altar de l’holocaust en lo vestiari  
Ex 40,27  del tabernacle, 27 e l’altar de  l’holocaust en lo vestiari del testimoni. 
Ex 40,28 lo tabernacla del testimoni prop de  l’altar. 29 E levàran-sa Moysès e Aron  
Ex 40,30  de la covinença e pujàran a  l’altar, axí com manà nostre Senyor. 31 E 
Ex 40,31  lo palau entorn del tabernacla, e  l’altar fou portat en la tenda. Aprés que 
Lv 1,4  4 e posarà la mà sobra lo cap de  l’holocaust, e serà pus acceptabla e a  
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Lv 1,5 la sanch de aquell gitant entorn de  l’altar qui és devant la porta del  
Lv 1,7  slomat de sos menbres, 7 posar- l’han sobra l’altar del foch ab scles de 
Lv 1,7 sos menbres, 7 posar-l’han sobra  l’altar del foch ab scles de lenya debans 
Lv 1,10  o de moltons o de cabres,  l’holocaust sia de I any, e ofíran-lo  
Lv 1,11 màcula, 11 e sia degolat al lats de  l’altar que reguarda [*] devant nostre  
Lv 1,11 Aron gítan la sanch de aquell sobra  l’altar entorn, 12 e depertèscan los  
Lv 1,13 aygua e sacrificar-ho-han sobra  l’altar en holocaust, e açò és molt suau  
Lv 1,15 15 ofariran aquells los sacerdots a  l’altar, e torcen-li lo coll axí que  
Lv 1,15  la sanch sobra [*] la part de  l’ara, 16 e gítan lo guavaig e la ploma  
Lv 1,16 gítan lo guavaig e la ploma fora de  l’altar, a la plaja de orient, en [*]  
Lv 1,17  aquella; e perfumerà sobra ell  l’altar ab la lenya qui és sobra lo foch  
Lv 2,9  del sacrifici e ofira’l sobra  l’altar, en odor de suavitat a nostre  
Lv 2,12  dons, e [*] sien conpostes sobra  l’altar en odor de suavitat. 13 »E  
Lv 2,16 lla oferta, axí com és del far e de  l’oli, e tot l’ancens, cor sacrifici és  
Lv 2,16  com és del far e de l’oli, e tot  l’ancens, cor sacrifici és a Déu. 3,Tit  
Lv 3,2  scàmpan la sanch antorn de  l’altar, 3 e ofíran de la degolladura del 
Lv 3,5  5 de tot açò faça perfum sobra  l’altar, posat demunt les lenyes, e lo  
Lv 3,8  d’Aron scàmpan la sanch entorn de  l’altar, 9 e puxs ofíran la degolladura  
Lv 3,11  11 pendran los sacerdots e posar- l’han sobra lo foch, e feran oferta a  
Lv 3,13  de Aron scàmpan la sanch entorn de  l’altar, 14 e pendran de aquella en past  
Lv 3,16  e cremar-ho-ha en foch sobra  l’altar e fer-n’ha perfum suau al  
Lv 3,17 que pénjan los lombes oferets sobra  l’altar. 4,Tit Capítol IIIIº 1 E parlà  
Lv 4,7  contra lo vell [*]. 7 [*] e tot  l’altra romanent de la sanch lexarà en lo 
Lv 4,7  la sanch lexarà en lo fonament de  l’altar de l’holocaust en lo entrament  
Lv 4,7  en lo fonament de l’altar de  l’holocaust en lo entrament del  
Lv 4,30 lo seu dit e toch-na los corns de  l’altar de l’holocaust, e lo romanent  
Lv 4,30  toch-na los corns de l’altar de  l’holocaust, e lo romanent git en lo  
Lv 4,31  e perfumar-n’has sobra  l’altar en odor de suavitat al Senyor, e  
Lv 4,35  pacificament, e sia cremat sobra  l’altar en ensens a nostre Senyor, e  
Lv 5,3  »E si algú tocarà la inmundícia de  l’homa sagons totes les sutzures que  
Lv 5,7 a nostre Senyor, un per lo peccat e  l’altra per l’holocaust, 8-9 [*];  
Lv 5,7  un per lo peccat e l’altra per  l’holocaust, 8-9 [*]; 10 [*] e  
Lv 6,2  que lli serà feta en fe, e ell  l’haurà rabuda e ell enblarà aquella, o  
Lv 6,9  la ley de lo holocaust: Cremerà en  l’altar tota la nit entrò al matí, e lo  
Lv 6,10  lo foch e posarà aquellas prop de  l’altar; 11 e puys despularà’s aquests  
Lv 6,11  les cendres e traurà-les fora  l’alberguada, e posar-les-ha en loch  
Lv 6,12  foch crem tostemps sobra la ara de  l’altar, lo qual nodresqua lo sacerdot  
Lv 6,22 22 E tota la oferta serà cremada en  l’altar per lo sacerdot qui del para per  
Lv 6,26  manuch aquella en lo loc sant en  l’antrament del tabernacle. 27 »E  
Lv 7,5  e faça’n lo sacerdot perfum sobra  l’altar, car asò és perfum a nostra  
Lv 7,8 sacerdot qui oferrà lo sacrifici de  l’holocaust haurà la pell d’aquell, 9 e  
Lv 7,18  serà sa oferta e no profitarà a  l’ofirent, que mejorment qualquaqual  
Lv 7,21  21 »E qui toquarà la sutzura de  l’home o de lla bèstia o [*] de l’home  
Lv 7,21 de l’home o de lla bèstia o [*] de  l’home que ensutzar pot e mengerà de  
Lv 7,30  altra lo pits, devant la porta de  l’altar del tabernacle [*] 31 [*]. 32 E  
Lv 8,2 sos fills e ab lurs vestadures e ab  l’untament de l’oli e un vadell per  
Lv 8,2 lurs vestadures e ab l’untament de  l’oli e un vadell per peccat e II moltons 
Lv 8,7  a ell lo paŀli e demunt li donà  l’afot, 8 e sanyí a ell ab cordes de  
Lv 8,8 cordes de ephot, e ab aquells adobà  l’hosen, en lo quall era doctrina e  
Lv 8,11  e santifichà ells e salpesà sobra  l’altar VII veguades, e untà ell e tots  
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Lv 8,15  corns de ll’altar entorn. E com  l’hachsantificat, scampà la sanch de  
Lv 8,28  mans de aquels e perfumà’n sobre  l’eltar de l’holocaust per so com era  
Lv 8,28  e perfumà’n sobre l’eltar de  l’holocaust per so com era consagració e  
Lv 8,29  pits, e alçà aquell devant Déu, de  l’ariet de la consegració en part sua,  
Lv 8,30  manat a ell lo Senyor. 30 E pres  l’ungent de untadura e la sanch que sobre 
Lv 8,30  de untadura e la sanch que sobre  l’eltar havia scampada, e gità-la sobra 
Lv 9,4  màcula en holocaust, 4 lo bou e  l’ariet per pasificament, e degoleràs  
Lv 9,7  ell. 7 E dix a Aron: –Acosta’t a  l’altar e sacrificha per ton peccat e  
Lv 9,7  e sacrificha per ton peccat e ofir  l’holocaust, e pregua per tu e per tot lo 
Lv 9,8 [*]. 8 E mantinent Aron se acostà a  l’altar e degollà lo vadell per lo seu  
Lv 9,9  son dit, e toquà’n lo corn de  l’altar e gità lo romanent al fonament d’ 
Lv 9,16  axí com lo primer. 16 E sacrificà  l’holocaust e féu-lo per son dret. 17 E 
Lv 9,18  del matí. 18 E degolà lo bou e  l’ariet en sacrifici pacificabla del  
Lv 9,18  la sanch, la quall escampà sobra  l’altar entorn. 19 E lo sèu dell bou e la 
Lv 9,19  19 E lo sèu dell bou e la coa de  l’ariet e los ronyons ab lo sèu e la  
Lv 9,20  lo pits; e com foren cremades en  l’altar lo sèu, 21 e los pits de aquells  
Lv 9,24 lo holocaust e lo sèu que era sobra  l’altar. E com lo poble viu açò, loàran  
Lv 10,7  en altra manera parirets, e  l’oli de lla santa onzió és sobra vós. E  
Lv 10,12 e menjats aquell sens levat prop de  l’altar, cor sant dels sants és. 13 E  
Lv 12,3  3 e en lo dia VIII sia circuncís  l’infant. 4 E ella starà en la sanch de  
Lv 12,8  un dells qualls a fer holocaust,  l’altra per peccat, e preguarà per ella  
Lv 13,3  plaga és de lebrosia, e sagons  l’arbitra d’aquell serà depertit. 4 »Mas 
Lv 13,6  él, cor ronnya és, e sí leverà  l’homa la sua vastimenta [*]. 7 »E si [*] 
Lv 13,7  [*]. 7 »E si [*] lo prevera  l’haurà vist [*] la lepra [*] e serà vist 
Lv 13,8  tornat al prevere 8 e comdepnar- l’ha per inmunde, si a ell serà vist.  
Lv 13,44  toquat de lebra e serà depertit de  l’arbitre dels sacerdots, 45 haurà sa  
Lv 14,6  de terra sobra ayguas vives, 6 e  l’altra ocel pendrà ab lo fust de cedra e 
Lv 14,6  ab lo fust de cedra e la grana e  l’hisop, tot açò benyaràs en la sanch de  
Lv 14,8 viu que se’n vol al camp. 8 »E com  l’home leverà la sua vestadura, ragua’s  
Lv 14,11  11 E com lo sacerdot purificarà  l’home, steblirà aquell e totes aquestes  
Lv 14,12  del testimoni, 12 e pendrà  l’anyel e ofarirà’l per la colpa, e lo  
Lv 14,12  ’l per la colpa, e lo sister de  l’oli, [*] ofarà [*] devant Déu. 13 [*]  
Lv 14,25  e la sanch de aquell posarà sobra  l’estrem de lla orella dreta de aquell  
Lv 14,26 peu dret. 26 E pendrà lo prevera de  l’oli del sister e posarà sobra la sua mà 
Lv 14,28  VII veguades, 28 e tocar-n’ha  l’astrem de la orella dreta de aquell e  
Lv 14,29  per la colpa, 29 e lo romanent de  l’oli qui és en la sua mà sinistra git  
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 paccat e  l’altra en holocaust e pregarà per aquell 
Lv 15,24  ensutzat entrò al vespra. 24 E si  l’home jaurà ab ella en lo temps de lla  
Lv 15,30  quals la un oferrà per peccat e  l’altra per holocaust, e pregarà lo  
Lv 16,10 axit en sort a Déu per peccat, 10 e  l’altra cabrit «na tramès» a Zezell,  
Lv 16,12 casa, e degoll aquell. 12 E prengua  l’ancenser e unpla-hu de les brasas, e  
Lv 16,25  per peccat serà perfumat sobra  l’altar. 26 »E aquell que haurà lexat  
Lv 16,33  de nostre Senyor e encara a  l’altar e als saserdots e a l’univerç  
Lv 16,33  a l’altar e als saserdots e a  l’univerç poble. 34 »E açò serà a vós fur 
Lv 16,34  peccats de aquells una veguada en  l’any. E ell féu axí con Déu manà a  
Lv 17,6  los sacerdots la sanch sobra  l’altar de Déu a lla porta dell  
Lv 17,9  tabernacle per ço que ofira a Déu,  l’home aquell serà tallat de son poble.  
Lv 17,11  aquella de son poble, 11 car  l’ànima de la carn en la sanch és, e yo  
Lv 17,11  és, e yo doné aquella a vós sobra  l’altar meu a perdonar sobre vostres  
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Lv 17,14  e cobra-la ab de terra, 14 car  l’ànima de tota carn en la sanch és. Per  
Lv 17,14 sanch de tota carn no manjareu, car  l’ànima de tota carn en la sanch és, e  
Lv 18,5  les mies leys e juýs que faent  l’hom viurà. Yo són Senyor. 6 »Nangun hom 
Lv 19,6  sacrificada manjareu aquella, e  l’altra dia, e tot quant serà restat en  
Lv 19,8  dell Senyor ha potlluïda, e perirà  l’ànima de aquell de enmig de son poble.  
Lv 20,4  la mia senyoria, lexarà  l’hom que havia donat de la sament sua a  
Lv 20,5  matar, 5 posaré la mia cara sobra  l’homa aquell e sobre [*] generació, e  
Lv 20,17  per tant com lur legesa la un de  l’altra han demostrada, e portaran lur  
Lv 20,25  la bèstia munda de lla inmunda e  l’ocel nèdeu del no nèdeu, perquè no  
Lv 22,9 perquè no múyran en lo santuari com  l’hauran ansutzat. Yo só lo Senyor qui  
Lv 22,25  manera no façats. 25 De la mà de  l’stranyer no presentau pans al Déu  
Lv 24,21 n’ha altra per aquella; que ferirà  l’hom, serà punit. 22 »E agual juý sia  
Lv 25,10  la vostra terra. 10 E santificats  l’any L, e apellar-l’has Ramisió a  
Lv 25,10 E santificats l’any L, e apellar- l’has Ramisió a tots los habitadors de  
Lv 25,12  culireu 12 per la santificació de  l’any jubileu [*]. 13 »[*] ratorna tothom 
Lv 25,22  fruyt de III anys, 22 e sembrareu  l’any VIII e menjareu los fruyts fins al  
Lv 25,30  any. 30 E si no la haurà ramuda en  l’any, serà girada al comprador, e  
Lv 25,40  mas com a logater o conreador fins  l’any jubileu servirà a tu, 41 e aprés n’ 
Lv 25,47 reforçarà devers vosaltres la mà de  l’stranyer e del palagrí, e, vengut a  
Lv 25,50  preu lo temps que ha a pasar fins  l’any del jubileu, e de la moneda per la  
Lv 25,51  muntarà los anys que romànan fins  l’any del jubileu, segons lo comte retrà  
Lv 25,54  E si per açò no’s porà rembra, en  l’any jubileu axirà ab sos fills. 55 »Car 
Ex 26,5  A cascuna part de la cortina haurà  L anses, ço és, bagues, per ço que hom  
Ex 26,6 ajustar la un a l’altra. 6 E feràs  L ganxos d’aur ab què junyes les  
Ex 27,12 devers occident serà una cortina de  L colzos, X colones, e altres tans pilars  
Ex 27,13  cort que reguarda a orient sia de  L colzes, 14 [*] e al un lats haja III  
Ex 27,18  de longuesa C colzes, d’ampla  L colzes, e V colzes d’alt, e serà de li  
Ex 36,13 e obra brodada, 9-12 [*]. 13 E féu  L anells d’aur que pàsan per orda per les 
Ex 36,13  lles cortines, que havían cascuna  L anses, e axí a cada lats de cortines ell 
Ex 36,13 axí a cada lats de cortines ell féu  L anelles de aur per ço que’s pogués  
Ex 36,17  17 E féu, en cascuna de elles,  L bagues en les unes L, e en les altres L, 
Ex 36,17  de elles, L bagues en les unes  L, e en les altres L, e açò perquè ensemps 
Ex 36,17  en les unes L, e en les altres  L, e açò perquè ensemps sa poguésan  
Ex 36,18  sa poguésan ajunyr. 18 E féu  L sivelles de aram per congonyr la tenda,  
Ex 38,12 vers occident foren les cortines de  L colzes, e X colonas ab lurs fonaments d’ 
Ex 38,13  13 E atrasí devers levant éran de  L colzes les cortines, 14 e les colones de 
Lv 25,10  terra. 10 E santificats l’any  L, e apellar-l’has Ramisió a tots los  
Lv 25,11  [*] és jubileu [*], 11 [*]. E lo  L any no cenbrereu ne culireu  
Ex 9,31 no tembreu encara nostre Senyor. 31  L’ordi e lo li fóran farits per ço [*] l’ 
Ex 15,9  fóran reblits enmig de la mar. 9  L’anamich dix: «Jo’ls pesaguiré e’ls  
Ex 32,27  –Açò diu lo Senyor Déu d’Israell:  “L’home posa coltell a son lats, e anats  
Lv 17,15  que menjarà aquella morrà. 15  »L’ànima qui manjarà cosa de si morta o  
Lv 19,20 fills [*] texida no la vestiràs. 20  »L’homa si dormirà ab fembra ab  
Ex Inc de Èxodus, que és lo sagon libre de  la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 Aquests  
Ex 1,5 totes les ànimes que hy entràran de  la cuxa de Jacob LXXV. E Josep ja era en  
Ex 1,6 Murí Josep e tots sos frares e tota  la generació de aquels, 7 e los fills de  
Ex 1,7 germinaren e cresquéran e complíran  la terra. 8 E levà’s en le terra de  
Ex 1,14  -los, 14 e·n amargor aportàvan  la vida de aquells, e fèyan-los fer  
Ex 1,15  a II juÿes medrines –de les qualls  la una havia nom Siphorà, e l’altra,  
Ex 1,16  lo, e si serà fembra, restaurats- la. 17 E les fembres taméran nostre Senyor 
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Ex 1,22  flum, e si és fembra, restaurats- la. 2,Tit Capítol II 1 E aprés açò, exí  
Ex 2,1  II 1 E aprés açò, exí un home de  la casa de Leví, e pres muller de aquella  
Ex 2,2  muller de aquella matexa casa, 2  la qual concebé e parí un fill. E veren a  
Ex 2,3  erqueta de bova, e anbreguàran- la de brach, e enpaguntàran-la, e  
Ex 2,3  -la de brach, e enpaguntàran- la, e matéran-hi l’infant dins, e  
Ex 2,3  -hi l’infant dins, e posàran- la en la rebegina sobra la vora del flum.  
Ex 2,3  l’infant dins, e posàran-la en  la rebegina sobra la vora del flum. 4 E  
Ex 2,3 e posàran-la en la rebegina sobra  la vora del flum. 4 E stech sa germana de  
Ex 2,5  fet d’ell. 5 E veus que devellà  la filla de Farahó per ço que·s levàs en  
Ex 2,5  e les sues mecipes anàvan sobra  la riba del flum. Com la infanta viu la  
Ex 2,5  anàvan sobra la riba del flum. Com  la infanta viu la caxeta en lo riu, tramès 
Ex 2,5  riba del flum. Com la infanta viu  la caxeta en lo riu, tramès-hi una de  
Ex 2,5  -hi una de ses mecipes. E pres  la caxeta, 6 e com la obrísan véran l’  
Ex 2,6  mecipes. E pres la caxeta, 6 e com  la obrísan véran l’infant que plorava.  
Ex 2,8  8 Ella li dix: –Vé. Anà tantost  la macipa, apellà la mara de aquell. 9 A  
Ex 2,8  –Vé. Anà tantost la macipa, apellà  la mara de aquell. 9 A la qual dix la  
Ex 2,9  apellà la mara de aquell. 9 A  la qual dix la filla de Farahó: –Prin  
Ex 2,9  la mara de aquell. 9 A la qual dix  la filla de Farahó: –Prin aquest infant e  
Ex 2,9  e yo logar-te-n’he. Pres-lo  la mara e nodrí l’infant [*]. E dix la  
Ex 2,9  mara e nodrí l’infant [*]. E dix  la filla de Farahó: –Guarda’l-ma bé, 10 
Ex 2,10  –Guarda’l-ma bé, 10 car ell ha  la mia adobció en loch de fill. E ella  
Ex 2,12 [*] aucís lo egepcià e ameguà’l en  la erena. 13 E axí en lo segon jorn, e viu 
Ex 2,14  Moysèn e dix: «Per cert, sebuda és  la cosa.» 15 E Farahó sabé açò, volch lo  
Ex 2,22  filla de aquell, per muller, 22  la quall consabé e infantà fill, lo quall  
Ex 2,22  nostro ajudador e desliurà a mi de  la mà de Farahó.» 23 Aprés molt de temps,  
Ex 2,23  per rahó del treball que havían en  la obra, e cridàran. E lur crit muntà a  
Ex 3,1 com ell anàs e amenàs son bestiar a  la ora devers lo desert, ell vench en lo  
Ex 3,7  7 Al qual dix lo Senyor: –Yo viu  la aflicció del meu poble en Agipta, e oyí 
Ex 3,7  del meu poble en Agipta, e oyí  la lur clamor per raó de lla duresa de  
Ex 3,8  en les lurs obres, 8 e yo sé  la lur dollor. Són devellat per rahó que  
Ex 3,9  e fariseu e eeu e gebuseu, 9 car  la clamor dels fills d’Israell és venguda 
Ex 3,9  Israell és venguda a mi, e encara  la eflicció de aquells los qualls per los  
Ex 3,17  17 e dix que aportaré vós de  la aflecció de Agipta en terra de Canan,  
Ex 3,17  e fariseu e aveu e gebuseu, a  la terra fluent de let e de mel.” 18 E  
Ex 3,18  fluent de let e de mel.” 18 E ògan  la mia veu, e entraràs tu e los vells de  
Ex 3,20 mà podarosa. 20 E yo mostraré a ell  la mia mà, e percudiré Agipte en totes les 
Ex 3,22  no n’axirets buyts. 22 Demenarà  la fembra a sa vaÿna e a sa hosta vaxels  
Ex 4,1  e dix: –No creuran a mi ne oyran  la mia veu, e diran: “No aperech a tu  
Ex 4,2  Déu a ell: –Què’s axò que tens en  la mà tua? E ell respòs: –Verge. 3 Dix  
Ex 4,3  3 Dix nostre Senyor: –Gita- la en terra. Ell le hy gità, e tornà  
Ex 4,4  devant ella. 4 Dix Déu: –Sten  la tua mà e pren-la per la coha. E stès  
Ex 4,4 4 Dix Déu: –Sten la tua mà e pren- la per la coha. E stès la mà e pres-la,  
Ex 4,4  –Sten la tua mà e pren-la per  la coha. E stès la mà e pres-la, e  
Ex 4,4  mà e pren-la per la coha. E stès  la mà e pres-la, e mantinent tornà  
Ex 4,4  per la coha. E stès la mà e pres- la, e mantinent tornà verge. 5 –Açò és fet 
Ex 4,6 Senyor: –Mit ta mà en ton si. E com  la hy hach mesa, trach-la’n masela,  
Ex 4,6  si. E com la hy hach mesa, trach- la’n masela, blancha com a neu. 7 Dix-  
Ex 4,7  com a neu. 7 Dix-li Déu: –Torna  la mà en ton si. E tornà-la-hy, e  
Ex 4,7  –Torna la mà en ton si. E tornà- la-hy, e trasch-la’n sana [*]. 8 –E  
Ex 4,7  si. E tornà-la-hy, e trasch- la’n sana [*]. 8 –E si no creuran a tu e  



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

403 
 

Ex 4,8 oyran per lo senyal primer, creuran  la tua veu per lo senyal sagon. 9 E si no  
Ex 4,9 creuran per los II senyals ne oyran  la tua veu, prin la aygua del flum e gita  
Ex 4,9  senyals ne oyran la tua veu, prin  la aygua del flum e gita-la en lo foch,  
Ex 4,9  prin la aygua del flum e gita- la en lo foch, e tota aquella dell flum  
Ex 4,10  que tu has perlat. E he enpatxada  la bocha, e só tart de lengua. 11 Dix Déu  
Ex 4,11  lengua. 11 Dix Déu a ell: –Qui féu  la boqua de ll’home, o qui ha fabregat lo 
Ex 4,12  he fet yo? 12 Ara vé, e yo seré en  la tua boqua e ansenyar-t’he què  
Ex 4,15  15 E tu perleràs ab ell, e posa  la mia peraula en la boqua de aquell, e yo 
Ex 4,15  ab ell, e posa la mia peraula en  la boqua de aquell, e yo seré en la tua  
Ex 4,15 en la boqua de aquell, e yo seré en  la tua boqua e en la sua, e mostraré a  
Ex 4,15  e yo seré en la tua boqua e en  la sua, e mostraré a vosaltres què devets  
Ex 4,16  per tu al poble, e ell serà en  la tua boqua, e tu seràs en aqueles coses  
Ex 4,17  17 E prin aquesta vergue [*] ab  la quall seran fets los senyals. 18 E anà  
Ex 4,19  car tots aquells que quarían  la tua ànima són morts. 20 E pres Moysès  
Ex 4,20  un asa, e tornà en Agipta portant  la verge de Déu en la mà. 21 E dix a ell  
Ex 4,20  Agipta portant la verge de Déu en  la mà. 21 E dix a ell nostra Senyor: –Com  
Ex 4,21  t’he mostrats e que he posats en  la tua mà, e feràs aquells devant Farahó.  
Ex 4,31  d’Iraell e que havia guardada  la lur aflicció, e ancorbàran-sa e  
Ex 5,2  –Qui és ton Senyor, que yo oja  la sue veu e que yo lex lo poble? No  
Ex 5,3  Israell apellà nós per ço que anem  la via de III dies per lo desert e que  
Ex 5,5 a son consell: –Molt és lo poble de  la terra. Vejats quanta companya esvaex a  
Ex 5,7  de palla al poble per mesclar- la ab lo brach de les regoles, ne lenya  
Ex 5,7  restoll en les messes, e al bosch  la lenya, 8 e ajustats sobre ell e no l’  
Ex 5,12  12 E fou scampat lo poble per tota  la terra de Agipta per ço que colísan la  
Ex 5,12  terra de Agipta per ço que colísan  la palla del restol. 13 E lurs sobreposats 
Ex 5,16  a Faraó: –Palla no’ns és donada e  la obra nos és manada fer. Som batuts  
Ex 6,4  fermí ab ells que daria a ells  la terra de Cananan per perigrinació de  
Ex 6,4  per perigrinació de aquells, en  la quall foren peregrins e stranys. 5 Yo  
Ex 6,8  egepcians, 8 e aportaré a vós en  la terra sobra la quall yo levé la mia mà  
Ex 6,8  e aportaré a vós en la terra sobra  la quall yo levé la mia mà per ço que  
Ex 6,8  en la terra sobra la quall yo levé  la mia mà per ço que donàs ella a Abram e  
Ex 6,11  axir los fills de Israell de  la terra sua. 12 E respòs Moysès devant  
Ex 6,15  e Jachim e Soher e Saüll, fill de  la cananea. Aquests són los perentats de  
Ex 6,16  e Caad e Merarí. E los anys de  la vida de Leví foren CXXXVII anys. 17 E  
Ex 6,20 pres Amram muller Jacobech, sa tia,  la qual infantà a ell Aron e Moysèn e  
Ex 6,20  Moysèn e Marian. Fóran los anys de  la vida d’Amram CXXXVII anys. 21 E los  
Ex 7,3  mos senyals e mes meravelles en  la terra de Agipta. 4 E no oyrà a vós lo  
Ex 7,5  que yo són Senyor, que estendré  la mia mà sobra Agipta e trauré los fills  
Ex 7,9 -ma senyal”, digues a Aron: “Prin  la tua verge e gita-la an terra devant  
Ex 7,9 a Aron: “Prin la tua verge e gita- la an terra devant Faraó” [*]. 10 [*] E  
Ex 7,10  los havia menat Déu, e gità Aron  la vergua devant Farahó [*], e tornà  
Ex 7,12 sa vergua, e tornàran colobres; mas  la vergua de Aron devorà la vergue de  
Ex 7,12  mas la vergua de Aron devorà  la vergue de aquells. 13 E fou anduraÿt lo 
Ex 7,15  ell a lla riba dell flum, e  la vergua la quall tornà colobra portaràs  
Ex 7,15  a lla riba dell flum, e la vergua  la quall tornà colobra portaràs en la tua  
Ex 7,15  la quall tornà colobra portaràs en  la tua mà, 16 e diràs a ell: “Lo Senyor,  
Ex 7,17  yo són Senyor. Vet que yo fir ab  la mia verge que és en la mia mà les  
Ex 7,17  yo fir ab la mia verge que és en  la mia mà les aygües del flum: torneran en 
Ex 7,19 Déu a Moysèn: –Digues a Aron: “Prin  la vergue e astín la tua mà sobre les  
Ex 7,19  a Aron: “Prin la vergue e astín  la tua mà sobre les ayguas de Agipta e  
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Ex 7,19  en sanch e que sia crúor en tota  la terra de Agipta, axí en vaxells de fust 
Ex 7,20  com los havia manat Déu, e levà  la verge e farí les ayguas del flum devant 
Ex 7,23  E tornà-se’n e intrà-sa’n en  la sua casa, e no hy posà son cor aquesta  
Ex 8,3  granotes, e pujaran e antreran en  la tua casa, e en la tua cambra e ton lit, 
Ex 8,3  e antreran en la tua casa, e en  la tua cambra e ton lit, sobra la tua  
Ex 8,3 e en la tua cambra e ton lit, sobra  la tua careta, e sobra la casa de tos  
Ex 8,3  lit, sobra la tua careta, e sobra  la casa de tos serfs e del teu poble, e en 
Ex 8,5 Déu a Moysès: –Digues a Aron: “Stin  la tua mà sobra los flums, e encara sobra  
Ex 8,5  los stanys, e aduré granotes sobra  la terra de Agipte.” 6 E stès la mà Aron  
Ex 8,6 sobra la terra de Agipte.” 6 E stès  la mà Aron sobre les ayguas de Agipta, e  
Ex 8,6  les granotes e cobríran tota  la terra [*]. 7 E faéran açò atrasí los  
Ex 8,7  [*] adugéran granotes sobra  la terra de Agipta. 8 Apallà Farahó Moysèn 
Ex 8,10  plàcia. Dix ell: –Yo faré axí com  la tua peraula, per ço que sàpias que  
Ex 8,11  -s’han les granotes de tu e de  la tua casa, e dells teus infants e dell  
Ex 8,13  [*]. 13 E féu nostro Senyor segons  la peraula de Moysèn, e fóran morts los  
Ex 8,14  -les en diversos munts, e  la terra compodrí. 15 E viu Farahó que dat 
Ex 8,16  –Parla a Aron e digues-li: “Stin  la tua mà e percut la pols de lla terra, e 
Ex 8,16  -li: “Stin la tua mà e percut  la pols de lla terra, e seran poys en tota 
Ex 8,16  de lla terra, e seran poys en tota  la universa terra de Egipta.” 17 E féu-  
Ex 8,17 ho axí, car stès Aron sa mà, tanent  la sua verge, e ferí la pols de lla terra, 
Ex 8,17  sa mà, tanent la sua verge, e ferí  la pols de lla terra, e fóran fets poys  
Ex 8,17  e fóran fets poys [*] per tota  la terra de Agipta. 18 E féran atratal los 
Ex 8,22 En aquell dia yo faré meravelles en  la terra de Gossen, en lo qual és lo meu  
Ex 8,24  e vanguéran mosques molt males en  la casa de Farahó e de son poble [*], e  
Ex 8,24 e de son poble [*], e fou coronpuda  la terra per aquesta manera de mosques. 25 
Ex 8,31  e adorà’l, 31 lo qual féu sagons  la peraula de aquel, e tolch les mosques a 
Ex 9,6  en terra. 6 E féu nostro Senyor  la cosa aquesta en l’altra dia, que foren 
Ex 9,9  de cenra [*], 9 [*] pols sobra  la terra de Agipta, e serrà sobra los  
Ex 9,10  devant Farahó, e prenguéran de  la pols de la cenra del forn, e scampà  
Ex 9,10  Farahó, e prenguéran de la pols de  la cenra del forn, e scampà aquella Moysèn 
Ex 9,16  sia recomptat lo meu nom en tota  la terra. 17 ¿E encara retens lo meu poble 
Ex 9,18  en Agipta, despuys que fo fundada  la terra entrò en aquest present temps. 19 
Ex 9,19  serà mort per lo caÿment de  la padruscha.” 20-21 [*] 22 E dix Déu a  
Ex 9,22  [*] 22 E dix Déu a Moysèn: –Stin  la tua mà devers lo cel per ço que sia  
Ex 9,22  per ço que sia padruscha en tota  la universa terra de Agipta, sobra los  
Ex 9,22  sobra los hòmens e sobra [*]  la herba dell camp, e an tota la terra de  
Ex 9,22  [*] la herba dell camp, e an tota  la terra de Agipte. 23 E stès Moysès la  
Ex 9,23  terra de Agipte. 23 E stès Moysès  la verge vers lo cel e nostro Senyor donà  
Ex 9,23  Ploch nostre Senyor pedra sobra  la terra de Agipta, 24 [*] e fo en  
Ex 9,25  en los camps, de l’home entrò a  la fembra, ferí [*], e tota la herba e  
Ex 9,25 entrò a la fembra, ferí [*], e tota  la herba e tots los arbres de la regió  
Ex 9,25  tota la herba e tots los arbres de  la regió tranchà le padrusca, 26 sols en  
Ex 9,26  tranchà le padrusca, 26 sols en  la terra de Gosen, on éran los fills d’  
Ex 9,29  seré axit de lla ciutat, estendré  la mia mà a nostre Senyor e saceran tots  
Ex 9,29  Senyor e saceran tots los trons e  la padrusca, per ço que sàpias que del  
Ex 9,29 per ço que sàpias que del Senyor és  la terra. 30 Mas yo conech que tu ne tos  
Ex 9,32  matia fulles, 32 mas lo forment e  la spelta no fóran farits, car terdans  
Ex 9,33  Senyor, e cessàran los trons e  la pedruscha, axí que no caygué pluja  
Ex 9,33  axí que no caygué pluja sobra  la terra. 34 E viu Farahó que lla pluja  
Ex 9,34  Farahó que lla pluja era cessada e  la padruscha e los trons, anadí a peccat,  
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Ex 10,4  yo aduré [*] de terra lengostes en  la tua casa 5 enaxí que cobriran tota la  
Ex 10,5  tua casa 5 enaxí que cobriran tota  la terra, axí que res de ella no aparà, e  
Ex 10,5  e menjaran tot ço que és [*] a  la padruscada, e reuran tots los arbres  
Ex 10,12  Farahó. 12 Dix Déu a Moysèn: –Stin  la tua mà sobra la terra de Agipta, als  
Ex 10,12 Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobra  la terra de Agipta, als lagosts [*], que  
Ex 10,12  als lagosts [*], que ménjan tota  la herba que romàs a la padrusca. 13 Astès 
Ex 10,12  ménjan tota la herba que romàs a  la padrusca. 13 Astès le sua verge Moysès  
Ex 10,13  13 Astès le sua verge Moysès sobra  la terra de Agipta e nostra Senyor tramès  
Ex 10,14  sa les lagostes 14 e pujàran sobra  la universa terra de Egipte, e foren [*]  
Ex 10,15  [*], 15 [*]. E fou manjada tota  la herba de la universa terra, e tots los  
Ex 10,15 [*]. E fou manjada tota la herba de  la universa terra, e tots los poms dels  
Ex 10,15  dels arbres, e tot ço [*] que a  la padrusca era romàs [*]. 16 Per la qual  
Ex 10,16 a la padrusca era romàs [*]. 16 Per  la qual cosa, mantinent Farahó apellà  
Ex 10,19  levar les lagostes e gità totes en  la Mar Roiga, axí que no’n romàs una en  
Ex 10,21  21 E dix nostre Senyor: –Sten  la tua mà, Moysèn, vers lo cel, e seran  
Ex 10,21 lo cel, e seran tanebres sobre tota  la terra de Agipta, tant fosch que a  
Ex 10,22  a palpar hauran. 22 E stès Moysès  la mà vers al cel, e fóran fetes tenebres  
Ex 10,22  fetes tenebres horibles en tota  la universa terra de Agipta per III dies,  
Ex 10,29  perlat, que d’equí avant no veuré  la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 Dix Déu a 
Ex 11,3 d’argent, 3 car nostra Senyor darà  la sua gràcia al seu poble devant los  
Ex 11,4  E dix: –Açò diu nostre Senyor: “En  la miga nit entraré en Agipta, 5 e moran  
Ex 11,5  son siti, entrò al primer nat de  la serventa que és detràs la molla, e tots 
Ex 11,5  nat de la serventa que és detràs  la molla, e tots los primers nats de les  
Ex 11,6  6 E serà gran clamor en tota  la universa terra de Agipta, tal que no fo 
Ex 11,9  per molts de senyals que fàsan en  la terra de Egipte. 10 Moysèn e Aron  
Ex 11,10  axir lo poble d’Israell de tota  la sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 E Déu  
Ex 12,3  mes de l’any. 3 Perlats a tota  la universa terra e coŀleció dels fills d’ 
Ex 12,4  prengua ell son vaý que és prop de  la sua casa, segons los nombres de lles  
Ex 12,6 aquest, e sacrificaran ella de tota  la mulltitut dells fills d’Israell en lo  
Ex 12,11  mans; e manyarets cuytosament en  la Pàscua ell a Déu. 12 »E pasaré per  
Ex 12,12  faré tots los primers nats en  la terra de Agipta, de l’hom entrò a lla  
Ex 12,13  juhí. Yo són Senyor. 13 E vasaré  la sanch a vós en senyal sobra les cases  
Ex 12,13  cases que vós sots aquí, e vauré  la sanch e pasaré sobra vós, e no sarà a  
Ex 12,13  sarà a vós plagua [*] com yo faré  la terra de Agipta. 14 E vós haurets  
Ex 12,19  que menjarà cosa levada, parirà  la ànima de aquell de lla coŀleció d’  
Ex 12,21  companyas vostres, e degollarets  la Pasqua. 22 E farets un salpacer de una  
Ex 12,22 una menada de hysop, e mullerets en  la sanch, e salpasar-n’hets lo lindar e 
Ex 12,22  vós no ischa fora de lla porta de  la sua casa entrò al matí, 23 car Déu  
Ex 12,23  farir los agepcians, e com veurà  la sanch sobra lo lindar e’n cascú dells  
Ex 12,25 enpertostemps. 25 E com entreràs en  la terra la quall nostro Senyor és donador 
Ex 12,25  25 E com entreràs en la terra  la quall nostro Senyor és donador a vós,  
Ex 12,29  a Moysès e Aron. 29 E fonch fet en  la miga nit que farí nostra Senyor tots  
Ex 12,33  ’s Agipta de anviar-los fora  la terra dient: «Tots som morts!» 34 E  
Ex 12,34 -sa’n lo poble, abans que levàs,  la lur pasta liguada ab draps sobra lurs  
Ex 12,39 e bous e bèsties [*]. 39 E coguéran  la pasta que traguéran de Agipta e féran- 
Ex 12,41  en aquell matex dia exí tota  la host de nostre Senyor de lla terra de  
Ex 12,42 a nostro Senyor, car adux a ells de  la terra de Agipta; aquesta dèvan observar 
Ex 12,43  Déu a Moysèn e Aron: –Aquesta és  la relegió de Pasca: »Nangun hom strany no 
Ex 12,47  trenquarets os d’aquell. 47 »Tota  la coŀleció dells fills d’Israell faéran  
Ex 13,4  levat. 4 Vuy axirets ab mes nou de  la spiga, 5 e us matrà nostro Senyor en la 



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

406 
 

Ex 13,5  5 e us matrà nostro Senyor en  la terra dels cananeus e dells hateus e  
Ex 13,6  alís nèdeus, e en lo VII dia sarà  la festa del Senyor. 7 Alís manjarets [*], 
Ex 13,9 de Agipta.” 9 E serà quax senyal en  la tua mà e quax remenbrança devant tots  
Ex 13,9  de nostre Senyor sia tostemps en  la tua boqua, car ab fort mà tragué a tu  
Ex 13,10  tu nostre Senyor de Agipta. 10 Per  la quall cosa tu guardaràs en aquesta  
Ex 13,11 11 »E com ta metrà nostre Senyor en  la terra dels cananeus, segons que ha  
Ex 13,17  nostra Senyor no’ls manà per  la carera dells falisteus, qui’lls era  
Ex 13,18  en Agipta, 18 mas menà’ls per  la via dell desert que és prop de la Mar  
Ex 13,18  la via dell desert que és prop de  la Mar Roja. E armats pujàran los fills d’ 
Ex 13,19  terra de Egipta. 19 E pres Moysèn  la ossa de Josep ab si, per ço com ell  
Ex 13,19  vasitarà vós, portats-vos-en  la mia ossa ab vós.» 20 E moguéran-sa de 
Ex 13,21 anava devant ells per mostrar-los  la via, de dia en una colomna de nuu e de  
Ex 13,21  de foch, per ço que los mostràs  la via cascun temps. 22 No’s partia d’  
Ex 13,22  22 No’s partia d’éls, de dia  la colona de la nuu ne la colona del foch  
Ex 13,22  partia d’éls, de dia la colona de  la nuu ne la colona del foch de nit,  
Ex 13,22  éls, de dia la colona de la nuu ne  la colona del foch de nit, devant lo poble 
Ex 14,2  que’s retórnan e que’s mètan per  la regió de Piaròs, qui és entre Meochdoll 
Ex 14,2 de Piaròs, qui és entre Meochdoll e  la mar, contra Beelquefon, e devant aquell 
Ex 14,2  aquell castell pasarets sobra  la mar. 3 Car Farahó perlarà sobra los  
Ex 14,3  Israell: “Car ells són torbats en  la terra, al desert los han closos.”, 4 E  
Ex 14,4 seré glorificat en Farahó e’n tota  la sua host, e sebran los agepcians que yo 
Ex 14,9  -sa a ells que posàvan prop  la mar, e tots los cavalcants [*] e tota  
Ex 14,9  e tots los cavalcants [*] e tota  la universa host era en Hiroch contra  
Ex 14,12  de Agipta? 12 ¿No’s aquesta  la peraula que nós te díem en Agipta  
Ex 14,16 Israell que’s mòguan, 16 e tu leva  la tua verga e stin la tua mà sobra la Mar 
Ex 14,16  16 e tu leva la tua verga e stin  la tua mà sobra la Mar Roiga, e departir- 
Ex 14,16 la tua verga e stin la tua mà sobra  la Mar Roiga, e departir-se-ha  
Ex 14,17  glorificat en Farahó, e en tota  la sua host [*]. 18 [*] 19 E moch-sa l’ 
Ex 14,19  -sa l’àngell de Déu qui guiava  la posada d’Israell, e anà detràs ells,  
Ex 14,20  e los agepcians, scuradat erra  la nuu tenebrosa [*]. 21 E com Moysès  
Ex 14,21  [*]. 21 E com Moysès stenés  la mà sobra la mar, manà Déu lo vent fort  
Ex 14,21  21 E com Moysès stenés la mà sobra  la mar, manà Déu lo vent fort bufant que  
Ex 14,21  lo vent fort bufant que bufàs tota  la nit, e mès la mar en sech. E foren les  
Ex 14,21 bufant que bufàs tota la nit, e mès  la mar en sech. E foren les ayguas  
Ex 14,22  per mig de lla mar en sech, e era  la mar axí com a mur a lla dresta de  
Ex 14,24  de lla mar. 24 E com fou venguda  la vigília del matí, nostro Senyor  
Ex 14,24  del matí, nostro Senyor reguardà  la posada dells agepcians en colona de  
Ex 14,24  colona de foch e en nuu, destroví  la posada dells agepcians, 25 e sotsobrà  
Ex 14,25  dells agepcians, 25 e sotsobrà  la roda de lles caretas dells agepcians, e 
Ex 14,25  dells agepcians, e aportà’lls en  la pregonesa. E diguéran adons los  
Ex 14,26  nós. 26 Dix Déu a Moysèn: –Stin  la tua mà sobra la mar, e retornaran les  
Ex 14,26 Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobra  la mar, e retornaran les ayguas [*]. 27  
Ex 14,28  e cobríran les caretas e tota  la cavallaria e la host de Farahó qui’lls 
Ex 14,28  les caretas e tota la cavallaria e  la host de Farahó qui’lls pasaguia, aquí  
Ex 14,28 qui’lls pasaguia, aquí naguàran en  la mar, que no’n romàs d’ells entrò a I. 
Ex 14,29  E los fills d’Iraell pasàran per  la mar en sech, e les ayguas éran a ells  
Ex 14,30  Senyor en aquel dia Israell de  la mà dells agepcians, 31 e vaéran los  
Ex 14,31  e vaéran los agepcians morts sobra  la riba de la mar. E vaéran los fills d’  
Ex 14,31  agepcians morts sobra la riba de  la mar. E vaéran los fills d’Israell que  
Ex 15,1  és engranit, car ell ha gitat en  la mar lo cavall ab son cavalcador. 2 La  
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Ex 15,2  cavalcador. 2 La mia fortalesa e  la mia lehor és en nostre Senyor. Ell és  
Ex 15,4  4 Car les caretas de Farahó e tota  la sua host gità en mar, e tots los alets 
Ex 15,4 prínceps de aquells són nagats en  la Mar Roge, 5 [*] e ells devellàran en  
Ex 15,6  pregon axí com a pedra. 6 Senyor,  la tua dreta és agranaïda en fortalesa, e 
Ex 15,6 dreta és agranaïda en fortalesa, e  la tua drestra, Senyor, ha farit los  
Ex 15,7  los anamichs, 7 e en multitut de  la tua glòria has deposats los adversaris 
Ex 15,7  los adversaris meus. Tu trametist  la tua irra, la qual devorà ells axí com  
Ex 15,7  meus. Tu trametist la tua irra,  la qual devorà ells axí com a palla, 8 e  
Ex 15,8  com a palla, 8 e en l’esparit de  la tua furor són ajustades les ayguas, la 
Ex 15,8  furor són ajustades les ayguas,  la onda corech e stech, als abisos fóran  
Ex 15,8  als abisos fóran reblits enmig de  la mar. 9 L’anamich dix: «Jo’ls  
Ex 15,9  pendré, e depertiré lurs armes, e  la mia ànima serà enriqueïda. Yo trauré lo 
Ex 15,9  Yo trauré lo meu coltell e  la mia mà los auciurà.» 10 Senyor, lo teu  
Ex 15,10 Senyor, lo teu sparit és vengut, e  la mar los ha cuberts, e ells són  
Ex 15,12  e faent meraveles? 12 Estanist  la tua mà e la terra los ha devorats. 13  
Ex 15,12 meraveles? 12 Estanist la tua mà e  la terra los ha devorats. 13 Tu fuïst  
Ex 15,13 devorats. 13 Tu fuïst governador en  la tua misericòrdia en lo poble que  
Ex 15,13  que remist, e aportest aquell en  la tua fortalesa, en lo teu sant  
Ex 15,19  15-18 [*] 19 És entrada  la cavelaria de Farahó ab caretes e ab  
Ex 15,19  ab caretes e ab cavalcadors en  la Mar Roga, e retornàran demunt ells les  
Ex 15,19  demunt ells les aygües de  la mar, e los fills de Israell entràran  
Ex 15,20 Mariam, sor de Aron, lo temboret en  la mà, e profetitzà. Axíran totes les  
Ex 15,21  e engranaït, cor ell ha gitat en  la mar lo cavall e lo cavallcador. 22 E  
Ex 15,22  e Aron los fills d’Israell de  la Mar Roja, e intràran-se’n en lo  
Ex 15,26  asejà ells 26 e dix: –Si tu oyràs  la veu dell Senyor, ton Déu, e feràs  
Ex 15,26  [*], yo no aportaré sobra vós  la malesa que mis en Agipta. Yo són lo  
Ex 16,1  -sa de Helim, e vench tota  la multitut dels fills d’Iraell en lo  
Ex 16,2  terra de Agipta. 2 E murmurà tota  la congregació dells fills d’Israell  
Ex 16,3  [*]: –Més amàram éser morts per  la mà de nostre Senyor en la terra de  
Ex 16,3 morts per la mà de nostre Senyor en  la terra de Agipta, on saýam sobra les  
Ex 16,7 terra de Agipta, 7 e al matí vauràs  la glòria de nostre Senyor, car ell oyí lo 
Ex 16,9 E dix Moysèn a Aron: –Digues a tota  la universitat dells fills de Israell:  
Ex 16,13  e pujàran gaŀles e cobríran tota  la posada [*]. 14 E cobrí tota la fas de  
Ex 16,14 tota la posada [*]. 14 E cobrí tota  la fas de lla terra, e aparech en lo  
Ex 16,14 radona, samblant a soliandra, sobra  la terra. 15 E com víran los fills d’  
Ex 16,16 lo Senyor per menjar. 16 Aquesta és  la peraula la qual manà nostra Senyor:  
Ex 16,16  menjar. 16 Aquesta és la peraula  la qual manà nostra Senyor: Culla de açò  
Ex 16,28  volran guardar lo meu manament ne  la lig? 29 Vejats, cor Déu dóna a vós [*]  
Ex 16,31  en lo dia VII. 30 [*] 31 E apellà  la casa de Israell lo nom d’aquell magna, 
Ex 16,31  a manera de solandra, blanch, e  la sua sabor quax semblant de crespells ab 
Ex 16,32  ab mel. 32 Dix Mosèn: –Aquesta és  la peraula la qual mana Déu: “Umplits un  
Ex 16,32  Dix Mosèn: –Aquesta és la peraula  la qual mana Déu: “Umplits un almut d’  
Ex 16,35  35 Los fills d’Iraell menjàran  la magna per XL anys entrò que venguéran  
Ex 16,35  e aquest manjàran [*] e les fins a  la terra de Canan. 36 E lo almut ab què  
Ex 16,36  36 E lo almut ab què mesuràran  la magna era de la deena part de I ephí,  
Ex 16,36  ab què mesuràran la magna era de  la deena part de I ephí, so és, sister.  
Ex 17,1  Capítol XVII 1 E moch-se tota  la moltitut dels fills de Israell del  
Ex 17,1  per les sues alberguades, sagons  la peraula de Déu, e posàran en Rabidim,  
Ex 17,5  vells d’Iraell, e aporta en ta mà  la vergua ab la qual farist lo flum e vé.  
Ex 17,5  e aporta en ta mà la vergua ab  la qual farist lo flum e vé. 6 E yo staré  
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Ex 17,6  6 E yo staré devant, aquí demont  la pedra de Horeb, e ferràs la pedra e  
Ex 17,6  demont la pedra de Horeb, e ferràs  la pedra e’xirà aygua que beurà lo poble. 
Ex 17,11  mans, Israell vancia, e com baxava  la mà, Amalech sobrava. 12 E les mans de  
Ex 17,14  en les orelles de Josuè. Jo daliré  la mamòria de Amalech sots lo sel. 15  
Ex 17,16  axalçament», dient 16 que solament  la mà de Déu l’havia desliurat, e la  
Ex 17,16  la mà de Déu l’havia desliurat, e  la batalla de Déu serà contra Amalech de  
Ex 18,2  2 pres Siporà, muller de Moysèn,  la quall ell havia jaquida, 3 abdós de  
Ex 18,3 dient [*]: «Strany fuy e palagrí en  la terra aliena», 4 e l’altra havia nom  
Ex 18,5  sogre de Moysèn, ab los fills e ab  la muller de Moysèn, en lo desert, on era  
Ex 18,5  de Moysèn, en lo desert, on era  la posada prop del munt de Déu, 6 e tramès 
Ex 18,6  a Moysèn: –Jo, Jetró, venc a tu ab  la muller tua e II fills teus ab ella. 7  
Ex 18,10  de les mans de Faraó e de  la mà dels egepcians [*]. 11 Ara conech  
Ex 18,16 -los a saber los sacrets de Déu e  la lig de aquell. 17 Dix Jetró: –No és  
Ex 18,17  aquell. 17 Dix Jetró: –No és bona  la cosa que tu fas, 18 e en va te  
Ex 18,19  tu no porias sostanir. 19 Per  la qual cosa, ojes la mia peraula e prin  
Ex 18,19 sostanir. 19 Per la qual cosa, ojes  la mia peraula e prin mon consell, e serà  
Ex 18,20  que ansènyan lo manament de Déu, e  la manera del colre, e la via per la qual  
Ex 18,20  de Déu, e la manera del colre, e  la via per la qual dèguan entrar, e lla  
Ex 18,20 e la manera del colre, e la via per  la qual dèguan entrar, e lla obra que  
Ex 19,1 mes terç de l’eximent d’Iraell de  la terra de Agipta, en lo dia aquest,  
Ex 19,2  e posades en aquell loch, e devés  la ragió del munt. 3 E Moysèn pujà a  
Ex 19,3  Moysèn del munt. Dix: –Açò diràs a  la casa de Jacob, e anunciaràs açò a la  
Ex 19,3  casa de Jacob, e anunciaràs açò a  la casa d’Israell: 4 “Vós metex havets  
Ex 19,5 fiu vanir vós a mi. 5 Si ara oyrets  la mia veu e guardarets la mia covinensa,  
Ex 19,5  ara oyrets la mia veu e guardarets  la mia covinensa, serets a mi tresor de  
Ex 19,5 de tots los pobles, car mia és tota  la terra, 6 e vós serets a mi en regna  
Ex 19,8  retornàs Mosèn a Déu per dir-li  la resposta, 9 dix-li Déu: –Ya ara  
Ex 19,13 morà de mort.” 13 E no tòquan él ab  la mà, car ab pedras serà alepidat e ab  
Ex 19,13  asagetat [*]. Mas comensaran sonar  la botzina, levors pújan al munt. 14  
Ex 19,16 els comensàran oyr trons e lamps, e  la caliga era sobre lo munt cobrint  
Ex 19,17  lo poble encontra Déu del loch de  la alberguada, e steguéran a la raÿl del  
Ex 19,17  de la alberguada, e steguéran a  la raÿl del munt. 18 E tot lo munt de  
Ex 19,20  Déu sobra lo munt de Sinaý, en  la suminat del munt, e apellà Moysèn en lo 
Ex 20,4  que sían en los cels desús ne en  la terra dejús [*]. 5 »No adorreràs ne  
Ex 20,5  dells paras en los fills en  la terça e en la quarta generació de  
Ex 20,5 paras en los fills en la terça e en  la quarta generació de aquells qui han en  
Ex 20,9  9 VI dies obreràs e faràs tota  la obra, 10 e’n lo dia VII, que és lo  
Ex 20,11  són en los qualls Déu féu lo cel e  la terra e la mar e totes les coses que hy 
Ex 20,11  qualls Déu féu lo cel e la terra e  la mar e totes les coses que hy són, e  
Ex 20,12 per ço que visques longuament sobra  la terra la qual nostra Senyor ton Déu  
Ex 20,12  visques longuament sobra la terra  la qual nostra Senyor ton Déu dóne a tu.  
Ex 20,17  ton proïsma. 17 »No cobejaràs  la casa de ton proïsma. No desigeràs la  
Ex 20,17  casa de ton proïsma. No desigeràs  la muller de aquel, ni son servent ne sa  
Ex 20,18 oÿa les veus e vaÿa los lamps e oÿa  la veu de la botzina e vaÿa lo munt fumar, 
Ex 20,18  e vaÿa los lamps e oÿa la veu de  la botzina e vaÿa lo munt fumar, e per  
Ex 20,20  que provàs a vós e per ço que sia  la sua tamor en vós e que no pequets. 21  
Ex 20,21 poble de luny, e Moysèn se acostà a  la caligua en què era Déu. 22 E dix Déu a  
Ex 20,26  meu, per ço que no sia ravellada  la tua vergonya.” 21,Tit Capítol XX 1  
Ex 21,4  muller e infantarà fills o filles,  la muller e sos infants seran del senyor,  
Ex 21,6 ell devant lo jutge, e acost-se a  la porta [*], e puys forat-li la orella  
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Ex 21,6  a la porta [*], e puys forat-li  la orella ab una lena, e serà a ell serf  
Ex 21,8  al qual serà liurada, jaquesca- la, mas no haja poder de vendra-la a  
Ex 21,8 -la, mas no haja poder de vendra- la a pobla strany si menyspresà aquella. 9 
Ex 21,10  10 E si pendrà altra, servesca a  la macipa ses núpcies e sos vastiments, e  
Ex 21,11  no farà aquestes [*] coses, lexa- la anar de grat sens moneda. 12 »E qui  
Ex 21,18  »Com alguns hòmens sa berelleran e  la un farà a ll’altra proïsma seu ab  
Ex 21,21  o II, no serà tangut a pena, car  la moneda de aquell és. 22 »E si’s  
Ex 21,30 serà mesa sobra ell, sia donada per  la ànima de aquell, o qualqua cosa que sia 
Ex 21,33  algú cavarà una sisterna e obrir- la-ha e no la cobrirà, e a’quella caurà 
Ex 21,33 una sisterna e obrir-la-ha e no  la cobrirà, e a’quella caurà bou o assa,  
Ex 22,2  2 E si serà sobreprès lo ladra en  la casa, e pendrà aquí nafra [*] muyra; lo 
Ex 22,9 [*] digua devant lo jutge, [*] veja  la rahó de abdossos, e aquell qui dirà lo  
Ex 22,15  si serà loguada per preu a  la sua obra. 16 »Si algun forçarà verga  
Ex 22,17  muller. 17 E si lo para d’ela no  la hy volia donar per muller, deu-li  
Ex 22,17  donar per muller, deu-li donar  la moneda del dot lo qual ha costumat de  
Ex 23,8  car axórban los savis e fan torse  la peraula dells justs. 9 »No faças trists 
Ex 23,15  [*]. 13-14 [*] 15 E guardaràs  la festa del pa alís; VII dies menjarets  
Ex 23,16  E no aparàs davant mi buyt. 16 »E  la somplemnitat del mes, la primera de te  
Ex 23,16  16 »E la somplemnitat del mes,  la primera de te obra que sembreràs del  
Ex 23,18  18 »No degoleràs sobra lo levat  la sanch de mon sacrifici. No romendrà lo  
Ex 23,18  sacrifici. No romendrà lo grex de  la mia festa entrò al matí. 19 Les  
Ex 23,19  promísies de ta terra aportaràs en  la casa dell Senyor ton Déu. »No cogues  
Ex 23,19  ton Déu. »No cogues cabrit ab  la let de sa mara. 20 »Vet que yo tremet  
Ex 23,20  que vaga ab tu e que’t guart en  la via, e que’t men en lo loch que t’  
Ex 23,21  que t’apella. 21 Guarda ell e ou  la sua veu, e no’t vulles contendra ab  
Ex 23,22 meu nom en aquell. 22 Car si ohiràs  la veu d’aquell e faràs ço que he  
Ex 23,25  tos pans e tes aygües, e que leu  la iniquitat de mig de tu. 26 No serà  
Ex 23,26 26 No serà exellada ne axorquada en  la tue terra, e compliré lo nombre de tos  
Ex 23,27  lo nombre de tos dies. 27 »E  la mia terror enviaré devant tu, e auciuré 
Ex 23,29  28 [*] 29 »No gitaré ells devant  la tua cara en un any, ne la terra no serà 
Ex 23,29  devant la tua cara en un any, ne  la terra no serà trestornada desert, per  
Ex 23,30 entrò que muntipliques e posaesques  la terra. 31 »E posaré los teus térmens de 
Ex 23,31  térmens de lla Mar Roja entrò a  la mar dels pelestins, e del desert entrò  
Ex 23,33 ne ab lurs déus. 33 No habitaran en  la tua terra, per ço que per ventura no  
Ex 24,6  a Déu, vadels XII. 6 E pres Moysès  la meytat de la sanch e mès-la en un  
Ex 24,6  XII. 6 E pres Moysès la meytat de  la sanch e mès-la en un vaxell, e la  
Ex 24,6  la meytat de la sanch e mès- la en un vaxell, e la part romanent buydà  
Ex 24,6 la sanch e mès-la en un vaxell, e  la part romanent buydà sobra l’altar. 7 E 
Ex 24,8  e serem obadients. 8 E ell pres  la sanch que havia reservada e scampà-la 
Ex 24,8  que havia reservada e scampà- la sobra lo poble e dix: –Aquesta és la  
Ex 24,8  sobra lo poble e dix: –Aquesta és  la sanch del fermament que fermà nostro  
Ex 24,12  e donaré a tu II taules de pedra e  la ley e los manements que escriví per so  
Ex 24,15  15 E com pujàs Moysèn, cobrí’l  la nuu del munt, 16 e habità en la glòria  
Ex 24,16 ’l la nuu del munt, 16 e habità en  la glòria de nostre Senyor sobra Sinaý. E  
Ex 24,16  Senyor sobra Sinaý. E cobrí ell  la nuu per VI dies, e en lo VIIª dia cridà 
Ex 24,16  VIIª dia cridà Moysèn d’enmig de  la nuu. 17 Era la spècia de la glòria de  
Ex 24,17  Moysèn d’enmig de la nuu. 17 Era  la spècia de la glòria de nostro Senyor  
Ex 24,17  de la nuu. 17 Era la spècia de  la glòria de nostro Senyor quax foch  
Ex 24,17  nostro Senyor quax foch cremant en  la sobirana part del munt, devant los  
Ex 25,6  e fusts de setim 6 e oli a  la lumanària e a lla cuyna, e coses  
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Ex 25,9  los vexells, farets axí aquell e a  la sua coltura. 10 »Arqua de fust de setim 
Ex 25,10  10 »Arqua de fust de setim farets,  la longuesa de aquella haurà II colzes [*] 
Ex 25,12  quals posaràs sobra IIII angles de  la archa: II sercles sían en la un lats, e 
Ex 25,12  de la archa: II sercles sían en  la un lats, e II, en l’altra. 13 E faràs  
Ex 25,14  aquelles d’or, 14 e pasaràs  la una barra per los II secles d’or de la 
Ex 25,14  barra per los II secles d’or de  la un lats, e l’altra per los II sercles  
Ex 25,14  e ab aquestes baras serà aportada  la arqua; 15 e seran les bares en los  
Ex 25,16  trauràs d’ells. 16 E posaràs en  la arqua lo testament que yo daré a tu. 17 
Ex 25,19 de cascuna part de l’oratori, 19 e  la un sia a lha un lats, e l’altra, a l’ 
Ex 25,20 l’altra, 20 axí que cascun lats de  la clausta se reguart en l’escampament de 
Ex 25,20  l’escampament de lurs ales [*], e  la cara de cascú reguart devers l’  
Ex 25,20  l’oratori, e deu éser cuberta  la arqua. 21 En la qual poseràs lo  
Ex 25,21  e deu éser cuberta la arqua. 21 En  la qual poseràs lo testament que yo daré a 
Ex 25,21  lo testament que yo daré a tu ab  la clausta, 22 e aquí’t manaré e parlaré  
Ex 25,22  ’t manaré e parlaré a tu desobra  la clausta, d’entre les II ales dels  
Ex 25,22  ales dels xerobins que seran sobra  la arqua del testament, totes les coses  
Ex 25,27  taulla, per sengles peus; 27 sots  la corona seran los cercles d’aur [*] per 
Ex 25,27  d’aur [*] per so que púgan portar  la taulla. 28 E les barres sien de fust de 
Ex 25,33  33 III poms a manera de nou en  la una cama, e pom e flor ensemps [*].  
Ex 25,33  e flor ensemps [*]. Aquesta serà  la obra de les VI canes del canalobra, ço  
Ex 25,33  canalobra, ço és, que prosaèxan de  la asta de aquell. 34 E en la asta del  
Ex 25,34  de la asta de aquell. 34 E en  la asta del canalobra haura IIII poms a  
Ex 25,35  que són ensemps VI, que axían de  la una asta del canalobra; 36 lurs poms e  
Ex 25,37  per so que iŀlumínan sobra  la part de se cara. 38 E ses canyelles e  
Ex 26,2  e feràs varietat de obra [*]. 2 E  la longuesa de la una cortina serà de  
Ex 26,2  de obra [*]. 2 E la longuesa de  la una cortina serà de XXVIII colzes, e la 
Ex 26,2  cortina serà de XXVIII colzes, e  la amplesa, de IIII colzos. Totes les  
Ex 26,4  manera de bagues, en lus lats e en  la sumitat de lles cortines per ço que hom 
Ex 26,5  ensemps. 5 A cascuna part de  la cortina haurà L anses, ço és, bagues,  
Ex 26,5 bagues, per ço que hom puga ajustar  la un a l’altra. 6 E feràs L ganxos d’  
Ex 26,8  lo tabernacle, XII cortines, 8  la una de les quals haurà XXX colzos de  
Ex 26,9  e stigua en lo treginat de  la tenda, en lo front. 10-13 [*]  
Ex 26,17  I colze e mig. 17 E en los lats de  la taulla haurà II tornets, enaxí que una  
Ex 26,22 argent, II a cascuna taula. 22 E de  la part del tabernacle devers levant faràs 
Ex 26,24 seran juntes devall tro a damunt, e  la I sa tendrà ab l’altra ab tornets d’  
Ex 26,27  altres V en l’altra lats e devers  la plaja occidental. 28 que’s meten per  
Ex 26,33  sterà l’arqua del testament,  la qual dapartirà entre la santadat e  
Ex 26,33  testament, la qual dapartirà entre  la santadat e entre lo sant [*]. 34 »[*]  
Ex 26,35 [*] 35 [*] e lo canalobre andret de  la taulla en lo lats del tabernacle devers 
Ex 26,35  del tabernacle devers migjorn, e  la taula estarà devers tremuntana. 36 »E  
Ex 26,36  tremuntana. 36 »E feràs cubertor a  la porta de la tenda, per on hom entra en  
Ex 26,36  36 »E feràs cubertor a la porta de  la tenda, per on hom entra en lo  
Ex 27,5  sobra [*] l’arret [*] 5 [*] entrò  la mytat de l’altar. 6 E feràs barres a  
Ex 27,9  de tremuntana contra migjorn serà  la cortina de blau de li tortís, de C  
Ex 27,12  d’ergent. 12 E en lo lats de  la cort que guardarà devers occident serà  
Ex 27,13  següén. 13 E en aquella amplesa de  la cort que reguarda a orient sia de L  
Ex 27,16 [*] 16 En le entrada del pelau o de  la cort haurà la cortina XX colzes, de  
Ex 27,16  del pelau o de la cort haurà  la cortina XX colzes, de blau e de porpra, 
Ex 27,17  atretans. 17 Totes les colones de  la cort entorn seran vestides d’argent, e 
Ex 27,19  [*] e tot ço que pertany a  la cort serà d’eram. 20 »E tu mana als  
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Ex 27,21  tabernacle del testament, fora de  la clausta que és penjada sobra lo  
Ex 28,8  stremps, axí que tornen en I. 8 E  la sua texura e tota la sua obra serà  
Ex 28,8  en I. 8 E la sua texura e tota  la sua obra serà vayrade de aur e de blau  
Ex 28,10  fills de Israell, 10 VI noms en  la una pedra e VI en l’altra, sagons la  
Ex 28,10  una pedra e VI en l’altra, sagons  la nativitat de aquells. 11 Per obra d’  
Ex 28,14  d’aur 14 e II cadenas d’aur net,  la una tan gran con l’altra, e feràs  
Ex 28,15 hosen [*] juý obre brodada, axí com  la obre de l’ephot. Feràs ell d’or e de  
Ex 28,26  26 [*] de l’ephot en  la regió dels musclos e defora. 27 E faràs 
Ex 28,27  les spatles [*] que guàrdan contra  la fas de lla juntura jusana, per ço que  
Ex 28,28  blau, axí que sia feta e romangua  la juntura entre l’hossen e l’ephot, e  
Ex 28,31 nostre Senyor tostemps. 31 »E feràs  la gonella de l’ephot tota blava, 32  
Ex 28,32  ephot tota blava, 32 enmig loch de  la quall serà lo cabès, e antorn serà d’  
Ex 28,36 36 »E feràs una launa d’or pur, en  la qual antallaràs la obra del solament  
Ex 28,36  d’or pur, en la qual antallaràs  la obra del solament sant de nostre  
Ex 28,37  ab fill blau, e serà sobraposada a  la sàvana 38 sobra lo front de Aron, e  
Ex 28,38 dons e en totes ses ofertes. E serà  la landa tostemps en lo seu front per ço  
Ex 28,43  per ço que en iniquitat de  la cosa no múyran. Costuma de setgle serà  
Ex 28,43  Costuma de setgle serà a Aron e a  la sua sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol 
Ex 29,1 29,Tit Capítol XXVIII 1 »Aquesta és  la cosa que faràs a ells: »Tu santificaràs 
Ex 29,4  4 Presentaràs Aron e sos fills a  la porta del tabernacla del testament e  
Ex 29,5  aduràs a Aron lo vastiment, ço és,  la gonella de li e lo pali de ephot e l’  
Ex 29,6  adobament de l’ephot†, 6 e metràs  la sàvena sobra son cap e le lande de l’  
Ex 29,6 cap e le lande de l’or santa sobra  la sàvana, 7 e gitar-li-has l’oli de  
Ex 29,11  aquell devant nostre Senyor, prop  la porta del tabernacle. 12 Despuys  
Ex 29,12  del tabernacle. 12 Despuys pendràs  la sanch del vadell, e posar-n’has  
Ex 29,12  ab lo teu dit, e lo romanent de  la sanch gitaràs prop dels fonaments del  
Ex 29,13  lo grex que cobra los budells, e  la ratalla del fetge, e lo grex de  
Ex 29,14  perfumeràs lo tabernacle; 14 e  la carn, emperò, del vadell, e lo cuyr e  
Ex 29,14  emperò, del vadell, e lo cuyr e  la femta e totes ses menudalles cremeràs  
Ex 29,15 ço car per peccat és. 15 »E pendràs  la un dels moltons, e Aron e sos fills  
Ex 29,15  moltons, e Aron e sos fills pòsan  la mà sobre lo cap de aquell, 16 e  
Ex 29,16  16 e degollar-l’has. E pendràs  la sanch de aquell, [*] sobra l’altar, 17 
Ex 29,26  devant nostre Senyor, e serà en  la tua part. 27 [*] e serà consagrat, e la 
Ex 29,27  part. 27 [*] e serà consagrat, e  la cuxa que departist del moltó 28 ab la  
Ex 29,28  cuxa que departist del moltó 28 ab  la qual és santificat Aron e sos fills, e  
Ex 29,33  lo sacrifici e que santifícan  la oferta de lurs mans. Los stranys no  
Ex 29,40  altra al vespra sacrificaràs, 40 e  la daena part de sèmola neta mesclada ab  
Ex 29,40 mesclada ab oli, que haja masura de  la IIII part de I sister, e vi trempat  
Ex 29,42  en les vostres generacions, a  la porta del tabernacle del testament,  
Ex 30,6  l’arqua del testament, devant  la clausta que reta testimoni quant  
Ex 30,10  d’aquell una veguada l’any, en  la sanch que és oferta per peccat, e  
Ex 30,12  a Moysèn dient: 12 –Quant levaràs  la suma dells fills d’Israell entorn lur  
Ex 30,13 que pasarà al nom: mig sicle sagons  la masura del temple, †sicles XX pesos e†, 
Ex 30,16  ne lo pobre no minvarà. 16 E tota  la moneda que hauràs dels perdonaments  
Ex 30,36  [*] 36 [*] e serà sant dells sants  la timiama. 37 Aytal compoceció no feçats  
Ex 31,7  tu: 7 lo tabernacle de amistança e  la arqua del testimoni e la clausta que  
Ex 31,7  e la arqua del testimoni e  la clausta que sobra ella és, [*] 8 [*] e  
Ex 31,8  ella és, [*] 8 [*] e l’altar de  la timiama, 9 e de l’holocaust e tots los 
Ex 31,17  car en VI dies féu Déu lo cel e  la terra, e en lo VII sessà de la sua  
Ex 31,17  e la terra, e en lo VII sessà de  la sua obra.” 18 Donà nostre Senyor an lo  
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Ex 32,4  -ho de lurs mans e gità-hu en  la fornal, e féu-sa un vadel fonadís. E  
Ex 32,8  8 e tantost sa són pertits de  la via que mostrist a ells. Han fet a ci  
Ex 32,10  ara lexa ell a mi, e aïrar-s’ha  la mia ira contra ells, e deliré ells, e  
Ex 32,11  –Per què, Senyor, sa irexerà  la tua ira contra ton poble, lo qual has  
Ex 32,12  en les muntanyes [*]?” Repòs-sa  la tua ira, e sies aconortat sobre la  
Ex 32,12  la tua ira, e sies aconortat sobre  la malesa de ton poble. 13 Remenbre’t,  
Ex 32,13  tu matex dient: “Yo muntiplicaré  la vostre sament axí com les steles del  
Ex 32,15  les II taules del testimoni en  la mà, escrites de cascuna part 16 e fetes 
Ex 32,16  de nostra Senyor; eren scrites de  la mà de nostre Senyor. 17 Oyí Josuè lo  
Ex 32,17  a Moysèn: –Crits de batalla oig en  la posada. 18 Moysès respòs: –No és veu de 
Ex 32,25 los havia despulat Aron per rahó de  la gran lageza, per la qual cosa ell lo  
Ex 32,25  per rahó de la gran lageza, per  la qual cosa ell lo costituí nuu entre los 
Ex 32,27  a son lats, e anats e tornats de  la una porta entrò a l’altra per mig de  
Ex 32,28 28 E féran los fills de Leví segons  la peraula de Moysès, e ocíran en aquell  
Ex 33,1 que traguist de terra de Agipta, en  la terra que juré a Abram, a Ysach e Jacob 
Ex 33,1  a Abram, a Ysach e Jacob dient: “A  la tua sament daré aquella.” 2 Dar-t’he 
Ex 33,3  que per ventura no destrovís tu en  la via. 4 E ohí lo poble le paraula mala  
Ex 33,7  son tabernacle e tes-lo defora  la posada, e apellà lo nom de aquell  
Ex 33,7  lo nom de aquell «tabernacle de  la covinensa». [*] defora de la posada. 8  
Ex 33,7  de la covinensa». [*] defora de  la posada. 8 E com axís Moysèn al  
Ex 33,8  E com axís Moysèn al tabernacle de  la covinensa defora de la posada, levava  
Ex 33,8  de la covinensa defora de  la posada, levava’s tot lo poble e stava  
Ex 33,9  una colona de una nuu e stava a  la porta del tabernacle, e perlàvan de  
Ex 33,13  ara gràcia devant tu, mostra a mi  la tua fas per ço que yo sàpia tu [*]; e  
Ex 33,18 per nom. 18 E ell dix: –Mostra a mi  la tua glòria. 19 Respòs nostre Senyor:  
Ex 33,20  veguada dix: –Tu no pots veure  la mia faç, car no pot veura a mi home que 
Ex 33,21  és lo loch ab mi, e staràs sobra  la pedra, 22 [*] e tendré la mia destra  
Ex 33,22  sobra la pedra, 22 [*] e tendré  la mia destra entrò que trespàs, 23 e  
Ex 33,23  entrò que trespàs, 23 e pendré  la mia mà, e veuràs la part darera de mi,  
Ex 33,23  23 e pendré la mia mà, e veuràs  la part darera de mi, mes la mia faç tu no 
Ex 33,23  e veuràs la part darera de mi, mes  la mia faç tu no pots veura. 34,Tit  
Ex 34,5  5 Com devellàs nostre Senyor per  la nuu, stech Moysèn ab ell [*] 6 [*] dix: 
Ex 34,7 los fills e sobre fills de fills en  la terça e quarta generació. 8 E cuytà’s  
Ex 34,10 que null temps no fóran vists sobre  la terra ne en nengunes gents, per ço que  
Ex 34,11  a tu, e yo matex gitaré devant  la tua fas los amoreus e los cananeus e  
Ex 34,18  17 »[*] fonadís [*], 18 mes guarda  la festa de l’alís. VII dies manjaràs l’ 
Ex 34,18  mané a tu en lo temps del mes de  la spigua, car en aquell temps del mes de  
Ex 34,22  VII posaràs [*]. 22 »E feràs a tu  la festa de Sinquagesma en les premícies  
Ex 34,22  de Sinquagesma en les premícies de  la sagada dels forments, e la festa cor yo 
Ex 34,22  de la sagada dels forments, e  la festa cor yo’t raemí en aquell temps  
Ex 34,24  ton terme, nengú no anvajarà  la tua terra, e tu, pugant, apara’t  
Ex 34,25  sanch de ton sacrefici, [*] de  la festa de Pasca. 26 »Les promísies del  
Ex 34,26  del fruyt de lla terra oferràs en  la casa del Senyor ton Déu. »No cogues  
Ex 34,29  e no sabia que resplandent fos  la sua cara per ço com en companya havia  
Ex 34,30  Aron e als fills d’Israell ab  la cara axí resplandent, teméran-sa de  
Ex 34,33  peraules, posà’s cobriment sobra  la sua cara. 34 E com perlava ab nostre  
Ex 35,1  XXXIIII 1 Ajustà Moysèn tota  la companya dels fills d’Israell e dix a  
Ex 35,4  dell disapta.” 4 Dix Moysèn a tota  la coŀlació dells fills d’Israell:  
Ex 35,4 dells fills d’Israell: –Aquesta és  la peraulla que manà nostre Senyor dient:  
Ex 35,8 a cuynar e a confagir los ungents e  la timiama de l’odor suau, 9 e pedres de  
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Ex 35,15  de lla lumanària [*], 15 e  la ara dels perfums [*] de ll’odorament e 
Ex 35,15  e lo cobertor de lla porta a  la porta del tabernacle, 16 e la ara de l’ 
Ex 35,16  a la porta del tabernacle, 16 e  la ara de l’holocaust, e la gratadora de  
Ex 35,16  16 e la ara de l’holocaust, e  la gratadora de l’aram e ses perxes [*],  
Ex 35,17  e lo bací, 17 e les cortines de  la cort, e ses colones e sos pilars, e lo  
Ex 35,19  de lla santedat, e lo drap de  la santedat a Aron, al primer, e los draps 
Ex 35,20  axí com a sacerdots.” 20 Axí tota  la multitut dels fills d’Iraell devant  
Ex 35,27 fèyan per lur pròpia volentat. 27 E  la multitut dels prínceps ofaríran pedres  
Ex 35,27  unicle e perles demunt lo mitra e  la casulla, 28 e coses ben odorans, e oli  
Ex 35,29  ofaríran lurs dons de què fésan  la obra que havia manada nostra Senyor per 
Ex 35,32 tota doctrina, 32 a cogitar e a fer  la obra en aur e en argent e en eram, 33 e 
Ex 35,35  son companyó, 35 car abdosos han  la esiència per ço que fàsan la obra  
Ex 35,35  han la esiència per ço que fàsan  la obra brodada e tallada [*], axí de blau 
Ex 36,3  dons dels fills d’Israell. E com  la obra sa comensàs de fer, tot dia vania  
Ex 36,4  lurs vos e lurs promeses. 4 Per  la qual cosa los mestres, vaent que’lls  
Ex 36,6 6 E dix Moysèn que fésan cridar per  la host que ni hom ni fembra no oferís pus 
Ex 36,18 féu L sivelles de aram per congonyr  la tenda, e que fos fet de totes les XI  
Ex 36,21  de fust de setim stans; 21 e era  la longuesa de la taula de X colzes, e d’ 
Ex 36,21  stans; 21 e era la longuesa de  la taula de X colzes, e d’ample I colze e 
Ex 36,22  de les posts per ço que’s junyís  la una a l’altra; e axí ho féu en totes  
Ex 36,25  tarminava l’ancastadura. 25 E de  la banda del tabernacle que romandrà vers  
Ex 36,26  de argent, II per cascuna part de  la taulla. 27-28 [*] 29 [*] e axí o  
Ex 36,31  so que contanguésan les taules de  la un lats del tabernacle, 32 [*] contra  
Ex 36,32  lats del tabernacle, 32 [*] contra  la mar. 33 E féu atrasí altra bara que  
Ex 36,33 que pasàs per mig de les taules, de  la un angle tro a l’altra. 34 E totes  
Ex 36,35  de launa d’aur. 35 E féran  la clausta de blau e de grana e de color  
Ex 37,1  Capítol XXXVI 1 E féu Betzeleel  la arqua de fust de setim, e hach de lonch 
Ex 37,1  e d’alt I colze e mig. E cobrí- la d’aur pur, de dins e de fora. 2 E féu  
Ex 37,5  los anells que éran en los lats de  la archa per portar-la. 6 E féu una  
Ex 37,5  los lats de la archa per portar- la. 6 E féu una clausta tot antorn, de pur 
Ex 37,7  los quals posà a cascun lats en  la clausta: 8 la un xorobín posà en la  
Ex 37,8 posà a cascun lats en la clausta: 8  la un xorobín posà en la sumitat de la una 
Ex 37,8 la clausta: 8 la un xorobín posà en  la sumitat de la una part, e l’altra en  
Ex 37,8 la un xorobín posà en la sumitat de  la una part, e l’altra en la sumitat de  
Ex 37,8  de la una part, e l’altra en  la sumitat de l’altra [*], 9 stanent lurs 
Ex 37,9  altra [*], 9 stanent lurs ales [*]  la clausta, reguardant la un a l’altra.  
Ex 37,9  ales [*] la clausta, reguardant  la un a l’altra. 10 E féu una taulla de  
Ex 37,11  d’alt I colze e mig; 11 e cobrí- la d’aur pur. E féu a ella orla d’aur  
Ex 37,12  orla d’aur pur, tot entorn, 12 en  la quall orla havia corona e cercle d’aur 
Ex 37,14  per aquelles baras, per ço que hom  la pogués portar. 15 E aquelles bares féu  
Ex 37,16 16 E los vaxells a diversos usos de  la taula, axí com olles, culleres,  
Ex 37,17  E féu canalobre de aur pur [*], de  la cana del qual prosaýan poms e flors, 18 
Ex 37,19  en tots los VI canons que axían de  la canya dell canalobra. 20-21 [*] 22 [*]  
Ex 37,25 net un quintar. 25 E féu un altar a  la timiana, de fust de satim, e havia de  
Ex 37,27  entorn, ab II anells d’aur sobra  la corona per cacun lats, per ço que  
Ex 37,29  d’aur. 29 E componé l’oli de  la untadura de santificació e la timiama  
Ex 37,29  de la untadura de santificació e  la timiama de l’odorament molt nèdeu per  
Ex 37,29  de l’odorament molt nèdeu per  la obra de perfumar. 38,Tit Capítol XXXVII 
Ex 38,4  Tot açò féu de aram. 4 E féu †a  la ara† a manera de arret, dejús aquesta  
Ex 38,8  de les fembres qui saguésan a  la porta del tabernacle, a la intrada. 9 E 
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Ex 38,8  a la porta del tabernacle, a  la intrada. 9 E [*] era la tenda en la  
Ex 38,9  a la intrada. 9 E [*] era  la tenda en la plaja austral de li tortís, 
Ex 38,9 la intrada. 9 E [*] era la tenda en  la plaja austral de li tortís, de C  
Ex 38,11  En l’angle devers tremuntana era  la tenda ab les colones e ab los fonaments 
Ex 38,12 e les obres éran de matall. 12 E de  la part que guardava vers occident foren  
Ex 38,14  fonaments, una a cascun lats de  la antrada del tabernacle. 15 E de la  
Ex 38,15  la antrada del tabernacle. 15 E de  la altra part de la intrada del tabernacle 
Ex 38,15  15 E de la altra part de  la intrada del tabernacle féu cortines ab  
Ex 38,26  fetes les colones del santuari e  la intrada, a on penjava lo vel de la  
Ex 38,26  la intrada, a on penjava lo vel de  la clausta. 27 E foren fets C fonaments a  
Ex 38,30  quals fóran fets los fonaments de  la intrada del tabernacle del testimoni, e 
Ex 38,31  a son ús, 31 [*] ab les staques de  la cort e de lla sua intrada. 39,Tit  
Ex 39,1  faéran draps brodats a obs de  la santadat, dels quals faéran vastaduras  
Ex 39,3  ab fill que fos entra blau e entre  la porpra e entra color vemella e entre  
Ex 39,21  obra texida mesclat de blau, 21 e  la capulla en la sobirana part contra lo  
Ex 39,21 mesclat de blau, 21 e la capulla en  la sobirana part contra lo mig, e havia  
Ex 39,29  †pressa†, e scrivíran en ella  la obra del sant nostre Senyor. 30  
Ex 39,31  a Moysèn. 31 E fou acabada tota  la obra del tabernacle [*] del testimoni,  
Ex 39,32  adugéran el tabernacle a Moysèn ab  la tenda e ab totes ses aÿnas, axí com són 
Ex 39,34  de les pells dels bochs, 34 e  la clausta, e l’arqua del testament e ses 
Ex 39,39 pitxer e lo basí, e les cortines de  la cort e ses colones e sos pilars, 40 e  
Ex 39,40  e sos pilars, 40 e lo cubertor de  la cort e ses staques e ses cordes, e  
Ex 39,40  aÿnes del servey del tabernacle, e  la tenda [*], 41 e draps brodats a sarvir  
Ex 39,41 [*], 41 e draps brodats a sarvir en  la santadat per Aron e per sos fills. 42  
Ex 40,3  testament. 3 E posaràs en aquell  la archa e posaràs devant aquella lo vell. 
Ex 40,8  -l’has d’aygua. 8 Circundiràs  la intrada de la tenda e la plaça de  
Ex 40,8  aygua. 8 Circundiràs la intrada de  la tenda e la plaça de aquella. 9 »E  
Ex 40,8  la intrada de la tenda e  la plaça de aquella. 9 »E pendràs lo  
Ex 40,18  18 [*] e mès les perxes sobra  la arqua, e posà la cubertura sobra ella  
Ex 40,18  les perxes sobra la arqua, e posà  la cubertura sobra ella 19 E aportàran l’ 
Ex 40,19  lo vell per ço que pogués oyr  la visió de Déu. 20 E ordonàran la taulla  
Ex 40,20 oyr la visió de Déu. 20 E ordonàran  la taulla [*], 21 [*]. 22 [*] de la part  
Ex 40,22  la taulla [*], 21 [*]. 22 [*] de  la part de tremuntana, 23 e ordonàran les  
Ex 40,24  dell testimoni, devant lo vell de  la clausta, 25 e perfumà sobra ell perfum  
Ex 40,30  com intràran dejús lo traginat de  la covinença e pujàran a l’altar, axí com 
Ex 40,31  e l’altar fou portat en  la tenda. Aprés que totes aquestes coses  
Ex 40,32  aquestes coses fóran complides, 32  la nuu cobrí lo tabernacla del testimoni,  
Ex 40,32  lo tabernacla del testimoni, e  la glòria de nostre Senyor omplí aquell.  
Ex 40,33  33 E no podia intrar Moysèn en  la tenda de la amistança, car la nuu la  
Ex 40,33  podia intrar Moysèn en la tenda de  la amistança, car la nuu la cobria [*]. 34 
Ex 40,33  en la tenda de la amistança, car  la nuu la cobria [*]. 34 E com la nuu sa  
Ex 40,33  tenda de la amistança, car la nuu  la cobria [*]. 34 E com la nuu sa levava  
Ex 40,34  car la nuu la cobria [*]. 34 E com  la nuu sa levava del tabernacle, movían- 
Ex 40,35  en lurs mogudes; 35 e si pengava  la nuu, stàvan-ça en aquell metex loch.  
Ex 40,36  -ça en aquell metex loch. 36 E  la nuu de nostre Senyor cobria lo  
Lv 1,3  sacrificis. 3 »E si holocaust serà  la lur oferena [*] de bous, oferrà a mi lo 
Lv 1,3  oferrà a mi lo mascle net, devant  la porta del tabernacle del testimoni, per 
Lv 1,4  devant nostre Senyor; 4 e posarà  la mà sobra lo cap de l’holocaust, e serà 
Lv 1,5  los fills de Aron, secerdots,  la sanch de aquell gitant entorn de l’  
Lv 1,5  entorn de l’altar qui és devant  la porta del tabernacle. 6 E com lo  
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Lv 1,8  lo cap e tot ço de dins, axí com  la frexura 9 e los budells e los peus,  
Lv 1,11  Senyor, e los fills de Aron gítan  la sanch de aquell sobra l’altar entorn,  
Lv 1,12  e sa frexura, e pòsan-ho sobra  la lenya en guisa que ho crem lo foch; 13  
Lv 1,15  trenquat lo cuyr, e lexen decórer  la sanch sobra [*] la part de l’ara, 16 e 
Lv 1,15  e lexen decórer la sanch sobra [*]  la part de l’ara, 16 e gítan lo guavaig e 
Lv 1,16  de l’ara, 16 e gítan lo guavaig e  la ploma fora de l’altar, a la plaja de  
Lv 1,16  e la ploma fora de l’altar, a  la plaja de orient, en [*] loch on solen  
Lv 1,17  e perfumerà sobra ell l’altar ab  la lenya qui és sobra lo foch posada. Açò  
Lv 2,1  a nostre Senyor, sèmolla serà  la sua oferta, e git demunt ella oli, e  
Lv 2,2  de Aron, sacerdots, dels quals  la un prengua lo puny ple de sèmola e oli  
Lv 2,2  e faça’n lo prevera perfum sobra  la ara per remenbrança, e és sacrifici de  
Lv 2,7  e scamparàs demunt oli. 7 »E si  la presentala serà de †tamor†, agualment  
Lv 2,16 Senyor és; 16 de les quals coses de  la una partida ferà perfum lo prevera per  
Lv 3,2  net devant nostre Senyor, 2 e pos  la mà sobra’l cap del seu 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, scàmpan  la sanch antorn de l’altar, 3 e ofíran de 
Lv 3,3  antorn de l’altar, 3 e ofíran de  la degolladura del pasificament en oferta  
Lv 3,3  oferta a nostre Senyor, lo grex de  la tella e tot lo grex que dins ell és, 4  
Lv 3,6  en odor suau al Senyor. 6 »E si  la lur oferta serà de ovelles e la  
Lv 3,6  si la lur oferta serà de ovelles e  la degoladura serà per pasificar, sia  
Lv 3,8  devant nostre Senyor, 8 pòsan  la mà sobra’l [*] sacrifici, e puys degol 
Lv 3,8 sacrifici, e puys degol-lo devant  la tenda dell tabernacle del testimoni, e  
Lv 3,8  e los fills d’Aron scàmpan  la sanch entorn de l’altar, 9 e puxs  
Lv 3,9 entorn de l’altar, 9 e puxs ofíran  la degolladura del pasificament devant  
Lv 3,12  nostre Senyor. 12 »E si serà cabra  la lur oferta [*] oferan aquella a nostre  
Lv 3,13  aquella a nostre Senyor, 13 pos  la sua mà sobra lo cap de aquella e degol  
Lv 3,13  sobra lo cap de aquella e degol- la en lo tabernacla en la intrada del  
Lv 3,13  e degol-la en lo tabernacla en  la intrada del testimoni, e los fills de  
Lv 3,13  e los fills de Aron scàmpan  la sanch entorn de l’altar, 14 e pendran  
Lv 3,15 fetge, que és sobra aquells prop de  la ylada, e tot lo grex de dins, 16 pendrà 
Lv 4,4  al Senyor. 4 E aportarà aquell a  la porta del tabernacle del testimoni  
Lv 4,4 testimoni devant lo Senyor e posarà  la sua mà sobra lo cap d’aquell e  
Lv 4,5  aquell al Senyor. 5 E pendrà de  la sua sanch e portarà aquella en lo  
Lv 4,7  7 [*] e tot l’altra romanent de  la sanch lexarà en lo fonament de l’altar 
Lv 4,13  les cenres [*]. 13 »Car si tota  la coŀlació de Israell sa ignorava per  
Lv 4,14  per lo peccat. E aporten aquell a  la porta del tabernacle, 15 e posen los  
Lv 4,16  de lla sanch de aquell e port- la en lo tabernacle del testimoni, 17 e  
Lv 4,17 VII veguades contra lo vell, ço és,  la clausta, 18 e de aquexa matexa sanch  
Lv 4,21  ll’altar [*]. 19-20 [*] 21 Emperò  la vadell aporten-lo fora de la  
Lv 4,21  la vadell aporten-lo fora de  la alberguada e créman-lo axí com lo  
Lv 4,27  cosa que nostre Senyor vet en  la lig e puys que se’n leix 28 e que  
Lv 4,29  ofira una cabra nèdea, 29 e pos  la mà sobra [*] la sua oferena, la qual és 
Lv 4,29  nèdea, 29 e pos la mà sobra [*]  la sua oferena, la qual és per peccat, e  
Lv 4,29 pos la mà sobra [*] la sua oferena,  la qual és per peccat, e degol aquella en  
Lv 4,32  aportaran a sacrificar per peccat,  la ovella que aportarà sia nèdea, 33 [*] e 
Lv 5,1  V 1 »E si ànima pecarà e oirà  la veu de sagrament e serà testimoni que  
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà  la sua iniquitat. 2 »Ànima que tocarà  
Lv 5,2  altra reptilla, e serà oblidada  la sua inmundícia, mala és e deu éser  
Lv 5,3  éser lexada. 3 »E si algú tocarà  la inmundícia de l’homa sagons totes les  
Lv 5,4  oblidadament e aprés antendrà en  la errada, 5 faça panitència per lo peccat 
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Lv 5,11  o II coloms, ofira per son peccat  la Xª part d’un ephí, ço és, I sester, de 
Lv 5,16  lo dan, e puys anadesca-hy  la V part e liura-hu al saserdot, lo  
Lv 5,17 les coses que nostre Senyor veda en  la lig, e entrendà la cosa dell peccat per 
Lv 5,17  Senyor veda en la lig, e entrendà  la cosa dell peccat per la sua iniquitat,  
Lv 5,17  e entrendà la cosa dell peccat per  la sua iniquitat, 18 ofira un moltó net  
Lv 5,18  net del folch al sacerdot, sagons  la masura de lla extimació dell paccat. Lo 
Lv 6,2 enblarà aquella, o en alguna manera  la nagarà o li’n farà alguna calúmnia, 3  
Lv 6,3  o li’n farà alguna calúmnia, 3 o  la hy matrà en cosa perduda o la hy  
Lv 6,3  3 o la hy matrà en cosa perduda o  la hy salarà, o en totes aquestes maneras  
Lv 6,5  volia retanir, entregrament, e  la V part més al senyor al qual ha donat  
Lv 6,6  e do aquell al sacerdot segons  la stimació de la masura del peccat. 7 E  
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 lo holocaust: Cremerà en l’  
Lv 6,9 holocaust: Cremerà en l’altar tota  la nit entrò al matí, e lo foch serà en  
Lv 6,12  12 »E lo foch crem tostemps sobra  la ara de l’altar, lo qual nodresqua lo  
Lv 6,20  a Moysèn e dix: 20 –Aquesta és  la oferta de Aron e de sos fills la qual  
Lv 6,20 és la oferta de Aron e de sos fills  la qual dèvan ofarir al Senyor en lo dia  
Lv 6,20 dèvan ofarir al Senyor en lo dia de  la sua onsió: oferan la Xª part de un  
Lv 6,20  en lo dia de la sua onsió: oferan  la Xª part de un sister de sèmola an  
Lv 6,20  de sèmola an sacrifici perdurabla,  la meytat per lo matí e la meytat per lo  
Lv 6,20 perdurabla, la meytat per lo matí e  la meytat per lo vespra. 21 La qual  
Lv 6,22 suavitat a nostre Senyor. 22 E tota  la oferta serà cremada en l’altar per lo  
Lv 6,25  a Eron 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 sa  
Lv 6,27 de aquell serà santifichat. E si de  la sanch de aquell en les vestadures serà  
Lv 6,28 sant. 28 E lo vaxell de lla tera en  la qual la carn d’ell serà cuyta, sia  
Lv 6,28  E lo vaxell de lla tera en la qual  la carn d’ell serà cuyta, sia trenquat; e 
Lv 6,30 oferena que’s degoll per peccat de  la qual sa aporta [*] a la tenda del  
Lv 6,30  peccat de la qual sa aporta [*] a  la tenda del tabernacle del testimoni no  
Lv 7,1  7,Tit Capítol VII 1 »Aquesta és  la ley de lo holocaust [*] colpa. »Santa  
Lv 7,2  lo holocaust sacreficaran per  la colpa, e la sanch de aquell sia  
Lv 7,2  sacreficaran per la colpa, e  la sanch de aquell sia scampada entorn de  
Lv 7,3  entorn de ll’altar. 3 E ofiren de  la coha e dell grex que cobra les  
Lv 7,4  ronyons, e lo sèu demunt ells, e  la tella e aquell del fetge [*], 5 e faça  
Lv 7,7 és ofert sacrifici, e axí matex per  la culpa; e cascun sacrefici serà una ley: 
Lv 7,8  lo sacrifici de l’holocaust haurà  la pell d’aquell, 9 e tot sacrifici de  
Lv 7,9  en forn e tot so que serà cuyt en  la caçola o en paella, serà del sacerdot  
Lv 7,11  per agual masura. 11 »Aquesta és  la ley de llo oferena de les coses  
Lv 7,12  que ofíran al Senyor. 12 »E si  la oferta serà per acostament de gràcia,  
Lv 7,15  en lo sacriffici de lla sanch, 15  la carn del qual ells menjaran [*], e no  
Lv 7,16  tro al matí, legut és de mengar- la; 17 e si alguna cosa ne serà atrobada  
Lv 7,19  causa de leig scomoviment. 19 »E  la carn que tocarà en nanguna cosa que sia 
Lv 7,21  de son poble. 21 »E qui toquarà  la sutzura de l’home o de lla bèstia o  
Lv 7,26  ensens perirà del seu poble. 26 »E  la sanch de tots los animals [*]; 27 tota  
Lv 7,30  son sacrificament [*]. 30 [*] en  la sua mà lo sèu e en altra lo pits,  
Lv 7,30  lo sèu e en altra lo pits, devant  la porta de l’altar del tabernacle [*] 31 
Lv 7,32  del tabernacle [*] 31 [*]. 32 E  la mà dreta del sacrefici pesificable serà 
Lv 7,33  dells sacerdots 33 que ofariran  la sanch e lo sèu; e los fills de Aron  
Lv 7,33  fills de Aron hauran en lur part  la cama dreta. 34 E lo pits de la alçadura 
Lv 7,34 part la cama dreta. 34 E lo pits de  la alçadura [*], e deran-ho a Eron,  
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Lv 7,35  poble de Israell. 35 »E aquesta és  la unció de Aron e a sos fills dels  
Lv 7,37  generacions sues. 37 »Aquesta és  la ley de holocaust e del sacrifici per  
Lv 8,3  alís, 3 e ajusteràs tot lo poble a  la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e dix:  
Lv 8,5  4 [*] defora, 5 e dix: –Aquesta és  la peraulla que nostro Senyor manà fer. 6  
Lv 8,9  doctrina e veritat. 9 E posà-li  la sèvena en lo cap, e en lo frontal de  
Lv 8,9  e en lo frontal de aquella posà  la làmina de aur consegrada en  
Lv 8,15  15 e degolà aquell. Pres Moysèn  la sanch e benyà son dit e tanyí los corns 
Lv 8,15  E com l’hachsantificat, scampà  la sanch de aquell en lo fonament. 16-17  
Lv 8,27  [*]. 27 E tot açò liurà a Aron ab  la cama dreta e a sos fills. Los quals com 
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’ungent de untadura e  la sanch que sobre l’eltar havia  
Lv 8,30  l’eltar havia scampada, e gità- la sobra Aron e sobra los vestiments de  
Lv 8,32  ells.” 32 E ço que romendrà de  la carn e dels pans, sia cremat a foch. 33 
Lv 8,33  pans, sia cremat a foch. 33 [*] de  la porta del tabernacle no axirets VII  
Lv 8,33  al dia que sia complit lo temps de  la vostra consegració [*], 34 axí com en  
Lv 9,5  en lo quall loch, com stigués tota  la multitut devant Déu, 6 dix Moysèn:  
Lv 9,6  Déu, 6 dix Moysèn: –Aquesta és  la peraula que manà nostre Senyor: farets  
Lv 9,6 nostre Senyor: farets e aparà a vós  la glòria d’ell. 7 E dix a Aron: –Acosta  
Lv 9,9  lo vadell per lo seu peccat, 9  la sanch dell quall [*] ell benyà son dit, 
Lv 9,17  d’ela e féu-na perfum sobra  la ara estés lo holocaust del matí. 18 E  
Lv 9,18 ofariren e portaren a ell sos fills  la sanch, la quall escampà sobra l’altar  
Lv 9,18  portaren a ell sos fills la sanch,  la quall escampà sobra l’altar entorn. 19 
Lv 9,19  entorn. 19 E lo sèu dell bou e  la coa de l’ariet e los ronyons ab lo sèu 
Lv 9,19  l’ariet e los ronyons ab lo sèu e  la ratela dell fetge 20 posaren sobra lo  
Lv 9,23  e banaýran lo pobble. E aparech  la glòria de nostre Senyor a tota la  
Lv 9,23  la glòria de nostre Senyor a tota  la multitut. 24 E vech que foch axí de Déu 
Lv 10,4 santuari, e portats-los defora de  la albergada. 5 E mantinent entràran e  
Lv 10,6  no muyrats, per ço que sobra tota  la coŀleció no isqua indigneció. Los  
Lv 10,12  –Prenets lo sacrefici que romàs de  la oferta de nostre Senyor e menjats  
Lv 10,20  Déu. 20 E com ho oyí Moysèn, reebé  la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E  
Lv 11,3 terra: 3 tot aquel que ha depertida  la ungla e que remuch menjarets. 4 E  
Lv 11,5 5 »E lo conill, que remugue e no ha  la ungle feça, és no nèdeu. 6 »E la lebra  
Lv 11,6 ha la ungle feça, és no nèdeu. 6 »E  la lebra atrasí [*]. 7 [*] 8 »[*] e llurs  
Lv 11,18  que és ocel gran com àguila, e  la ganta 19 e lo flamench e la fotge  
Lv 11,19  e la ganta 19 e lo flamench e  la fotge segons lur genus, e popuda e  
Lv 11,38  samença e aprés serà toquada per  la mortaÿna, aquí metex és ensutzada. 39  
Lv 11,41  41 »E tot ço que grapone sobre  la terra sia abominable a vós [*]. 42-43  
Lv 11,46  car yo són sant. 46 »Aquesta és  la ley dels animals e de les volatarias e  
Lv 12,4  l’infant. 4 E ella starà en  la sanch de la sua purificació per XXXIII  
Lv 12,4  4 E ella starà en la sanch de  la sua purificació per XXXIII dies, e no  
Lv 12,5  les mèstrues, e serà LXVI dies en  la sanch de la sua purgació. 6 »E com  
Lv 12,5  e serà LXVI dies en la sanch de  la sua purgació. 6 »E com seran complits  
Lv 12,6 6 »E com seran complits los dies de  la sua porificació, per fill o per filla,  
Lv 12,6  de coloma o de tortra per peccat a  la porta dell tabernacla del testimoni e  
Lv 12,7  axí serà mundada del decoriment de  la sanch sua. Aquesta és la ley de les  
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta és  la ley de les perteres, mascla e fembra. 8 
Lv 13,3  de sos fills. 3 Lo qual com veurà  la lebrocia en la conna e los pèlls  
Lv 13,3  3 Lo qual com veurà la lebrocia en  la conna e los pèlls blanchs mudats,  
Lv 13,3  és spècia de lepra, e majorment si  la plagua és en la carn e en la cona,  
Lv 13,3  e majorment si la plagua és en  la carn e en la cona, plaga és de  
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Lv 13,3  si la plagua és en la carn e en  la cona, plaga és de lebrosia, e sagons l’ 
Lv 13,6  guart aquell, e si serà scolorida  la lebra e no crexerà en la conna, munderà 
Lv 13,6  scolorida la lebra e no crexerà en  la conna, munderà él, cor ronnya és, e sí  
Lv 13,6  cor ronnya és, e sí leverà l’homa  la sua vastimenta [*]. 7 »E si [*] lo  
Lv 13,7 si [*] lo prevera l’haurà vist [*]  la lepra [*] e serà vist lebrós, sia  
Lv 13,27 en lo VII dia sia més guardat, e si  la conna serà sclatada, lepra és, 28 e si  
Lv 13,29  o fembra en lo cap del qual o en  la barba nexerà lebra, vega ell lo  
Lv 13,31  cap o de lla barba. 31 E si veurà  la plaga alçada agual de la cotna, e los  
Lv 13,31 E si veurà la plaga alçada agual de  la cotna, e los cabells negres, tengua  
Lv 13,32  e lo loch de lla plagua egual en  la cotna, 33 reurà’l en altra loch meys  
Lv 13,42  munde és. 41 [*] 42 mas [*] en  la calvura e en lo cugurós serà blancha  
Lv 13,43  és dupta de lepra que és nada en  la calvva. 44 »E qualquequal home serà  
Lv 13,45  depertida e irà ab lo cap nuu, e  la vestadura que portarà serà contexta ab  
Lv 13,46  e aquest habitarrà tot sol fora de  la abberguada. 47 »Vestadures de lana e de 
Lv 13,51  sia guardat: si comensarà sclatar  la lepra o si persevera, per ensutsat serà 
Lv 13,55 per altres VII dies. 55 E con veurà  la fas de aquell que no sia mudada ni  
Lv 13,55  és, e si no és axí inmunde és:  la sua vestimenta sia cremada ab foch [*]. 
Lv 13,56  ab foch [*]. 56 E si despuys que  la vestadura serà levada altra veguada  
Lv 13,57  que en les primeres taques aparà  la lepra, sia cremada, 58 e si no hy  
Lv 13,59  [*] serà munda. 59 »Aquesta és  la ley de lla lepra e dels vestiments de  
Lv 14,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta és  la ley dell lebrós con hom lo deurà  
Lv 14,3  pravera, 3 e axirà lo prevera fora  la posada, e com trobarà la lepra que serà 
Lv 14,3  fora la posada, e com trobarà  la lepra que serà munda, 4 deman aquell  
Lv 14,5  cedra, vermell e hysop. 5 E degol  la un dells ocells en un vaxell de terra  
Lv 14,6  ocel pendrà ab lo fust de cedra e  la grana e l’hisop, tot açò benyaràs en  
Lv 14,6  e l’hisop, tot açò benyaràs en  la sanch de ll’aucel degollat. 7 E de açò 
Lv 14,8  al camp. 8 »E com l’home leverà  la sua vestadura, ragua’s tots los pèls  
Lv 14,8  e com sarà purificat pot entrar en  la alberguada, [*] defora la sua tende VII 
Lv 14,8 entrar en la alberguada, [*] defora  la sua tende VII dies; 9 e en lo VII dia  
Lv 14,9 9 e en lo VII dia reurà’s lo cap e  la barba e les celles e tots los pèls del  
Lv 14,11  totes aquestes coses devant Déu, a  la porta del tabernacle del testimoni, 12  
Lv 14,12  e pendrà l’anyel e ofarirà’l per  la colpa, e lo sister de l’oli, [*] ofarà 
Lv 14,25  [*] 21-24 »[*] 25 [*] e  la sanch de aquell posarà sobra l’estrem  
Lv 14,25  és mundat e sobra lo polze dret de  la mà e del peu dret. 26 E pendrà lo  
Lv 14,26 de l’oli del sister e posarà sobra  la sua mà sinistra, 27 e banyar-hi-ha  
Lv 14,28  28 e tocar-n’ha l’astrem de  la orella dreta de aquell e lo polze dret  
Lv 14,28  dreta de aquell e lo polze dret de  la sua mà e del peu altrasí en lo loch de  
Lv 14,28  mà e del peu altrasí en lo loch de  la sanch qui és scampada per la colpa, 29  
Lv 14,28  de la sanch qui és scampada per  la colpa, 29 e lo romanent de l’oli qui  
Lv 14,29  e lo romanent de l’oli qui és en  la sua mà sinistra git sobra lo cap del  
Lv 14,34  serets entrats en terra de Canan,  la qual yo daré a vós en pocesió, e daré  
Lv 14,35 de lebrosia és vist a mi que sia en  la mia casa.” 36 Lo prevera mana a ell que 
Lv 14,36 denege totes les universes coses de  la sua casa abans que entra ell en aquella 
Lv 14,36 ço que tota no sia feyta inmunda de  la cosa que en la casa és, e puys entre lo 
Lv 14,36 sia feyta inmunda de la cosa que en  la casa és, e puys entre lo prevere en la  
Lv 14,36 casa és, e puys entre lo prevere en  la casa per ço que conegua la lepra. 37 E  
Lv 14,36  en la casa per ço que conegua  la lepra. 37 E com vaurà en les parets de  
Lv 14,37  com vaurà en les parets de aquella  la plagua verda o vermella e la lur visió  
Lv 14,37  la plagua verda o vermella e  la lur visió dejús la paret, 38 axirà lo  
Lv 14,37  o vermella e la lur visió dejús  la paret, 38 axirà lo prevera de lla casa  
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Lv 14,38  lo prevera de lla casa e tenquarà  la porta per VII dies; 39 e en lo VII dia  
Lv 14,39 lo VII dia tornarà là lo prevera en  la casa, e [*] veurà la plagua en les  
Lv 14,39  lo prevera en la casa, e [*] veurà  la plagua en les pedras, 40 farà [*] gitar 
Lv 14,40  40 farà [*] gitar aquelles fora  la ciutat en lo loch inmunde, 41 e la casa 
Lv 14,41  la ciutat en lo loch inmunde, 41 e  la casa ferà raura de dins [*] 42-43 [*]  
Lv 14,44  les parets són scampades màcules,  la lepra és perseverant en aquella, la  
Lv 14,44 la lepra és perseverant en aquella,  la casa és inmunde. 45 La qual mantinent  
Lv 14,45  sia destrovida e les sues pedres e  la fusta e tota la universa pólvora sia  
Lv 14,45 e les sues pedres e la fusta e tota  la universa pólvora sia gitada fora la  
Lv 14,45 la universa pólvora sia gitada fora  la posada en loch inmunde. 46 »E  
Lv 14,46  46 »E qualquequal intrerà en  la casa dementra és tenquada, serà inmunde 
Lv 14,47  en aquella o hy menjarà, leverà  la sua vestimenta. 48 »E com lo prevera  
Lv 14,48  48 »E com lo prevera intrarà en  la casa e veurà la lepra depertida de lla  
Lv 14,48  prevera intrarà en la casa e veurà  la lepra depertida de lla casa, aprés que  
Lv 14,48  depertida de lla casa, aprés que  la haurà exelbada, purificarà aquella pus  
Lv 14,49  pus li és ratude sanitat. 49 »E en  la purificació de aquella prengua II  
Lv 14,50  grana [*]. 50 E com haurà degollat  la I perdal en un test sobre aygües vives, 
Lv 14,51  un test sobre aygües vives, 51 en  la sanch de aquell banyarà lo perdal viu,  
Lv 14,51  banyarà lo perdal viu, e lo fust e  la grana e hysop, e en les ayguas vivas  
Lv 14,51  vivas atresí, e de açò salpuscarà  la casa per VII veguades, 52 e purificarà  
Lv 14,52  52 e purificarà aquella axí en  la sua sanch del perdal com ab les ayguas  
Lv 14,52  ab lo pardal viu e ab lo fust e ab  la grana e ab l’hisop. 53 E com haurà  
Lv 14,53 volar al camp desliura, adorarà per  la casa e serà mundada per dret. 54  
Lv 14,54  mundada per dret. 54 »Aquesta és  la ley de tota lebra [*], 55 en vestiment  
Lv 15,3 en cascun remenbrament que hom toch  la carn de aquell qui decora, aytala humor 
Lv 15,4  aytala 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 él  
Lv 15,4 strada en la qual ell dormirà, e en  la qual él siurà, inmunda és. 5 E si algun 
Lv 15,13  nombrarà aprés VII dies de  la sua mundació, e levades totes les sues  
Lv 15,14  coloms, e devant Déu ell vendrà a  la porta del tabernacle del testimoni e  
Lv 15,15  al sacerdot, 15 lo qual oferrà  la un per lo paccat e l’altra en  
Lv 15,15  Déu, e serà mundat dell flux de  la sua sament. 16 »E homa del qual axirà  
Lv 15,18  entrò al vespra. 17 [*] 18 E  la fembra ab què haurà jagut levar-s’ha 
Lv 15,27  27 e qui toquarà ella leverà  la sua vestimenta, e ell, levat ab aygua,  
Lv 15,28  vespra. 28 »E si seserà lo flux de  la sanch, nombrarà VII dies de la sua  
Lv 15,28  de la sanch, nombrarà VII dies de  la sua purificació, 29 e en lo VIII dia  
Lv 15,30  dell testimoni, 30 dels quals  la un oferrà per peccat e l’altra per  
Lv 15,30  prevera per ella devant Déu e per  la mundícia del seu flux. 31 »E mostreràs  
Lv 15,32  que és entre ells. 32 Aquesta és  la ley de aquells que han malaltia de flux 
Lv 16,1  XVI 1 E parlà Déu a Moysèn aprés  la mort de abdossos los fills de Aron com  
Lv 16,2  en lo santuari que és de dintra  la clausta devant la cuberta que cobra la  
Lv 16,2  que és de dintra la clausta devant  la cuberta que cobra la arqua, per ço que  
Lv 16,2 clausta devant la cuberta que cobra  la arqua, per ço que no muyra, car yo  
Lv 16,2 que no muyra, car yo aparaguí sobra  la cuberta e açò se féu en una nuu. 3 Mas  
Lv 16,4  e I moltó en holocaust, 4 e vesta  la gonella e bragues de li per ço que cel  
Lv 16,5  5 »E sostendrà Aron devant tota  la multitud dels fills d’Israel II  
Lv 16,6 aporterà lo tor, orerà per si e per  la sua casa. 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 tor e prech per si e per  la sua casa, e degoll aquell. 12 E prengua 
Lv 16,12  -hu de les brasas, e tinent en  la mà meta-hy timiama e ensens [*]. 13 E 
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Lv 16,13 que lla neulla [*] de aquells cobra  la cuberta que és sobra lo testament [*].  
Lv 16,14  lo testament [*]. 14 E prengua de  la sanch del tor e bany-hi son dit e git 
Lv 16,18 16-17 [*] 18 [*] e port  la sanch [*] e gitarà aquella sobra los  
Lv 16,24  e lexarà-les aquí, 24 e levarà  la sua carn en loch sant, e portaran-li  
Lv 16,26 son cors en aygua, e axí intrerà en  la alberguada. 27 E lo tor [*] que seran  
Lv 16,27  lo peccat, dels quals és aportada  la sanch en lo santuari, seran aportats  
Lv 16,27 en lo santuari, seran aportats fora  la alberguade e seran cremats a foch, axí  
Lv 16,27  cremats a foch, axí les pells com  la carn e los fems ensemps. 28 E  
Lv 16,28 sa carn ab aygua, e axí entrerrà en  la alberguada. 29 »E açò serà a vós en fur 
Lv 16,32  untat serà en lo qual haurà untada  la mà per ço que servescha axí com a  
Lv 17,2 Israell e digues a ells: Aquesta és  la peraule que manà Déu dient: 3  
Lv 17,3 home dells fills de Israell que [*]  la alberguada o fora la alberguada, 4 e no 
Lv 17,3  que [*] la alberguada o fora  la alberguada, 4 e no hu oferà a la porta  
Lv 17,4  la alberguada, 4 e no hu oferà a  la porta del tabernacle per oferta a Déu,  
Lv 17,5  ço que sia santificat Déu devant a  la porta dell tabernacle del testimoni; e  
Lv 17,6  Senyor, 6 e scampen los sacerdots  la sanch sobra l’altar de Déu a lla porta 
Lv 17,9  o sacrifici 9 e no hu aportarà a  la porta del tabernacle per ço que ofira a 
Lv 17,10  nanguna sanch menjarà, yo fermaré  la mia faç contra la ànima de aquel e  
Lv 17,10  yo fermaré la mia faç contra  la ànima de aquel e scamparé aquella de  
Lv 17,11  de son poble, 11 car l’ànima de  la carn en la sanch és, e yo doné aquella  
Lv 17,11  11 car l’ànima de la carn en  la sanch és, e yo doné aquella a vós sobra 
Lv 17,11  perdonar sobre vostres ànimes, car  la sanch [*] en la ànima e perdonerà. 12 E 
Lv 17,11 vostres ànimes, car la sanch [*] en  la ànima e perdonerà. 12 E per amor de açò 
Lv 17,13 quals vos és legut da menjar, scamp  la sanch sua e cobra-la ab de terra, 14  
Lv 17,13  scamp la sanch sua e cobra- la ab de terra, 14 car l’ànima de tota  
Lv 17,14  14 car l’ànima de tota carn en  la sanch és. Per ço he dit als fills d’  
Lv 17,14  car l’ànima de tota carn en  la sanch és, e quisvulla que menjarà  
Lv 17,15 presa per bèstia fera, axí dells de  la terra com dells strangers, leverà la  
Lv 17,15  terra com dells strangers, leverà  la sua vastimenta e si matex ab aygua, e  
Lv 17,16  ses vestadures e lo cors, portarà  la sua iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E 
Lv 18,3 »Yo són Senyor Déu vostro. 3 Sagons  la usança de la terra de Agipta on haveu  
Lv 18,3  Déu vostro. 3 Sagons la usança de  la terra de Agipta on haveu habitat no  
Lv 18,3  on haveu habitat no fareu; segons  la costuma de la regió de Canan, a la qual 
Lv 18,3  no fareu; segons la costuma de  la regió de Canan, a la qual yo dech metre 
Lv 18,3  la costuma de la regió de Canan, a  la qual yo dech metre vosaltres, no  
Lv 18,6  Yo són Senyor. 6 »Nangun hom a  la proÿsma de sanch no s’acosterà perquè  
Lv 18,6 sanch no s’acosterà perquè amostra  la lagesa d’ela. Yo són lo Senyor. 7 »La  
Lv 18,7 Senyor. 7 »La lagesa de ton para ne  la lagesa de ta mara no descobriràs, car  
Lv 18,7  car mara tua és. No descobriràs  la sua lagesa. 8 »La lagesa de la muller  
Lv 18,8  la sua lagesa. 8 »La lagesa de  la muller de ton pare no descobriràs, car  
Lv 18,9  de part de para o de part de mara,  la qual en casa o defora casa és  
Lv 18,9  o defora casa és engendrada, no  la descobriràs. 10 »La legesa de la filla  
Lv 18,10 no la descobriràs. 10 »La legesa de  la filla [*] o néta de part de ta filla no 
Lv 18,10  [*] o néta de part de ta filla no  la descobriràs, car vergonya tua és. 11  
Lv 18,11 vergonya tua és. 11 »La vergonya de  la fila de la muller de ton para, la qual  
Lv 18,11  és. 11 »La vergonya de la fila de  la muller de ton para, la qual ha  
Lv 18,11  la fila de la muller de ton para,  la qual ha engendrada ton para i és ta  
Lv 18,13  de ton para és. 13 »La vergonya de  la germana de ta mare no la descobriràs,  
Lv 18,13  de la germana de ta mare no  la descobriràs, car carn de te mara és. 14 
Lv 18,14  de ton oncle german de ton para no  la descobriràs, [*] sa muller, car  
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Lv 18,15  és. 15 »La vergonya de ta nora no  la descobriràs, car muller és de ton fill  
Lv 18,16  és de ton fill [*]. 16 »E [*]  la muller de ton germà no la manifestaràs, 
Lv 18,16 16 »E [*] la muller de ton germà no  la manifestaràs, car vergonya és de ton  
Lv 18,17 és de ton germà. 17 »La vergonya de  la germana de ta muller e de sa filla no  
Lv 18,17  de ta muller e de sa filla no  la descobriràs; la filla de son fill ni la 
Lv 18,17  e de sa filla no la descobriràs;  la filla de son fill ni la filla de sa  
Lv 18,17  la filla de son fill ni  la filla de sa filla no pendràs perquè  
Lv 18,25  vostra presència, 25 dels quals  la terra és ensutzada, de la qual yo los  
Lv 18,25  quals la terra és ensutzada, de  la qual yo los lurs leigs pecats vesitaré, 
Lv 18,26  abominesions, axí lo habitant en  la terra com lo conreador que és palagrí  
Lv 18,27  faéran los conreadors de  la terra que fóran devant vosaltres e  
Lv 18,28  no vomite [*], con he vomitat  la gent que és stada abans de vosaltres.  
Lv 19,2 Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a tota  la companya dels fills d’Iraell e diràs a 
Lv 19,3  só, Senyor Déu vostro: 3 »Cadescú  la mare e son para tema. »Los meus  
Lv 19,8  e tengut de inpiatat; 8 [*] car  la cosa santa dell Senyor ha potlluïda, e  
Lv 19,9  poble. 9 »Com sagaràs los blats de  la tua terra, no sagaràs fins a lla terra  
Lv 19,10  romanents no coliràs, 10 ne en  la tua vinya los raÿms ne los grans caents 
Lv 19,15  jutjaràs injustament. No meyspreus  la persona del pobra ni honras la faç del  
Lv 19,15  la persona del pobra ni honras  la faç del rich [*]. 16 No seràs faedor de 
Lv 19,19  [*] II fills [*] texida no  la vestiràs. 20 »L’homa si dormirà ab  
Lv 19,21  lo seu delicta ofira al Senyor a  la porta del tebernacle del testimoni I  
Lv 19,23  peccat. 23 »Quant sereu intrats en  la terra e haureu plentat en aquella  
Lv 20,4 terra fer no hu volrà, menyspresant  la mia senyoria, lexarà l’hom que havia  
Lv 20,4  lexarà l’hom que havia donat de  la sament sua a Maloch e no’l volrà  
Lv 20,5  e no’l volrà matar, 5 posaré  la mia cara sobra l’homa aquell e sobre  
Lv 20,6  e haurà fornicat ab ells, posaré  la mia cara [*] e mataré aquella de mig de 
Lv 20,12  muyra, car gran peccat ha comès;  la sanch [*] sia sobra éls. 13 »Qui  
Lv 20,13  no són de perllar: de mort muyra;  la sanch de aquels sia sobra ells. 14-16  
Lv 20,17  para o filla de se mara, e veurà  la sua vergonya e [*] †la† mirerà [*],  
Lv 20,17 mara, e veurà la sua vergonya e [*]  †la† mirerà [*], cosa lega han feta e  
Lv 20,17 dell pobla, per tant com lur legesa  la un de l’altra han demostrada, e  
Lv 20,18  ab fembra [*] e haurà descuberta  la sua legessa e haurà uberta la sanch de  
Lv 20,18  la sua legessa e haurà uberta  la sanch de lla sua font, seran morts  
Lv 20,19  de lur poble. 19 »La legesa de  la tua tia de part de para ni de mara no  
Lv 20,19  mara no descobriràs. Qui açò ferà  la difamació de lla sua carn descobrirà;  
Lv 20,20  malvestat. 20 »Qui participarà ab  la muller de son pare o ab la muller de  
Lv 20,20  ab la muller de son pare o ab  la muller de son oncle e haurà descubert  
Lv 20,20  de son oncle e haurà descubert  la sua vergonya e de sa parentat, porteran 
Lv 20,21  sense fills moran. 21 »Qui pendrà  la muller de son germà farà cosa no  
Lv 20,21  son germà farà cosa no deguda, car  la vergonya de son frare ha descuberta;  
Lv 20,22  aquelles per tal que a vosaltres  la terra no us vomita en la qual sou  
Lv 20,22  vosaltres la terra no us vomita en  la qual sou intrats e deveu habitar. 23 No 
Lv 20,24  24 E a vosaltres parle: Posaÿu  la terra de ells, la qual donaré a  
Lv 20,24  parle: Posaÿu la terra de ells,  la qual donaré a vosaltres en haratat,  
Lv 20,25  25 Seperau vosaltras, donchs,  la bèstia munda de lla inmunda e l’ocel  
Lv 20,25  no potluau les vostres ànimes en  la bèstia ne en lo aucel ne en nengunes  
Lv 20,25  en nengunes coses qui’s mòvan en  la terra que a vosaltres he mostrat d’  
Lv 20,27  muyra e ab pedras sían alipidats;  la sanch lur en ells sia. 21,Tit Capítol  
Lv 21,1 ansutza lo sacerdot en les morts de  la sua ciutat, 2 sinó tan solament en les  
Lv 21,3  o filla, germà 3 o germana verge  la quall no és a marit ajustada; 4 e ab lo 
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Lv 21,4  ajustada; 4 e ab lo príncep de  la tera no s’ensutzerà. 5 No’s reuran lo 
Lv 21,5 ensutzerà. 5 No’s reuran lo cap ni  la barba ne feran entratrelaments en lur  
Lv 21,14  rebujada ne sutza ne publicha no  la pendrà, sinó infanta de son poble. 15  
Lv 21,15  infanta de son poble. 15 No mescla  la generació de son linatge [*], car yo  
Lv 21,17  dient: 17 –Digues a Aron: »Hom de  la tua sament per companyas que haurà  
Lv 21,19  nas tort, 19 si haurà trenquat [*]  la mà, 20 si serà geperut, si serà  
Lv 21,21  21 nengú que haurà màcula de  la sament de Aron secerdot no s’acosta a  
Lv 21,23  en lo santuari, 23 axí dementra és  la hora que dintra lo vel no entre ne s’  
Lv 21,23  lo vel no entre ne s’acost a  la ara, car màcula ha e ansutzar no deu lo 
Lv 22,4  Yo són lo Senyor. 4 »Home de  la sament de Aron que serà lebrós o malalt 
Lv 22,4  tocarà inmunda sobra cosa morta de  la qual ix sament axí com de  
Lv 22,6 sintificades són; e com haurà lavat  la sua carn ab aygua 7 e serà post lo sol, 
Lv 22,16  16 car per ventura no sostènguan  la malvestat de son paccat com coses  
Lv 22,18  d’Israell. Diràs a ells: »Home de  la casa de Israell e dells strangés que  
Lv 22,18  entre vosaltres e presentaran  la sua víctima per vot o volentàriament  
Lv 22,20 o de cabres; 20 si màcula haurà, no  la preséntan ni serà exceptable. 21 »Hom  
Lv 22,21  bous com de ovelles, sens màculla  la presentarà que acceptabla sia; nenguna  
Lv 22,22  al Senyor ni cramaran aquell sobra  la ara del Senyor. 23 »Lo bou e la ovella  
Lv 22,23  la ara del Senyor. 23 »Lo bou e  la ovella ab la orella tallada e la coha,  
Lv 22,23  Senyor. 23 »Lo bou e la ovella ab  la orella tallada e la coha,  
Lv 22,23  e la ovella ab la orella tallada e  la coha, volentàriament [*]. 24 [*] en la  
Lv 22,24 coha, volentàriament [*]. 24 [*] en  la vostra terra açò en nanguna manera no  
Lv 22,25  en nanguna manera no façats. 25 De  la mà de l’stranyer no presentau pans al  
Lv 22,27  engendrada, per VII dies serà sots  la mamella de lla mara lur, e al VIII dia  
Lv 22,33  a vosaltres, 33 e us he trets de  la terra de Agipta perquè fos a vosaltres  
Lv 23,5  »Lo primer mes, en lo XIIIIè dia a  la vesprade, Peça o Trespasament del  
Lv 23,10  a ells: »Com serets entrats en  la terra la quall jo us donaré e haureu  
Lv 23,10  »Com serets entrats en la terra  la quall jo us donaré e haureu saguades  
Lv 23,11  al sacerdot, 11 lo quall alçarà  la guarba devant lo Senyor perquè sia  
Lv 23,13  e olor molt suau; presentarà vi,  la quarta part de un [*]. 14 »Pa ni farina 
Lv 23,39  VII, quant ajustareu los fruyts de  la terra, fareu festa del Senyor per VII  
Lv 23,41  lo Senyor Déu vostre, 41 e fareu  la festa d’él per VII dies cascun anny;  
Lv 23,42 VII dies. Tots aquells que seran de  la generació de Israell habitaran en les  
Lv 23,43  fills d’Israell com los traguí de  la terra de Agipta. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 24,6  de VI en VI deçà e dellà sobra  la taulla molt pura devant lo Senyor los  
Lv 24,7  perquè sia pa en ramenbrament de  la oferació dell Senyor. 8 »Per cascuns  
Lv 24,11  amanat fon a Moysès. E nomenà’s  la mara d’él Salomich filla de Ubrí, trip 
Lv 24,12 trip de Dan. 12 E materen aquell en  la presó fins que conaguesen què menava lo 
Lv 24,16  [*]; vulles que sia palagrí o de  la ciutat, [*] ab pedras sia alapidat. 17  
Lv 24,20  o nafra com haurà donat, aytal  la sostenrà e de açò serà destret. 21 »Qui 
Lv 25,2  a ells: »Quant intrats serets en  la terra la qual yo donaré a vosaltres,  
Lv 25,2  »Quant intrats serets en la terra  la qual yo donaré a vosaltres, fareu los  
Lv 25,4  4 e en lo VII any disapte serà de  la terra, del reposament del Senyor [*]; 5 
Lv 25,9  en temps de misericòrdia en tota  la vostra terra. 10 E santificats l’any  
Lv 25,12  de lles veremes no culireu 12 per  la santificació de l’any jubileu [*]. 13  
Lv 25,18  juýs [*], perquè pugau habitar en  la terra sens temença 19 e engendre a  
Lv 25,21  collireu vostres fruyts, 21 donaré  la mia benedicció a vosaltres lo VI any, e 
Lv 25,24  meus sou, 24 per què tota  la regió de vostra posació sots pacta de  
Lv 25,25  esent enpobrit lo teu frare vendrà  la sua poceció, e vendrà lo seu propinqua  
Lv 25,29  »Qui vendrà casa dins los murs de  la ciutat haurà licència de reembra-la  
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Lv 25,29  ciutat haurà licència de reembra- la dins lo temps de I any. 30 E si no la  
Lv 25,30  dins lo temps de I any. 30 E si no  la haurà ramuda en l’any, serà girada al  
Lv 25,31 en lo temps del jubileu. 31 E si en  la villa serà la casa que no ha muralla,  
Lv 25,31  jubileu. 31 E si en la villa serà  la casa que no ha muralla, per dret de  
Lv 25,38  Déu vostre que us he aduyt de  la terra de Agipta perquè donàs a  
Lv 25,38  de Agipta perquè donàs a vosaltras  la terra de Canahan [*]. 39 »Si de pobresa 
Lv 25,47  »Si’s reforçarà devers vosaltres  la mà de l’stranyer e del palagrí, e,  
Lv 25,48  a’lgú de son linatge, 48 aprés de  la venda sa pot raembra; qualsavulla de  
Lv 25,50 pasar fins l’any del jubileu, e de  la moneda per la qual ere venut sa leverà  
Lv 25,50 any del jubileu, e de la moneda per  la qual ere venut sa leverà [*] serà-li  
Lv 25,55  d’Israell, los qualls he trets de  la terra de Agipta. 26,Tit  1 »Yo són lo  
Lv 26,4  a vosaltres pluja en lo temps, 4 e  la terra engendrerà son brotament, e de  
Lv 26,5 los arbres seran complits; 5 reebrà  la batuda de les messes la vanema [*], e  
Lv 26,5  5 reebrà la batuda de les messes  la vanema [*], e sens paor habitareu en  
Lv 26,13  Déu vostre, que us he trets de  la terra de Agipta [*]. 14 »[*] 15 e si no 
Lv 26,16  vostres ànimes; debades sembrareu  la sament, que per los anamichs serà  
Lv 26,17  anamichs serà devorada; 17 posaré  la mia faç contra vosaltres e decaureu  
Lv 26,19  los vostras peccats, 19 e trencaré  la supèrbia de la vostra duresa, e donaré  
Lv 26,19  19 e trencaré la supèrbia de  la vostra duresa, e donaré a vosaltres  
Lv 26,19  desobre cel axí com a ferro, e  la terra de ecer 20 serà destrovida,  
Lv 26,20  treball serà en va, no jerminarà  la terra ni los arbres no daran fruyts. 21 
Lv 26,30  caygudes de lles vostres ýdoles, e  la mia ànima vos abominerà 31 en tant que  
Lv 26,31  santuaris ne rebré d’aquí avant  la odor molt suau, 32 e destroviré le  
Lv 26,34  lurs disaptes en tots los dies de  la sua soledat, quant sereu 35 en la terra 
Lv 26,35  la sua soledat, quant sereu 35 en  la terra dels hosts; ferà sos disaptas e  
Lv 26,36  contraris; los spaordirà lo so de  la fulla volant, e axí fugiran com si  
Lv 26,38  porà. 38 Perireu entre les gens, e  la terra batalívoll vos consumerà. 39 La  
Lv 26,39  -s’han en lurs malvestats en  la terra de sos anamichs, e per los  
Lv 26,41  contra ells e amanaré a ells en  la terra batalívol entrò a tant que’s don 
Lv 26,41  entrò a tant que’s don vergonya  la icnocenta pensa lur. »E levors pregaran 
Lv 26,43  lla terra de cert me menbraré, 43  la qual com serà lexada per ells conplaurà 
Lv 26,44  44 E emperò com seran en  la terra batalívol, totalment no’ls  
Lv 26,45  d’ells, 45 e remenbrar-m’he de  la mia amistança primera quant los traguí  
Lv 26,45  d’Israell en lo munt de Sinaý per  la mà de Moysèn. Lv 27,Tit  1-34 [*]  
Ex 12,40  aÿnar ço que’lls era mester. 40  La stada que los fills d’Israell féran en 
Ex 15,2 mar lo cavall ab son cavalcador. 2  La mia fortalesa e la mia lehor és en  
Ex 33,14  gent. 14 E dix nostre Senyor:  –La mia fas irà devant tu, e repòs donaré  
Lv 6,21  matí e la meytat per lo vespra. 21  La qual fregiran en paella ab oli, e  
Lv 14,45  en aquella, la casa és inmunde. 45  La qual mantinent sia destrovida e les  
Lv 17,14 Per ço he dit als fills d’Israell:  La sanch de tota carn no manjareu, car l’ 
Lv 18,7  lagesa d’ela. Yo són lo Senyor. 7  »La lagesa de ton para ne la lagesa de ta  
Lv 18,8 és. No descobriràs la sua lagesa. 8  »La lagesa de la muller de ton pare no  
Lv 18,9  car lagesa de ton para és. 9  »La legesa de ta germana de part de para o 
Lv 18,10  engendrada, no la descobriràs. 10  »La legesa de la filla [*] o néta de part  
Lv 18,11  car vergonya tua és. 11  »La vergonya de la fila de la muller de  
Lv 18,13 12 »[*] car carn de ton para és. 13  »La vergonya de la germana de ta mare no  
Lv 18,14  car carn de te mara és. 14  »La vergonya de ton oncle german de ton  
Lv 18,15  muller, car sanguinitat tua és. 15  »La vergonya de ta nora no la descobriràs, 
Lv 18,17  car vergonya és de ton germà. 17  »La vergonya de la germana de ta muller e  
Lv 18,23  ne t’anleguiràs ab ella.  La dona no’s sotmetrà a nangun animal ne  
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Lv 19,19 no’l sembreràs de diverses levors.  La vestedura [*] II fills [*] texida no la 
Lv 20,19 amandosos d’enmig de lur poble. 19  »La legesa de la tua tia de part de para  
Lv 21,9  [*] qui santificha a vosaltres. 9  »La filla del sacerdot si serà trobada ab  
Lv 25,20  tament †sumptuositat† de nengú. 20  La qual cosa si direu què menjareu en lo  
Lv 25,23  nàsquan, menjareu les velles. 23  »La terra de cert no’s vendrà a tostemps, 
Lv 26,39  terra batalívoll vos consumerà. 39  La quall cosa si de aquests nenguns no  
Ex 36,24  de argent, II a cascuna post [*],  là on tarminava l’ancastadura. 25 E de la 
Lv 14,39  dies; 39 e en lo VII dia tornarà  là lo prevera en la casa, e [*] veurà la  
Lv 13,46 ha al sacerdot 46 per tostemps, cor  labrós és e no nèdeu; e aquest habitarrà  
Ex 22,2  ovella. 2 E si serà sobreprès lo  ladra en la casa, e pendrà aquí nafra [*]  
Ex 22,7  e li serà enblat de casa, si lo  ladra serrà trobat, deu-ne smenar II  
Ex 22,8  II tans; 8 e si no serà atrobat lo  ladra, acostar-se-ha lo senyor de lla  
Lv 21,20  la mà, 20 si serà geperut, si serà  laganyós, si haurà blanqura en los vulls,  
Lv 18,6  no s’acosterà perquè amostra la  lagesa d’ela. Yo són lo Senyor. 7 »La  
Lv 18,7  d’ela. Yo són lo Senyor. 7 »La  lagesa de ton para ne la lagesa de ta mara 
Lv 18,7  7 »La lagesa de ton para ne la  lagesa de ta mara no descobriràs, car mara 
Lv 18,7  mara tua és. No descobriràs la sua  lagesa. 8 »La lagesa de la muller de ton  
Lv 18,8 No descobriràs la sua lagesa. 8 »La  lagesa de la muller de ton pare no  
Lv 18,8  de ton pare no descobriràs, car  lagesa de ton para és. 9 »La legesa de ta  
Ex 32,25  despulat Aron per rahó de la gran  lageza, per la qual cosa ell lo costituí  
Ex 10,13  lo vent bufant, levàran-sa les  lagostes 14 e pujàran sobra la universa  
Ex 10,19  de occident [*], e féu levar les  lagostes e gità totes en la Mar Roiga, axí 
Ex 10,12  mà sobra la terra de Agipta, als  lagosts [*], que ménjan tota la herba que  
Lv 8,9  e en lo frontal de aquella posà la  làmina de aur consegrada en santificació,  
Ex 9,23  e pedruscada e descoriments de  lamps [*]. Ploch nostre Senyor pedra sobra 
Ex 19,16 dia [*], els comensàran oyr trons e  lamps, e la caliga era sobre lo munt  
Ex 20,18  lo poble oÿa les veus e vaÿa los  lamps e oÿa la veu de la botzina e vaÿa lo 
Lv 13,47 de la abberguada. 47 »Vestadures de  lana e de li que lebrós haurà, 48 en stam  
Lv 13,59  de lla lepra e dels vestiments de  lana o de li o de stam, e de totes coses  
Ex 28,38  e en totes ses ofertes. E serà la  landa tostemps en lo seu front per ço que  
Ex 29,6 metràs la sàvena sobra son cap e le  lande de l’or santa sobra la sàvana, 7 e  
Ex 40,4  E lo canalobra sterà ab les sues  lànteas aquí. 5 E a l’altar del perfum  
Ex 30,7  per lo matí; quant pendrà les  lantes encendrà aquell, 8 e com aloguarà  
Ex 39,36 proposició, 36 e lo canalobra e les  lantes e totes les luminàries [*], 37 e le 
Ex 40,23  de tremuntana, 23 e ordonàran les  lantes en lur orde, axí com nostre Senyor  
Ex 25,37  de fin aur batadís. 37 E feràs VII  làntias e posaràs aquelles sobre lo  
Lv 24,2  molt pur e net per cremar en les  lànties continuadament. 3 Fora lo vel del  
Ex 28,16  en doble, e heurà un palm de  larc e altra palm d’ampla. 17-25 [*]  
Ex 9,9  Agipta, e serrà sobra los hòmens e  las bèsties de Agipta verolla. 10 E ells  
Ex 12,6  e de les ovelles. 6 E servats- las entrò al XIIII dia dell mes aquest, e  
Lv 6,10  de li sobra sa carn, e pendrà  las cendras que farà lo foch e posarà  
Lv 16,23  tabernacla del testimoni, e posarà  las vestidures que primerament portava com 
Ex 26,29  taules, les quals sían cubertes de  lata d’or. 30 E axequaràs lo tabernacle  
Ex 27,10  e les colones seran cubertes de  lata d’argent. 11 E semblantment haurà en 
Ex 37,28  de fust de satim, e cobrí-les de  latas d’aur. 29 E componé l’oli de la  
Ex 25,12  la archa: II sercles sían en la un  lats, e II, en l’altra. 13 E faràs barras 
Ex 25,14  per los II secles d’or de la un  lats, e l’altra per los II sercles de l’ 
Ex 25,19 l’oratori, 19 e la un sia a lha un  lats, e l’altra, a l’altra, 20 axí que  
Ex 25,20  a l’altra, 20 axí que cascun  lats de la clausta se reguart en l’  
Ex 25,32  aur net. 32 VI canas axiran de son  lats, III de lla un lats e III de l’  
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Ex 25,32  axiran de son lats, III de lla un  lats e III de l’altra; 33 III poms a  
Ex 26,4  ço és, a manera de bagues, en lus  lats e en la sumitat de lles cortines per  
Ex 26,17  e ample I colze e mig. 17 E en los  lats de la taulla haurà II tornets, enaxí  
Ex 26,18  18 les quals deven éser vint en lo  lats del migjorn. 19 E feràs XL colonnes  
Ex 26,20  taulla e en cada angle. 20 E en lo  lats sagon del tabernacla que guarda  
Ex 26,26  per tenir ferm les taules de le un  lats del tabernacle del testimoni, 27 e  
Ex 26,27  27 e altres V en l’altra  lats e devers la plaja occidental. 28 que  
Ex 26,35 canalobre andret de la taulla en lo  lats del tabernacle devers migjorn, e la  
Ex 27,7  e seran les perxes o barras en dos  lats de l’altar per portar ell. 8 No  
Ex 27,9  li tortís, de C colzes de lonch un  lats tindrà en longuesa. 10 E feràs XX  
Ex 27,11  11 E semblantment haurà en lo  lats de tremuntana una cortina de C colzes 
Ex 27,12  congoyiments d’ergent. 12 E en lo  lats de la cort que guardarà devers  
Ex 27,14  sia de L colzes, 14 [*] e al un  lats haja III colones e altres tants  
Ex 30,4  d’aur sots lo sercle per cascun  lats per ço que per aquells sien meses  
Ex 32,27  “L’home posa coltell a son  lats, e anats e tornats de la una porta  
Ex 36,13  cascuna L anses, e axí a cada  lats de cortines ell féu L anelles de aur  
Ex 36,31  contanguésan les taules de la un  lats del tabernacle, 32 [*] contra la mar. 
Ex 37,3  per angles, II anelles en cascun  lats. 4 E féu bares de fust de satim, los  
Ex 37,5 posà per los anells que éran en los  lats de la archa per portar-la. 6 E féu  
Ex 37,7 de pur aur, los quals posà a cascun  lats en la clausta: 8 la un xorobín posà  
Ex 37,18  poms e flors, 18 VI en cascun  lats, havia III canons, III de una part e  
Ex 37,27  d’aur sobra la corona per cacun  lats, per ço que posàsan perxes per ell e  
Ex 38,7  les perxes en los anells sobre lo  lats de lla ara per portar l’altar. E  
Ex 38,14 III de lurs fonaments, una a cascun  lats de la antrada del tabernacle. 15 E de 
Ex 39,4  orles ensemps ajustades de cascun  lats en les sumitats, 5 [*] †ensems† de  
Ex 39,7  Israell, 7 e posà aquelles en los  lats sobre los musclos de l’ephot per  
Ex 39,16 e posàran II anels d’aur sobra los  lats de l’hosen, 17 [*] e vanguéran tro  
Ex 39,19  en cascun musclo. 19 E de cascun  lats vanían tanbé cadenas que prenían los  
Lv 1,11 lo sens màcula, 11 e sia degolat al  lats de l’altar que reguarda [*] devant  
Ex 12,8  nit, rostides ab foch, [*] ab  latuges agrestes. 9 No menjarets d’él que 
Lv 14,8  ragua’s tots los pèls del cors e  lau-se en aygua, e com sarà purificat  
Lv 14,9  celles e tots los pèls del cors, e  lau-sa altra veguada lo cors e les  
Lv 15,5 algun home tocarà lo lit de aquell,  lau-sa les vestadures, e ell, levat ab  
Ex 28,32 esberch [*] per ço que no’s trench  laugerament. 33 Daval al peu de aquella  
Ex 28,36 Senyor, e no morrà. 36 »E feràs una  launa d’or pur, en la qual antallaràs la  
Ex 36,34 quals atrasí deven éser cubertes de  launa d’aur. 35 E féran la clausta de  
Ex 38,6  de fust de satim e cobrí-les de  launa de aram, 7 e mès les perxes en los  
Ex 39,29  Senyor a Moysèn. 29 E féran una  launa de or pur a obs de lla sagrada  
Ex 27,6 de setim II, les qualls cobriràs de  launes d’aram, 7 e metràs les perxes per  
Ex 38,2  en cascun angle, e cobrí aquell de  launes de aram. 3 E aparrallà a ús de  
Ex 14,10  10 E com sa apropinquàs Farahó,  lavàran los fills d’Israell los vulls e  
Lv 2,4  de sèmola, ço és a saber, meys de  lavat [*]; 5 [*] 6 depertiràs aquella  
Lv 22,6  que sintificades són; e com haurà  lavat la sua carn ab aygua 7 e serà post  
Lv 5,4  4 »Ànima que jurarà e mourà sos  lavis a mantir o a mal o a bé, e en aquell 
Lv 26,34 les ciutats vostres destrovydes. 34  »Lavors plauran a lla terra los lurs  
Ex 1,8  complíran la terra. 8 E levà’s en  le terra de Egipte rey nou, lo qual no  
Ex 4,3  Senyor: –Gita-la en terra. Ell  le hy gità, e tornà colobra, e fugí Moysèn 
Ex 6,25  muller de les filles de Putiell,  le quall parí a ell Fineàs. E aquests són  
Ex 9,25 tots los arbres de la regió tranchà  le padrusca, 26 sols en la terra de Gosen, 
Ex 10,13  que romàs a la padrusca. 13 Astès  le sua verge Moysès sobra la terra de  
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Ex 10,28 mi, e guarda d’aquí avant no veges  le mia cara, que en qual dia ma vendràs  
Ex 12,12  »E pasaré per terra de Agipta e en  le nit aquesta faré tots los primers nats  
Ex 14,20  colona de nuu [*]; 20 stech entre  le posade dells fills de Israell e los  
Ex 26,26  V, per tenir ferm les taules de  le un lats del tabernacle del testimoni,  
Ex 27,16 e altres tants pilars. 15 [*] 16 En  le entrada del pelau o de la cort haurà la 
Ex 29,6  e metràs la sàvena sobra son cap e  le lande de l’or santa sobra la sàvana, 7 
Ex 32,27  porta entrò a l’altra per mig de  le alberguada. Cascú mat muller o frare o  
Ex 33,4  tu en la via. 4 E ohí lo poble  le paraula mala aquesta, e ploràran, e no  
Ex 34,35  -sa, e com perlava ab ells, ell  le’s cobria. 35,Tit Capítol XXXIIII 1  
Ex 36,8  tots los savis de cor, a complir  le obra del tabernacle, X cortines de li  
Ex 39,37  e totes les luminàries [*], 37 e  le taula d’aur, e l’oli de untadura [*], 
Lv 26,32  la odor molt suau, 32 e destroviré  le vostra terra. Spaventar-se-han los  
Ex 6,17  de Gerson, fills de Leví, foren:  Lebení e Semeý per lurs cognicions. 18 E  
Lv 11,6 la ungle feça, és no nèdeu. 6 »E la  lebra atrasí [*]. 7 [*] 8 »[*] e llurs  
Lv 13,6  aquell, e si serà scolorida la  lebra e no crexerà en la conna, munderà  
Lv 13,29  cap del qual o en la barba nexerà  lebra, vega ell lo sacerdot: 30 E si veu  
Lv 13,30  roigs manuts, ensutzat és, car  lebra és dell cap o de lla barba. 31 E si  
Lv 13,44  »E qualquequal home serà toquat de  lebra e serà depertit de l’arbitre dels  
Lv 14,54 dret. 54 »Aquesta és la ley de tota  lebra [*], 55 en vestiment o en cases 56 o 
Lv 13,3  sos fills. 3 Lo qual com veurà la  lebrocia en la conna e los pèlls blanchs  
Lv 13,7  vist [*] la lepra [*] e serà vist  lebrós, sia tornat al prevere 8 e  
Lv 13,47  47 »Vestadures de lana e de li que  lebrós haurà, 48 en stam e sots regiment  
Lv 14,2  dient: 2 –Aquesta és la ley dell  lebrós con hom lo deurà mundar: »Sarà  
Lv 14,32 31 [*]. 32 »Açò és lo sacrifici del  lebrós qui no pot haver totes coses en son 
Lv 22,4 »Home de la sament de Aron que serà  lebrós o malalt per flux de sament, no  
Lv 13,2  o póstula o naxença axí com de  lebrosia, sia aduyt a Aron sacerdot o a  
Lv 13,3  la carn e en la cona, plaga és de  lebrosia, e sagons l’arbitra d’aquell  
Lv 14,34  a vós en pocesió, e daré plaga de  lebrosia en casa de terra de vostra  
Lv 14,35  prevera e dirà: “Enquax plagua de  lebrosia és vist a mi que sia en la mia  
Lv 20,17  e [*] †la† mirerà [*], cosa  lega han feta e horibla; seran morts  
Lv 15,31  fills d’Israell que’s guàrdan de  legesa e que no múyran en lurs legesses  
Lv 18,9  car lagesa de ton para és. 9 »La  legesa de ta germana de part de para o de  
Lv 18,10  no la descobriràs. 10 »La  legesa de la filla [*] o néta de part de  
Lv 20,17  dell pobla, per tant com lur  legesa la un de l’altra han demostrada, e 
Lv 20,19  d’enmig de lur poble. 19 »La  legesa de la tua tia de part de para ni de 
Lv 20,18  [*] e haurà descuberta la sua  legessa e haurà uberta la sanch de lla sua 
Lv 15,31  de legesa e que no múyran en lurs  legesses com ansutzaran lo meu tabernacle  
Ex 24,7 7 E pres lo libre dell fermament, e  legí’ll devant lo pobla, los qualls  
Lv 16,34  poble. 34 »E açò serà a vós fur  legítim e perdurable per ço que orets per  
Ex 12,24  [*]. 24 Tu guarda aquesta peraulla  legítima a tu e a tos fills entrò  
Lv 19,16  faedor de crims ne portador de  legotaries [*]. 17 »[*] 18 [*] Ameràs lo  
Lv 11,9  ’s nodrèxan a vós en ayguas e són  legudes a vós: tots aquells que han alles  
Lv 7,16  alguna cosa romandrà tro al matí,  legut és de mengar-la; 17 e si alguna  
Lv 17,13  o de voletaria dels quals vos és  legut da menjar, scamp la sanch sua e  
Lv 11,39  animal és mort de aquells qui són  leguts a vós menjar, qui lur mortaÿna  
Lv 14,4  si II perdals vius los quals són  leguts de menjar, e fust de cedra, vermell 
Ex 15,2  2 La mia fortalesa e la mia  lehor és en nostre Senyor. Ell és fet a  
Lv 7,18  cabrit menyspreserà, serà causa de  leig scomoviment. 19 »E la carn que tocarà 
Lv 15,3  aquell qui decora, aytala humor és  leig. 4 Tota la strada en la qual ell  
Lv 18,23  animal ne’s mesclarà ab ell, car  leig peccat és. 24 »No siats poluats ab  
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Lv 18,25  ensutzada, de la qual yo los lurs  leigs pecats vesitaré, que vomita los seus 
Lv 4,27  vet en la lig e puys que se’n  leix 28 e que conegua son peccat, ofira  
Ex 21,6  e puys forat-li la orella ab una  lena, e serà a ell serf enpertostemps. 7  
Ex 10,4  fer, vet que yo aduré [*] de terra  lengostes en la tua casa 5 enaxí que  
Ex 4,10 he enpatxada la bocha, e só tart de  lengua. 11 Dix Déu a ell: –Qui féu la  
Lv 26,10  [*], sobravinent les novelles,  lensar-les-heu. 11 Posaré lo meu  
Ex 37,23 era d’aur net. 23 E féu atrasí VII  lenternes e VII tanalles e sos ansancers  
Ex 5,7 -la ab lo brach de les regoles, ne  lenya per coure-les, axí com debans  
Ex 5,7  en les messes, e al bosch la  lenya, 8 e ajustats sobre ell e no l’  
Lv 1,7 sobra l’altar del foch ab scles de  lenya debans conponides; 8 e los menbres  
Lv 1,12 e sa frexura, e pòsan-ho sobra la  lenya en guisa que ho crem lo foch; 13  
Lv 1,17  perfumerà sobra ell l’altar ab la  lenya qui és sobra lo foch posada. Açò és  
Lv 6,12  nodresqua lo sacerdot metén en ell  lenya matí tots dies, e lo holocaust  
Ex 35,24  aram, tot ho ofaríran a Déu, e tot  lenyam de satim per fer diverses obres. 25 
Lv 3,5  sobra l’altar, posat demunt les  lenyes, e lo foch dejús posat, en oferta  
Lv 13,3 mudats, aquella collor és spècia de  lepra, e majorment si la plagua és en la  
Lv 13,5  en lo VII dia, e si veurà que lla  lepra no serà cresquda ni mudada, tengue  
Lv 13,7 [*] lo prevera l’haurà vist [*] la  lepra [*] e serà vist lebrós, sia tornat  
Lv 13,27  e si la conna serà sclatada,  lepra és, 28 e si starà blanqua en son  
Lv 13,43  condapna-lo que és dupta de  lepra que és nada en la calvva. 44 »E  
Lv 13,49  o roga màcula serà ensutzada, per  lepra [*] e sia mostrat al sacerdot. 50 Lo 
Lv 13,51  guardat: si comensarà sclatar la  lepra o si persevera, per ensutsat serà  
Lv 13,54  sien levades, e si no’n pot anar,  lepra és, e tengua aquells per altres VII  
Lv 13,55  que no sia mudada ni revesa, ni  lepra sclatada, mundada és, e si no és axí 
Lv 13,57 que en les primeres taques aparà la  lepra, sia cremada, 58 e si no hy aparan,  
Lv 13,59 munda. 59 »Aquesta és la ley de lla  lepra e dels vestiments de lana o de li o  
Lv 14,3  fora la posada, e com trobarà la  lepra que serà munda, 4 deman aquell que  
Lv 14,36 ell en aquella e que vege si alguna  lepra serà en aquella, per ço que tota no  
Lv 14,36  en la casa per ço que conegua la  lepra. 37 E com vaurà en les parets de  
Lv 14,44  hi entrarà e veurà que altra  lepra serà tornada e per les parets són  
Lv 14,44  parets són scampades màcules, la  lepra és perseverant en aquella, la casa  
Lv 14,48  intrarà en la casa e veurà la  lepra depertida de lla casa, aprés que la  
Ex 1,5 Naptalí, Gad, Aser. 5 E foren totes  les ànimes que hy entràran de la cuxa de  
Ex 1,15  de Egipte a II juÿes medrines –de  les qualls la una havia nom Siphorà, e l’ 
Ex 1,16  –Quant vós levarets infants a  les juÿes en temps de lur perir, si serà  
Ex 1,17  serà fembra, restaurats-la. 17 E  les fembres taméran nostre Senyor e no  
Ex 1,18  lurs infants. 18 E lo rey féu- les-se vanir e dix: –Per què és açò que  
Ex 1,19  lurs infants. 19 Responguéran  les fembres: –[*] no són axí com les  
Ex 1,19  les fembres: –[*] no són axí com  les egepcianes, car elles matexas ho saben 
Ex 1,20 ja han fet elles. 20 E féu Déu bé a  les medrines, e muntiplicà lo poble, e  
Ex 1,21  molt confortats. 21 E per ço com  les medrines taméran Déu, adificàran a  
Ex 2,5  per ço que·s levàs en lo flum, e  les sues mecipes anàvan sobra la riba del  
Ex 2,16  senyor de Median havia VII filles,  les quals vanguéran al pou per poar aygua  
Ex 2,16  al pou per poar aygua e omplir  les piques per abeurar lo bastiar de lur  
Ex 2,17  los pastors e menesàran- les. E levà’s Moysès e defensà les  
Ex 2,17  -les. E levà’s Moysès e defensà  les infantas e abeurà les ovelles. 18 Com  
Ex 2,17  e defensà les infantas e abeurà  les ovelles. 18 Com elles foren tornades a 
Ex 3,1  III 1 Moysès guardava e paxia  les ovelles de Ytró, son sogre, secerdot  
Ex 3,7  de aquells qui’lls opromían en  les lurs obres, 8 e yo sé la lur dollor.  
Ex 3,8  per rahó que’lls desliura de  les mans de Farahó e dels gepcians, e  
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Ex 3,16  Vesitant vesita a vós, e viu totes  les coses que són sdevengudes a vós en  
Ex 3,20 mia mà, e percudiré Agipte en totes  les mies meravelles qui són faedores enmig 
Ex 3,22  e posarets açò sobre los fills e  les filles vostres, e despulerets Agipta.  
Ex 4,28 llo. 28 E recomtà-li Moysèn totes  les peraules del Senyor per les qualls  
Ex 4,28  totes les peraules del Senyor per  les qualls tramatia a ells, e lurs senyals 
Ex 4,30  Israell. 30 E dix-los Aron totes  les peraules que Déu los havia perllades a 
Ex 5,7  per mesclar-la ab lo brach de  les regoles, ne lenya per coure-les, axí 
Ex 5,7  les regoles, ne lenya per coure- les, axí com debans fèyets; mas que ells  
Ex 5,7  que ells vàjan colir lo restoll en  les messes, e al bosch la lenya, 8 e  
Ex 5,9  Sían obrant e opromuts, complèscan  les obres, e no’s reposen per peraules  
Ex 6,9 són Senyor.” 9 E comtà Moysèn totes  les peraules aquestes als fills de  
Ex 6,14  14 E aquests són los prínceps de  les casades per companyas suas. Fills de  
Ex 6,15 [*] e Sarí e Esraní. 15 Aquests són  les parentats de Rubèn. E los fills de  
Ex 6,19  fóran los parantats de Leví per  les sues companyes. 20 E pres Amram muller 
Ex 6,25  Aron, sacerdot, pres per muller de  les filles de Putiell, le quall parí a ell 
Ex 6,26  de lla terra de Agipte sobra  les hosts, 27 e aquests són aquells qui  
Ex 6,29  a Farahó, rey de Agipta, totes  les coses que yo parle a tu. 30 E dix  
Ex 7,2  ton parler. 2 Tu parlaràs totes  les peraules que yo man a tu, e Aron ton  
Ex 7,4  donaré plagua en Agipte, e trauré  les mies hosts e lo meu poble, fills d’  
Ex 7,15  15 Vé a ell al matí, e axiràs a  les ayguas e staràs encontra ell a lla  
Ex 7,17 ab la mia verge que és en la mia mà  les aygües del flum: torneran en sanch, 18 
Ex 7,18 en lo flum moran; seran conpodrides  les aygües e serà aflagit Agipta bavent  
Ex 7,18 aygües e serà aflagit Agipta bavent  les ayguas del flum.” 19 E dix Déu a  
Ex 7,19  la vergue e astín la tua mà sobre  les ayguas de Agipta e sobra los flums de  
Ex 7,20  manat Déu, e levà la verge e farí  les ayguas del flum devant Farahó e devant 
Ex 8,3 teu poble, e en los teus forns e en  les relíquies dels teus menjars, 4 e a tu  
Ex 8,4  a ton pobla e a tos serfs antraran  les granotes.” 5 Dix Déu a Moysès: –Digues 
Ex 8,6  Agipte.” 6 E stès la mà Aron sobre  les ayguas de Agipta, e pujàran les  
Ex 8,6  les ayguas de Agipta, e pujàran  les granotes e cobríran tota la terra [*]. 
Ex 8,8 dix: –Preguats lo Senyor que tolgue  les granotes de mi e mon poble, e yo  
Ex 8,9  [*]: –Tu preguas a mi que trague  les granotes? Elles romendran fins demà.  
Ex 8,11  Déu nostro, 11 e pertir-s’han  les granotes de tu e de la tua casa, e  
Ex 8,14  e dells camps, 14 e ajustàran- les en diversos munts, e la terra  
Ex 8,20  e stà devant Farahó, e †stà† a  les ayguas, e diràs a ell: “Açò diu Déu:  
Ex 8,21  a tu [*] e ton poble e en totes  les tues casas tot linatja de mosques [*]. 
Ex 8,22  és lo meu poble, car no hy seran  les mosques, per ço que tu conegues que yo 
Ex 8,26  –No’s pot axí fer †menys de totes  les obres† dels agepcians adoraren e  
Ex 8,29  e adoraré nostre Senyor que tolgue  les mosques a Farahó e a sos serfs e a son 
Ex 8,31 sagons la peraula de aquel, e tolch  les mosques a Farahó e a sos servidors e a 
Ex 9,3  pastilència sobra [*] los bous e  les ovelles.” 4 E féu Déu grans meravelles 
Ex 9,4  4 E féu Déu grans meravelles entre  les pocesions [*] dels agepcians, axí que  
Ex 9,10  en tots los hòmens e en totes  les bèsties. 11 E no poguéran los  
Ex 9,14  car aquesta veguada tramatré totes  les mies plaguas sobra lo teu cor [*], per 
Ex 10,2  en ell, 2 e que tu ho comtes en  les orelles dels fills de Israell. E de  
Ex 10,6  ’s fan en los camps, 6 e ompliran  les casas tuas e de tos serfs [*].” [*] 7  
Ex 10,13  fet, lo vent bufant, levàran-sa  les lagostes 14 e pujàran sobra la  
Ex 10,19  vent de occident [*], e féu levar  les lagostes e gità totes en la Mar Roiga, 
Ex 10,19  axí que no’n romàs una en totes  les fins de Agipte. 20 E anduraý nostra  
Ex 11,2  que parla cascú ab son amich, e  les fembres ab lurs vaÿnes, que’lls  
Ex 11,5  molla, e tots los primers nats de  les bèsties. 6 E serà gran clamor en tota  
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Ex 12,5  e pendrets [*] dells moltons e de  les ovelles. 6 E servats-las entrò al  
Ex 12,8 casa on menjaran ell. 8 E menjarets  les carns en aquella nit, rostides ab  
Ex 12,13  la sanch a vós en senyal sobra  les cases que vós sots aquí, e vauré la  
Ex 12,14  aquest dia en festa a Déu en  les vostres generacions, en fur de setgle. 
Ex 12,15  e lo primer dia no serà levat en  les vostres casas. Aquella ànima serà  
Ex 12,19 Per VII dies levat no sia trobat en  les vostres casas. Aquell que menjarà cosa 
Ex 12,23  [*] no lexarà [*] vanir en  les vostres casas [*]. 24 Tu guarda  
Ex 12,27 és dell Senyor, lo qual passà sobra  les casas dells fills d’Iraell en Agipta, 
Ex 12,27  en Agipta, farint los agepcians e  les vostres cases deliurans.” E ancorbà- 
Ex 12,51  d’Iraell de terra d’Egipta per  les sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1 E  
Ex 13,7  a tu nanguna cosa levada ne en  les tues encontrades. 8 E recomptats [*]  
Ex 13,12  aquells qui són primers nats en  les tues ovelles, en qualquequal hauràs  
Ex 14,7 on anàvan hòmens conbatens, e totes  les altres caretas de Agipta a obs de lla  
Ex 14,13  –No us tamats, e stats e vajats  les meravelles de nostre Senyor que’lls  
Ex 14,21  nit, e mès la mar en sech. E foren  les ayguas dapartides, 22 e antràran los  
Ex 14,23  los cavalcants de Farahó e totes  les caretas intràran per mig de lla mar.  
Ex 14,26  tua mà sobra la mar, e retornaran  les ayguas [*]. 27 [*] en lur loch. E los  
Ex 14,27  fugir, e aconsaguíran-los  les aygües, e somorgolaren-los. 28 E  
Ex 14,28 somorgolaren-los. 28 E retornàran  les ayguas e cobríran les caretas e tota  
Ex 14,28  E retornàran les ayguas e cobríran  les caretas e tota la cavallaria e la host 
Ex 14,29  pasàran per la mar en sech, e  les ayguas éran a ells axí com a mur a  
Ex 15,4  e son nom és Totpoderós. 4 Car  les caretas de Farahó e tota la sua host  
Ex 15,8  de la tua furor són ajustades  les ayguas, la onda corech e stech, als  
Ex 15,10 ells són somorgolats com a plom en  les ayguas grans. 11 Senyor, ¿quals dels  
Ex 15,19  Mar Roga, e retornàran demunt ells  les aygües de la mar, e los fills de  
Ex 15,20  la mà, e profetitzà. Axíran totes  les fembres aprés d’ela ab tamborets e ab 
Ex 15,23  en Marech, e no poguéran beure  les ayguas de Marech per so com éran  
Ex 15,25  fust; lo quall com l’hach mès en  les ayguas, les ayguas tornàran dolces. E  
Ex 15,25  com l’hach mès en les ayguas,  les ayguas tornàran dolces. E aquí ordonà  
Ex 15,27 e LXX palmes, e posàran aquí sobres  les ayguas. 16,Tit Capítol XVI 1 E  
Ex 16,3  la terra de Agipta, on saýam sobra  les olles de les carns e menjàvam pa en  
Ex 16,3 Agipta, on saýam sobra les olles de  les carns e menjàvam pa en sadolament. Per 
Ex 16,16 per cascun cap; sagons lo nombra de  les vostres ànimes que habítan en lo  
Ex 16,33  devant nostre Senyor per stojar a  les vostres generacions. 34 E féu axí Aron 
Ex 16,35  habitable, e aquest manjàran [*] e  les fins a la terra de Canan. 36 E lo  
Ex 17,1  de Israell del desert de Sín per  les sues alberguades, sagons la peraula de 
Ex 17,11  dell coll. 11 E com Moysèn levava  les mans, Israell vancia, e com baxava la  
Ex 17,12 baxava la mà, Amalech sobrava. 12 E  les mans de Moysès eren fexugues, e  
Ex 17,12  e prenguéran pedres, e portàran- les dejús ell, e ell seya, e Aron e Hur  
Ex 17,12  e ell seya, e Aron e Hur sofarían  les mans, un deçà e altra delà. E fóran  
Ex 17,12 mans, un deçà e altra delà. E fóran  les sues mans elçades entrò lo sol  
Ex 17,14  en lo libre, e liure-lo en  les orelles de Josuè. Jo daliré la mamòria 
Ex 18,10  Senyor qui’ns ha desliurats de  les mans de Faraó e de la mà dels  
Ex 18,18 lo poble aquest que ab tu és. Ultra  les tues virtuts és aquest negoci, e  
Ex 18,22  qualls jútjan lo poble tostemps, e  les coses majors a què no poran dar  
Ex 18,22  recontaran a tu, e ells jutgeran  les coses menors; e serà leugera cosa a  
Ex 19,6  e gent santa.” Aquestes són  les peraules que perleràs als fills d’  
Ex 19,7  nats del poble, e dix-los totes  les peraules que’lls havia dites Déu que  
Ex 19,12  no pugets al munt ne us acostets a  les sues fins, car tot hom qui toquarà al  
Ex 20,1  Capítol XIXª 1 E perlà Déu totes  les peraules aqu [*] dix: 2 –Yo són lo Déu 
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Ex 20,5  ton Déu, fort e jelós, qui vesit  les iniquitats dells paras en los fills en 
Ex 20,11  lo cel e la terra e la mar e totes  les coses que hy són, e posà en lo VIIª  
Ex 20,18  son asa [*]. 18 E tot lo poble oÿa  les veus e vaÿa los lamps e oÿa la veu de  
Ex 21,13  persaguit mas desliurarà aquell en  les sues mans, meta’l hom en loch en lo  
Ex 21,19 farí, emperò que satisfaça en aquel  les despeses, axí dells metges com del dan 
Ex 21,28  alepidat lo bou e no sien menjades  les sues carns, e lo senyor del bou serà  
Ex 22,17  dot lo qual ha costumat de pendra  les verges. 18 »Metzineres no lexeràs  
Ex 22,31  sants serets a mi, e no menjarets  les carns que seran mortes per altras  
Ex 22,31  per altras bèstias, mas gitar- les-hets als cans. 23,Tit Capítol XXII 1 
Ex 23,11  e ço que hy romandrà menjaran  les bèsties del camp; e açò matex faràs  
Ex 23,29  desert, per ço que no crèsquan  les bèsties contra tu; 30 poch a poch  
Ex 24,3  Moysèn e recomtà al pobla totes  les peraules del Senyor, e encara los  
Ex 24,3  lo poble, tots a [*] veu: –Totes  les peraules que nostre Senyor ha perlades 
Ex 24,4  farem. 4 E escriví Moysèn totes  les universas peraules de nostra Senyor. E 
Ex 24,14  nexeran questions, recomtats- les a ells. 15 E com pujàs Moysèn, cobrí  
Ex 25,2  fills d’Iraell que apòrtan a mi  les promísies de tots los hòmens, e de  
Ex 25,3  pendràs aquelles. 3 Aquestes són  les coses que pendran: diners, aur e  
Ex 25,15  serà aportada la arqua; 15 e seran  les bares en los sercles o anells, e null  
Ex 25,22  a tu desobra la clausta, d’entre  les II ales dels xerobins que seran sobra  
Ex 25,22 sobra la arqua del testament, totes  les coses que yo menaré a tu e alls fills  
Ex 25,28 so que púgan portar la taulla. 28 E  les barres sien de fust de setim e sien  
Ex 25,33  [*]. Aquesta serà la obra de  les VI canes del canalobra, ço és, que  
Ex 25,35  en ells poms e flor, 35 e [*] sots  les II astes en III lochs, que són ensemps 
Ex 25,39 encensers sían d’aur net. 39 Totes  les aÿnes aquestes sien en pes de un  
Ex 26,2 e la amplesa, de IIII colzos. Totes  les cortines seran de una matexa masura. 3 
Ex 26,3  V cortines seran juntes ensemps, e  les altres V seran atrasí juntes. 4 E  
Ex 26,4  de lles cortines per ço que hom  les puge ajustar ensemps. 5 A cascuna part 
Ex 26,6 feràs L ganxos d’aur ab què junyes  les cortines, cada una a sa part, e axí  
Ex 26,8  XII cortines, 8 la una de  les quals haurà XXX colzos de lonch e IIII 
Ex 26,8  e de aquesta masura seran totes  les altres. 9 Ajunyir-les-has de V en  
Ex 26,9 seran totes les altres. 9 Ajunyir- les-has de V en V, e axí que lla sisena  
Ex 26,15  de pells de bochs. 15 »E feràs  les taules stant devant lo tabernacle de  
Ex 26,18 l’altra, e despuys junyr totes, 18  les quals deven éser vint en lo lats del  
Ex 26,24  ab l’altra ab tornets d’aur, e  les II taules que en los angles són  
Ex 26,26  de fust de setim V, per tenir ferm  les taules de le un lats del tabernacle  
Ex 26,29  anels feràs d’or, per los quals  les baras contènguan les taules, les quals 
Ex 26,29  per los quals les baras contènguan  les taules, les quals sían cubertes de  
Ex 26,29  les baras contènguan les taules,  les quals sían cubertes de lata d’or. 30  
Ex 26,32  IIII colones de fust de satim,  les quals seran cubertes de aur, e hauran  
Ex 26,37  d’aur, e lurs caps d’aur, e  les colones en què siuran seran d’aram.  
Ex 27,2  e haurà III colzes d’alt. 2 E  les IIII torres dels IIII angles seran  
Ex 27,6  a l’altar de fust de setim II,  les qualls cobriràs de launes d’aram, 7 e 
Ex 27,7  de launes d’aram, 7 e metràs  les perxes per les dites anelles, e seran  
Ex 27,7  d’aram, 7 e metràs les perxes per  les dites anelles, e seran les perxes o  
Ex 27,7  per les dites anelles, e seran  les perxes o barras en dos lats de l’  
Ex 27,10  colones ab lurs pilars d’eram, e  les colones seran cubertes de lata d’  
Ex 27,17  e lurs pilars, atretans. 17 Totes  les colones de la cort entorn seran  
Ex 27,19 e lurs colones, d’aram. 19 E totes  les aÿnes del tabernacle [*] e tot ço que  
Ex 28,3  que fàçan vestadures a Aró, en  les quals santificats aministren a mi. 4  
Ex 28,7  li tortís, obre brodade, 7 ab dues  les spatlles junyents d’emdoses sos  
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Ex 28,11  d’entallador [*] entallaràs en  les pedras los noms dels fills d’Israell; 
Ex 28,12  ancastaràs en aur [*]. 12 E pose- les en les spatlles de l’ephot, pedras de 
Ex 28,12  en aur [*]. 12 E pose-les en  les spatlles de l’ephot, pedras de  
Ex 28,14  feràs ellas d’obra spesa, e deràs  les cadenas sobra lurs encastaments de les 
Ex 28,14  cadenas sobra lurs encastaments de  les pedras. 15 »E feràs a l’hosen [*] juý 
Ex 28,27  d’aur e metràs-los abdós sobra  les spatles [*] que guàrdan contra la fas  
Ex 28,38  sobra lo front de Aron, e portarà  les iniquitats d’aquells qui oferaran, e  
Ex 28,41  fills ab ell, e a tots consagreràs  les mans e santificaràs a ells, e serviran 
Ex 28,42  vergonya, e de lurs lombes entrò a  les cuxes. 43 E usaran aquells Aron e sos  
Ex 29,9 setgle. »E aprés que hauràs untades  les mans de aquell, 10 acostaràs lo vadel  
Ex 29,10  e Aron e sos fills posaran  les mans sobra lo cap de aquell. 11 E  
Ex 29,24  totes aquestes coses poseràs sobra  les mans de Aron e sos fills, e  
Ex 29,29  que oféran a nostre Senyor. 29 »E  les vestadures santes de què usarà Aron,  
Ex 29,29 ço que en aquella unten e consegren  les mans d’aquells. 30 VII dies [*], e  
Ex 29,34 car sants són. 34 E si romandran de  les carns consagrades e dels pans entrò al 
Ex 29,35  car santifiquades són. 35 »Totes  les coses que he manadas a tu, feràs sobra 
Ex 29,35  e sos fills. VII dies consegreràs  les mans d’aquells, 36 e lo vadell per  
Ex 29,41  axí com faÿst per lo matí, e feràs  les ofertes, segons les coses que havem  
Ex 29,41  matí, e feràs les ofertes, segons  les coses que havem dites, en odor de  
Ex 29,42 nostre Senyor, oferta perdurable en  les vostres generacions, a la porta del  
Ex 30,3 d’aur net, axí com de dins com per  les spatlles entorn d’él e los corns, e  
Ex 30,5  faràs de fust de satim e cobrir- les-has d’aur. 6 E posaràs, ell devant, 
Ex 30,7 perfumerà per lo matí; quant pendrà  les lantes encendrà aquell, 8 e com  
Ex 30,8  tostemps devant nostre Senyor en  les vostres generacions. 9 No posarets  
Ex 30,10 peccat, e perdonerà sobra aquell en  les vostres generacions. Sant dels sants  
Ex 30,12  lur nombre, deran cascun preu per  les sues ànimes a nostre Senyor, e no serà 
Ex 30,19  -se-n’han Aron e sos fills  les mans e los peus 20 com deuran entrar  
Ex 31,6  saviesa per ço que faésan totes  les coses que yo he menades a tu: 7 lo  
Ex 31,10  e’l pitxer e lo bací, 10 e  les vestadures sues santes en lo ministre  
Ex 31,10  ço que servèschan en lur ofici en  les coses segrades, 11 [*] e totes  
Ex 31,13  car senyal és entra mi e vós en  les vostres generacions, per ço que  
Ex 32,2  2 Dix-los Aron: –Aportats-me  les orelleres [*] de vostres mullers [*] e 
Ex 32,3  faéran-ho axí lo poble aportàran  les oralleres a Aron. 4 E pres-ho de  
Ex 32,12  nostre poder, per auciura ells en  les muntanyes [*]?” Repòs-sa la tua ira, 
Ex 32,13  la vostre sament axí com  les steles del cel [*].” 14 E aconortà’s  
Ex 32,15  develà Moysèn del munt portant  les II taules del testimoni en la mà,  
Ex 32,19  e los bals, e fo molt irat, e gità  les taules en terra e trenquà aquellas al  
Ex 32,20  fou ben manut. Escampà-lo sobre  les ayguas e donà-les a beura als fills  
Ex 32,20  -lo sobre les ayguas e donà- les a beura als fills d’Israell. 21 Dix a 
Ex 32,29  29 E dix Moysèn: –Consacrets  les vostres mans vuy a nostre Senyor,  
Ex 34,1 a tu II taulles de pedra aytals com  les primeras e scriu sobre les taules les  
Ex 34,1  com les primeras e scriu sobre  les taules les peraules les quals éran  
Ex 34,1  primeras e scriu sobre les taules  les peraules les quals éran scrites en les 
Ex 34,1 scriu sobre les taules les peraules  les quals éran scrites en les taulles que  
Ex 34,1  peraules les quals éran scrites en  les taulles que tranquist. 2 E stà  
Ex 34,4  II taulles de pedra aytals com  les altres éran, e levà’s da nits, e pujà 
Ex 34,4  menat nostre Senyor, e portà ab si  les taulles. 5 Com devellàs nostre Senyor  
Ex 34,7  tu per si és ignocent, que rets  les iniquitats dels pares en los fills e  
Ex 34,9 és de dura servitut, e tolràs-nos  les nostres iniquitats e nostres peccats,  
Ex 34,22  a tu la festa de Sinquagesma en  les premícies de la sagada dels forments,  
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Ex 34,24 Senyor d’Israell. 24 Com yo gitaré  les gens devant tu e axamplaré ton terme,  
Ex 34,27  a tu aquestes peraules, car sobre  les peraulles aquestes talaré fermament ab 
Ex 34,28  pa ne no bech aygua, e scriví en  les taulles les X peraules dell fermament. 
Ex 34,28 bech aygua, e scriví en les taulles  les X peraules dell fermament. 29 E com  
Ex 34,34  ab los fills d’Israell totes  les coses que a ell éran menades, 35 cor  
Ex 35,1 Israell e dix a ells: –Aquestes són  les coses que mana nostre Senyor que  
Ex 35,5  Senyor dient: 5 “Triats de vós  les promísies al Senyor, de tote vostre  
Ex 35,17  [*], e lo pitxell e lo bací, 17 e  les cortines de la cort, e ses colones e  
Ex 35,18  pilar del portal de lla cort, 18 e  les staques del tabernacle e les staques  
Ex 35,18  18 e les staques del tabernacle e  les staques de lla cort e les cordes, 19 e 
Ex 35,18  e les staques de lla cort e  les cordes, 19 e lurs draps de li a  
Ex 35,21  ofaríran de bona voluntat e devote  les promísies a nostre Senyor, a fer so  
Ex 35,21  ne nasesari a lur coltivament ne a  les santes vestadures. 22 E los hòmens e  
Ex 35,22  vestadures. 22 E los hòmens e  les fembres aportàran braçales e anells d’ 
Ex 35,25  satim per fer diverses obres. 25 E  les fembres aportàvan de bon cor jesins e  
Ex 35,28  28 e coses ben odorans, e oli a  les luminàries [*]. 29 Tots los hòmens e  
Ex 35,29  [*]. 29 Tots los hòmens e  les fembres ab pensa devota ofaríran lurs  
Ex 36,13  d’aur que pàsan per orda per  les bagues de lles cortines, que havían  
Ex 36,16  éran de una matexa masura. 16 De  les qualls ell juny sinch a una part e VI  
Ex 36,17  en cascuna de elles, L bagues en  les unes L, e en les altres L, e açò  
Ex 36,17 elles, L bagues en les unes L, e en  les altres L, e açò perquè ensemps sa  
Ex 36,18  la tenda, e que fos fet de totes  les XI una. 19 E féu cobartori a lla  
Ex 36,20 aquestes de pells de boch. 20 E féu  les postes del tabernacle de fust de setim 
Ex 36,22  –uns tornets– havia en cascuna de  les posts per ço que’s junyís la una a l’ 
Ex 36,22  a l’altra; e axí ho féu en totes  les taules del tabernacla. 23 En les quals 
Ex 36,23  les taules del tabernacla. 23 En  les quals n’havia XX de plaga de migjorn  
Ex 36,30  part [*], 30 per ço que fosen VIII  les taules e que haguésan XVI colones de  
Ex 36,31 de satim, V per so que contanguésan  les taules de la un lats del tabernacle,  
Ex 36,33  altra bara que pasàs per mig de  les taules, de la un angle tro a l’altra. 
Ex 36,34  aquestes taules sían deurades, e  les colones, argentades, e los cercles  
Ex 36,34  per los quals puga éser portat ab  les bares, les quals atrasí deven éser  
Ex 36,34  puga éser portat ab les bares,  les quals atrasí deven éser cubertes de  
Ex 36,38  pilars feren d’aram†. 37 [*] 38 e  les colones [*] cobrí-les totes de aur,  
Ex 36,38 37 [*] 38 e les colones [*] cobrí- les totes de aur, e los fonaments, ço és,  
Ex 37,5 de satim, los quals cobrí d’aur, 5  les qualls posà per los anells que éran en 
Ex 37,28  que poguésan l’altar portar. 28 E  les bares féu de fust de satim, e cobrí- 
Ex 37,28  féu de fust de satim, e cobrí- les de latas d’aur. 29 E componé l’oli  
Ex 38,5  [*] per los qualls pesasen per  les perxes a portar l’eltar, 6 les qualls 
Ex 38,6 per les perxes a portar l’eltar, 6  les qualls féu de fust de satim e cobrí- 
Ex 38,6  féu de fust de satim e cobrí- les de launa de aram, 7 e mès les perxes  
Ex 38,7  -les de launa de aram, 7 e mès  les perxes en los anells sobre lo lats de  
Ex 38,8  e lo bací d’aram dels spills de  les fembres qui saguésan a la porta del  
Ex 38,11  devers tremuntana era la tenda ab  les colones e ab los fonaments e ab los  
Ex 38,11 e ab los fonaments e ab los caps de  les colones, tot era de una matexa masura, 
Ex 38,11  tot era de una matexa masura, e  les obres éran de matall. 12 E de la part  
Ex 38,12  que guardava vers occident foren  les cortines de L colzes, e X colonas ab  
Ex 38,13  devers levant éran de L colzes  les cortines, 14 e les colones de XV  
Ex 38,14 éran de L colzes les cortines, 14 e  les colones de XV colzes, III de lurs  
Ex 38,16  ab sos fonaments. 16 Atrasí totes  les tendes del tabernacle féu texir de li  
Ex 38,21  sagons los manaments de Moysèn en  les peraules dels levins per mà de  
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Ex 38,22  fill de Aron, sacerdot, 22  les quals Beseleell, fill de Urí, nét de  
Ex 38,26  d’argent, dels quals fóran fetes  les colones del santuari e la intrada, a  
Ex 38,28 MªDCCLXXV foren fets los caps de  les colones, los quals foren vestits de  
Ex 38,31  que pertànyan a son ús, 31 [*] ab  les staques de la cort e de lla sua  
Ex 39,1  quals faéran vastaduras a Aron,  les quals portàs com adminestrarà en lo  
Ex 39,3 tallà †bragues† d’aur, e cosíran- les ab fill que fos entra blau e entre la  
Ex 39,3 obra brodada e’n poguésen cosir ab  les primeres colors sots son ragiment, 4 e 
Ex 39,4 ensemps ajustades de cascun lats en  les sumitats, 5 [*] †ensems† de aquelles  
Ex 39,18  d’aur, 18 [*] e develàvan per  les spatles devall, e junýan-sa ab lo  
Ex 39,32 ses aÿnas, axí com són corbalons, e  les taules e ses bares, e ses colones e  
Ex 39,33  de cuyrs de moltons tins en roig e  les cubertes de les pells dels bochs, 34 e 
Ex 39,33  tins en roig e les cubertes de  les pells dels bochs, 34 e la clausta, e  
Ex 39,36  de proposició, 36 e lo canalobra e  les lantes e totes les luminàries [*], 37  
Ex 39,36 e lo canalobra e les lantes e totes  les luminàries [*], 37 e le taula d’aur,  
Ex 39,39 ses aÿnes, e lo pitxer e lo basí, e  les cortines de la cort e ses colones e  
Ex 39,40 e ses staques e ses cordes, e totes  les aÿnes del servey del tabernacle, e la  
Ex 40,4  manades. E lo canalobra sterà ab  les sues lànteas aquí. 5 E a l’altar del  
Ex 40,11  que sían santificats, 10 [*] 11 e  les ares e totes les coses consagrades,  
Ex 40,11  10 [*] 11 e les ares e totes  les coses consagrades, per ço que sían  
Ex 40,13  saran levats ab aygua, 13 portaran  les santes vestadures per ço que  
Ex 40,18  [*]. 14-17 [*] 18 [*] e mès  les perxes sobra la arqua, e posà la  
Ex 40,23  part de tremuntana, 23 e ordonàran  les lantes en lur orde, axí com nostre  
Lv 1,2  de lles bèsties, dels bous e de  les ovelles sacrificarets vostres  
Lv 1,16  orient, en [*] loch on solen gitar  les cenres. 17 E no destrovirà les ales de 
Lv 1,17  les cenres. 17 E no destrovirà  les ales de aquell, ne no ançatarà ne ab  
Lv 2,2  e posa-hy ensens, 2 e porta- les als fills de Aron, sacerdots, dels  
Lv 2,3  fills, e serà sant dels sants de  les ofertes de nostre Senyor. 4 »E com  
Lv 2,8  Senyor e liurar-ho-has en  les mans dels sacerdots. 9 E com aquell  
Lv 2,10 e de sos fills, sants dels sants de  les ofertes de nostre Senyor. 11 »Totes  
Lv 2,11 ofertes de nostre Senyor. 11 »Totes  les ofertes que seran ofertes a nostre  
Lv 2,14 »Si en altra manera oferràs dons de  les tues promícies de tos fruyts a nostre  
Lv 2,14  de tos fruyts a nostre Senyor, de  les spigues encara verdejans, torraràs  
Lv 2,14  axí com a far, e axí oferàs  les tues promícies a nostre Senyor. 15  
Lv 2,16  oferta de nostre Senyor és; 16 de  les quals coses de la una partida ferà  
Lv 3,4  ronyons e los lombras, e en totes  les parts de dins, 5 de tot açò faça  
Lv 3,5 perfum sobra l’altar, posat demunt  les lenyes, e lo foch dejús posat, en  
Lv 3,17  Senyor [*]. 17 »Perdurable dret en  les generacions, en tots los vostres  
Lv 4,12  e aquí serà cremat on sòlan gitar  les cenres [*]. 13 »Car si tota la  
Lv 5,3  inmundícia de l’homa sagons totes  les sutzures que ensutzar sòlan e li serà  
Lv 5,17 pecarà per ignorància e ferà una de  les coses que nostre Senyor veda en la  
Lv 6,3 una de totes ferà contra aquell, en  les quals coses solen peccar los hòmens, 4 
Lv 6,11  -se-n’han d’altres, e pendrà  les cendres e traurà-les fora l’  
Lv 6,11  e pendrà les cendres e traurà- les fora l’alberguada, e posar-les-ha 
Lv 6,11 -les fora l’alberguada, e posar- les-ha en loch net [*]. 12 »E lo foch  
Lv 6,27  27 »E qualquequal tocarà  les carns de aquell serà santifichat. E si 
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell en  les vestadures serà scampada, sían levades 
Lv 6,29  de linatja sacerdotal mengen  les carns de aquell, car sant dels sants  
Lv 7,3  de la coha e dell grex que cobra  les entràmanes 4 e abdosos los ronyons, e  
Lv 7,11  és la ley de llo oferena de  les coses pesificables que ofíran al  
Lv 7,21  e mengerà de aquesta matexa manera  les carns, seran telants del seu poble. 22 
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Lv 7,23  de Israell: »Lo sèu dels bous e de  les oveles e de les cabres no menjarets;  
Lv 7,23  sèu dels bous e de les oveles e de  les cabres no menjarets; 24 lo sèu de lles 
Lv 7,36 d’Israell en relegió perdurable en  les generacions sues. 37 »Aquesta és la  
Lv 7,38  e per sacrificis peceficables, 38  les quals mès nostro Senyor a Moysès en lo 
Lv 8,14  peccat, e Aron e sos fills posàran  les mans sobra lo cap d’equell, 15 e  
Lv 8,28  devant Déu, 28 e ell pres-ho de  les mans de aquels e perfumà’n sobre l’  
Lv 8,31  manà a ells dient: –Collets  les carns fora del tabernacle devant  
Lv 8,31  devant aquell e menjats- les aquí, e los pans de consegració  
Lv 8,35  starets en lo tabernacle observans  les guardes del Senyor [*], e siats  
Lv 9,5  a vós Déu.” 5 E aportàran totes  les coses que manà Moysèn a lla porta del  
Lv 9,21  lo sèu, 21 e los pits de aquells e  les cames dretas depertí Aron e alçà-ho  
Lv 9,22  Déu axí com manà Moysèn. 22 E stès  les mans devant lo poble e banaý-los. E  
Lv 9,22 banaý-los. E com hach axí complit  les ofertes per peccat e los holocausts  
Lv 10,5  axí com los trobàran, vestits ab  les goneles de li, e gitàran-los defora  
Lv 10,6  Los vostres frares e totes  les casas d’Israell ploraran sobra lo  
Lv 10,9 [*], car testimoni és perdurable en  les vostres generacions, 10 per ço que  
Lv 10,14-15  a mi, 14-15 axí lo pits con totes  les altres coses restans. 16 E com Moysès  
Lv 11,4  no menjarets de aquelles, e entre  les inmundes reputats aquella. 5 »E lo  
Lv 11,10  qui no haurà ales ne scata, [*] en  les ayguas qui’s moven com en mar, és  
Lv 11,11 en mar, és abominable a vós; 11 [*]  les lurs carns no menjarets ne lur  
Lv 11,12  aquells que no han ale ne scata en  les ayguas són abominables a vós. 13 »E  
Lv 11,13  a vós. 13 »E aquestes són de  les aves que no davets menjar, squivadores 
Lv 11,23  son genus [*]. 23 E qualquaqual de  les voletaries que solament hajen IIII  
Lv 11,29  coses seran comptades a vós entre  les ensutzades e de aquells qui’s mòvan  
Lv 11,44  [*] 44 [*] E no ensutzets  les vostres ànimes en totes les reptilles  
Lv 11,44  les vostres ànimes en totes  les reptilles que’s mòvan en terra, 45  
Lv 11,46  és la ley dels animals e de  les volatarias e de totes ànimes vives que 
Lv 11,47  47 per ço que sapiats e conaguats  les diferències del mon e lo no mon, que  
Lv 12,5  II setmanes, entorn lo gitament de  les mèstrues, e serà LXVI dies en la sanch 
Lv 12,7  la sanch sua. Aquesta és la ley de  les perteres, mascla e fembra. 8 E si no  
Lv 13,57  [*]; 57 e [*] veurà hom que en  les primeres taques aparà la lepra, sia  
Lv 14,9  dia reurà’s lo cap e la barba e  les celles e tots los pèls del cors, e lau 
Lv 14,9  e lau-sa altra veguada lo cors e  les vestadures. 10 »E en lo dia VIII  
Lv 14,36 prevera mana a ell que denege totes  les universes coses de la sua casa abans  
Lv 14,37 conegua la lepra. 37 E com vaurà en  les parets de aquella la plagua verda o  
Lv 14,39  la casa, e [*] veurà la plagua en  les pedras, 40 farà [*] gitar aquelles  
Lv 14,44  que altra lepra serà tornada e per  les parets són scampades màcules, la lepra 
Lv 14,45  La qual mantinent sia destrovida e  les sues pedres e la fusta e tota la  
Lv 14,51  e lo fust e la grana e hysop, e en  les ayguas vivas atresí, e de açò  
Lv 14,52  en la sua sanch del perdal com ab  les ayguas vivas, e ab lo pardal viu e ab  
Lv 15,5  tocarà lo lit de aquell, lau-sa  les vestadures, e ell, levat ab aygua,  
Lv 15,6  alà on ell ha sagut, ell leverà  les sues vestidures, e ell, levat en  
Lv 15,13 de la sua mundació, e levades totes  les sues vestadures e encara tot lo cors  
Lv 15,23  siurà, qualquequal lo toch levarà  les sues vestedures, e levat ab aygua,  
Lv 15,25  flux de sanch, no en lo temps de  les mèstrues, mas aprés lo temps, serà no  
Lv 15,25  nèdea quax axí com en lo temps de  les mèstrues; 26 e lo loch on dormirà e on 
Lv 16,4  car aquestes són santes vestadures  les qualls deven éser levades com seran  
Lv 16,9  e altra a «trametrà» a Zezell; 9 e  les qualls sorts axiran a Déu, e oferrà  
Lv 16,12 prengua l’ancenser e unpla-hu de  les brasas, e tinent en la mà meta-hy  
Lv 16,13  ensens [*]. 13 E pos sobra lo foch  les coses odorants axí que lla neulla [*]  
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Lv 16,19  ell e santificarà ell de totes  les inmundícies dells fills d’Israell.  
Lv 16,23  intrà en lo santuari, e lexarà- les aquí, 24 e levarà la sua carn en loch  
Lv 16,27  e seran cremats a foch, axí  les pells com la carn e los fems ensemps.  
Lv 17,7  nangunes presentalles de totes  les coses [*] ab les quals són fornicades. 
Lv 17,7  de totes les coses [*] ab  les quals són fornicades. Açò serà fur  
Lv 18,3  metre vosaltres, no obrareu, ne en  les costumes de aquells no caminareu. 4  
Lv 18,5  són Senyor, Déu vostre. 5 »Guardau  les mies leys e juýs que faent l’hom  
Lv 18,17  filla no pendràs perquè descobres  les sues vergonyes, car carn de aquella  
Lv 18,24  poluats ab totes aquestes coses en  les quals són ensutzades totes les gents  
Lv 18,24  en les quals són ensutzades totes  les gents universalment, les qualls yo  
Lv 18,24  totes les gents universalment,  les qualls yo gitaré devant vostra  
Lv 18,26  los seus habitadors. 26 »Guardau  les mies costumes e juýs e leys, e no  
Lv 19,4 Déu vostra. 4 »No us vullau girar a  les ýdolles, ne déu de fozina no fareu. Yo 
Lv 19,9  no sagaràs fins a lla terra ne  les spigues romanents no coliràs, 10 ne en 
Lv 19,10  los raÿms ne los grans caents no  les agusteràs, mas als pobles e palagrins  
Lv 20,22  sense fills seran. 22 »Guardau  les mies leys e los juýs e feu aquelles  
Lv 20,23  habitar. 23 No vullau caminar en  les costumes de les necions les qualls yo  
Lv 20,23  vullau caminar en les costumes de  les necions les qualls yo deig foragitar  
Lv 20,23  en les costumes de les necions  les qualls yo deig foragitar devant  
Lv 20,23 totes aquestes coses faéran, de què  les he abominades. 24 E a vosaltres parle: 
Lv 20,25  del no nèdeu, perquè no potluau  les vostres ànimes en la bèstia ne en lo  
Lv 21,1 ells: »No s’ansutza lo sacerdot en  les morts de la sua ciutat, 2 sinó tan  
Lv 21,2  sua ciutat, 2 sinó tan solament en  les conjuntes de sa sanc e propinqües, ço  
Lv 21,10  ab oli sant és untat lo seu cap e  les sues mans santificades [*] e és vestit 
Lv 21,10  lo seu cap no’s descobrirà ne  les vestadures no esquincerà, 11 [*] 12  
Lv 22,15  10-14 [*] 15 »E no ansutzeràs  les coses santificades dels fills d’  
Lv 23,2  Diràs a ells: »Aquestes són  les festes dell Senyor les qualls  
Lv 23,2  són les festes dell Senyor  les qualls apellareu santes: 3 »Per VI  
Lv 23,3 ell. Disapte del Senyor és en totes  les habitacions vostres. 4 »Aquestes són  
Lv 23,4  vostres. 4 »Aquestes són [*]  les festes [*] santas les qualls fer deveu 
Lv 23,4  són [*] les festes [*] santas  les qualls fer deveu en son temps. 5 »Lo  
Lv 23,10  jo us donaré e haureu saguades  les messes, portareu los manols de lles  
Lv 23,10  manols de lles spigues promeyes de  les vostres messes al sacerdot, 11 lo  
Lv 23,14  14 »Pa ni farina no menjareu de  les messes fins que lla presentareu al Déu 
Lv 23,22 [*] 22 »E aprés que haureu saguades  les messes de vostra terra, no les  
Lv 23,22  les messes de vostra terra, no  les saguareu fins a terra, ni les spigues  
Lv 23,22  no les saguareu fins a terra, ni  les spigues romanents no les colireu; als  
Lv 23,22  terra, ni les spigues romanents no  les colireu; als pobres e als palagrins  
Lv 23,22 colireu; als pobres e als palagrins  les lexareu aquelles. Yo són lo Senyor Déu 
Lv 23,34  Del XV dia de aquest mes VII seran  les festes dels Tabernacles, ço és,  
Lv 23,37  fareu en aquell. 37 »Aquestes són  les festes del Senyor les qualls apallareu 
Lv 23,37 »Aquestes són les festes del Senyor  les qualls apallareu molt grans e molt  
Lv 23,42  mes festes fereu 42 e reposareu en  les cases de rama per VII dies. Tots  
Lv 23,42  generació de Israell habitaran en  les cabanas 43 perquè sàpian los que  
Lv 23,44  vostro. 44 »E parlà Moysèn sobre  les festes del Senyor als fills d’  
Lv 24,2 olives molt pur e net per cremar en  les lànties continuadament. 3 Fora lo vel  
Lv 24,10  los fills de Israell, beralà’s en  les tendes ab un hom d’Israell, 11 e com  
Lv 24,14 14 dient: –Trau lo blesfemador fora  les tendes, e pòsan tots aquells qui hu  
Lv 24,14 e pòsan tots aquells qui hu han oït  les mans sobra son cap, e alapídan aquell  
Lv 24,23  aquell que havia blesmat fora  les tendes e ab pedres lo destranguéran. E 
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Lv 25,7  habita ab tu; 7 e al teu bastiar  les coses que néxan deran pastura. 8  
Lv 25,11  culireu voluntàriament en lo camp  les coses que hy nexeran, e les promícies  
Lv 25,11 lo camp les coses que hy nexeran, e  les promícies de lles veremes no culireu  
Lv 25,13  [*]. 13 »[*] ratorna tothom a  les sues pocecions. 14-16 [*] 17  
Lv 25,22 fins al VIIII any; entrò a tant que  les coses novelles nàsquan, menjareu les  
Lv 25,22  coses novelles nàsquan, menjareu  les velles. 23 »La terra de cert no’s  
Lv 25,32  »Les cases dells livítichs que en  les ciutats són, tostemps sa pòdan rembra. 
Lv 25,33  tornaran a lurs senyors, car  les cases de lles ciutats dels levítichs  
Lv 25,34  entre los fills d’Israell, 34 e  les villes fora ciutat d’éls no les  
Lv 25,34  e les villes fora ciutat d’éls no  les vendran, car posació per tostemps és.  
Lv 25,44  e sclaves sían a vosaltres de  les necions que entorn de vosaltres són 45 
Lv 26,5  complits; 5 reebrà la batuda de  les messes la vanema [*], e sens paor  
Lv 26,10 meu pacta ab vosaltres; 10 menjareu  les coses molt pus velles de les velles  
Lv 26,10  les coses molt pus velles de  les velles [*], sobravinent les novelles,  
Lv 26,10  de les velles [*], sobravinent  les novelles, lensar-les-heu. 11  
Lv 26,10  sobravinent les novelles, lensar- les-heu. 11 Posaré lo meu tabernacle  
Lv 26,15  [*]. 14 »[*] 15 e si no servarets  les mies leys e los meus juýs avilanareu  
Lv 26,15  meus juýs avilanareu que no feçau  les coses que menades són per mi [*], 16  
Lv 26,16  los vostres ulls e deseque  les vostres ànimes; debades sembrareu la  
Lv 26,18  axí no obayreu a mi, anadiré-hy  les iniquitats vostres a VII dobles per  
Lv 26,29  vostres peccats, 29 axí que menjau  les carns de vostres fills e de vostres  
Lv 26,30  e de vostres filles. 30 Destroyré  les altes coses vostres, e les vostres  
Lv 26,30  les altes coses vostres, e  les vostres ýdoles trenquaré; caureu entre 
Lv 26,30  ýdoles trenquaré; caureu entre  les caygudes de lles vostres ýdoles, e la  
Lv 26,31  ànima vos abominerà 31 en tant que  les vostres ciutats retórnan en soladat, e 
Lv 26,33  aquella seran deperduts, 33 [*] e  les ciutats vostres destrovydes. 34  
Lv 26,36  pahor en los coratges d’éls en  les regions dels contraris; los spaordirà  
Lv 26,38  no porà. 38 Perireu entre  les gens, e la terra batalívoll vos  
Lv 26,41  pensa lur. »E levors pregaran per  les malvestats sues, 42 e remenbrar-m’  
Lv 26,43 hauran meyspresats los meus juýs, e  les mies leys hauran viltengudes. 44 E  
Lv 26,45 lla terra de Agipta en presència de  les gens perquè fos Déu d’ells. Yo són lo 
Lv 26,45  són los menaments e juýs e leys  les quals donà lo Senyor entre si e los  
Ex 18,21  trebuns e senturions e hòmens de  Les e prínceps de deenes, 22 los qualls  
Ex 23,19  de la mia festa entrò al matí. 19  Les promísies de ta terra aportaràs en la  
Ex 26,3  seran de una matexa masura. 3  Les V cortines seran juntes ensemps, e les 
Ex 27,16  e de li tortís, obre brodada.  Les sues colones seran IIII, e lurs  
Ex 34,26  [*] de la festa de Pasca. 26  »Les promísies del fruyt de lla terra  
Lv 2,12  sacrificarets a nostre Senyor. 12  Les premícies tan solament de aquelles  
Lv 19,19  com tu matex. Yo són lo Senyor. 19  »Les mies leys conserva. Les tues bèsties  
Lv 19,19 Senyor. 19 »Les mies leys conserva.  Les tues bèsties no faràs pertisipar ab  
Lv 25,32  jubileu retornarà a son senyor. 32  »Les cases dells livítichs que en les  
Ex 3,8  bona e delitosa, terra fluent de  let e de mel, al loch de Canan, heteu e  
Ex 3,17  e gebuseu, a la terra fluent de  let e de mel.” 18 E ògan la mia veu, e  
Ex 13,5  ’lls donaria aquí terra fluent de  let e de mel. E salabrats aquest dia en  
Ex 23,19  ton Déu. »No cogues cabrit ab la  let de sa mara. 20 »Vet que yo tremet lo  
Ex 33,3  entres en terra fluent de mel e de  let. Yo no pujaré ab tu, car aquest poble  
Ex 34,26  ton Déu. »No cogues cabrit ab  let de sa mara. 27 Dix nostre Senyor a  
Lv 20,24  en haratat, terra corent de  let e de mel. Yo són lo Senyor Déu vostro, 
Ex 10,17 e preguats nostre Senyor vostre que  leu de mi aquesta mort. 18 Exí Moysèn  
Ex 23,25  tos pans e tes aygües, e que  leu la iniquitat de mig de tu. 26 No serà  
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Ex 18,22  jutgeran les coses menors; e serà  leugera cosa a tu, e los altres ho poran  
Lv 26,16  a vosaltres: »Vesitar-vos-he  leugerament en fretura e ardor, que  
Ex 14,16  de Israell que’s mòguan, 16 e tu  leva la tua verga e stin la tua mà sobra  
Ex 1,8  e complíran la terra. 8 E  levà’s en le terra de Egipte rey nou, lo  
Ex 2,17  los pastors e menesàran-les. E  levà’s Moysès e defensà les infantas e  
Ex 7,20  e Aron com los havia manat Déu, e  levà la verge e farí les ayguas del flum  
Ex 24,4  peraules de nostra Senyor. E  levà’s matí e adificà altar al raÿl del  
Ex 34,4 pedra aytals com les altres éran, e  levà’s da nits, e pujà en lo munt de  
Lv 8,6  mantinent ofarí Aron e sos fills e  levà ells ab aygua, 7 e vastí-li lo  
Ex 12,30  primers nats de lles bèsties. 30  Levà’s Farahó de nits e tots sos serfs  
Ex 12,19  casas. Aquell que menjarà cosa  levada, parirà la ànima de aquell de lla  
Ex 13,7  [*], e no aparà a tu nanguna cosa  levada ne en les tues encontrades. 8 E  
Lv 13,56  E si despuys que la vestadura serà  levada altra veguada [*]; 57 e [*] veurà  
Ex 19,14  e santificà’l. E com haguéran  levades ses vestadures, 15 dix-los:  
Lv 6,27  les vestadures serà scampada, sían  levades en loch sant. 28 E lo vaxell de  
Lv 13,34  [*], mundarà aquell, e com haurà  levades ses vestadures serà nèdeu. 35-37  
Lv 13,54  no serà sclatada, 54 man que sien  levades, e si no’n pot anar, lepra és, e  
Lv 15,13  VII dies de la sua mundació, e  levades totes les sues vestadures e encara 
Lv 16,4  vestadures les qualls deven éser  levades com seran portades. 5 »E sostendrà 
Ex 26,22  E de la part del tabernacle devers  levant faràs VI taules, 23 e II taules  
Ex 38,13  [*] d’argent. 13 E atrasí devers  levant éran de L colzes les cortines, 14 e 
Lv 25,50  se porà raembra, fer-ho porà 50  levant del preu lo temps que ha a pasar  
Ex 10,19  lo vent de occident [*], e féu  levar les lagostes e gità totes en la Mar  
Ex 12,39 cogéran sots sendra, car no’s poch  levar, car covania’ls axir de Agipta, e  
Ex 30,18  un vaxell d’aram e un bací per  levar, e posaràs aquell entre lo testimoni 
Ex 30,19  e altar. E matràs aygua, 19 e  levar-se-n’han Aron e sos fills les  
Lv 15,16 homa del qual axirà sament de coit,  levar-s’ha lo cors tot ab aygua, e serà 
Lv 15,18  18 E la fembra ab què haurà jagut  levar-s’ha ab aygua e serà no nèdea  
Lv 19,23  en aquella arbres portans fruyts,  levar-n’heu los caps dels membres; los  
Ex 21,19  mort mes caurà en lit, 19 si’s  levarà e irà defora sobra son bastó, serà  
Lv 15,23  ella siurà, qualquequal lo toch  levarà les sues vestedures, e levat ab  
Lv 16,24 santuari, e lexarà-les aquí, 24 e  levarà la sua carn en loch sant, e  
Ex 19,10  e santificha a ells vuy e demà, e  levaran lurs vestadures, 11 e sien  
Lv 1,13  13 enperò los budels e los peus  levaran ab aygua e sacrificar-ho-han  
Ex 10,13 nit; e lo matí fet, lo vent bufant,  levàran-sa les lagostes 14 e pujàran  
Ex 24,13 ansenyas als fills d’Israell. 13 E  levàran-sa Moysèn e Yosuè, ministre d’  
Ex 32,6  Dix: –Demà és festa a Déu. 6 E  levàran-sa matí e ofaríran holocausts e  
Ex 32,6 -sa lo poble a menjar e a beura, e  levàran-sa a jugar. 7 Parlà nostre  
Ex 40,29  testimoni prop de l’altar. 29 E  levàran-sa Moysès e Aron e sos fills ses 
Ex 20,16 fornicaràs. 15 »No furtaràs. 16 »No  levaràs fals testimoni contra ton proïsma. 
Ex 29,4  del tabernacla del testament e  levaràs a ells en aygües. 5 E aduràs a  
Ex 30,12  Senyor a Moysèn dient: 12 –Quant  levaràs la suma dells fills d’Israell  
Ex 1,16 Puà–, 16 manant a elles: –Quant vós  levarets infants a les juÿes en temps de  
Ex 2,5  la filla de Farahó per ço que·s  levàs en lo flum, e les sues mecipes  
Ex 12,34 E portà-sa’n lo poble, abans que  levàs, la lur pasta liguada ab draps sobra 
Ex 13,17  Farahó si’ls vaés, e que no  levàs contra ells a batalla, e que’lls  
Ex 12,15  l’alís, e lo primer dia no serà  levat en les vostres casas. Aquella ànima  
Ex 12,15  serà perida de Israell que menjarà  levat, del primer dia entrò al VII. 16 Lo  
Ex 12,19  mes, a vespra. 19 Per VII dies  levat no sia trobat en les vostres casas.  
Ex 13,3  loch, per ço que no menjets pa  levat. 4 Vuy axirets ab mes nou de la  
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Ex 23,18  ton Déu. 18 »No degoleràs sobra lo  levat la sanch de mon sacrifici. No  
Ex 29,2  e pa alís e crespel en què no haja  levat, que sia untat de oli [*]; emperò  
Ex 34,25  en l’any. 25 »No degollaràs sobre  levat sanch de ton sacrefici, [*] de la  
Lv 2,11  a nostre Senyor sien meys de  levat, axí que no hy haja res [*] ni de  
Lv 6,28  vaxell de coura, sia respat e puys  levat ab aygua. 29 »Tots los mascles de  
Lv 7,12  de gràcia, oferràs pans sens  levat salguats d’oli, e fogaça alisa  
Lv 8,26  devant nostra Senyor; pa menys de  levat e una bastesa a manera de crespel  
Lv 10,12 nostre Senyor e menjats aquell sens  levat prop de l’altar, cor sant dels  
Lv 15,5  lau-sa les vestadures, e ell,  levat ab aygua, serà no nèdeu tro al  
Lv 15,6  leverà les sues vestidures, e ell,  levat en aygua, serà no nèdeu entrò al  
Lv 15,22  leverà lo seu vestiment, e ell,  levat ab aygua, serà no nèdeu entrò al  
Lv 15,23  toch levarà les sues vestedures, e  levat ab aygua, serà ensutzat entrò al  
Lv 15,27  leverà la sua vestimenta, e ell,  levat ab aygua, serà inmunde entrò al  
Ex 40,12  del testimoni, e com saran  levats ab aygua, 13 portaran les santes  
Lv 1,9  e los budells e los peus, seran bé  levats en aygua; e posarà açò lo sacerdot  
Ex 12,31 Moysèn e Aron en aquella nit e dix:  –Levats-vos e axits d’entre mon poble,  
Ex 16,21  havían master a lur obs, e com sa  levava lo sol, fonia’s. 22 E en lo dia  
Ex 17,11  lo cap dell coll. 11 E com Moysèn  levava les mans, Israell vancia, e com  
Ex 33,8  la covinensa defora de la posada,  levava’s tot lo poble e stava cascú a lla 
Ex 34,34 perlava ab nostre Senyor, ell lo’s  levava, e com axia devant ell, ell lo hi  
Ex 40,34  la cobria [*]. 34 E com la nuu sa  levava del tabernacle, movían-sa los  
Ex 8,20  a Moysèn. 20 E dix Déu a Moysès:  –Leve’t bon matí, e stà devant Farahó, e  
Ex 9,13  a Moysèn. 13 E dix Déu a Moysèn:  –Leve’t matí e està devant Faraó, e  
Ex 32,1  -sa tots sobra Aron. Diguéran:  –Leve’t e fé a nós déus que vàjan devant  
Ex 6,8 a vós en la terra sobra la quall yo  levé la mia mà per ço que donàs ella a  
Lv 11,25  que algú port de aquelles mortes,  leverà los seus vestiments e serà no nèdeu 
Lv 13,6  munderà él, cor ronnya és, e sí  leverà l’homa la sua vastimenta [*]. 7 »E 
Lv 14,8 se’n vol al camp. 8 »E com l’home  leverà la sua vestadura, ragua’s tots los 
Lv 14,47  dormirà en aquella o hy menjarà,  leverà la sua vestimenta. 48 »E com lo  
Lv 15,6 E si siurà alà on ell ha sagut, ell  leverà les sues vestidures, e ell, levat  
Lv 15,22  22 E qui tocarà lo lit de aquella  leverà lo seu vestiment, e ell, levat ab  
Lv 15,27  ensutzat, 27 e qui toquarà ella  leverà la sua vestimenta, e ell, levat ab  
Lv 16,26  que haurà lexat anar lo cabrit  leverà sos vastiments e son cors en aygua, 
Lv 16,28  28 E qualquaqual cremerà açò,  leverà sa vastimenta e sa carn ab aygua, e 
Lv 17,15  de la terra com dells strangers,  leverà la sua vastimenta e si matex ab  
Lv 17,16  serà fet nèdeu, 16 lo qual si no  leverà ses vestadures e lo cors, portarà  
Lv 25,50  la moneda per la qual ere venut sa  leverà [*] serà-li comtat a rahó de  
Ex 20,25  ab pedres doladises, cor si tu  leveràs tayant sobra aquell, serà  
Ex 29,17  lo moltó de tots sos menbres, e  leveràs ses entràmenes e sos peus, e posar 
Ex 1,2  hi entràran: 2 Rubuèn, Simeon,  Leví, Judàs, 3 Ysaquar, Zabulum, Benjamín, 
Ex 2,1  açò, exí un home de la casa de  Leví, e pres muller de aquella matexa  
Ex 6,16 Simeon. 16 Aquests són los fills de  Leví per lurs cognicions: Gerson e Caad e  
Ex 6,16  e Merarí. E los anys de la vida de  Leví foren CXXXVII anys. 17 E los fills de 
Ex 6,17  17 E los fills de Gerson, fills de  Leví, foren: Lebení e Semeý per lurs  
Ex 6,18  18 E los fills de Caad, fills de  Leví, fóran: Aram e Asuar e Hobron e  
Ex 6,19  19 E los fills de Merarí, fills de  Leví, fóran: Moarí e Musí. Aquests tots  
Ex 6,19 Aquests tots fóran los parantats de  Leví per les sues companyes. 20 E pres  
Ex 32,26  -sa a ell tots los fills de  Leví, 27 als quals dix: –Açò diu lo Senyor 
Ex 32,28  seu.” 28 E féran los fills de  Leví segons la peraula de Moysès, e ocíran 
Ex 6,25 són prínceps de lles companyes dels  levins e los parentats. 26 Aquest és Aron  
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Ex 38,21  de Moysèn en les peraules dels  levins per mà de Nichamar, fill de Aron,  
Ex 6,12  com yo són ab los no circunsisos  levis. 13 E parlà Déu a Moysèn e Aron, e  
Ex 6,30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo són en  levis no circunsís. ¿Com ma oyrà Farahó?  
Lv Inc  libre de Moysèn, que és apellat  Levítich, lo qual apéllan los jueus  
Lv 25,33  car les cases de lles ciutats dels  levítichs en loch de pocesions són entre  
Ex 19,13  Mas comensaran sonar la botzina,  levors pújan al munt. 14 Devellà Moysèn  
Lv 15,3  flux de esperma serà no nèdeu. 3 E  levors sia jutgat aquest vici car tangut  
Lv 19,19 lo camp no’l sembreràs de diverses  levors. La vestedura [*] II fills [*]  
Lv 22,7 carn ab aygua 7 e serà post lo sol,  levors, mundat, menjarà de lles coses  
Lv 26,41 vergonya la icnocenta pensa lur. »E  levors pregaran per les malvestats sues,  
Ex 4,21  andurairé lo seu cor per ço que no  lex lo meu poble. 22 E diràs açò a ell:  
Ex 5,2  que yo oja la sue veu e que yo  lex lo poble? No conech nostre Senyor, ni  
Ex 9,28  los trons a lla pedra, per ço que  lex anar vós e que en nanguna manera de  
Ex 21,26  sa serventa e destrovirà ells, los  lex anar franchs [*]; 27 e si dent  
Ex 21,27  trencarà [*], per semblantment los  lex anar franchs. 28 »E si bou ferrà hom o 
Lv 14,7  ço que de dret sia purgat, e puys  lex anar lo perdal viu que se’n vol al  
Lv 16,10 Déu e faça pregàrias sobra aquex, e  lex anar aquex en lo desert. 11 »E com açò 
Ex 21,11 11 E si no farà aquestes [*] coses,  lexa-la anar de grat sens moneda. 12 »E  
Ex 32,10 poble és de dura servitut. 10 E ara  lexa ell a mi, e aïrar-s’ha la mia ira  
Ex 5,1  diu nostre Senyor, Déu de Israell:  “Lexa anar lo meu poble per so que  
Ex 7,16  hebreus, me ha tramès a tu dient:  Lexa anar lo meu poble per ço que  
Ex 8,1  a ell: “Açò diu nostra Senyor:  Lexa anar lo meu poble perquè sacrefiqua a 
Ex 8,20  e diràs a ell: “Açò diu Déu:  Lexa anar lo meu poble [*], 21 car si no  
Ex 9,1 diu nostre Senyor Déu dels habreus:  Lexa anar lo peu poble per ço que  
Ex 9,13  a ell: “Açò diu nostro Senyor [*]:  Lexa anar lo meu pobla a secrificar, 14  
Ex 4,26  «Tu est nuvi de sanch a mi.» 26 E  lexà aquell pus que hach dit «nuvi de  
Ex 8,32  axí que en aquesta veguada no  lexà anar lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIª 1 
Ex 9,7  Agreujà’s lo cor de Farahó e no  lexà anar lo poble. 8 E dix Déu a Mosyèn e 
Ex 9,35  son cor e de sos serfs [*], e no  lexà anar lo poble d’Israell, axí com  
Ex 10,20  Senyor lo cor de Farahó, e no’n  lexà anar los fills d’Iraell. 21 E dix  
Ex 11,10  anduraý lo cor de Farahó, que no  lexà axir lo poble d’Israell de tota la  
Ex 18,27 tota pocha cosa jutjàvan ells. 27 E  lexà’nar Moysèn son sogre, e ell anà-sa 
Lv 5,2  sua inmundícia, mala és e deu éser  lexada. 3 »E si algú tocarà la inmundícia  
Lv 26,43  me menbraré, 43 la qual com serà  lexada per ells conplaurà a si en los  
Ex 7,14  és lo cor de Farahó, que no vol  lexar lo poble. 15 Vé a ell al matí, e  
Ex 8,2  sacrefiqua a mi. 2 E si no’l vols  lexar, vet que yo’t percudiré tots los  
Ex 10,3  éser sotmès a mi? Per què no vols  lexar anar lo meu poble perquè sacrifich a 
Ex 10,27 Senyor lo cor de Farahó, e no volch  lexar anar ells. 28 E dix Farahó a Moysèn: 
Ex 11,1  una plagua, e Agipta, e aprés açò  lexar-vos-ha axir. 2 Digues ara a tot  
Ex 13,15  Farahó era anduraÿt e no’ns volia  lexar anar, e nostre Senyor ocís tots los  
Lv 11,47  què devets menjar e què devets  lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà Déu a  
Ex 3,19  Déu nostro.” 19 Mes yo sé que no  lexarà a vós lo rey de Agipta per ço que  
Ex 3,20 faedores enmig d’ells, e aprés açò  lexarà vós. 21 E yo daré gràcia al pobla  
Ex 12,23 ’n cascú dells perestatges, [*] no  lexarà [*] vanir en les vostres casas [*]. 
Ex 22,5 guastarà camp o vinya ab foch, o hi  lexarà sa bèstia per ço que pexa [*]  
Lv 4,7 e tot l’altra romanent de la sanch  lexarà en lo fonament de l’altar de l’  
Lv 16,23 portava com intrà en lo santuari, e  lexarà-les aquí, 24 e levarà la sua carn 
Lv 20,4  menyspresant la mia senyoria,  lexarà l’hom que havia donat de la sament 
Ex 5,2 conech nostre Senyor, ni Israell no  lexaré. 3 E ells diguéran: –Lo rey de  
Ex 8,8  granotes de mi e mon poble, e yo  lexaré anar lo seu poble per so que  
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Ex 8,28  manat a nós. 28 E dix Farahó: –Jo  lexaré vós per ço que secreficeu al Senyor 
Ex 10,10  de nostre Senyor. 10 [*] –[*] Com  lexaré anar vós e vostres infants? Per què 
Ex 14,5 fer, ne què havem fet? Per què’lls  lexàrem que no servesca a nós? 6 E mès-  
Lv 23,22  als pobres e als palagrins les  lexareu aquelles. Yo són lo Senyor Déu  
Ex 2,20  –On és aquell home? Per què’ll  lexàs? Apallats-lo per ço que manuch lo  
Lv 14,53 grana e ab l’hisop. 53 E com haurà  lexat anar lo perdal volar al camp  
Lv 16,26  l’altar. 26 »E aquell que haurà  lexat anar lo cabrit leverà sos vastiments 
Ex 10,7  Farahó: –Per què sofarim nós açò?  Lexem anar los hòmens per ço que  
Lv 1,15  axí que sia trenquat lo cuyr, e  lexen decórer la sanch sobra [*] la part  
Ex 22,18  les verges. 18 »Metzineres no  lexeràs viura. 19 »E qui jaurà ab bèstia,  
Ex 23,11  ton splet; 11 lo VII any [*]  lexeràs reposar per ço que ménjan los  
Lv 19,10  mas als pobles e palagrins los  lexeràs colir. Yo són lo Senyor Déu  
Ex 8,21  lo meu poble [*], 21 car si no’l  lexes anar, vet que yo tramatré a tu [*] e 
Ex 5,8  l’aminvets res del trebal ne’ls  lexets vagar; e puxes cridaran dient:  
Ex 19,22  per veura’l Senyor [*], 22 e no  lexs los sacerdots e aquells que pújan al  
Ex 12,49  manuch d’ell. 49 »Aquesta matexa  ley serà al nadiu e al palagrí e a l’  
Ex 16,4  que yo’ls asaig si algú irà en ma  ley o no. 5 E en lo die VI colían-na II  
Ex 24,12 donaré a tu II taules de pedra e la  ley e los manements que escriví per so que 
Lv 6,9  Aron e a sos fills: »Aquesta és la  ley de lo holocaust: Cremerà en l’altar  
Lv 6,25 a Eron e a sos fills: Aquesta és la  ley de la oferta per peccat. »En lo loch  
Lv 7,1  7,Tit Capítol VII 1 »Aquesta és la  ley de lo holocaust [*] colpa. »Santa dels 
Lv 7,7  culpa; e cascun sacrefici serà una  ley: als sacerdots que a ella ofariran  
Lv 7,11 per agual masura. 11 »Aquesta és la  ley de llo oferena de les coses  
Lv 7,34  de aquell en fur del Senyor, en  ley perdurabla a tot lo poble de Israell.  
Lv 7,37 generacions sues. 37 »Aquesta és la  ley de holocaust e del sacrifici per  
Lv 11,46  car yo són sant. 46 »Aquesta és la  ley dels animals e de les volatarias e de  
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta és la  ley de les perteres, mascla e fembra. 8 E  
Lv 13,59  [*] serà munda. 59 »Aquesta és la  ley de lla lepra e dels vestiments de lana 
Lv 14,2  a Moysèn dient: 2 –Aquesta és la  ley dell lebrós con hom lo deurà mundar:  
Lv 14,54 mundada per dret. 54 »Aquesta és la  ley de tota lebra [*], 55 en vestiment o  
Lv 15,32 que és entre ells. 32 Aquesta és la  ley de aquells que han malaltia de flux de 
Ex 8,29  d’aquí avant no falesques que no  leys anar lo poble per sacrificar a nostre 
Lv 18,5  Déu vostre. 5 »Guardau les mies  leys e juýs que faent l’hom viurà. Yo són 
Lv 18,26 »Guardau les mies costumes e juýs e  leys, e no fareu nengunes de aquestes  
Lv 19,19  Yo són lo Senyor. 19 »Les mies  leys conserva. Les tues bèsties no faràs  
Lv 20,22  fills seran. 22 »Guardau les mies  leys e los juýs e feu aquelles per tal que 
Lv 26,15  »[*] 15 e si no servarets les mies  leys e los meus juýs avilanareu que no  
Lv 26,43  los meus juýs, e les mies  leys hauran viltengudes. 44 E emperò com  
Lv 26,45 »Aquests són los menaments e juýs e  leys les quals donà lo Senyor entre si e  
Lv 25,47  a meys, vendrà’s ton frare o a  ·lgú de son linatge, 48 aprés de la venda  
Lv 24,19  »Qui ferà alguna ferida o nafra a  ·lgun de son proïsma, axí com ha fet axí  
Ex 25,19  de l’oratori, 19 e la un sia a  lha un lats, e l’altra, a l’altra, 20  
Ex 2,8  nodrir a tu aquest infant. 8 Ella  li dix: –Vé. Anà tantost la macipa, apellà 
Ex 3,12  de Israell de Agipta? 12 E dix- li Déu: –Yo seré ab tu, e açò serà senyal  
Ex 4,6  Abram, Ysach e Jacob. 6 Dix- li altra veguada nostre Senyor: –Mit ta mà 
Ex 4,7  masela, blancha com a neu. 7 Dix- li Déu: –Torna la mà en ton si. E tornà- 
Ex 4,27  de Moysèn en lo desert. Lo qual  li axí a carere en lo munt de Déu e besà- 
Ex 4,28 de Déu e besà-llo. 28 E recomtà- li Moysèn totes les peraules del Senyor  
Ex 5,1  e Aron devant Farahó, e diguéran- li: –Açò diu nostre Senyor, Déu de  
Ex 8,15  compodrí. 15 E viu Farahó que dat  li era rapòs; fou agreujat en son cor e no 
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Ex 8,16  Moysèn: –Parla a Aron e digues- li: “Stin la tua mà e percut la pols de  
Ex 9,7  los fills de Israell. Diguéran- li que no. Agreujà’s lo cor de Farahó e  
Ex 9,31  nostre Senyor. 31 L’ordi e lo  li fóran farits per ço [*] l’ordi  
Ex 9,31  per ço [*] l’ordi spiguava e lo  li ya matia fulles, 32 mas lo forment e la 
Ex 18,24  oý açò, ell féu tot ço qu·ell  li consellà. 25 Mosèn alegí barons [*] de  
Ex 19,8  com retornàs Mosèn a Déu per dir- li la resposta, 9 dix-li Déu: –Ya ara  
Ex 19,9  per dir-li la resposta, 9 dix- li Déu: –Ya ara vendré a tu en una caliga  
Ex 19,20  en lo cap de aquell. Com aquell  li respongués, 21 dix a ell: –Devalla e  
Ex 21,6 -se a la porta [*], e puys forat- li la orella ab una lena, e serà a ell  
Ex 21,10  ses núpcies e sos vastiments, e no  li nech lo preu de sa nadea. 11 E si no  
Ex 22,7  amich moneda o vaxella en guarda e  li serà enblat de casa, si lo ladra serrà  
Ex 22,17 la hy volia donar per muller, deu- li donar la moneda del dot lo qual ha  
Ex 23,5  ab càrech en tera, [*] ajudar- li-has [*]. »6 [*] 7 [*] E lo sant ne lo 
Ex 25,4  blau e porpra e collor de grana, e  li e cordovà e pells de cabras 5 e pells  
Ex 26,1  tabernacle feràs axí X cortines de  li tortís, de blau, color de grana [*], e  
Ex 26,31  de porpra, de collor vermella, de  li tortís e de obre brodade e bella,  
Ex 26,36  e de porpra, de collor vermella e  li tortís, obre brodada. 37 E feràs al  
Ex 27,9  migjorn serà la cortina de blau de  li tortís, de C colzes de lonch un lats  
Ex 27,16  e de porpra, de color vermela e de  li tortís, obre brodada. Les sues colones  
Ex 27,18  e V colzes d’alt, e serà de  li tortís, e lurs colones, d’aram. 19 E  
Ex 28,4  hosen e efot, e pali e gonela de  li streta, e oral e breguer. E feran  
Ex 28,5  drap de collor [*] vermella [*] de  li tortís, 6 e feran lo ephot de color de  
Ex 28,6  blau e de porpra e de grana, e de  li tortís, obre brodade, 7 ab dues les  
Ex 28,8  de porpra e de color vermella e de  li tortís. 9 »E pendràs II pedras de  
Ex 28,15  de porpra e de color vermella e de  li tortís. 16 E feràs ell quadrat en  
Ex 28,39  d’él. 39 »Streny sa gonella de  li, e feràs sàvena de li e bragués, e  
Ex 28,39 sa gonella de li, e feràs sàvena de  li e bragués, e faràs-ho de obra  
Ex 28,40  fills de Aron gonelles de drap de  li, e feràs a ells bregués e capels  
Ex 28,42  42 E fé a ells breguers de  li per cobrir lur carn de lur vergonya, e  
Ex 29,5  lo vastiment, ço és, la gonella de  li e lo pali de ephot e l’hosen, †e  
Ex 29,7  santa sobra la sàvana, 7 e gitar- li-has l’oli de untamén sobre son cap,  
Ex 29,8  e aportar-los-has gonelles de  li, e senyràs bragués 9 a Aron e a sos  
Ex 31,12 perlà nostre Senyor a Moysèn; dix- li: 13 –Parla als fills de Israell, e  
Ex 32,1  de terra de Agipta, no sabem què  li és sdevengut. 2 Dix-los Aron:  
Ex 32,8  d’escança, e han adorat e han- li sacreficat, e han dit que aquests són  
Ex 32,23  de terra de Agipta, no sabem què  li ha esdevengut.” 24 Alls quals yo diguí: 
Ex 34,4  pujà en lo munt de Sinayí, axí com  li havia menat nostre Senyor, e portà ab  
Ex 35,6 e blau e porpra e color vermella, e  li tortís e pèlls de cabres, 7 [*] moltons 
Ex 35,19  e les cordes, 19 e lurs draps de  li a servitut de lla santedat, e lo drap  
Ex 35,35  blau [*] com de color vermela e en  li, texín e faent tota obra nova que  
Ex 36,8  obra del tabernacle, X cortines de  li tortís e blau e porpra [*] †e  
Ex 36,35  e de grana e de color vermela e de  li tortís, obra brodada, vayra e destinta, 
Ex 38,9 era la tenda en la plaja austral de  li tortís, de C colzes, 10 e XX colones de 
Ex 38,16  tendes del tabernacle féu texir de  li tortís, 17 e los fonaments de lles  
Ex 38,23 de porpra e de collor vermella e de  li tortís. 24 Tot l’aur que fo despès en  
Ex 39,1  de porpra e de color vermella e de  li tortís faéran draps brodats a obs de la 
Ex 39,2  de porpra e de color vermella e de  li tortís, 3 [*] e tallà †bragues† d’aur, 
Ex 39,3  e entra color vemella e entre  li, per ço que fésan obra brodada e’n  
Ex 39,8  de porpra e de color vermella e de  li tortís, 9 e fo codrat e dobla, de  
Lv 1,15  sacerdots a l’altar, e torcen- li lo coll axí que sia trenquat lo cuyr, e 
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Lv 4,31  e pregerà per aquell e serà- li perdonat. 32 »Si moltó aportaran a  
Lv 4,35  e per son peccat, e lurs peccats  li seran perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E  
Lv 5,3  les sutzures que ensutzar sòlan e  li serà oblidat e puxes ho conexerà, digne 
Lv 6,2  o en alguna manera la nagarà o  li’n farà alguna calúmnia, 3 o la hy  
Lv 6,10  sacerdot vesta gonela e bragues de  li sobra sa carn, e pendrà las cendras que 
Lv 8,7  e levà ells ab aygua, 7 e vastí- li lo vastiment de bisbe de li e lo  
Lv 8,7 vastí-li lo vastiment de bisbe de  li e lo braguer, e vastí a ell lo paŀli e  
Lv 8,7  e vastí a ell lo paŀli e demunt  li donà l’afot, 8 e sanyí a ell ab cordes 
Lv 8,9  era doctrina e veritat. 9 E posà- li la sèvena en lo cap, e en lo frontal de 
Lv 9,17 -lo per son dret. 17 E sacreficà- li presentalla e omplí sa palma d’ela e  
Lv 10,5 trobàran, vestits ab les goneles de  li, e gitàran-los defora axí com los fo  
Lv 10,12 Eletzar e a Ytamar, fills d’él que  li éran romasos: –Prenets lo sacrefici que 
Lv 13,47  47 »Vestadures de lana e de  li que lebrós haurà, 48 en stam e sots  
Lv 13,59  e dels vestiments de lana o de  li o de stam, e de totes coses sots pel,  
Lv 14,48  exelbada, purificarà aquella pus  li és ratude sanitat. 49 »E en la  
Lv 16,4  4 e vesta la gonella e bragues de  li per ço que cel ses vergonyes, e sínia  
Lv 16,4 vergonyes, e sínia encara coreja de  li e una sàvana de li sobra lo cap, car  
Lv 16,4 encara coreja de li e una sàvana de  li sobra lo cap, car aquestes són santes  
Lv 16,24 sua carn en loch sant, e portaran- li ses vestadures. E com serà axit,  
Lv 16,32  son para, e †anaran† vestadures de  li e vestadures santas, 33 e perdonerà al  
Lv 19,22  [*] al Senyor Déu, [*] e remetrà- li son peccat. 23 »Quant sereu intrats en  
Lv 22,25  nanguna cosa que donar volrà no  li pendreu. 26 Perlà nostre Senyor a  
Lv 25,50 qual ere venut sa leverà [*] serà- li comtat a rahó de logater; 51 e si més  
Lv 25,51  jubileu, segons lo comte retrà- li lo preu; 52 e si de poch, serà comta ab 
Lv 19,20  ab preu no remuda ni donada a  libertat, seran batuts abdossos e no  
Ex Inc  Inc E comença lo  libre de Èxodus, que és lo sagon libre de  
Ex Inc lo libre de Èxodus, que és lo sagon  libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 
Ex 17,14  –Escriu açò per remenbrança en lo  libre, e liure-lo en les orelles de  
Ex 24,7  buydà sobra l’altar. 7 E pres lo  libre dell fermament, e legí’ll devant lo 
Ex 32,32  si no hu vols fer, rau-ma de ton  libre [*]. 33 Al qual respòs nostre  
Ex 32,33  pacarà a mi, yo’l rauré de mon  libre. 34 Tu emperò vé e digues en aquest  
Ex Expl  mogudes. Expl Ací fenex lo segon  libre, de Èxodus. Lv Inc Comença lo terç  
Lv Inc  de Èxodus. Lv Inc Comença lo terç  libre de Moysèn, que és apellat Levítich,  
Lv Expl  Expl Ací se acaba lo terç  libre, de Livítich.  
Lv 25,29  dins los murs de la ciutat haurà  licència de reembra-la dins lo temps de  
Ex 13,9  devant tots vulls, per ço que lla  lig de nostre Senyor sia tostemps en la  
Ex 16,28  guardar lo meu manament ne la  lig? 29 Vejats, cor Déu dóna a vós [*]  
Ex 18,16 los a saber los sacrets de Déu e la  lig de aquell. 17 Dix Jetró: –No és bona  
Lv 4,27  cosa que nostre Senyor vet en la  lig e puys que se’n leix 28 e que conegua 
Lv 5,17  coses que nostre Senyor veda en la  lig, e entrendà la cosa dell peccat per la 
Ex 21,29 e son senyor ho sàpia e no’l tenrà  ligat e’nclòs, e ell auciurà homa o  
Ex 39,12  sàrdius [*], 11 [*] 12 en lo terç,  ligírius, àchates e ametistes; 13 en lo  
Ex 12,34  abans que levàs, la lur pasta  liguada ab draps sobra lurs musclos. 35 E  
Ex 28,37  sant de nostre Senyor. 37 E  liguaràs aquella ab fill blau, e serà  
Lv 26,6 bèsties e coltell no pesarà vostres  límites, 7 perseguireu los vostres  
Lv 7,6 Senyor [*]. 6 Tots los mascles dell  linatga de preveres en loch sant mengaran  
Ex 34,19  19 »Tot ço que obre vullva de  linatge mesculí serà meu de tots los  
Lv 21,15  15 No mescla la generació de son  linatge [*], car yo són lo Senyor que  
Lv 25,47 vendrà’s ton frare o a’lgú de son  linatge, 48 aprés de la venda sa pot  
Ex 8,21 poble e en totes les tues casas tot  linatja de mosques [*]. 22 En aquell dia  
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Lv 6,29  ab aygua. 29 »Tots los mascles de  linatja sacerdotal mengen les carns de  
Ex 12,22  la sanch, e salpasar-n’hets lo  lindar e abdossos perestatges. E nangú de  
Ex 12,23  e com veurà la sanch sobra lo  lindar e’n cascú dells perestatges, [*]  
Ex 37,19  de nous, ab flors ensemps e ab  liris; e ab l’altra canó havia atrasí III 
Ex 37,19 manera de nous, ab flors ensemps ab  liris; aquesta matexa obra era en tots los 
Ex 8,3  tua casa, e en la tua cambra e ton  lit, sobra la tua careta, e sobra la casa  
Ex 21,18  e aquell no serà mort mes caurà en  lit, 19 si’s levarà e irà defora sobra  
Lv 15,5  és. 5 E si algun home tocarà lo  lit de aquell, lau-sa les vestadures, e  
Lv 15,22  [*] serà sutza. 22 E qui tocarà lo  lit de aquella leverà lo seu vestiment, e  
Lv 5,16  e puys anadesca-hy la V part e  liura-hu al saserdot, lo qual prech per  
Ex 36,3  qui de grat s’hi ofarían obrar, 3  liurà a ells tots los universos dons dels  
Lv 8,27 posà sobra lo sèu [*]. 27 E tot açò  liurà a Aron ab la cama dreta e a sos  
Ex 21,8  vulls de son senyor al qual serà  liurada, jaquesca-la, mas no haja poder  
Lv 2,8  ço que oferràs a nostre Senyor e  liurar-ho-has en les mans dels  
Ex 30,16 perdonaments dells fills d’Israell  liuraràs en ús del tabernacle del  
Ex 23,31  e del desert entrò al flum. E  liuraré en vostres mans los habitadors de  
Ex 17,14  açò per remenbrança en lo libre, e  liure-lo en les orelles de Josuè. Jo  
Lv Expl  Expl Ací se acaba lo terç libre, de  Livítich.  
Lv 25,32  a son senyor. 32 »Les cases dells  livítichs que en les ciutats són, tostemps 
Ex 2,20  dix: –On és aquell home? Per què  ·ll lexàs? Apallats-lo per ço que manuch 
Ex 3,2  de una romeguera, e aparia que  ·ll romaguer cremàs, e no cremava. 3 E dix 
Ex 16,8  nós lo [*] mermurament mes contra  ·ll Senyor. 9 E dix Moysèn a Aron: –Digues 
Ex 16,19  Moysèn a ells: –Nangú no estoig e  ·ll matí d’ell. 20 Aquells qui no’l na  
Ex 21,14  [*] son proÿsma ab enguan e  ·ll persaguex, de dins mon altar lo deus  
Ex 21,36  [*]. 36 E si sabia son senyor que  ·ll bou faria hir o ara de III dies e no  
Ex 31,13 e digues a ells: “Guardat-vos que  ·ll disapta meu colguats, car senyal és  
Ex 16,33  hi porà caber en un almut, e stoge  ’ll devant nostre Senyor per stojar a les  
Ex 24,7  lo libre dell fermament, e legí  ’ll devant lo pobla, los qualls diguéran:  
Lv 9,15  del sacrifici del poble, e degolà  ’ll e sacrificà’l axí com lo primer. 16 E 
Ex 4,11 Dix Déu a ell: –Qui féu la boqua de  ll’home, o qui ha fabregat lo sort o lo  
Ex 21,18 hòmens sa berelleran e la un farà a  ll’altra proïsma seu ab pedra o ab puny,  
Ex 35,15  15 e la ara dels perfums [*] de  ll’odorament e lo cobertor de lla porta a 
Ex 40,24  ordonà. 24 E posà l’altar de  ll’aur sots lo traginat dell testimoni,  
Lv 4,18  matexa sanch pos en los corns de  ll’altar [*]. 19-20 [*] 21 Emperò la  
Lv 4,29  peccat, e degol aquella en loch de  ll’holocaust, 30 e prengua lo sacerdot de 
Lv 7,2  de aquell sia scampada entorn de  ll’altar. 3 E ofiren de la coha e dell  
Lv 8,15  benyà son dit e tanyí los corns de  ll’altar entorn. E com l’hachsantificat, 
Lv 14,6  tot açò benyaràs en la sanch de  ll’aucel degollat. 7 E de açò salpusch  
Ex 1,10  anamichs, e que·ns gitàsan de  lla terra e que hy antràsan ells. 11 E  
Ex 2,7  és aquest. 7 E dix sa germana a  lla filla de Farahó: –Iré e cridaré a tu  
Ex 2,24  lur gemeguament e remenbrà’s de  lla covinensa que féu ab Abram e ab Ysach  
Ex 3,7  e oyí la lur clamor per raó de  lla duresa de aquells qui’lls opromían en 
Ex 6,1  e ab mà poderosa gitaré ells de  lla terra sua. 2 E perlà nostre Senyor a  
Ex 6,5  opréman, e són stat remenbrat de  lla mia covinença. 6 E per amor de açò jo  
Ex 6,6 són lo Senyor que treuré vós [*] de  lla servitut d’ell, e rembré-us ab bras 
Ex 6,26  traguésan lurs fills d’Israell de  lla terra de Agipte sobra les hosts, 27 e  
Ex 6,27  per traura los fills de Israell de  lla terra de Agipta, e aquest és Moysès e  
Ex 7,2  axir los fills de Israell de  lla terra sua. 3 E yo anduriré lo seu cor, 
Ex 7,15  les ayguas e staràs encontra ell a  lla riba dell flum, e la vergua la quall  
Ex 7,24  beura, car no podían beura de  lla aygua del flum. 25 E fóran complits  
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Ex 8,16 “Stin la tua mà e percut la pols de  lla terra, e seran poys en tota la  
Ex 8,17  la sua verge, e ferí la pols de  lla terra, e fóran fets poys [*] per tota  
Ex 8,22 conegues que yo són Senyor enmig de  lla terra, 23 e posaré divisió entre lo  
Ex 9,3  si encara los tendràs, 3 vet que  lla mia mà serà sobra los teus camps, e  
Ex 9,11  star devant Moysèn per rahó de  lla verola que en ells era [*]. 12 E Déu  
Ex 9,28 nostre Senyor que cessa los trons a  lla pedra, per ço que lex anar vós e que  
Ex 9,29  dix Moysèn: –Quant yo seré axit de  lla ciutat, estendré la mia mà a nostre  
Ex 9,34 sobra la terra. 34 E viu Farahó que  lla pluja era cessada e la padruscha e los 
Ex 12,7  en lo vespra. 7 E pendran de  lla sanch d’él, e posar-n’han sobra  
Ex 12,7  porta e en los sobralindars de  lla casa on menjaran ell. 8 E menjarets  
Ex 12,12  terra de Agipta, de l’hom entrò a  lla bèstia, e [*] faré juhí. Yo són  
Ex 12,19  parirà la ànima de aquell de  lla coŀleció d’Iraell, axí dells stranys  
Ex 12,19  dells stranys com dels nedius de  lla terra. 20 [*] 21 E apellà Moysèn tots  
Ex 12,22  E nangú de vós no ischa fora de  lla porta de la sua casa entrò al matí, 23 
Ex 12,41  tota la host de nostre Senyor de  lla terra de Agipta. 42 Nit és aquesta  
Ex 12,46 casa lo menjarets, e no traurets de  lla carn d’aquell dafora, ne trenquarets  
Ex 12,48 a salebrar, e serà axí com nadiu de  lla terra; e si algú no serà sircuncís, no 
Ex 13,9  devant tots vulls, per ço que  lla lig de nostre Senyor sia tostemps en  
Ex 13,15  ocís tots los primers nats de  lla terra de Agipta, dels primers nats  
Ex 13,18  pujàran los fills d’Israell de  lla terra de Egipta. 19 E pres Moysèn la  
Ex 13,20 pasàran en Heasom, en los strems de  lla fi del desert. 21 E Déu anava devant  
Ex 14,7  altres caretas de Agipta a obs de  lla host. 8 E anduraý nostra Senyor lo cor 
Ex 14,16  d’Iraell e que pàsan per mig de  lla Mar Roja en sech. 17 E yo andurayré lo 
Ex 14,22  los fills d’Iraell per mig de  lla mar en sech, e era la mar axí com a  
Ex 14,22  sech, e era la mar axí com a mur a  lla dresta de aquells a e lla sinestra. 23 
Ex 14,22  a mur a lla dresta de aquells a e  lla sinestra. 23 E los agepcians  
Ex 14,23  les caretas intràran per mig de  lla mar. 24 E com fou venguda la vigília  
Ex 15,19  Israell entràran per sech enmig de  lla mar. 20 E pres Mariam, sor de Aron, lo 
Ex 16,10  [*] lo desert, e veus que  lla glòria de nostra Senyor aparech en  
Ex 16,14  [*]. 14 E cobrí tota la fas de  lla terra, e aparech en lo desert una cosa 
Ex 16,22  E vanguéran tots los prínceps de  lla multitut, e recomptàran-ho a Moysèn, 
Ex 18,20 la via per la qual dèguan entrar, e  lla obra que deguéran fer. 21 Donchs, tria 
Ex 21,34  caurà bou o assa, 34 lo senyor de  lla sisterna pach lo preu de aquella  
Ex 22,2  muyra; lo faridor no és tangut de  lla sanch de aquell. 3 Mas si sarà axit lo 
Ex 22,8  acostar-se-ha lo senyor de  lla casa al jutge e jurarà que no mès sa  
Ex 22,16  »Si algun forçarà verga abans que  lla haya sposada [*] dormirà ab ella, ferà 
Ex 23,16  te obra que sembreràs del camp. »E  lla festa que és en l’aximent de l’any,  
Ex 23,31  31 »E posaré los teus térmens de  lla Mar Roja entrò a la mar dels  
Ex 23,31  en vostres mans los habitadors de  lla terra e gitaré aquells devant vós. 32  
Ex 24,18  Iraell. 18 E entrà Moysèn enmig de  lla nuu e pujà en lo munt, e stech aquí XL 
Ex 25,6 de setim 6 e oli a la lumanària e a  lla cuyna, e coses odorants e ungens e  
Ex 25,32 VI canas axiran de son lats, III de  lla un lats e III de l’altra; 33 III poms 
Ex 26,9  -les-has de V en V, e axí que  lla sisena sia doblegada e stigua en lo  
Ex 28,27  [*] que guàrdan contra la fas de  lla juntura jusana, per ço que pugen junyr 
Ex 29,14  ses menudalles cremeràs defora de  lla posada per ço car per peccat és. 15 »E 
Ex 32,19  cantans. 19 E com ell sa acostàs a  lla posada, ell viu lo vadell e los bals,  
Ex 32,26  26 E stech enmig del portal de  lla alberguada. Dix: –Si nangú és de  
Ex 33,8  ’s tot lo poble e stava cascú a  lla porta de son papalló, e reguardàvan  
Ex 34,18  car en aquell temps del mes de  lla spigua exist de terra de Agipta. 19  
Ex 34,26  26 »Les promísies del fruyt de  lla terra oferràs en la casa del Senyor  
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Ex 35,14 de proposició, 14 e lo canalobra de  lla lumanària [*], 15 e la ara dels  
Ex 35,15  de ll’odorament e lo cobertor de  lla porta a la porta del tabernacle, 16 e  
Ex 35,17 lo cobertor del pilar del portal de  lla cort, 18 e les staques del tabernacle  
Ex 35,18  del tabernacle e les staques de  lla cort e les cordes, 19 e lurs draps de  
Ex 35,19 19 e lurs draps de li a servitut de  lla santedat, e lo drap de la santedat a  
Ex 36,6 axí fou sasat que no ofaríran pus a  lla obra, 7 [*]. 8 E faéran tots los savis 
Ex 36,16  ell juny sinch a una part e VI a  lla altra. 17 E féu, en cascuna de elles,  
Ex 36,19  les XI una. 19 E féu cobartori a  lla tenda, de pells de moltons  
Ex 38,7  en los anells sobre lo lats de  lla ara per portar l’altar. E aquest  
Ex 38,31  [*] ab les staques de la cort e de  lla sua intrada. 39,Tit Capítol XXXVIII 1  
Ex 39,29  féran una launa de or pur a obs de  lla sagrada †pressa†, e scrivíran en ella  
Lv 2,16  lo prevera per remenbrança de  lla oferta, axí com és del far e de l’  
Lv 4,16  16 e lo prevera untat prengua de  lla sanch de aquell e port-la en lo  
Lv 4,27  per ichnorància del pobla de  lla terra, ço és, que fasa qualqua cosa  
Lv 4,30  30 e prengua lo sacerdot de  lla sanch en lo seu dit e toch-na los  
Lv 5,18  al sacerdot, sagons la masura de  lla extimació dell paccat. Lo qual ador  
Lv 6,28  en loch sant. 28 E lo vaxell de  lla tera en la qual la carn d’ell serà  
Lv 7,14  que stàvan en lo sacriffici de  lla sanch, 15 la carn del qual ells  
Lv 7,20  que menjarà de lles carns de  lla oferta dels pasificaments que és  
Lv 7,21  toquarà la sutzura de l’home o de  lla bèstia o [*] de l’home que ensutzar  
Lv 8,26  26 E pres de  lla sistella dell pa alís que era devant  
Lv 9,5  totes les coses que manà Moysèn a  lla porta del tabernacle, en lo quall  
Lv 10,7  altra manera parirets, e l’oli de  lla santa onzió és sobra vós. E ells féran 
Lv 10,18  a nostre Senyor. 18 E no fo aduyta  lla sanch de aquell a lla santadat, e vós  
Lv 10,18  no fo aduyta lla sanch de aquell a  lla santadat, e vós dagérets menjar ella  
Lv 11,2  menjarets de tots los animals de  lla terra: 3 tot aquel que ha depertida la 
Lv 12,4 entrò que sien complits los dies de  lla sua purgació. 5 »E si infanterà  
Lv 13,5  en lo VII dia, e si veurà que  lla lepra no serà cresquda ni mudada,  
Lv 13,30  és, car lebra és dell cap o de  lla barba. 31 E si veurà la plaga alçada  
Lv 13,32  seran en lur color e lo loch de  lla plagua egual en la cotna, 33 reurà’l  
Lv 13,33  33 reurà’l en altra loch meys de  lla plagua, e tenrà’l per [*] VII dies;  
Lv 13,34  34 e si en lo VII dia veurà que  lla plagua stigua en son loch [*], mundarà 
Lv 13,59  munda. 59 »Aquesta és la ley de  lla lepra e dels vestiments de lana o de  
Lv 14,25 de aquell posarà sobra l’estrem de  lla orella dreta de aquell qui és mundat e 
Lv 14,38  la paret, 38 axirà lo prevera de  lla casa e tenquarà la porta per VII dies; 
Lv 14,48  casa e veurà la lepra depertida de  lla casa, aprés que la haurà exelbada,  
Lv 15,24  home jaurà ab ella en lo temps de  lla sanch mestrual, serà no nèdeu per VII  
Lv 15,29  II tortres o II polls de coloms a  lla porta dell tabernacle dell testimoni,  
Lv 16,3 una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a  lla santedat, que oferrà I toro per peccat 
Lv 16,13  lo foch les coses odorants axí que  lla neulla [*] de aquells cobra la cuberta 
Lv 17,6  la sanch sobra l’altar de Déu a  lla porta dell tabernacla [*], e perfumen  
Lv 17,8  ells. 8 »E a’quells dix: Home de  lla casa de Israell e dells stranys qui  
Lv 17,10  son poble. 10 »Home qualsavulla de  lla casa d’Israell, privat o strany que  
Lv 19,9  de la tua terra, no sagaràs fins a  lla terra ne les spigues romanents no  
Lv 20,2 en Isrell, si algú derà de sament a  lla ýdolla de Maloch, de mort muyra [*]. 3 
Lv 20,4  muyra [*]. 3 [*] 4 [*] lo pobla de  lla terra fer no hu volrà, menyspresant la 
Lv 20,18  legessa e haurà uberta la sanch de  lla sua font, seran morts amandosos d’  
Lv 20,19  Qui açò ferà la difamació de  lla sua carn descobrirà; porteran abdosos  
Lv 20,25  donchs, la bèstia munda de  lla inmunda e l’ocel nèdeu del no nèdeu,  
Lv 22,27  VII dies serà sots la mamella de  lla mara lur, e al VIII dia d’aquí avant  
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Lv 23,12  aquell. 12 E en aquell dia que  lla guarba és santifichada, serà tallat un 
Lv 23,14  no menjareu de les messes fins que  lla presentareu al Déu vostre. Menament és 
Lv 25,5  ’ls culliràs, car any de repòs de  lla terra és. 6 E seran a vosaltras en  
Lv 25,10  Ramisió a tots los habitadors de  lla tua terra, [*] és jubileu [*], 11 [*]. 
Lv 25,41  n’exirà ab sos fils e ratornarà a  lla sua generació e pocessió de sos pares, 
Lv 25,42  sclaus són, que jo’ls he trets de  lla terra de Agipta [*]. 43 [*] tembràs tu 
Lv 26,34  destrovydes. 34 »Lavors plauran a  lla terra los lurs disaptes en tots los  
Lv 26,42  sues, 42 e remenbrar-m’he de  lla amistança e pacta que fermí ab Jacob e 
Lv 26,42  ab Jacob e Isach e de Abram, de  lla terra de cert me menbraré, 43 la qual  
Lv 26,45  primera quant los traguí de  lla terra de Agipta en presència de les  
Ex 2,7  –Iré e cridaré a tu una fembra de  lles hebrees que puga nodrir a tu aquest  
Ex 5,5 saria ells si’ls donàvets repòs de  lles obres. 6 E manà en aquell dia lo  
Ex 5,10  10 E axíran los sobreposats de  lles obres [*] e diguéran al poble: –Axí  
Ex 5,13  restol. 13 E lurs sobreposats de  lles obres lo menasàvan dient: –Complits  
Ex 5,18  retets segons costuma lo nombre de  lles regoles 19 [*] per cascun dia. 20 E  
Ex 6,25  Fineàs. E aquests són prínceps de  lles companyes dels levins e los  
Ex 7,19  e los stanys e tots los lochs de  lles aygües, per ço que tórnan en sanch e  
Ex 8,13  e fóran morts los granots de  lles cases e de lles villes e dells camps, 
Ex 8,13  los granots de lles cases e de  lles villes e dells camps, 14 e ajustàran  
Ex 12,4  la sua casa, segons los nombres de  lles ànimes que sían sufacients a manjar  
Ex 12,29  de Agipta, del primer nat [*] de  lles catives que éran en càrser, e tots  
Ex 12,29  càrser, e tots los primers nats de  lles bèsties. 30 Levà’s Farahó de nits e  
Ex 13,15  dels hòmens entrò al primer nat de  lles bèsties. E per amor d’açò yo  
Ex 14,25 agepcians, 25 e sotsobrà la roda de  lles caretas dells agepcians, e aportà  
Ex 26,4  en lus lats e en la sumitat de  lles cortines per ço que hom les puge  
Ex 26,19  E feràs XL colonnes de argent, de  lles quals metràs II desots cascuna taulla 
Ex 34,31  axí Aron com los prínceps de  lles sinagogues. E com ell los parlàs, 32  
Ex 36,13  pàsan per orda per les bagues de  lles cortines, que havían cascuna L anses, 
Ex 38,10  ab lurs fonaments, e los caps de  lles colones e tots los corbalons éran de  
Ex 38,12 lurs fonaments d’aram, e lo cap de  lles colones éran [*] d’argent. 13 E  
Ex 38,17 de li tortís, 17 e los fonaments de  lles colones foren de aram [*]. 18-20 [*]  
Lv 1,2  de vosaltres a nostre Senyor, de  lles bèsties, dels bous e de les ovelles  
Lv 1,10  odor a nostre Senyor. 10 »E si de  lles ovelles és son sacrifici, o de  
Lv 7,18 E si algú menjarà en lo terç dia de  lles carns dels sacrificis pesificables,  
Lv 7,20 20 E ànima ensutzada que menjarà de  lles carns de lla oferta dels  
Lv 7,24  cabres no menjarets; 24 lo sèu de  lles bèsties morteÿnes per si o de  
Lv 12,2  entorn los dies del depertiment de  lles mèstrues; 3 e en lo dia VIII sia  
Lv 14,30  sobra él devant Déu, 30 e de  lles tortres e dels polls dels coloms [*]  
Lv 22,6  fins al vespra e no manjarà de  lles coses que sintificades són; e com  
Lv 22,7  lo sol, levors, mundat, menjarà de  lles coses santificades, car vianda sua  
Lv 23,10  les messes, portareu los manols de  lles spigues promeyes de les vostres  
Lv 25,5  del Senyor [*]; 5 [*] los raÿms de  lles tues promeyes no’ls culliràs, car  
Lv 25,11  que hy nexeran, e les promícies de  lles veremes no culireu 12 per la  
Lv 25,33  a lurs senyors, car les cases de  lles ciutats dels levítichs en loch de  
Lv 26,30  caureu entre les caygudes de  lles vostres ýdoles, e la mia ànima vos  
Lv 6,2  a son proÿsma alguna comanda que  lli serà feta en fe, e ell l’haurà rabuda 
Ex 4,27 a carere en lo munt de Déu e besà- llo. 28 E recomtà-li Moysèn totes les  
Ex 14,5  al senyor dels agepcians que  llo pobla d’Iraell fugia, e fou  
Lv 7,11  masura. 11 »Aquesta és la ley de  llo oferena de les coses pesificables que  
Ex 3,7  raó de lla duresa de aquells qui  ·lls opromían en les lurs obres, 8 e yo sé 
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Ex 3,8  dollor. Són devellat per rahó que  ·lls desliura de les mans de Farahó e dels 
Ex 11,2  e les fembres ab lurs vaÿnes, que  ·lls préstan aÿnes d’aur e d’argent, 3  
Ex 12,39  demorança ne poguéran aÿnar ço que  ·lls era mester. 40 La stada que los fills 
Ex 13,5  los quals jurà a vostres paras que  ·lls donaria aquí terra fluent de let e de 
Ex 13,17  per la carera dells falisteus, qui  ·lls era dret pasatja, que per ventura no  
Ex 13,17  levàs contra ells a batalla, e que  ·lls retornàs en Agipta, 18 mas menà’ls  
Ex 14,5  fer, ne què havem fet? Per què  ·lls lexàrem que no servesca a nós? 6 E  
Ex 14,13 les meravelles de nostre Senyor que  ·lls farà vuy, car aquests agepcians que  
Ex 14,28  cavallaria e la host de Farahó qui  ·lls pasaguia, aquí naguàran en la mar,  
Ex 19,7  e dix-los totes les peraules que  ·lls havia dites Déu que digués a ells. 8  
Ex 19,23  car tu has a ells testimoniejat e  ·lls has squivats dient: “Posa térmens  
Ex 19,24  per ço que per ventura jo no  ·lls aucia. 25 E devellà Moysès al poble e 
Ex 33,2  e los hateus e’ls feriseus e  ·lls eveus e jebuseus, 3 e entres en terra 
Ex 34,11  e los hateus e alls fariseus e  ·lls eveus e als gebuseus. 12 E guarda’t  
Ex 36,4 la qual cosa los mestres, vaent que  ·lls dons muntiplicàvan, vanguéran 5 a  
Ex 14,25  caretas dells agepcians, e aportà  ’lls en la pregonesa. E diguéran adons los 
Lv 11,8 la lebra atrasí [*]. 7 [*] 8 »[*] e  llurs calabrines mortoïnes no toquets, car 
Ex Inc  Inc E comença  lo libre de Èxodus, que és lo sagon libre  
Ex Inc  comença lo libre de Èxodus, que és  lo sagon libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol 
Ex 1,8  ’s en le terra de Egipte rey nou,  lo qual no conexia Josep. 9 Dix a son  
Ex 1,9 Josep. 9 Dix a son poble: –Veus que  lo poble d’Israell és ab nós, e és molt  
Ex 1,14  ab palla, e ab tot servey en  lo camp e en tota lur obra servían ells ab 
Ex 1,15  ells ab duresa de cor. 15 Dix  lo rey de Egipte a II juÿes medrines –de  
Ex 1,16  si serà l’infant mascle, ociets- lo, e si serà fembra, restaurats-la. 17  
Ex 1,17  taméran nostre Senyor e no faéran  lo manament d’ell, ans conservàran lurs  
Ex 1,18  ans conservàran lurs infants. 18 E  lo rey féu-les-se vanir e dix: –Per  
Ex 1,20 Déu bé a les medrines, e muntiplicà  lo poble, e fóran molt confortats. 21 E  
Ex 1,22 a elles cases. 22 Manà Farahó a tot  lo poble dient: –Qualquequal mascle  
Ex 1,22  mascle nexerà, sia gitat en  lo flum, e si és fembra, restaurats-la.  
Ex 2,2 veren a ell molt bel, e amaguàran- lo per III mesos. 3 E com més no·l  
Ex 2,5  de Farahó per ço que·s levàs en  lo flum, e les sues mecipes anàvan sobra  
Ex 2,5  Com la infanta viu la caxeta en  lo riu, tramès-hi una de ses mecipes. E  
Ex 2,9  –Prin aquest infant e nodrex- lo’m, e yo logar-te-n’he. Pres-lo  
Ex 2,9 ’m, e yo logar-te-n’he. Pres- lo la mara e nodrí l’infant [*]. E dix la 
Ex 2,10  en loch de fill. E ella apellà  lo nom de aquel Moysèn dient: «De l’aygua 
Ex 2,12 que no hy havia null hom, [*] aucís  lo egepcià e ameguà’l en la erena. 13 E  
Ex 2,13  ameguà’l en la erena. 13 E axí en  lo segon jorn, e viu II hebreus qui’s  
Ex 2,13  e dix en aquell qui havia  lo tort: –Per què fers ton proïsma? 14 E  
Ex 2,14  -ma tu auciura axí com auciest  lo agepcià? E temé’s Moysèn e dix: «Per  
Ex 2,15  cosa.» 15 E Farahó sabé açò, volch  lo auciure. E fogí Moysèn devant Farahó, e 
Ex 2,16  e asec-sa prop del pou. 16 E  lo senyor de Median havia VII filles, les  
Ex 2,16  e omplir les piques per abeurar  lo bastiar de lur para. 17 E  
Ex 2,20 home? Per què’ll lexàs? Apallats- lo per ço que manuch lo pa ab nós. 21 E  
Ex 2,20  Apallats-lo per ço que manuch  lo pa ab nós. 21 E apallàran-lo. E jurà  
Ex 2,21  lo pa ab nós. 21 E apallàran- lo. E jurà Moysès que staria ab ell. E  
Ex 2,22 22 la quall consabé e infantà fill,  lo quall apellà Garson dient: «Peragrí fuy 
Ex 2,22  E puys hach-ne un altra,  lo qual apellà Ètzer dient: «Lo Déu de mon 
Ex 2,23  23 Aprés molt de temps, morí  lo rey de Agipta. E sospiràran los fils de 
Ex 3,1  amenàs son bestiar a la ora devers  lo desert, ell vench en lo munt de Déu, en 
Ex 3,1  ora devers lo desert, ell vench en  lo munt de Déu, en Horep. 2 E nostre  
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Ex 3,5 ell: –No t’ecosta ací. Descalsa’t  lo calsament de tos peus, que lo loch en  
Ex 3,5  ’t lo calsament de tos peus, que  lo loch en què stàs terra santa és. 6 E  
Ex 3,6  terra santa és. 6 E dix: –Yo són  lo Déu de tos paras, Déu de Abram e Déu de 
Ex 3,7  guardar contra Déu. 7 Al qual dix  lo Senyor: –Yo viu la aflicció del meu  
Ex 3,10  e trametré’t a Farahó, e treuràs  lo meu pobble, fills de Israell, de  
Ex 3,12  que yo’t tramet: com trauràs  lo poble meu de Agipta, tu sacrificaràs a  
Ex 3,12 Agipta, tu sacrificaràs a Déu sobra  lo munt aquest. 13 Dix Moysèn al Senyor:  
Ex 3,13  tremet a vós”; e si dien: “Com és  lo nom d’equell?”, què diré a ells? 14  
Ex 3,15 mi mon nom enpertostemps, aquest és  lo meu memorial de generació en  
Ex 3,16  de vostres pares aparaech a mi,  lo Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu  
Ex 3,16  aparaech a mi, lo Déu de Abram,  lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob me tramet 
Ex 3,16  lo Déu de Abram, lo Déu de Ysach,  lo Déu de Jacob me tramet a vós dient:  
Ex 3,18 nós, e irem per via de III dies per  lo desert per ço que sacreficem lo Senyor, 
Ex 3,18 per lo desert per ço que sacreficem  lo Senyor, Déu nostro.” 19 Mes yo sé que  
Ex 3,19  19 Mes yo sé que no lexarà a vós  lo rey de Agipta per ço que us ne anets  
Ex 4,8  no creuran a tu e no t’oyran per  lo senyal primer, creuran la tua veu per  
Ex 4,8  primer, creuran la tua veu per  lo senyal sagon. 9 E si no’t creuran per  
Ex 4,9  la aygua del flum e gita-la en  lo foch, e tota aquella dell flum tornerà  
Ex 4,11  de ll’home, o qui ha fabregat  lo sort o lo mut, o qui ha ratut lo veure  
Ex 4,11  home, o qui ha fabregat lo sort o  lo mut, o qui ha ratut lo veure al sech?  
Ex 4,11  lo sort o lo mut, o qui ha ratut  lo veure al sech? No hu he fet yo? 12 Ara  
Ex 4,21  devant Farahó. E yo andurairé  lo seu cor per ço que no lex lo meu poble. 
Ex 4,21  lo seu cor per ço que no lex  lo meu poble. 22 E diràs açò a ell: “Açò  
Ex 4,25  una squerda de pedra aguda e tallà  lo prepusi de son fill, e toquà los peus  
Ex 4,27  a Aron: –Ix ancontre de Moysèn en  lo desert. Lo qual li axí a carere en lo  
Ex 4,27  desert. Lo qual li axí a carere en  lo munt de Déu e besà-llo. 28 E recomtà  
Ex 4,30  a Moysès e féu los senyals devant  lo poble. 31 E crech lo poble, e  
Ex 4,31 senyals devant lo poble. 31 E crech  lo poble, e conaguéran que nostra Senyor  
Ex 5,1  Senyor, Déu de Israell: “Lexa anar  lo meu poble per so que sacrifícan mi en  
Ex 5,1  poble per so que sacrifícan mi en  lo desert.” 2 E aquell respòs: –Qui és ton 
Ex 5,2  que yo oja la sue veu e que yo lex  lo poble? No conech nostre Senyor, ni  
Ex 5,3  ço que anem la via de III dies per  lo desert e que sacrificham al nostre Déu  
Ex 5,4  e en morteldat. 4 E dix a ells  lo rey de Agipta: –Per què Moysèn e Aron  
Ex 5,5  Farahó dix a son consell: –Molt és  lo poble de la terra. Vejats quanta  
Ex 5,6  lles obres. 6 E manà en aquell dia  lo majoral e als altres: 7 –D’aquí avant  
Ex 5,7  palla al poble per mesclar-la ab  lo brach de les regoles, ne lenya per  
Ex 5,7  fèyets; mas que ells vàjan colir  lo restoll en les messes, e al bosch la  
Ex 5,12  de vostre obra. 12 E fou scampat  lo poble per tota la terra de Agipta per  
Ex 5,13 13 E lurs sobreposats de lles obres  lo menasàvan dient: –Complits vostre obre  
Ex 5,16  batuts injustament, e fet contra  lo teu poble. 17 E ell respòs: –Vosaltras  
Ex 5,18  a vós, e retets segons costuma  lo nombre de lles regoles 19 [*] per  
Ex 5,20  Moysès e Aron, que stàvan encontra  lo aximent de Faraó, 21 e diguéran a ells: 
Ex 5,22 e dix: –Senyor, per què has apramut  lo teu poble, ne per què has tramès a mi?  
Ex 5,23  a Farahó per ço que perlàs en  lo teu nom, has opromut lo teu poble e no  
Ex 5,23  perlàs en lo teu nom, has opromut  lo teu poble e no l’has desliurat. 6,Tit  
Ex 6,2  Senyor a Moysèn dient: –Yo só  lo Senyor, 3 que aparaguí a Abram e a  
Ex 6,3  e a Jacob en Déu totpoderós, e en  lo meu nom Adonay, lo qual fiu saber a  
Ex 6,3 totpoderós, e en lo meu nom Adonay,  lo qual fiu saber a ells, 4 e fiu pati e  
Ex 6,6  dich alls fills d’Iraell: “Yo són  lo Senyor que treuré vós [*] de lla  
Ex 6,9  del treball de lur sparit e per  lo obra dura. 10 E perllà Déu a Moysèn  
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Ex 6,28  e aquest és Moysès e Aron 28 en  lo dia que perllà a ells nostre Senyor en  
Ex 6,29 E perlà Déu a Moisèn dient: –Yo són  lo Senyor. Parla a Farahó, rey de Agipta,  
Ex 7,3  de lla terra sua. 3 E yo anduriré  lo seu cor, e muntiplicaré mos senyals e  
Ex 7,4  terra de Agipta. 4 E no oyrà a vós  lo rey Farahó, e yo donaré plagua en  
Ex 7,4  Agipte, e trauré les mies hosts e  lo meu poble, fills d’Israell, de terra  
Ex 7,13  de aquells. 13 E fou anduraÿt  lo cor de Farahó, e no oyí aquells, axí  
Ex 7,14  Déu. 14 Dix Déu a Moysèn: –Greu és  lo cor de Farahó, que no vol lexar lo  
Ex 7,14  lo cor de Farahó, que no vol lexar  lo poble. 15 Vé a ell al matí, e axiràs a  
Ex 7,16  me ha tramès a tu dient: Lexa anar  lo meu poble per ço que sacrifich en lo  
Ex 7,16  meu poble per ço que sacrifich en  lo desert; e entrò ara no l’has volgut  
Ex 7,18  en sanch, 18 e los peys que són en  lo flum moran; seran conpodrides les  
Ex 7,21  morts tots los peys que éran en  lo flum, e podrí lo riu, e no poguéran los 
Ex 7,21  peys que éran en lo flum, e podrí  lo riu, e no poguéran los agepcians beura  
Ex 7,22  lurs ancantaments, e fou anduraÿt  lo cor de Farahó e no l’oí, axí com havia 
Ex 7,25  VII dies que nostre Senyor ferí  lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1 Dix Déu a  
Ex 8,1  “Açò diu nostra Senyor: Lexa anar  lo meu poble perquè sacrefiqua a mi. 2 E  
Ex 8,8  Moysèn e Aron e dix: –Preguats  lo Senyor que tolgue les granotes de mi e  
Ex 8,8 de mi e mon poble, e yo lexaré anar  lo seu poble per so que sacrifich al  
Ex 8,10  que sàpias que nangú no és axí com  lo Senyor, Déu nostro, 11 e pertir-s’  
Ex 8,11 teu poble, emperò ells romendran en  lo flum. 12 E axíran Moisèn e Aron de  
Ex 8,19  dit de Déu és ací. E fou anderoÿt  lo cor de Farahó, e no oý ells, axí com  
Ex 8,20  a ell: “Açò diu Déu: Lexa anar  lo meu poble [*], 21 car si no’l lexes  
Ex 8,22  en la terra de Gossen, en  lo qual és lo meu poble, car no hy seran  
Ex 8,22  la terra de Gossen, en lo qual és  lo meu poble, car no hy seran les mosques, 
Ex 8,23  terra, 23 e posaré divisió entre  lo meu poble e lo teu. E demà serà aquest  
Ex 8,23 posaré divisió entre lo meu poble e  lo teu. E demà serà aquest senyal.” 24 Féu 
Ex 8,24  serà aquest senyal.” 24 Féu-ho  lo Senyor axí, e vanguéran mosques molt  
Ex 8,27  Senyor nostro [*]. 27 Nós irem per  lo desert andadura de III dies. Aquí  
Ex 8,29 avant no falesques que no leys anar  lo poble per sacrificar a nostre Senyor.  
Ex 8,31 devant nostre Senyor e adorà’l, 31  lo qual féu sagons la peraula de aquel, e  
Ex 8,32 ’n fo vista una. 32 E fou anduraït  lo cor de Farahó, axí que en aquesta  
Ex 8,32 que en aquesta veguada no lexà anar  lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIª 1 Dix Déu a 
Ex 9,1  Senyor Déu dels habreus: Lexa anar  lo peu poble per ço que sacrifich a mi; 2  
Ex 9,5  Israell. 5 E ordonà nostre Senyor  lo temps dient: –Demà farà nostro Senyor  
Ex 9,7  Diguéran-li que no. Agreujà’s  lo cor de Farahó e no lexà anar lo poble.  
Ex 9,7 ’s lo cor de Farahó e no lexà anar  lo poble. 8 E dix Déu a Mosyèn e Aron:  
Ex 9,10  e scampà aquella Moysèn devers  lo cel, e mantinent fou feta verola e  
Ex 9,12  en ells era [*]. 12 E Déu anduraý  lo cor de Farahó, e no oí ells, axí com  
Ex 9,13  diu nostro Senyor [*]: Lexa anar  lo meu pobla a secrificar, 14 car aquesta  
Ex 9,14  totes les mies plaguas sobra  lo teu cor [*], per ço que sàpias que no  
Ex 9,16 tu ma fortalesa e que sia recomptat  lo meu nom en tota la terra. 17 ¿E encara  
Ex 9,17  tota la terra. 17 ¿E encara retens  lo meu poble [*]? 18 Vet que jo faré [*]  
Ex 9,19  ara ton bastiar e tot ço que és en  lo camp, [*] car tot ço e quant serà  
Ex 9,19  que no sarà ajustat, serà mort per  lo caÿment de la padruscha.” 20-21 [*] 22  
Ex 9,22  a Moysèn: –Stin la tua mà devers  lo cel per ço que sia padruscha en tota la 
Ex 9,23  23 E stès Moysès la verge vers  lo cel e nostro Senyor donà trons e  
Ex 9,31  encara nostre Senyor. 31 L’ordi e  lo li fóran farits per ço [*] l’ordi  
Ex 9,31  per ço [*] l’ordi spiguava e  lo li ya matia fulles, 32 mas lo forment e 
Ex 9,32  e lo li ya matia fulles, 32 mas  lo forment e la spelta no fóran farits,  
Ex 9,33  Farahó [*] e stès ses mans vers  lo cel a nostro Senyor, e cessàran los  



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

450 
 

Ex 9,35  e de sos serfs [*], e no lexà anar  lo poble d’Israell, axí com havia dit  
Ex 10,1  –Entra a Faraó, car yo he anduraÿt  lo seu cor e de sos serfs per ço que yo  
Ex 10,2 he fets en ells, sapiats que yo són  lo Senyor Déu vostro. 3 Entràran Moysès e  
Ex 10,3  a mi? Per què no vols lexar anar  lo meu poble perquè sacrifich a mi? 4 E si 
Ex 10,8  E tornàran Moysèn e Aron a Farahó,  lo qual dix: –Anats e secrificats al Déu  
Ex 10,13  tro aquell dia e aquella nit; e  lo matí fet, lo vent bufant, levàran-sa  
Ex 10,13  dia e aquella nit; e lo matí fet,  lo vent bufant, levàran-sa les lagostes  
Ex 10,19  19 que féu bufar de mantinent  lo vent de occident [*], e féu levar les  
Ex 10,20  Agipte. 20 E anduraý nostra Senyor  lo cor de Farahó, e no’n lexà anar los  
Ex 10,21  –Sten la tua mà, Moysèn, vers  lo cel, e seran tanebres sobre tota la  
Ex 10,27 aparaguts. 27 Enduraý nostre Senyor  lo cor de Farahó, e no volch lexar anar  
Ex 11,2 -vos-ha axir. 2 Digues ara a tot  lo poble que parla cascú ab son amich, e  
Ex 11,3  devant [*] Farahó e devant tot  lo pobble. 4 E dix: –Açò diu nostre  
Ex 11,8  e adoren-me dient: “Ix tu e tot  lo poble que és sotmès a mi. E aprés açò  
Ex 11,10 són scrits, e nostre Senyor anduraý  lo cor de Farahó, que no lexà axir lo  
Ex 11,10  lo cor de Farahó, que no lexà axir  lo poble d’Israell de tota la sua terra.  
Ex 12,6 mulltitut dells fills d’Israell en  lo vespra. 7 E pendran de lla sanch d’él, 
Ex 12,15  per VII dies menjarets l’alís, e  lo primer dia no serà levat en les vostres 
Ex 12,16  de gran festa e somplentitat, e’n  lo dia VII aquella matexa fastivitat serà  
Ex 12,17 aperallar de menjar. 17 E observats  lo alís, cor en força del dia aquest  
Ex 12,17  de terra de Agipta, e guardarets  lo dia aquest en vostres generacions en  
Ex 12,18  en fur perdurabla. 18 En  lo primer mes e en lo XIIIIª dia del mes,  
Ex 12,18  18 En lo primer mes e en  lo XIIIIª dia del mes, en lo vespra,  
Ex 12,18  mes e en lo XIIIIª dia del mes, en  lo vespra, menjarets l’alís entrò a XXI  
Ex 12,22  en la sanch, e salpasar-n’hets  lo lindar e abdossos perestatges. E nangú  
Ex 12,23  e com veurà la sanch sobra  lo lindar e’n cascú dells perestatges,  
Ex 12,27  “Secrifici pasat és dell Senyor,  lo qual passà sobra les casas dells fills  
Ex 12,27  cases deliurans.” E ancorbà-se  lo poble e adorrà. 28 Axíran los fills d’ 
Ex 12,34  som morts!» 34 E portà-sa’n  lo poble, abans que levàs, la lur pasta  
Ex 12,46  no manuch d’ell. 46 »En una casa  lo menjarets, e no traurets de lla carn d’ 
Ex 13,2  a Moysèn dient: 2 –Santifica a mi  lo primer nat qui obre vullva en los fills 
Ex 13,3  –Remenbrats-vos aquest dia en  lo qual sots axits de Agipta, de casa de  
Ex 13,6 VII dies menjareu alís nèdeus, e en  lo VII dia sarà la festa del Senyor. 7  
Ex 13,8  en aquell dia e diràs: “Aquest és  lo dia que féu nostre Senyor a mi com  
Ex 13,10 cosa tu guardaràs en aquesta manera  lo fur aquest en son temps, d’any en any. 
Ex 13,13  mascle consegreràs al Senyor. 13 E  lo primer nat de l’assa muderàs per  
Ex 13,15  yo sacrifich a nostro Senyor tot  lo mascle que obre vullva, e tots los  
Ex 13,17  [*]. 17 E com Farahó hagués jaquit  lo poble, nostra Senyor no’ls manà per la 
Ex 13,22  la colona del foch de nit, devant  lo poble d’Israell. 14,Tit Capítol XIIII  
Ex 14,4  los han closos.”, 4 E yo andurayré  lo cor d’aquells per ço que vos  
Ex 14,4  e sebran los agepcians que yo són  lo Senyor. E feren-ho axí. 5 E fou  
Ex 14,5  d’Iraell fugia, e fou trastornat  lo cor de Farahó e dells serfs d’aquel  
Ex 14,5 Farahó e dells serfs d’aquel sobra  lo poble, e dix: –Què volen fer, ne què  
Ex 14,6  6 E mès-sa en carera, e pres tot  lo pobla ab si, 7 e manà ab si DC caretes  
Ex 14,8 lla host. 8 E anduraý nostra Senyor  lo cor de Farahó, rey de Agipta, e pasaguí 
Ex 14,11  Agipta? ¿Per ço som nós amanats en  lo desert, per morir? Per què has volgut  
Ex 14,12  millor servir a ells que morir en  lo desert. 13 E dix Moysèn al poble: –No  
Ex 14,17 Mar Roja en sech. 17 E yo andurayré  lo cor de Farahó e dells agepcians per ço  
Ex 14,21 stenés la mà sobra la mar, manà Déu  lo vent fort bufant que bufàs tota la nit, 
Ex 14,31  Déu conbatuts contra aquells. Tamé  lo poble nostre Senyor [*]. 15,Tit Capítol 
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Ex 15,1  car ell ha gitat en la mar  lo cavall ab son cavalcador. 2 La mia  
Ex 15,2  Ell és mon Déu, e yo glorificaré  lo Déu de mon para, e yo axalçaré ell. 3  
Ex 15,9  ànima serà enriqueïda. Yo trauré  lo meu coltell e la mia mà los auciurà.»  
Ex 15,10  la mia mà los auciurà.» 10 Senyor,  lo teu sparit és vengut, e la mar los ha  
Ex 15,13  en la tua misericòrdia en  lo poble que remist, e aportest aquell en  
Ex 15,13  aquell en la tua fortalesa, en  lo teu sant habitacle. 14 E los pobles  
Ex 15,20 mar. 20 E pres Mariam, sor de Aron,  lo temboret en la mà, e profetitzà. Axíran 
Ex 15,21  cor ell ha gitat en la mar  lo cavall e lo cavallcador. 22 E féu  
Ex 15,21 ell ha gitat en la mar lo cavall e  lo cavallcador. 22 E féu partir Moysèn e  
Ex 15,22  la Mar Roja, e intràran-se’n en  lo desert de Sur, e anàran III dies per lo 
Ex 15,22  de Sur, e anàran III dies per  lo desert, e no trobàran ayguas. 23 E  
Ex 15,24 ço com éran amargoses. 24 E murmurà  lo poble contra Moysèn dient: –Què beurem? 
Ex 15,25 Senyor, e ell mostrà a ell un fust;  lo quall com l’hach mès en les ayguas,  
Ex 15,26 la malesa que mis en Agipta. Yo són  lo Senyor salvador teu. 27 E venguéran en  
Ex 16,1 la multitut dels fills d’Iraell en  lo desert de Sín, lo quall és entre Helim  
Ex 16,1  d’Iraell en lo desert de Sín,  lo quall és entre Helim e Synaý, en lo XV  
Ex 16,1 lo quall és entre Helim e Synaý, en  lo XV dia del mes aprés que fóran axits de 
Ex 16,2  contra Moysèn e contra Aron en  lo desert, 3 e diguéran [*]: –Més amàram  
Ex 16,4 yo plouré a vós pa del cel, e axirà  lo poble e cullir-n’ha cascú segons que 
Ex 16,5  si algú irà en ma ley o no. 5 E en  lo die VI colían-na II tants de asò que  
Ex 16,7  de nostre Senyor, car ell oyí  lo vostro marmurament contra lo Senyor. E  
Ex 16,7  oyí lo vostro marmurament contra  lo Senyor. E nós, ¿qui som, que mermurats  
Ex 16,8  –Nostre Senyor derà a vós en  lo vespra carn, e’l matí pa en  
Ex 16,8  ell, [*] car no és contra nós  lo [*] mermurament mes contra’ll Senyor.  
Ex 16,9  fills de Israell: “Pujats devant  lo Senyor, car ell ha oÿt lo vostre  
Ex 16,9  devant lo Senyor, car ell ha oÿt  lo vostre mermurament.” 10 Dementra  
Ex 16,10  10 Dementra parlava Aron a tot  lo ajustament dels fills d’Israell,  
Ex 16,10  fills d’Israell, reguardàran [*]  lo desert, e veus que lla glòria de nostra 
Ex 16,12  Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he oÿt  lo mermurament dels fills d’Israell.  
Ex 16,12  de pans, e sabrets que yo són  lo Senyor Déu vostro.” 13 E fou fet  
Ex 16,14  la fas de lla terra, e aparech en  lo desert una cosa manuda quax radona,  
Ex 16,15  què s’era. Dix Moysèn: –Aquest és  lo pa que us dóna lo Senyor per menjar. 16 
Ex 16,15  –Aquest és lo pa que us dóna  lo Senyor per menjar. 16 Aquesta és la  
Ex 16,16  un almut per cascun cap; sagons  lo nombra de les vostres ànimes que  
Ex 16,16  les vostres ànimes que habítan en  lo tabernacle, axí’n prenets. 17 E faéran 
Ex 16,21  21 Collían-na cascun d’ells per  lo matí sengles quarts, aytant com na  
Ex 16,21  master a lur obs, e com sa levava  lo sol, fonia’s. 22 E en lo dia VIª  
Ex 16,22 sa levava lo sol, fonia’s. 22 E en  lo dia VIª collían-na dos tants [*]. E  
Ex 16,26 açò no trobarets vuy al camp. 26 En  lo VI dia ne colits; lo VII és repòs de  
Ex 16,26 al camp. 26 En lo VI dia ne colits;  lo VII és repòs de nostre Senyor, e per  
Ex 16,27 amor de ço no trobarets. 27 E vench  lo VII dia, e axíran del poble per ço que  
Ex 16,28  –¿Entrò a quant no volran guardar  lo meu manament ne la lig? 29 Vejats, cor  
Ex 16,29  cor Déu dóna a vós [*] doblament  lo menjar en lo VIª dia. Romangue cascú de 
Ex 16,29  a vós [*] doblament lo menjar en  lo VIª dia. Romangue cascú de vós ab si  
Ex 16,29  e nangú no isque de son loch en  lo dia VII. 30 [*] 31 E apellà la casa de  
Ex 16,31  [*] 31 E apellà la casa de Israell  lo nom d’aquell magna, per ço com era  
Ex 16,32  generacions per ço que conèguan  lo pa que fiu menjar a vós en lo desert  
Ex 16,32  lo pa que fiu menjar a vós en  lo desert com vos haguí gitats de terra d’ 
Ex 16,34 Moysèn, e posà aquell a reservar en  lo tabernacle. 35 Los fills d’Iraell  
Ex 16,36  les fins a la terra de Canan. 36 E  lo almut ab què mesuràran la magna era de  
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Ex 17,1  de Déu, e posàran en Rabidim, en  lo qual loch no havia aygua que bagués lo  
Ex 17,1 qual loch no havia aygua que bagués  lo poble. 2 E pledejà lo poble a Moysèn  
Ex 17,2  que bagués lo poble. 2 E pledejà  lo poble a Moysèn [*]. E dix [*] Moysèn:  
Ex 17,3  què temptàs Déu? 3 E sedejà aquí  lo poble per aygua, e [*] diguéran: –Per  
Ex 17,5 Déu a Moysèn: –Cuyta’t e vé devant  lo poble, e prin dells vells d’Iraell, e  
Ex 17,5  ta mà la vergua ab la qual farist  lo flum e vé. 6 E yo staré devant, aquí  
Ex 17,6  la pedra e’xirà aygua que beurà  lo poble. E féu-ho axí Moysèn devant los 
Ex 17,7  «És Déu ab nós o no?», apellà  lo nom de aquell loch «Temptament e barala 
Ex 17,10 E Moysèn e Aron e Hur pujàran sobre  lo cap dell coll. 11 E com Moysèn levava  
Ex 17,12 E fóran les sues mans elçades entrò  lo sol colguava. 13 Aflequí Josuè e  
Ex 17,14  –Escriu açò per remenbrança en  lo libre, e liure-lo en les orelles de  
Ex 17,14  remenbrança en lo libre, e liure- lo en les orelles de Josuè. Jo daliré la  
Ex 17,14  daliré la mamòria de Amalech sots  lo sel. 15 Adifichà Moysèn altar, e apellà 
Ex 17,15  15 Adifichà Moysèn altar, e apellà  lo nom de Déu «En mon axalçament», dient  
Ex 18,3  jaquida, 3 abdós de aquells fills,  lo qual un era apellat Jerson dient [*]:  
Ex 18,5  fills e ab la muller de Moysèn, en  lo desert, on era la posada prop del munt  
Ex 18,7  axí de casa e sobleguà e besà- lo, e saludàran-se ab peraules  
Ex 18,7  pacificables. Com fóran intrats en  lo tabernacle, 8 comptà Moysèn a son sogra 
Ex 18,8  [*] per amor de Israell, e tot  lo traball que era sdevengut a ells en lo  
Ex 18,8 traball que era sdevengut a ells en  lo camí, e com havia a ells desliurats  
Ex 18,11  [*]. 11 Ara conech que gran és  lo Senyor nostre sobre tots los déus [*].  
Ex 18,13  dia saÿa Moysèn per ço que jutgàs  lo poble. Astech lo poble devant Moysèn de 
Ex 18,13  per ço que jutgàs lo poble. Astech  lo poble devant Moysèn de matí stro al  
Ex 18,18  fas, 18 e en va te consumes, tu e  lo poble aquest que ab tu és. Ultra les  
Ex 18,20  20 e stablex homes que ansènyan  lo manament de Déu, e la manera del colre, 
Ex 18,21  fer. 21 Donchs, tria de tot  lo poble hòmens poderosos e temens Déu, en 
Ex 18,22  de deenes, 22 los qualls jútjan  lo poble tostemps, e les coses majors a  
Ex 18,23  23 E si tu fas açò, tu compleys  lo ministeri de Déu, [*] los seus  
Ex 18,25  25 Mosèn alegí barons [*] de tot  lo poble de Israell, e stablí-los  
Ex 18,26  e [*] deenes 26 que jutjàsan  lo poble tosttemps, e so que era molt greu 
Ex 19,1  19,Tit Capítol XVIIIIª 1 E en  lo mes terç de l’eximent d’Iraell de la  
Ex 19,1 d’Iraell de la terra de Agipta, en  lo dia aquest, venguéran en lo desert de  
Ex 19,1  en lo dia aquest, venguéran en  lo desert de Sinayí, 2 cor ells moguéran  
Ex 19,8 Déu que digués a ells. 8 Respòs tot  lo poble ensemps: –Tot ço que ha perlat  
Ex 19,9  de nuu per ço que m’oja perlar  lo poble ab tu e que crèguan ab tu  
Ex 19,11  vestadures, 11 e sien apellats en  lo dia terç, e [*] a ells en lo terç dia  
Ex 19,11  en lo dia terç, e [*] a ells en  lo terç dia sobre lo munt de Sinaý devant  
Ex 19,11  e [*] a ells en lo terç dia sobre  lo munt de Sinaý devant tot lo poble. 12 E 
Ex 19,11  sobre lo munt de Sinaý devant tot  lo poble. 12 E ordoneràs tot lo poble  
Ex 19,12  tot lo poble. 12 E ordoneràs tot  lo poble entorn. Diràs-los: “Guardats- 
Ex 19,15  15 dix-los: –Stats aparalats  lo terç dia, e no us acostets a vostres  
Ex 19,16  a vostres mullers. 16 E com fon  lo terç dia [*], els comensàran oyr trons  
Ex 19,16  e lamps, e la caliga era sobre  lo munt cobrint aquell. E fon oÿda veu  
Ex 19,16  de botzines per smeyar, e temé’s  lo poble [*]. 17 E féu exir Moysèn lo  
Ex 19,17  lo poble [*]. 17 E féu exir Moysèn  lo poble encontra Déu del loch de la  
Ex 19,18  a la raÿl del munt. 18 E tot  lo munt de Sinayí fumava per ço que  
Ex 19,18  Senyor sobra ell ab foch, e pujava  lo fum de aquell quax com a fum de fornal. 
Ex 19,20  a ell. 20 Devellà Déu sobra  lo munt de Sinaý, en la suminat del munt,  
Ex 19,20  del munt, e apellà Moysèn en  lo cap de aquell. Com aquell li  
Ex 19,21  a ell: –Devalla e testimonieja ab  lo poble que per ventura no’s  
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Ex 19,24  tu e Aron. E los sacerdots ne  lo poble no pàsan lostérmens ne púgan al  
Ex 20,2 les peraules aqu [*] dix: 2 –Yo són  lo Déu Senyor teu qui’t traguí de terra  
Ex 20,5  ells ne los colràs, car yo són  lo Senyor ton Déu, fort e jelós, qui vesit 
Ex 20,7  los meus menaments. 7 »No pendràs  lo nom del Senyor teu en va [*]. 8  
Ex 20,8  [*]. 8 »Remenbra’t que santifices  lo disapta. 9 VI dies obreràs e faràs tota 
Ex 20,10  e faràs tota la obra, 10 e’n  lo dia VII, que és lo disapta del Senyor  
Ex 20,10 la obra, 10 e’n lo dia VII, que és  lo disapta del Senyor ton Déu, reposaràs e 
Ex 20,11  VI dies són en los qualls Déu féu  lo cel e la terra e la mar e totes les  
Ex 20,11  les coses que hy són, e posà en  lo VIIª dia. Per amor de açò banaý Déu lo  
Ex 20,11 VIIª dia. Per amor de açò banaý Déu  lo dia del disapta e santifichà. 12  
Ex 20,18 ne son bou ne son asa [*]. 18 E tot  lo poble oÿa les veus e vaÿa los lamps e  
Ex 20,18  e oÿa la veu de la botzina e vaÿa  lo munt fumar, e per açò, de paor,  
Ex 20,21  en vós e que no pequets. 21 Estech  lo poble de luny, e Moysèn se acostà a la  
Ex 21,2  VI anys servescha a tu, e’n  lo VII any axirà franch de grat. 3 E ab  
Ex 21,5  cabal ab son vestit. 5 E si dirà  lo serf: “Yo am nostre senyor e ma muller  
Ex 21,6  6 ofira son senyor a ell devant  lo jutge, e acost-se a la porta [*], e  
Ex 21,7  e sa serventa, no axirà axí com  lo serf ha costumat de axir; 8 mas si  
Ex 21,10  e sos vastiments, e no li nech  lo preu de sa nadea. 11 E si no farà  
Ex 21,12  12 »E qui farà hom per voler- lo auciura, muyra. 13 E aquell que no serà 
Ex 21,13  sues mans, meta’l hom en loch en  lo qual no degua fugir. 14 E si algú  
Ex 21,14  e’ll persaguex, de dins mon altar  lo deus pendra per ço que muyra. 15 »E qui 
Ex 21,22 sertes tangut és del dan aytant com  lo marit d’ella stimarà e los àrbitres ho 
Ex 21,28  28 »E si bou ferrà hom o fembra ab  lo corn e moran, sia alepidat lo bou e no  
Ex 21,28  ab lo corn e moran, sia alepidat  lo bou e no sien menjades les sues carns,  
Ex 21,28  no sien menjades les sues carns, e  lo senyor del bou serà quiti de açò; 29  
Ex 21,29  bou serà quiti de açò; 29 mas si  lo bou haurà costumat de farir hir o ara  
Ex 21,29  e ell auciurà homa o fembra,  lo bou sia alepidat; e son senyor, si ho  
Ex 21,31 E si fill o filla serà scornada per  lo bou, semblant matex santència. 32 E si  
Ex 21,32  son senyor XXX sicles d’argent, e  lo bou sia alepidat ab pedras. 33 E si  
Ex 21,34  e a’quella caurà bou o assa, 34  lo senyor de lla sisterna pach lo preu de  
Ex 21,34  34 lo senyor de lla sisterna pach  lo preu de aquella bèstia que hy serà  
Ex 21,35 sia d’altri, e aquell morrà, vènan  lo bou aquell e depertèscan entra si [*].  
Ex 21,36  son senyor, sertes ell deu smanar  lo bou, e lo bou mort sia seu. 22,Tit  
Ex 21,36  sertes ell deu smanar lo bou, e  lo bou mort sia seu. 22,Tit Capítol XXI 1  
Ex 22,2  una ovella. 2 E si serà sobreprès  lo ladra en la casa, e pendrà aquí nafra  
Ex 22,2  e pendrà aquí nafra [*] muyra;  lo faridor no és tangut de lla sanch de  
Ex 22,3 sanch de aquell. 3 Mas si sarà axit  lo sol e s’esdevendrà açò que faça homey, 
Ex 22,3  E si serà pres aquell que ferà  lo furt e no ha de què ho reta, ell deu  
Ex 22,6  [*], sertes aquell que ha mès  lo foch smena lo dan. 7 »E si algun  
Ex 22,6  aquell que ha mès lo foch smena  lo dan. 7 »E si algun comenarà a son amich 
Ex 22,7 guarda e li serà enblat de casa, si  lo ladra serrà trobat, deu-ne smenar II  
Ex 22,8  II tans; 8 e si no serà atrobat  lo ladra, acostar-se-ha lo senyor de  
Ex 22,8 atrobat lo ladra, acostar-se-ha  lo senyor de lla casa al jutge e jurarà  
Ex 22,9  o en vestiments, [*] digua devant  lo jutge, [*] veja la rahó de abdossos, e  
Ex 22,9 rahó de abdossos, e aquell qui dirà  lo jutja smenerà II tants a son companyó.  
Ex 22,17  dot e pendrà per muller. 17 E si  lo para d’ela no la hy volia donar per  
Ex 22,17  deu-li donar la moneda del dot  lo qual ha costumat de pendra les verges.  
Ex 22,28 »No diràs mal de Déu ne no malayràs  lo príncep del poble. 29 »Tots los delmes  
Ex 22,30  VII dies serà ab sa mara, e  lo VIII dia retràs a mi aquell. 31 »Hòmens 
Ex 23,7  -li-has [*]. »6 [*] 7 [*] E  lo sant ne lo just no auciuràs, car yo són 
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Ex 23,7  has [*]. »6 [*] 7 [*] E lo sant ne  lo just no auciuràs, car yo són contrari  
Ex 23,11  ta terra e ajustaràs ton splet; 11  lo VII any [*] lexeràs reposar per ço que  
Ex 23,12  oliver. 12 »VI dies obreràs, e’n  lo VII ceseràs, per so que repòsan tos  
Ex 23,15  alís, axí com mané a tu en  lo temps del mes de meses com axist de  
Ex 23,17 l’any aparrà tot mascle teu devant  lo Senyor ton Déu. 18 »No degoleràs sobra  
Ex 23,18  ton Déu. 18 »No degoleràs sobra  lo levat la sanch de mon sacrifici. No  
Ex 23,18 sanch de mon sacrifici. No romendrà  lo grex de la mia festa entrò al matí. 19  
Ex 23,20  de sa mara. 20 »Vet que yo tremet  lo meu àngel que vaga ab tu e que’t guart 
Ex 23,20 ·t guart en la via, e que’t men en  lo loch que t’apella. 21 Guarda ell e ou  
Ex 23,21  vostres culpas com peccarets, e és  lo meu nom en aquell. 22 Car si ohiràs la  
Ex 23,25  los destroviràs [*]. 25 Servirets  lo Senyor, Déu vostre, per ço que yo  
Ex 23,26  en la tue terra, e compliré  lo nombre de tos dies. 27 »E la mia terror 
Ex 23,27  enviaré devant tu, e auciuré tot  lo poble al qual tu entreràs, e tots tos  
Ex 24,2  e aquells no s’hi acostaran, ne  lo poble no hy pug ab ell. 3 E vench  
Ex 24,3  e encara los juýs, e respòs encara  lo poble, tots a [*] veu: –Totes les  
Ex 24,7  buydà sobra l’altar. 7 E pres  lo libre dell fermament, e legí’ll devant 
Ex 24,7  dell fermament, e legí’ll devant  lo pobla, los qualls diguéran: –Tot so que 
Ex 24,8 havia reservada e scampà-la sobra  lo poble e dix: –Aquesta és la sanch del  
Ex 24,10  dells vells d’Israell, 10 e véran  lo Senyor de Israell, e sots lo peu d’  
Ex 24,10  véran lo Senyor de Israell, e sots  lo peu d’aquell quax obres de pedres de  
Ex 24,12  Senyor a Moysèn: –Puja a mi en  lo munt e stà aquí, e donaré a tu II  
Ex 24,13  d’aquell, e pujà Moysèn en  lo munt de Déu, 14 e dix als vells:  
Ex 24,16  cobrí ell la nuu per VI dies, e en  lo VIIª dia cridà Moysèn d’enmig de la  
Ex 24,18  Moysèn enmig de lla nuu e pujà en  lo munt, e stech aquí XL dies e XL nits.  
Ex 25,7  per adornar ephot e encara  lo recional. 8 E faran a mi santuari e  
Ex 25,16  d’ells. 16 E posaràs en la arqua  lo testament que yo daré a tu. 17 »E feràs 
Ex 25,21  la arqua. 21 En la qual poseràs  lo testament que yo daré a tu ab la  
Ex 25,30  pur. 30 E posaràs sobre ell altar  lo pa de proposició devant mi tostemps. 31 
Ex 25,37  làntias e posaràs aquelles sobre  lo canalobra per so que iŀlumínan sobra la 
Ex 25,39  sien en pes de un quintar, tot  lo pes del canalobra; e tots aquests  
Ex 25,40  l’exemplar que és a tu mostrat en  lo munt. 26,Tit Capítol XXV 1 »En lo  
Ex 26,1  lo munt. 26,Tit Capítol XXV 1 »En  lo tabernacle feràs axí X cortines de li  
Ex 26,7  de pèl de cabra, a obs de cobrir  lo tabernacle, XII cortines, 8 la una de  
Ex 26,9  sisena sia doblegada e stigua en  lo treginat de la tenda, en lo front.  
Ex 26,9  en lo treginat de la tenda, en  lo front. 10-13 [*] 14 [*] e  
Ex 26,15 15 »E feràs les taules stant devant  lo tabernacle de fust de satim, 16 de  
Ex 26,18  18 les quals deven éser vint en  lo lats del migjorn. 19 E feràs XL  
Ex 26,20  taulla e en cada angle. 20 E en  lo lats sagon del tabernacla que guarda  
Ex 26,30  de lata d’or. 30 E axequaràs  lo tabernacle sagons lo axemplar que a tu  
Ex 26,30 30 E axequaràs lo tabernacle sagons  lo axemplar que a tu fo mostrat en lo  
Ex 26,30  lo axemplar que a tu fo mostrat en  lo munt. 31 »E faràs cobriment de blau, de 
Ex 26,32  e bella, veyrada, contexta, 32  lo qual cobriment penjaràs devant IIII  
Ex 26,33 dapartirà entre la santadat e entre  lo sant [*]. 34 »[*] primer sobre l’arqua 
Ex 26,35  primer sobre l’arqua [*] 35 [*] e  lo canalobre andret de la taulla en lo  
Ex 26,35 lo canalobre andret de la taulla en  lo lats del tabernacle devers migjorn, e  
Ex 26,36  de la tenda, per on hom entra en  lo tabernacle, de blau e de porpra, de  
Ex 27,1  XXVI 1 »E feràs altar de satim,  lo qual haurà V colzos de lonch e V d’  
Ex 27,8  de dintra feràs ell, axí com en  lo munt te fou mostrat. 9 »E feràs plaça o 
Ex 27,11  argent. 11 E semblantment haurà en  lo lats de tremuntana una cortina de C  
Ex 27,12  congoyiments d’ergent. 12 E en  lo lats de la cort que guardarà devers  
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Ex 27,18  a fonaments, seran d’aram. 18 E  lo palau haurà de longuesa C colzes, d’  
Ex 27,21  de aquell crem [*] tostemps 21 en  lo tabernacle del testament, fora de la  
Ex 27,21  de la clausta que és penjada sobra  lo testament. Iŀlumineran ella Aron e sos  
Ex 28,5  com a cecerdots. 5 E ells pendran  lo drap de collor [*] vermella [*] de li  
Ex 28,6  [*] de li tortís, 6 e feran  lo ephot de color de drap d’aur e de  
Ex 28,29  los noms dels fills d’Israell en  lo hossen del juý sobra son pits com  
Ex 28,29  juý sobra son pits com entrerà en  lo santuari, en remenbrança devant Déu  
Ex 28,30  Déu enpertostemps. 30 E posaràs en  lo hossen los juýs de doctrina e de  
Ex 28,30  doctrina e de veritat que seran en  lo pits d’Aron com entrerà devant nostre  
Ex 28,30  los juýs dels ffills de Israell en  lo pits devant nostre Senyor tostemps. 31  
Ex 28,32  32 enmig loch de la quall serà  lo cabès, e antorn serà d’ell com a ora  
Ex 28,35  oÿt son so com intrerà e axirà en  lo santuari devant nostre Senyor, e no  
Ex 28,38  sobraposada a la sàvana 38 sobra  lo front de Aron, e portarà les iniquitats 
Ex 28,38  E serà la landa tostemps en  lo seu front per ço que nostra Senyor sa  
Ex 28,43  Aron e sos fills con intraran en  lo tabernacle del testamén e con se  
Ex 28,43 a l’altar per ço que aminístran en  lo santuari, per ço que en iniquitat de la 
Ex 29,3  en un canastel, e oferàs-ho; e  lo vadell e los II moltons. 4 Presentaràs  
Ex 29,5 a ells en aygües. 5 E aduràs a Aron  lo vastiment, ço és, la gonella de li e lo 
Ex 29,5  ço és, la gonella de li e  lo pali de ephot e l’hosen, †e adobaràs  
Ex 29,10  les mans de aquell, 10 acostaràs  lo vadel devant lo tabernacle del  
Ex 29,10  10 acostaràs lo vadel devant  lo tabernacle del testament, e Aron e sos  
Ex 29,10  e sos fills posaran les mans sobra  lo cap de aquell. 11 E degoleràs aquell  
Ex 29,12  del vadell, e posar-n’has sobra  lo corn de l’altar ab lo teu dit, e lo  
Ex 29,12 n’has sobra lo corn de l’altar ab  lo teu dit, e lo romanent de la sanch  
Ex 29,12  corn de l’altar ab lo teu dit, e  lo romanent de la sanch gitaràs prop dels  
Ex 29,13  del tabernacle. 13 E pendràs tot  lo grex que cobra los budells, e la  
Ex 29,13  budells, e la ratalla del fetge, e  lo grex de ambdosos los renyons, e d’  
Ex 29,13  renyons, e d’aquests perfumeràs  lo tabernacle; 14 e la carn, emperò, del  
Ex 29,14 14 e la carn, emperò, del vadell, e  lo cuyr e la femta e totes ses menudalles  
Ex 29,15  Aron e sos fills pòsan la mà sobre  lo cap de aquell, 16 e degollar-l’has.  
Ex 29,17  l’altar, 17 e puys desmenbreràs  lo moltó de tots sos menbres, e leveràs  
Ex 29,18  [*] sobra son cap, 18 e oferàs tot  lo moltó ab encens sobre l’altar. Oferta  
Ex 29,26  car oferta d’ell és. 26 Pendràs  lo pits del moltó, lo qual és alsat a  
Ex 29,26  és. 26 Pendràs lo pits del moltó,  lo qual és alsat a Aron, e santificaràs  
Ex 29,30  de sos fills qui entreran en  lo tabernacla del testament [*]. 31 »[*]  
Ex 29,33  33 per ço que sia agradable  lo sacrifici e que santifícan la oferta de 
Ex 29,34 e dels pans entrò al matí, cremeràs  lo romenent ab foch, car altres no’n  
Ex 29,36  les mans d’aquells, 36 e  lo vadell per peccat [*]. 37 VII dies  
Ex 29,41 oferàs al vespra, axí com faÿst per  lo matí, e feràs les ofertes, segons les  
Ex 29,42  devant nostre Senyor, on ara sabs  lo loch on yo parlaré a tu. 43 E aquí  
Ex 29,46  Déu d’éls, 46 e sebran que yo són  lo Senyor Déu d’ells, que adugí ells de  
Ex 29,46  so que stigués entre ells. Yo só  lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol  
Ex 30,4  entorn 4 e II anelles d’aur sots  lo sercle per cascun lats per ço que per  
Ex 30,6  ell devant, l’altar contra  lo vell e lo cobriment que pénjan devant  
Ex 30,6  devant, l’altar contra lo vell e  lo cobriment que pénjan devant l’arqua  
Ex 30,7  ell de odor suau, perfumerà per  lo matí; quant pendrà les lantes encendrà  
Ex 30,10 trampament. 10 E pregarà Aron sobre  lo corn d’aquell una veguada l’any, en  
Ex 30,14  que hauran de XX anys amunt donerà  lo preu tot a nostre Senyor. 15 Lo rich no 
Ex 30,15  15 Lo rich no muntiplicarà ne  lo pobre no minvarà. 16 E tota la moneda  
Ex 30,18  per levar, e posaràs aquell entre  lo testimoni del tabernacle e altar. E  
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Ex 31,2  que yo apelle per nom Besechel,  lo fill de Urí, nét de Hur, de trip de  
Ex 31,7 les coses que yo he menades a tu: 7  lo tabernacle de amistança e la arqua del  
Ex 31,9  e tots los vaxells, e’l pitxer e  lo bací, 10 e les vestadures sues santes  
Ex 31,10  10 e les vestadures sues santes en  lo ministre Aron sacerdot e sos fills per  
Ex 31,15  15 VI dias farets vostres obres;  lo VII dia, que és disapta, és repòs sant  
Ex 31,16  16 Guarden los fills d’Israell  lo disapta e colguen aquell en lurs  
Ex 31,17  car en VI dies féu Déu  lo cel e la terra, e en lo VII sessà de la 
Ex 31,17  féu Déu lo cel e la terra, e en  lo VII sessà de la sua obra.” 18 Donà  
Ex 31,18 sua obra.” 18 Donà nostre Senyor an  lo munt de Sinaý a Moysès, com hach  
Ex 32,1 de Déu. 32,Tit Capítol XXXI 1 E viu  lo poble que masa se tardava Moysèn a  
Ex 32,3 vostres filles. 3 E faéran-ho axí  lo poble aportàran les oralleres a Aron. 4 
Ex 32,6  hòsties pacificables, e asech-sa  lo poble a menjar e a beura, e levàran-  
Ex 32,7  a Moysèn e dix: –Vé e devalla, car  lo teu poble ha peccat, lo quall adugist  
Ex 32,7  car lo teu poble ha peccat,  lo quall adugist de terra de Agipta, 8 e  
Ex 32,11  la tua ira contra ton poble,  lo qual has tret de terra de Agipta en  
Ex 32,14 aconortà’s nostre Senyor, e no féu  lo mal que havia perlat [*]. 15 E tornant, 
Ex 32,17  mà de nostre Senyor. 17 Oyí Josuè  lo brogit dell poble. Dix a Moysèn: –Crits 
Ex 32,19  sa acostàs a lla posada, ell viu  lo vadell e los bals, e fo molt irat, e  
Ex 32,20  al peu dell munt. 20 E pres  lo vadell que havían fet e cremà’l en  
Ex 32,20  fet e cremà’l en foch e molch- lo entrò que fou ben manut. Escampà-lo  
Ex 32,20  entrò que fou ben manut. Escampà- lo sobre les ayguas e donà-les a beura  
Ex 32,22  22 Ell respòs: –No s’iresqua  lo senyor meu. Tu coneys bé aquest poble,  
Ex 32,24  diguí: “Aportau or.” E adugéran- lo a mi, e yo gití aquell en lo foch, e  
Ex 32,24  -lo a mi, e yo gití aquell en  lo foch, e axí’n aquest vadell. 25 Viu  
Ex 32,25 ’n aquest vadell. 25 Viu Moysès que  lo poble era despulat, per ço cor los  
Ex 32,25  gran lageza, per la qual cosa ell  lo costituí nuu entre los stranys, (per ço 
Ex 32,27 de Leví, 27 als quals dix: –Açò diu  lo Senyor Déu d’Israell: “L’home posa  
Ex 32,34  poble ço que he dit a tu: Vet que  lo meu àngell irà devant tu, e yo en lo  
Ex 32,34  meu àngell irà devant tu, e yo en  lo dia de mon revidar vasitaré aquest  
Ex 32,35  en ells. 35 E farí nostre Senyor  lo poble per rahó del vadell que féu Aron. 
Ex 33,1  –Vé, devala de aquest loch, tu e  lo teu poble que traguist de terra de  
Ex 33,2 aquella.” 2 Dar-t’he per guiador  lo meu àngel per ço que gite’n los  
Ex 33,4  no destrovís tu en la via. 4 E ohí  lo poble le paraula mala aquesta, e  
Ex 33,5  fills d’Israell. Digues-los que  lo poble és de dura servitut. Una veguada  
Ex 33,5  ab tu e deliré a tu. Ja ara depòs  lo teu ornament per ço que sàpia què faré  
Ex 33,6  fills d’Israell lur ornament en  lo munt de Horep. 7 E Moysèn pres son  
Ex 33,7  Moysèn pres son tabernacle e tes- lo defora la posada, e apellà lo nom de  
Ex 33,7 tes-lo defora la posada, e apellà  lo nom de aquell «tabernacle de la  
Ex 33,8  defora de la posada, levava’s tot  lo poble e stava cascú a lla porta de son  
Ex 33,9  de sa tenda. 9 E ell entrat en  lo tabernacla del testament, develava una  
Ex 33,10  que colona de nuu stava devant  lo tabernacle. E stàvan ells aquí e  
Ex 33,19 –Yo mostraré tot bé a tu, e apalaré  lo nom de nostre Senyor devant tu, e yo  
Ex 33,21  21 Altra veguada dix: –Vet así és  lo loch ab mi, e staràs sobra la pedra, 22 
Ex 34,2  tranquist. 2 E stà aperallat per  lo matí per ço que puges mantinent en lo  
Ex 34,2  matí per ço que puges mantinent en  lo munt [*]. Staràs ab mi en sobiranesa  
Ex 34,4  éran, e levà’s da nits, e pujà en  lo munt de Sinayí, axí com li havia menat  
Ex 34,10  nengunes gents, per ço que detriu  lo poble aquest enmig del qual est [*]. 11 
Ex 34,14  strany. Nostre Senyor és celós, e  lo nom d’ell és Déu sacrificador. 15 No  
Ex 34,18  l’alís, axí com mané a tu en  lo temps del mes de la spigua, car en  
Ex 34,20  bous com de ovelles serà meu. 20 E  lo primer nat de l’assa reembràs per  
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Ex 34,20  reembràs per ovelles, e si no darà  lo preu per aquell, serà ocís. Lo primer  
Ex 34,21  mi buyt. 21 »VI dies obreràs, e’n  lo VII posaràs [*]. 22 »E feràs a tu la  
Ex 34,23 l’any aperrà tot mascle teu devant  lo Senyor Déu totpoderós, Senyor d’  
Ex 34,30  perlat ab nostre Senyor. 30 E com  lo véran Aron e als fills d’Israell ab la 
Ex 34,32 manà tot ço que havia oÿt de Déu en  lo munt de Sinaý. 33 E com hach complides  
Ex 34,34 E com perlava ab nostre Senyor, ell  lo’s levava, e com axia devant ell, ell  
Ex 34,34  levava, e com axia devant ell, ell  lo hi tornava, e puys perlava ab los fills 
Ex 35,3  en tots los vostros habitacles en  lo dia dell disapta.” 4 Dix Moysèn a tota  
Ex 35,9 unicle e pedres precioses a adornar  lo hossen e l’ephot. 10 »E qualquequal  
Ex 35,11  Senyor ha menat, 11 ço és a saber,  lo tabernacle e sa tenda, son cubertor e  
Ex 35,14  e los pans de proposició, 14 e  lo canalobra de lla lumanària [*], 15 e la 
Ex 35,15 dels perfums [*] de ll’odorament e  lo cobertor de lla porta a la porta del  
Ex 35,16  de l’aram e ses perxes [*], e  lo pitxell e lo bací, 17 e les cortines de 
Ex 35,16  e ses perxes [*], e lo pitxell e  lo bací, 17 e les cortines de la cort, e  
Ex 35,17 cort, e ses colones e sos pilars, e  lo cobertor del pilar del portal de lla  
Ex 35,19 de li a servitut de lla santedat, e  lo drap de la santedat a Aron, al primer,  
Ex 35,27  pedres de unicle e perles demunt  lo mitra e la casulla, 28 e coses ben  
Ex 35,30  –Veus que nostre Senyor ha apallat  lo nom de Balehel, fill de Urí, nét de  
Ex 35,34 éser trobat en farer 34 ha donat en  lo seu cor. E Holiap, fill de Ahisamech,  
Ex 36,1  fer obra de ferre, aquella que’n  lo santuari fos nacesari, axí com nostre  
Ex 36,3  sa comensàs de fer, tot dia vania  lo poble per lo matí e ofaríran lurs vos e 
Ex 36,3  de fer, tot dia vania lo poble per  lo matí e ofaríran lurs vos e lurs  
Ex 36,5  5 a Moysèn e diguéran: –Més ofer  lo poble que no’ns és nesesari. 6 E dix  
Ex 36,14 de pèlls de cabres per cobrir sobra  lo treginat del tabernacle, 15 e havia  
Ex 37,24  ansancers d’aur net. 24 E pesava  lo canalobra ab totes ses aÿnes d’aur net 
Ex 38,7  mès les perxes en los anells sobre  lo lats de lla ara per portar l’altar. E  
Ex 38,8  de taules, e dintra vach. 8 E féu  lo pitxer e lo bací d’aram dels spills de 
Ex 38,8  e dintra vach. 8 E féu lo pitxer e  lo bací d’aram dels spills de les fembres 
Ex 38,12  ab lurs fonaments d’aram, e  lo cap de lles colones éran [*] d’argent. 
Ex 38,22  Hur, del trip de Judà, complí per  lo menament de Moysèn, axí com Déu havia  
Ex 38,26 santuari e la intrada, a on penjava  lo vel de la clausta. 27 E foren fets C  
Ex 38,30  del testimoni, e l’altar ab  lo crivell de l’aram e ab tots los vaxels 
Ex 39,1  quals portàs com adminestrarà en  lo santuari, axí com manà nostre Senyor a  
Ex 39,2  nostre Senyor a Moysèn. 2 E féu  lo ephot [*], de blau e de porpra e de  
Ex 39,8 féu l’hossen de obra noble axí com  lo ephot, de aur, blau e de porpra e de  
Ex 39,10  tires pedres precioses en ell. En  lo primer vers eren sàrdius [*], 11 [*] 12 
Ex 39,12 vers eren sàrdius [*], 11 [*] 12 en  lo terç, ligírius, àchates e ametistes; 13 
Ex 39,13  àchates e ametistes; 13 en  lo quart, crisòlits e onicles e beriŀles;  
Ex 39,15 cascú per son nom. 15 E feren sobre  lo hosen cadenes d’aur net en doble, 16 e 
Ex 39,18  spatles devall, e junýan-sa ab  lo ephot, e axí era en cascun musclo. 19 E 
Ex 39,19 los II anells de l’hossen, axí que  lo hossen no’s podia moura. E fou fet axí 
Ex 39,21  capulla en la sobirana part contra  lo mig, e havia orlla entorn per ço que no 
Ex 39,30  30 Strangué ella ab fill blau ab  lo mitra, axí com manà nostre Senyor a  
Ex 39,35  [*] 35 [*] e totes ses aÿnes e  lo pa de proposició, 36 e lo canalobra e  
Ex 39,36  aÿnes e lo pa de proposició, 36 e  lo canalobra e les lantes e totes les  
Ex 39,38 aur, e l’oli de untadura [*], 38 e  lo cobertor del portal, 39 e l’altar de  
Ex 39,39  e ses perxes e totes ses aÿnes, e  lo pitxer e lo basí, e les cortines de la  
Ex 39,39  e totes ses aÿnes, e lo pitxer e  lo basí, e les cortines de la cort e ses  
Ex 39,40  e ses colones e sos pilars, 40 e  lo cubertor de la cort e ses staques e ses 
Ex 40,2 nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –En  lo primer mes e en lo primer dia del mes,  
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Ex 40,2  dient: 2 –En lo primer mes e en  lo primer dia del mes, dreceràs lo  
Ex 40,2  en lo primer dia del mes, dreceràs  lo tabernacle del testament. 3 E posaràs  
Ex 40,3  la archa e posaràs devant aquella  lo vell. 4 E aduràs aquí [*] taulla e  
Ex 40,4  coses que’t són manades. E  lo canalobra sterà ab les sues lànteas  
Ex 40,5  l’arqua del testimoni. E metràs  lo cubertor del portall en lo tabernacle.  
Ex 40,5 E metràs lo cubertor del portall en  lo tabernacle. 6 E devant aquell posaràs  
Ex 40,7  altar de l’holocaust. 7 E metràs  lo pitxer entre l’altar e lo tabernacle;  
Ex 40,7 E metràs lo pitxer entre l’altar e  lo tabernacle; omplir-l’has d’aygua. 8 
Ex 40,9 e la plaça de aquella. 9 »E pendràs  lo untament de l’oli e untaràs lo  
Ex 40,9  lo untament de l’oli e untaràs  lo tabernacle ab los seus vaxells per ço  
Ex 40,19  tabernacla, e penjà devant aquella  lo vell per ço que pogués oyr la visió de  
Ex 40,24  24 E posà l’altar de ll’aur sots  lo traginat dell testimoni, devant lo vell 
Ex 40,24  lo traginat dell testimoni, devant  lo vell de la clausta, 25 e perfumà sobra  
Ex 40,26 Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor en  lo portal, en l’antrament del tabernacle, 
Ex 40,27  27 e l’altar de l’holocaust en  lo vestiari del testimoni. E ofaríran en  
Ex 40,28  Senyor Déu havia manat. 28 E mès  lo pitxell, e stec ple de aygua en lo  
Ex 40,28  lo pitxell, e stec ple de aygua en  lo tabernacla del testimoni prop de l’  
Ex 40,30  e sos peus 30 com intràran dejús  lo traginat de la covinença e pujàran a l’ 
Ex 40,31 manà nostre Senyor. 31 E fou dreçat  lo palau entorn del tabernacla, e l’altar 
Ex 40,32  fóran complides, 32 la nuu cobrí  lo tabernacla del testimoni, e la glòria  
Ex 40,36 36 E la nuu de nostre Senyor cobria  lo tabernacle de jorn, e de nits lo cobria 
Ex 40,36  lo tabernacle de jorn, e de nits  lo cobria foch, vaent lo poble de Israell  
Ex 40,36  e de nits lo cobria foch, vaent  lo poble de Israell per totes lurs  
Ex Expl  totes lurs mogudes. Expl Ací fenex  lo segon libre, de Èxodus. Lv Inc Comença  
Lv Inc  libre, de Èxodus. Lv Inc Comença  lo terç libre de Moysèn, que és apellat  
Lv Inc de Moysèn, que és apellat Levítich,  lo qual apéllan los jueus Vaycrà. 1,Tit  
Lv 1,3  oferena [*] de bous, oferrà a mi  lo mascle net, devant la porta del  
Lv 1,4  Senyor; 4 e posarà la mà sobra  lo cap de l’holocaust, e serà pus  
Lv 1,5 a ell pus profitabla. 5 E degoleran  lo vadell devant nostre Senyor, e ofariran 
Lv 1,6  la porta del tabernacle. 6 E com  lo holocaust serà scorxat e serà slomat de 
Lv 1,8  seran demunt ordonats, enperò  lo cap e tot ço de dins, axí com la  
Lv 1,9  bé levats en aygua; e posarà açò  lo sacerdot en holocaust, car açò és suau  
Lv 1,10  holocaust sia de I any, e ofíran- lo sens màcula, 11 e sia degolat al lats  
Lv 1,12  12 e depertèscan los menbres e  lo cap e sa frexura, e pòsan-ho sobra la 
Lv 1,12 sobra la lenya en guisa que ho crem  lo foch; 13 enperò los budels e los peus  
Lv 1,15 sacerdots a l’altar, e torcen-li  lo coll axí que sia trenquat lo cuyr, e  
Lv 1,15  -li lo coll axí que sia trenquat  lo cuyr, e lexen decórer la sanch sobra  
Lv 1,16  [*] la part de l’ara, 16 e gítan  lo guavaig e la ploma fora de l’altar, a  
Lv 1,17  l’altar ab la lenya qui és sobra  lo foch posada. Açò és holocaust e oferena 
Lv 2,2 sacerdots, dels quals la un prengua  lo puny ple de sèmola e oli e molt ensens, 
Lv 2,2  e oli e molt ensens, e faça’n  lo prevera perfum sobra la ara per  
Lv 2,4 4 »E com portaran sacrifici cuyt en  lo forn, axí com pans de sèmola, ço és a  
Lv 2,9 E com aquell oferrà aquella, prenga  lo mamorial del sacrifici e ofira’l sobra 
Lv 2,16 coses de la una partida ferà perfum  lo prevera per remenbrança de lla oferta,  
Lv 3,1  sia mascle o sia fembra, ofira  lo pus net devant nostre Senyor, 2 e pos  
Lv 3,3  en oferta a nostre Senyor,  lo grex de la tella e tot lo grex que dins 
Lv 3,3  Senyor, lo grex de la tella e tot  lo grex que dins ell és, 4 abdós los  
Lv 3,5  altar, posat demunt les lenyes, e  lo foch dejús posat, en oferta en odor  
Lv 3,8  ’l [*] sacrifici, e puys degol- lo devant la tenda dell tabernacle del  
Lv 3,10  nostre Senyor [*], 10 [*] e tot  lo grex de dins 11 pendran los sacerdots e 



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

459 
 

Lv 3,11  sacerdots e posar-l’han sobra  lo foch, e feran oferta a nostre Senyor.  
Lv 3,13  Senyor, 13 pos la sua mà sobra  lo cap de aquella e degol-la en lo  
Lv 3,13  lo cap de aquella e degol-la en  lo tabernacla en la intrada del testimoni, 
Lv 3,14  en past del foch del diumenga e  lo grex que cobra lo ventra e [*] tots los 
Lv 3,14  del diumenga e lo grex que cobra  lo ventra e [*] tots los menbres vidals,  
Lv 3,15  vidals, 15 e los II lombes ab  lo fetge, que és sobra 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 3,17 sanch de tot en tot no menjarets, e  lo grex que és antorn del pits e aquell  
Lv 4,3 no fàsan farà qualsevolrà: 3 »E [*]  lo prevera que és untat pequerà faent  
Lv 4,3  és untat pequerà faent delinquir  lo poble, oferrà per son peccat un vadel  
Lv 4,4 del tabernacle del testimoni devant  lo Senyor e posarà la sua mà sobra lo cap  
Lv 4,4  lo Senyor e posarà la sua mà sobra  lo cap d’aquell e degollarà aquell al  
Lv 4,5  la sua sanch e portarà aquella en  lo tabernacla dell testimoni, 6 e benyarà  
Lv 4,6  salpuçar-n’ha VII veguades devant  lo Senyor contra lo vell [*]. 7 [*] e tot  
Lv 4,6  veguades devant lo Senyor contra  lo vell [*]. 7 [*] e tot l’altra romanent 
Lv 4,7  romanent de la sanch lexarà en  lo fonament de l’altar de l’holocaust en 
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust en  lo entrament del tabernacle. 8-11 [*]  
Lv 4,13  ignorància faent so que és contra  lo menament de nostre Senyor, 14 e puxes  
Lv 4,14  son peccat, oferrà un vadel per  lo peccat. E aporten aquell a la porta del 
Lv 4,15 15 e posen los vells de Israell [*]  lo cap de aquell devant nostre Senyor, e  
Lv 4,15  aquell devant nostre Senyor, e com  lo vadell serà degollat devant nostre  
Lv 4,16 degollat devant nostre Senyor, 16 e  lo prevera untat prengua de lla sanch de  
Lv 4,16  lla sanch de aquell e port-la en  lo tabernacle del testimoni, 17 e bany-  
Lv 4,17 e salbusch-na VII veguades contra  lo vell, ço és, la clausta, 18 e de aquexa 
Lv 4,21  [*] 21 Emperò la vadell aporten- lo fora de la alberguada e créman-lo axí 
Lv 4,21 lo fora de la alberguada e créman- lo axí com lo primer vadell, car per gran  
Lv 4,21 la alberguada e créman-lo axí com  lo primer vadell, car per gran multituts  
Lv 4,30 loch de ll’holocaust, 30 e prengua  lo sacerdot de lla sanch en lo seu dit e  
Lv 4,30 prengua lo sacerdot de lla sanch en  lo seu dit e toch-na los corns de l’  
Lv 4,30  de l’altar de l’holocaust, e  lo romanent git en lo fonament de aquell.  
Lv 4,30  l’holocaust, e lo romanent git en  lo fonament de aquell. 31 E pendràs tot lo 
Lv 4,31  de aquell. 31 E pendràs tot  lo sèu axí com sa sol pendre dells  
Lv 4,33  nèdea, 33 [*] e degoll aquell en  lo loch on sòlan degollar los holocausts  
Lv 4,34  los holocausts [*]. 34 [*] e  lo romanent git al fonament de aquell. 35  
Lv 4,35 al fonament de aquell. 35 E prengua  lo sèu e faça d’ell axí com sol fer del  
Lv 5,5 en la errada, 5 faça panitència per  lo peccat 6 e ofira I anyell dell folch o  
Lv 5,6  folch o una cabra, e orerà per ell  lo sacerdot [*]. »7 E si no porà ofarir  
Lv 5,7 o II coloms a nostre Senyor, un per  lo peccat e l’altra per l’holocaust, 8-9 
Lv 5,10  10 [*] e pregua per aquell  lo sacerdot, e lo paccat de aquell serà  
Lv 5,10  e pregua per aquell lo sacerdot, e  lo paccat de aquell serà perdonat. 11 »E  
Lv 5,15  no ho porà fer, II sicles sagons  lo pes del santuari, 16 e de ço que  
Lv 5,16  e de ço que portarà sa restituesca  lo dan, e puys anadesca-hy la V part e  
Lv 5,16 la V part e liura-hu al saserdot,  lo qual prech per aquell ofirén lo moltó,  
Lv 5,16  lo qual prech per aquell ofirén  lo moltó, e serà perdonat a ell. 17 »Ànima 
Lv 6,5 part més al senyor al qual ha donat  lo dan. 6 E per lo seu peccat ofira un  
Lv 6,6  al qual ha donat lo dan. 6 E per  lo seu peccat ofira un moltó nèdeu del  
Lv 6,7  7 E aquell prech per ell devant  lo Senyor e perdó aquell per cascuna cosa  
Lv 6,8  que peccarà. Capítol VIº 8 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e 
Lv 6,9  a sos fills: »Aquesta és la ley de  lo holocaust: Cremerà en l’altar tota la  
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Lv 6,9  altar tota la nit entrò al matí, e  lo foch serà en aquell matex altar. 10 E  
Lv 6,10  serà en aquell matex altar. 10 E  lo sacerdot vesta gonela e bragues de li  
Lv 6,10 carn, e pendrà las cendras que farà  lo foch e posarà aquellas prop de l’  
Lv 6,12  -les-ha en loch net [*]. 12 »E  lo foch crem tostemps sobra la ara de l’  
Lv 6,12  tostemps sobra la ara de l’altar,  lo qual nodresqua lo sacerdot metén en ell 
Lv 6,12  ara de l’altar, lo qual nodresqua  lo sacerdot metén en ell lenya matí tots  
Lv 6,12  en ell lenya matí tots dies, e  lo holocaust posat, desobra farà perfum  
Lv 6,13  pesificables. 13 Aquest és  lo foch perdurable que null temps no deu  
Lv 6,20  la qual dèvan ofarir al Senyor en  lo dia de la sua onsió: oferan la Xª part  
Lv 6,20 sacrifici perdurabla, la meytat per  lo matí e la meytat per lo vespra. 21 La  
Lv 6,20  meytat per lo matí e la meytat per  lo vespra. 21 La qual fregiran en paella  
Lv 6,22 oferta serà cremada en l’altar per  lo sacerdot qui del para per dret  
Lv 6,25 la ley de la oferta per peccat. »En  lo loch on sa oféran los holocausts  
Lv 6,26  Déu, sant dels sants és. 26 E  lo sacerdot qui ofer, manuch aquella en lo 
Lv 6,26  qui ofer, manuch aquella en  lo loc sant en l’antrament del  
Lv 6,28  sían levades en loch sant. 28 E  lo vaxell de lla tera en la qual la carn  
Lv 7,1 Capítol VII 1 »Aquesta és la ley de  lo holocaust [*] colpa. »Santa dels sants  
Lv 7,2 e per amor de açò allà on degolaran  lo holocaust sacreficaran per la colpa, e  
Lv 7,4  4 e abdosos los ronyons, e  lo sèu demunt ells, e la tella e aquell  
Lv 7,5 e aquell del fetge [*], 5 e faça’n  lo sacerdot perfum sobra l’altar, car asò 
Lv 7,8  8 »E’l sacerdot qui oferrà  lo sacrifici de l’holocaust haurà la pell 
Lv 7,14 e serà dels sacerdots que stàvan en  lo sacriffici de lla sanch, 15 la carn del 
Lv 7,17  si alguna cosa ne serà atrobada en  lo terç dia, sia cremat a foch. 18 E si  
Lv 7,18  a foch. 18 E si algú menjarà en  lo terç dia de lles carns dels sacrificis  
Lv 7,24  e de les cabres no menjarets; 24  lo sèu de lles bèsties morteÿnes per si o  
Lv 7,25 diversos usos; 25 e si algú menjarà  lo sèu que deu éser ofert al Senyor en  
Lv 7,30  [*]. 30 [*] en la sua mà  lo sèu e en altra lo pits, devant la porta 
Lv 7,30  [*] en la sua mà lo sèu e en altra  lo pits, devant la porta de l’altar del  
Lv 7,33  33 que ofariran la sanch e  lo sèu; e los fills de Aron hauran en lur  
Lv 7,34  en lur part la cama dreta. 34 E  lo pits de la alçadura [*], e deran-ho a 
Lv 7,34 del Senyor, en ley perdurabla a tot  lo poble de Israell. 35 »E aquesta és la  
Lv 7,35 fills dels sacrificis del Senyor en  lo dia que Moysèn ordonà a ells en ofici  
Lv 7,36  de prevera, 36 que manà a ells  lo Senyor donar alls fills d’Israell en  
Lv 7,38 quals mès nostro Senyor a Moysès en  lo munt de Sinayí com menà als fills de  
Lv 7,38  lurs oblacions al Senyor en  lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E 
Lv 8,3  de pa alís, 3 e ajusteràs tot  lo poble a la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e 
Lv 8,7  levà ells ab aygua, 7 e vastí-li  lo vastiment de bisbe de li e lo braguer,  
Lv 8,7 -li lo vastiment de bisbe de li e  lo braguer, e vastí a ell lo paŀli e  
Lv 8,7  de li e lo braguer, e vastí a ell  lo paŀli e demunt li donà l’afot, 8 e  
Lv 8,8  e ab aquells adobà l’hosen, en  lo quall era doctrina e veritat. 9 E posà  
Lv 8,9 veritat. 9 E posà-li la sèvena en  lo cap, e en lo frontal de aquella posà la 
Lv 8,9 posà-li la sèvena en lo cap, e en  lo frontal de aquella posà la làmina de  
Lv 8,10  E aportà a ell untament d’oli ab  lo quall untà lo tabernacle e tot açò que  
Lv 8,10  untament d’oli ab lo quall untà  lo tabernacle e tot açò que és en ell, 11  
Lv 8,14  e sos fills posàran les mans sobra  lo cap d’equell, 15 e degolà aquell. Pres 
Lv 8,15  scampà la sanch de aquell en  lo fonament. 16-17 [*] 18-21 [*] 22-25 [*] 
Lv 8,26  oli e una foguasa alisa posà sobra  lo sèu [*]. 27 E tot açò liurà a Aron ab  
Lv 8,29  a nostre Senyor. 29 E pres  lo pits, e alçà aquell devant Déu, de l’  
Lv 8,29 part sua, axí com havia manat a ell  lo Senyor. 30 E pres l’ungent de untadura 
Lv 8,31  menjats, los quals són posats en  lo canastell, axí com manà a mi lo Senyor  
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Lv 8,31  en lo canastell, axí com manà a mi  lo Senyor dient: “Aron e sos fills  
Lv 8,33  dies, entrò al dia que sia complit  lo temps de la vostra consegració [*], 34  
Lv 8,35  35 De dia e de nits starets en  lo tabernacle observans les guardes del  
Lv 9,1  1 E com fóran complits VII dies,  lo VIIIè die apellà Moysèn Aron e sos  
Lv 9,4  e sien sens màcula en holocaust, 4  lo bou e l’ariet per pasificament, e  
Lv 9,4  e degoleràs aquells devant  lo Senyor en sacrifici de cascú, e  
Lv 9,5  a lla porta del tabernacle, en  lo quall loch, com stigués tota la  
Lv 9,7  e pregua per tu e per tot  lo poble [*]. 8 E mantinent Aron se acostà 
Lv 9,8 Aron se acostà a l’altar e degollà  lo vadell per lo seu peccat, 9 la sanch  
Lv 9,8  a l’altar e degollà lo vadell per  lo seu peccat, 9 la sanch dell quall [*]  
Lv 9,9  [*] ell benyà son dit, e toquà’n  lo corn de l’altar e gità lo romanent al  
Lv 9,9 toquà’n lo corn de l’altar e gità  lo romanent al fonament d’aquell. 10 E lo 
Lv 9,10  al fonament d’aquell. 10 E  lo sèu e los ronyons, e féu tot lo  
Lv 9,10  E lo sèu e los ronyons, e féu tot  lo restant. 11 [*] 12-14 [*] 15 [*] E pres 
Lv 9,15  11 [*] 12-14 [*] 15 [*] E pres  lo cabrit del sacrifici del poble, e  
Lv 9,15 e degolà’ll e sacrificà’l axí com  lo primer. 16 E sacrificà l’holocaust e  
Lv 9,16 16 E sacrificà l’holocaust e féu- lo per son dret. 17 E sacreficà-li  
Lv 9,17  féu-na perfum sobra la ara estés  lo holocaust del matí. 18 E degolà lo bou  
Lv 9,18  lo holocaust del matí. 18 E degolà  lo bou e l’ariet en sacrifici pacificabla 
Lv 9,19 escampà sobra l’altar entorn. 19 E  lo sèu dell bou e la coa de l’ariet e los 
Lv 9,19 la coa de l’ariet e los ronyons ab  lo sèu e la ratela dell fetge 20 posaren  
Lv 9,20  ratela dell fetge 20 posaren sobra  lo pits; e com foren cremades en l’altar  
Lv 9,20  e com foren cremades en l’altar  lo sèu, 21 e los pits de aquells e les  
Lv 9,22  Moysèn. 22 E stès les mans devant  lo poble e banaý-los. E com hach axí  
Lv 9,23  23 e antràran Moysèn e Aron en  lo tabernacle del testimoni, e despuxes  
Lv 9,23  e despuxes axíran e banaýran  lo pobble. E aparech la glòria de nostre  
Lv 9,24 E vech que foch axí de Déu e devorà  lo holocaust e lo sèu que era sobra l’  
Lv 9,24  axí de Déu e devorà lo holocaust e  lo sèu que era sobra l’altar. E com lo  
Lv 9,24  sèu que era sobra l’altar. E com  lo poble viu açò, loàran nostre Senyor e  
Lv 10,3  que s’acòstan a mi, e devant tot  lo poble seré santificat. E com ho oyí  
Lv 10,4  e prenets vostres frares devant  lo santuari, e portats-los defora de la  
Lv 10,6 les casas d’Israell ploraran sobra  lo cremament que cremà Déu; 7 mas vós no  
Lv 10,9  no beuràs tu [*] com entreràs en  lo tabernacle del testimoni [*], car  
Lv 10,12 d’él que li éran romasos: –Prenets  lo sacrefici que romàs de la oferta de  
Lv 10,13  dels sants és. 13 E menjarets- lo en lo loch sant, car dat és a tu e a  
Lv 10,13  sants és. 13 E menjarets-lo en  lo loch sant, car dat és a tu e a tos fils 
Lv 10,14-15  axí com manat és a mi, 14-15 axí  lo pits con totes les altres coses  
Lv 10,16 Moysès serquàs entra aquestes coses  lo boch cremat que era ofert per peccat,  
Lv 10,17 de Aron. Dix: 17 –Per què no mengàs  lo sacrefici fet per peccat en lo [*]  
Lv 10,17  lo sacrefici fet per peccat en  lo [*] sant? Car sant dels sants és, [*]  
Lv 10,18  e vós dagérets menjar ella en  lo santuari, axí com és manat a mi. 19  
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; a mi és  
Lv 10,19  per peccat e lo holocaust devant  lo Senyor; a mi és sdevengut axí com tu  
Lv 11,4  ungla, mas no serà fesa, axí com  lo camel e de altres, no menjarets de  
Lv 11,5 les inmundes reputats aquella. 5 »E  lo conill, que remugue e no ha la ungle  
Lv 11,19  gran com àguila, e la ganta 19 e  lo flamench e la fotge segons lur genus, e 
Lv 11,33  mundes. 33 Tot vaxell de terra en  lo qual alguna cosa de aquells haurà stat  
Lv 11,45  ’s mòvan en terra, 45 car yo són  lo Senyor que adugí vós de terra de Agipta 
Lv 11,47 conaguats les diferències del mon e  lo no mon, que sapiats què devets menjar e 
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Lv 12,3  de lles mèstrues; 3 e en  lo dia VIII sia circuncís l’infant. 4 E  
Lv 12,4 toch nanguna cosa santa ne entra en  lo santuari entrò que sien complits los  
Lv 12,5  no nèdea per II setmanes, entorn  lo gitament de les mèstrues, e serà LXVI  
Lv 12,8  per peccat, e preguarà per ella  lo sacerdot e axí serà mundada. 13,Tit  
Lv 13,2  Moysèn e Aron dient: 2 –Lo home en  lo qual en sa carn o en sa conna serà nada 
Lv 13,4 serà luent e blanch [*], prengua’l  lo sacerdot aquell e tingua’l enclòs per  
Lv 13,5  per VII dies; 5 e considerarà en  lo VII dia, e si veurà que lla lepra no  
Lv 13,6 ’l anclòs per altres VII dies, 6 e  lo dia VII guart aquell, e si serà  
Lv 13,7  la sua vastimenta [*]. 7 »E si [*]  lo prevera l’haurà vist [*] la lepra [*]  
Lv 13,27  [*] 24-26 »[*] 27 e en  lo VII dia sia més guardat, e si la conna  
Lv 13,29  és de foch. 29 »Hom o fembra en  lo cap del qual o en la barba nexerà  
Lv 13,29  en la barba nexerà lebra, vega ell  lo sacerdot: 30 E si veu que sia pregon  
Lv 13,32 tengua aquell per VII dies, 32 e en  lo dia VII jutja’l, e si veurà que no sia 
Lv 13,32  e los cabells seran en lur color e  lo loch de lla plagua egual en la cotna,  
Lv 13,34  ’l per [*] VII dies; 34 e si en  lo VII dia veurà que lla plagua stigua en  
Lv 13,42  [*] 42 mas [*] en la calvura e en  lo cugurós serà blancha color o roga, 43 e 
Lv 13,43  color o roga, 43 e asò veurà  lo sacerdot, condapna-lo que és dupta de 
Lv 13,43 e asò veurà lo sacerdot, condapna- lo que és dupta de lepra que és nada en la 
Lv 13,45  sa vestimenta depertida e irà ab  lo cap nuu, e la vestadura que portarà  
Lv 13,45  que portarà serà contexta ab  lo caperó ensemps, e clamar-s’ha al  
Lv 13,50 sia mostrat al sacerdot. 50 Lo qual  lo tengue per VII dies, 51 e en lo VII dia 
Lv 13,51  lo tengue per VII dies, 51 e en  lo VII dia sia guardat: si comensarà  
Lv 13,51 persevera, per ensutsat serà jutgat  lo vestiment e tot ço que serà atrobat, 52 
Lv 14,2  és la ley dell lebrós con hom  lo deurà mundar: »Sarà aduyt al pravera, 3 
Lv 14,3  »Sarà aduyt al pravera, 3 e axirà  lo prevera fora la posada, e com trobarà  
Lv 14,6  vives, 6 e l’altra ocel pendrà ab  lo fust de cedra e la grana e l’hisop,  
Lv 14,7 de dret sia purgat, e puys lex anar  lo perdal viu que se’n vol al camp. 8 »E  
Lv 14,9  la sua tende VII dies; 9 e en  lo VII dia reurà’s lo cap e la barba e  
Lv 14,9  dies; 9 e en lo VII dia reurà’s  lo cap e la barba e les celles e tots los  
Lv 14,9  del cors, e lau-sa altra veguada  lo cors e les vestadures. 10 »E en lo dia  
Lv 14,10  lo cors e les vestadures. 10 »E en  lo dia VIII prengua II anyels nèdeus e una 
Lv 14,11 ab oli, e I sister de oli. 11 E com  lo sacerdot purificarà l’home, steblirà  
Lv 14,12  anyel e ofarirà’l per la colpa, e  lo sister de l’oli, [*] ofarà [*] devant  
Lv 14,25  de aquell qui és mundat e sobra  lo polze dret de la mà e del peu dret. 26  
Lv 14,26  la mà e del peu dret. 26 E pendrà  lo prevera de l’oli del sister e posarà  
Lv 14,27  mà sinistra, 27 e banyar-hi-ha  lo seu dit dret e gitar-n’ha contra Déu 
Lv 14,28  de la orella dreta de aquell e  lo polze dret de la sua mà e del peu  
Lv 14,28  de la sua mà e del peu altrasí en  lo loch de la sanch qui és scampada per la 
Lv 14,29  qui és scampada per la colpa, 29 e  lo romanent de l’oli qui és en la sua mà  
Lv 14,29  és en la sua mà sinistra git sobra  lo cap del purificat a pardonar sobra él  
Lv 14,32  dels coloms [*] 31 [*]. 32 »Açò és  lo sacrifici del lebrós qui no pot haver  
Lv 14,36  que en la casa és, e puys entre  lo prevere en la casa per ço que conegua  
Lv 14,38  lur visió dejús la paret, 38 axirà  lo prevera de lla casa e tenquarà la porta 
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e en  lo VII dia tornarà là lo prevera en la  
Lv 14,39 dies; 39 e en lo VII dia tornarà là  lo prevera en la casa, e [*] veurà la  
Lv 14,40  gitar aquelles fora la ciutat en  lo loch inmunde, 41 e la casa ferà raura  
Lv 14,44  de dins [*] 42-43 [*] 44 e con  lo sacerdot hi entrarà e veurà que altra  
Lv 14,48 leverà la sua vestimenta. 48 »E com  lo prevera intrarà en la casa e veurà la  
Lv 14,51  51 en la sanch de aquell banyarà  lo perdal viu, e lo fust e la grana e  
Lv 14,51  de aquell banyarà lo perdal viu, e  lo fust e la grana e hysop, e en les  
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Lv 14,52  com ab les ayguas vivas, e ab  lo pardal viu e ab lo fust e ab la grana e 
Lv 14,52  vivas, e ab lo pardal 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 desliura, adorarà  
Lv 15,5  és. 5 E si algun home tocarà  lo lit de aquell, lau-sa les vestadures, 
Lv 15,9  entrò al vespra. 7-8 [*] 9 E  lo siti en què ha sagut és inmunda. 10-12  
Lv 15,13  les sues vestadures e encara tot  lo cors en ayguas vivas, serà munde. 14 E  
Lv 15,14  ayguas vivas, serà munde. 14 E en  lo VIIIè dia pendrà II tortres o II pols  
Lv 15,15  e donarà aquells al sacerdot, 15  lo qual oferrà la un per lo paccat e l’  
Lv 15,15  15 lo qual oferrà la un per  lo paccat e l’altra en holocaust e  
Lv 15,16 axirà sament de coit, levar-s’ha  lo cors tot ab aygua, e serà inmunde entrò 
Lv 15,21 serà no nèdeu entrò al vespra; 21 e  lo loch [*] on siurà [*] serà sutza. 22 E  
Lv 15,22  [*] serà sutza. 22 E qui tocarà  lo lit de aquella leverà lo seu vestiment, 
Lv 15,22 qui tocarà lo lit de aquella leverà  lo seu vestiment, e ell, levat ab aygua,  
Lv 15,23  al vespra. 23 E tot vexell sobra  lo qual ella siurà, qualquequal lo toch  
Lv 15,23  lo qual ella siurà, qualquequal  lo toch levarà les sues vestedures, e  
Lv 15,24  24 E si l’home jaurà ab ella en  lo temps de lla sanch mestrual, serà no  
Lv 15,25  dies soferà flux de sanch, no en  lo temps de les mèstrues, mas aprés lo  
Lv 15,25 lo temps de les mèstrues, mas aprés  lo temps, serà no nèdea quax axí com en lo 
Lv 15,25  serà no nèdea quax axí com en  lo temps de les mèstrues; 26 e lo loch on  
Lv 15,26  en lo temps de les mèstrues; 26 e  lo loch on dormirà e on siurà serà  
Lv 15,28  entrò al vespra. 28 »E si seserà  lo flux de la sanch, nombrarà VII dies de  
Lv 15,29 dies de la sua purificació, 29 e en  lo VIII dia oferà al sacerdot II tortres o 
Lv 15,30 e l’altra per holocaust, e pregarà  lo prevera per ella devant Déu e per la  
Lv 15,31  en lurs legesses com ansutzaran  lo meu tabernacle que és entre ells. 32  
Lv 16,1  los fills de Aron com ofaríran  lo foch astrany e moriren. 2 Menà Déu a  
Lv 16,2  frare que no entra null temps en  lo santuari que és de dintra la clausta  
Lv 16,4  de li e una sàvana de li sobra  lo cap, car aquestes són santes vestadures 
Lv 16,6  en holocaust; 6 e com aporterà  lo tor, orerà per si e per la sua casa. 7  
Lv 16,10  sobra aquex, e lex anar aquex en  lo desert. 11 »E com açò serà fet, ofira  
Lv 16,11  11 »E com açò serà fet, ofira  lo tor e prech per si e per la sua casa, e 
Lv 16,13  e ensens [*]. 13 E pos sobra  lo foch les coses odorants axí que lla  
Lv 16,13  cobra la cuberta que és sobra  lo testament [*]. 14 E prengua de la sanch 
Lv 16,15  devan Déu [*]. 15 »E degolarà  lo cabrit [*]. 16-17 [*] 18  
Lv 16,19  19 e git-na VII veguades ab  lo dit, e denejarà ell e santificarà ell  
Lv 16,23  20-22 [*] 23 »E tornarà Aron en  lo tabernacla del testimoni, e posarà las  
Lv 16,23  primerament portava com intrà en  lo santuari, e lexarà-les aquí, 24 e  
Lv 16,24  poble, preguarà axí per si com per  lo poble. 25 E lo sèu que és ofert per  
Lv 16,25  axí per si com per lo poble. 25 E  lo sèu que és ofert per peccat serà  
Lv 16,26  26 »E aquell que haurà lexat anar  lo cabrit leverà sos vastiments e son cors 
Lv 16,27  axí intrerà en la alberguada. 27 E  lo tor [*] que seran degolats per lo  
Lv 16,27 E lo tor [*] que seran degolats per  lo peccat, dels quals és aportada la sanch 
Lv 16,27  dels quals és aportada la sanch en  lo santuari, seran aportats fora la  
Lv 16,29  serà a vós en fur perdurable: en  lo mes VII, en lo X dia del mes,  
Lv 16,29  fur perdurable: en lo mes VII, en  lo X dia del mes, aflegirets vostres  
Lv 16,29  ànimas; nangú no faça obra, axí  lo nadiu com lo strany qui peregrina entra 
Lv 16,29  no faça obra, axí lo nadiu com  lo strany qui peregrina entra vós, 30 car  
Lv 16,32  a fur de tostemps. 32 »E perdonarà  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’Israell, los qualls auciuran en  lo camp per ço que sia santificat Déu  
Lv 17,6  dell tabernacla [*], e perfumen  lo sèu en odor de sauvitat al Senyor. 7 E  
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Lv 17,16  per aquest orde serà fet nèdeu, 16  lo qual si no leverà ses vestadures e lo  
Lv 17,16  qual si no leverà ses vestadures e  lo cors, portarà la sua iniquitat. 18,Tit  
Lv 18,6  amostra la lagesa d’ela. Yo són  lo Senyor. 7 »La lagesa de ton para ne la  
Lv 18,26  de aquestes abominesions, axí  lo habitant en la terra com lo conreador  
Lv 18,26  axí lo habitant en la terra com  lo conreador que és palagrí entra  
Lv 18,30  negunes de aquelles coses. Yo són  lo Senyor Déu vostre. 19,Tit Capítol XIXº  
Lv 19,3  »Los meus disaptes guardau. Yo són  lo Senyor Déu vostra. 4 »No us vullau  
Lv 19,4  ne déu de fozina no fareu. Yo són  lo Senyor Déu vostro. 5 »Si inmolareu  
Lv 19,6  dia, e tot quant serà restat en  lo terç dia ho cremereu. 7 Si nangú aprés  
Lv 19,10 palagrins los lexeràs colir. Yo són  lo Senyor Déu vostre. 11 »No fareu furt.  
Lv 19,12 vostre proÿsma. 12 No perjureràs en  lo meu nom ne poluyràs lo nom dell Senyor  
Lv 19,12  en lo meu nom ne poluyràs  lo nom dell Senyor ton Déu. 13 »No feràs  
Lv 19,13  a ton proÿsma [*]. No romandrà  lo treball de ton logater fins al matí. 14 
Lv 19,14  fins al matí. 14 No malayràs  lo sort ni poseràs, devant lo cech,  
Lv 19,14 malayràs lo sort ni poseràs, devant  lo cech, ensapeguador, mas tembràs lo Déu  
Lv 19,14  lo cech, ensapeguador, mas tembràs  lo Déu teu. Yo són lo Senyor. 15 »No [*]  
Lv 19,14  mas tembràs lo Déu teu. Yo són  lo Senyor. 15 »No [*] jutjaràs  
Lv 19,18  [*]. 17 »[*] 18 [*] Ameràs  lo teu amich axí com tu matex. Yo són lo  
Lv 19,18  teu amich axí com tu matex. Yo són  lo Senyor. 19 »Les mies leys conserva. Les 
Lv 19,19  d’altra condició o natura, e  lo camp no’l sembreràs de diverses  
Lv 19,21  car no fon francha. 21 E per  lo seu delicta ofira al Senyor a la porta  
Lv 19,22  I anyell, 22 e preguarà per ell  lo sacerdot [*] al Senyor Déu, [*] e  
Lv 19,24  no menjareu d’aquells. 24 En  lo quart any tots los fruyts seran  
Lv 19,25  loables al Senyor; 25 en  lo V any manjareu los fruyts d’aquells  
Lv 19,25  los fruyts d’aquells [*]. Yo són  lo Senyor Déu vostre. 26-34 [*] 35  
Lv 19,36  mesura. 36 [*] agual [*]. Yo són  lo Senyor Déu vostre qui us ha tret de  
Lv 19,37 juýs e feu tots aquells, car yo són  lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà  
Lv 20,4  de mort muyra [*]. 3 [*] 4 [*]  lo pobla de lla terra fer no hu volrà,  
Lv 20,5  que hauran consentit en ell en  lo fornicament [*]. 6 »Ànima qui’s  
Lv 20,7  -vos e siau sants, car yo són  lo Senyor Déu vostre. 8 »E guardau los  
Lv 20,20 e de sa parentat, porteran abdossos  lo seu peccat; sense fills moran. 21 »Qui  
Lv 20,24  corent de let e de mel. Yo són  lo Senyor Déu vostro, que he seperats a  
Lv 20,25  vostres ànimes en la bèstia ne en  lo aucel ne en nengunes coses qui’s mòvan 
Lv 20,26  sants a mi, car sant són yo. Són  lo Senyor, e us he seperats dels altres  
Lv 21,1  21,Tit Capítol XXI 1 Dix de cert  lo senyor a Moysèn: –Parla als sacerdots  
Lv 21,1  e direts a ells: »No s’ansutza  lo sacerdot en les morts de la sua ciutat, 
Lv 21,4  no és a marit ajustada; 4 e ab  lo príncep de la tera no s’ensutzerà. 5  
Lv 21,5  no s’ensutzerà. 5 No’s reuran  lo cap ni la barba ne feran  
Lv 21,6  al Senyor Déu seu, e no poluyran  lo seu nom, car los perfums del Senyor e  
Lv 21,9  ab mal acta e haurà mal trectat  lo nom de son Déu, ab flames serà cremada. 
Lv 21,10  sacerdot major entra sos frares,  lo qual ab oli sant és untat lo seu cap e  
Lv 21,10  lo qual ab oli sant és untat  lo seu cap e les sues mans santificades  
Lv 21,10  e és vestit de santes vestadures,  lo seu cap no’s descobrirà ne les  
Lv 21,12  esquincerà, 11 [*] 12 [*]. Yo són  lo Senyor. 13 »Lo sacerdot pringua muller  
Lv 21,15  de son linatge [*], car yo són  lo Senyor que santifique a ell. 16 Parlà  
Lv 21,16  que santifique a ell. 16 Parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues a  
Lv 21,22  tan solament dels pans que són en  lo santuari, 23 axí dementra és la hora  
Lv 21,23  axí dementra és la hora que dintra  lo vel no entre ne s’acost a la ara, car  
Lv 21,23  car màcula ha e ansutzar no deu  lo santuari meu. Yo són lo Senyor qui  
Lv 21,23  no deu lo santuari meu. Yo són  lo Senyor qui santifich a ells. 24 Parlà  
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Lv 22,1  22,Tit Capítol XXII 1 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parle a Aron  
Lv 22,2 són santificades [*], e no ansútzan  lo nom dels santificats a mi que ells  
Lv 22,2  a mi que ells presenten. Yo són  lo Senyor. 3 »Digues a ells e an aquells  
Lv 22,3  los fills de Israell al Senyor en  lo quall ha inmundícia, perirà devant lo  
Lv 22,3  quall ha inmundícia, perirà devant  lo Senyor. Yo són lo Senyor. 4 »Home de la 
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Yo són  lo Senyor. 4 »Home de la sament de Aron  
Lv 22,7  la sua carn ab aygua 7 e serà post  lo sol, levors, mundat, menjarà de lles  
Lv 22,8  de bèstia no menjarà [*]. Yo són  lo Senyor. 9 »Guardaran los meus manaments 
Lv 22,9  a peccat perquè no múyran en  lo santuari com l’hauran ansutzat. Yo só  
Lv 22,9  com l’hauran ansutzat. Yo só  lo Senyor qui santifich a vosaltres. 10-14 
Lv 22,16 coses santificades menjaran. Yo són  lo Senyor que santifich a ells. 17 Parlà  
Lv 22,17  que santifich a ells. 17 Parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla a Aron 
Lv 22,30  coses; no romendrà nanguna cosa en  lo matí del dia vinent. Yo són lo Senyor.  
Lv 22,30  en lo matí del dia vinent. Yo són  lo Senyor. 31 »Guardau mos manaments e feu 
Lv 22,31 mos manaments e feu aquells. Yo són  lo Senyor. 32 No ensutzeu lo nom sant meu, 
Lv 22,32  Yo són lo Senyor. 32 No ensutzeu  lo nom sant meu, perquè sia santifichat  
Lv 22,32  dells fills d’Israell. Yo són  lo Senyor que santifique a vosaltres, 33 e 
Lv 22,33  fos a vosaltres en Déu. Yo són  lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E parlà  
Lv 23,3 santes: 3 »Per VI dies fareu faena;  lo dia VII reposareu, car disapta de repòs 
Lv 23,5  en son temps. 5 »Lo primer mes, en  lo XIIIIè dia a la vesprade, Peça o  
Lv 23,9  no fareu [*] 8 [*]. 9 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 10 –Parla als  
Lv 23,11  les vostres messes al sacerdot, 11  lo quall alçarà la guarba devant lo Senyor 
Lv 23,11 11 lo quall alçarà la guarba devant  lo Senyor perquè sia piadors [*], e  
Lv 23,22  les lexareu aquelles. Yo són  lo Senyor Déu vostre. 23-32 [*] 33 E  
Lv 23,33  vostre. 23-32 [*] 33 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 34 –Parla als  
Lv 23,38  38 meys dels que presentar soleu  lo dia del disapta, e meys de vostres vots 
Lv 23,39  per VII dies. Lo dia primer e  lo dia VIII serà disapta, dia de repòs, 40 
Lv 23,40  de repòs, 40 e pendreu a vosaltres  lo primer dia fruyt de arbre [*] spes de  
Lv 23,40  e alegrar-vos-heu devant  lo Senyor Déu vostre, 41 e fareu la festa  
Lv 23,41  en vostres generacions. E en  lo VII mes festes fereu 42 e reposareu en  
Lv 23,43  de la terra de Agipta. Yo són  lo Senyor Déu vostro. 44 »E parlà Moysèn  
Lv 24,3  les lànties continuadament. 3 Fora  lo vel del testimoni, en lo tabernacla de  
Lv 24,3  3 Fora lo vel del testimoni, en  lo tabernacla de amistança, posarà  
Lv 24,3  Aron de vespres al matí davant  lo Senyor a honor e usança per a tostemps  
Lv 24,6  sobra la taulla molt pura devant  lo Senyor los poseràs, 7 e poseràs sobra  
Lv 24,8  disaptas seran mudats devant  lo Senyor, rebuts dels fills d’Israell de 
Lv 24,11 un hom d’Israell, 11 e com blasmàs  lo nom del Senyor e malaýs ell, amanat fon 
Lv 24,12  fins que conaguesen què menava  lo Senyor. 13 Lo qual perlà a Moysèn 14  
Lv 24,14 qual perlà a Moysèn 14 dient: –Trau  lo blesfemador fora les tendes, e pòsan  
Lv 24,14  son cap, e alapídan aquell tot  lo poble. 15 Als fills d’Israell  
Lv 24,15  Israell parlaràs: »Hom qui maleyrà  lo seu Déu, portarà son peccat, 16 e qui  
Lv 24,16  son peccat, 16 e qui blestomarà  lo nom de nostre Senyor, de mort muyra  
Lv 24,22  que haurà peccat, car yo són  lo Senyor Déu vostro. 23 E perlà Moysèn  
Lv 24,23 blesmat fora les tendes e ab pedres  lo destranguéran. E faéran los fills d’  
Lv 24,23  d’Israell axí com havia menat  lo Seyor a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E 
Lv 25,1  25,Tit Capítol XXV 1 E parlà  lo Senyor a Moysèn en lo munt de Sinaý  
Lv 25,1  1 E parlà lo Senyor a Moysèn en  lo munt de Sinaý dient: 2 –Parla als fills 
Lv 25,4  e coliràs los seus fruyts, 4 e en  lo VII any disapte serà de la terra, del  
Lv 25,9  que són XLIXª anys, 9 e sonareu  lo corn lo VII mes e lo Xè dia del mes, en 
Lv 25,9 són XLIXª anys, 9 e sonareu lo corn  lo VII mes e lo Xè dia del mes, en temps  
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Lv 25,9  9 e sonareu lo corn lo VII mes e  lo Xè dia del mes, en temps de  
Lv 25,11  [*] és jubileu [*], 11 [*]. E  lo L any no cenbrereu ne culireu  
Lv 25,11  ne culireu voluntàriament en  lo camp les coses que hy nexeran, e les  
Lv 25,17  e tema cascú son Déu, car yo són  lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  
Lv 25,20  qual cosa si direu què menjareu en  lo VII any, si no sembrereu ne collireu  
Lv 25,21  la mia benedicció a vosaltres  lo VI any, e ferà fruyt de III anys, 22 e  
Lv 25,25  serà venuda. 25 »Si esent enpobrit  lo teu frare vendrà la sua poceció, e  
Lv 25,25  vendrà la sua poceció, e vendrà  lo seu propinqua per raembra aquella, fer  
Lv 25,28  fer-ho pot; 26-27 [*]. 28 [*] e  lo posaÿdor primer. 29 »Qui vendrà casa  
Lv 25,29 haurà licència de reembra-la dins  lo temps de I any. 30 E si no la haurà  
Lv 25,30  a tostemps, e rembra no’s porà en  lo temps del jubileu. 31 E si en la villa  
Lv 25,31  car si abans raamuda no serà, en  lo jubileu retornarà a son senyor. 32 »Les 
Lv 25,33  rembra. 33 Si reemudes no seran en  lo jubileu, tornaran a lurs senyors, car  
Lv 25,36 36 no prengues usura d’él [*]. Tem  lo teu Déu perquè puga viura lo teu frare  
Lv 25,36  Tem lo teu Déu perquè puga viura  lo teu frare [*]. 37 [*] ni  
Lv 25,38  fruyts no resebràs, 38 car yo són  lo Senyor Déu vostre que us he aduyt de la 
Lv 25,43  de Agipta [*]. 43 [*] tembràs tu  lo Déu teu. 44 »Sclaus e sclaves sían a  
Lv 25,48  raembra; qualsavulla de sos frares  lo reembrà, 49 e son oncle de part de para 
Lv 25,50  fer-ho porà 50 levant del preu  lo temps que ha a pasar fins l’any del  
Lv 25,51  fins l’any del jubileu, segons  lo comte retrà-li lo preu; 52 e si de  
Lv 25,51 jubileu, segons lo comte retrà-li  lo preu; 52 e si de poch, serà comta ab  
Lv 25,52  de poch, serà comta ab ell segons  lo nombre dels anys, retrà lo restant dels 
Lv 25,52  segons lo nombre dels anys, retrà  lo restant dels anys al compredor. 53 Los  
Lv 25,53  53 Los que abans serví ab  lo loguer ne rebretran. No aflegiràs a ell 
Lv 26,1  terra de Agipta. 26,Tit  1 »Yo són  lo Senyor Déu vostre. Capítol XXVI No  
Lv 26,1  perquè adoreu aquella, car yo són  lo Senyor Déu vostro. 2 Guardau los  
Lv 26,2  tamença a mon santuari. Yo són  lo Senyor. 3 »Si en los meus manaments  
Lv 26,3  donaré a vosaltres pluja en  lo temps, 4 e la terra engendrerà son  
Lv 26,9  faré, sereu muntiplicats e fermaré  lo meu pacta ab vosaltres; 10 menjareu les 
Lv 26,11  lensar-les-heu. 11 Posaré  lo meu tabernacle enmig de vosaltres [*],  
Lv 26,13  sereu pobla meu. 13 Yo són  lo Senyor Déu vostre, que us he trets de  
Lv 26,36  dels contraris; los spaordirà  lo so de la fulla volant, e axí fugiran  
Lv 26,40  e lunyats de mi e han caminat per  lo contrari a mi. 41 Caminaré yo donchs  
Lv 26,44  sían destrovits e que fos trancat  lo meu pacta ab ells, car yo són lo Senyor 
Lv 26,44  lo meu pacta ab ells, car yo són  lo Senyor Déu d’ells, 45 e remenbrar-m’ 
Lv 26,45 gens perquè fos Déu d’ells. Yo són  lo Senyor Déu. »Aquests són los menaments  
Lv 26,45  e juýs e leys les quals donà  lo Senyor entre si e los fills d’Israell  
Lv 26,45  entre si e los fills d’Israell en  lo munt de Sinaý per la mà de Moysèn. Lv  
Lv Expl  [*] Expl Ací se acaba  lo terç libre, de Livítich.  
Ex 2,22  altra, lo qual apellà Ètzer dient:  «Lo Déu de mon para és nostro ajudador e  
Ex 3,13 als fills de Israell e diré a ells:  “Lo Déu de vostres paras me tremet a vós”; 
Ex 3,15  –Açò diràs als fills d’Iraell:  “Lo Senyor, Déu de vostres paras, ma  
Ex 3,16  vells de Israell, e digues a ells:  “Lo Déus de vostres pares aparaech a mi,  
Ex 3,18  al rey de Agipta, e diràs a ells:  “Lo Senyor, Déu dels hebreus, apellà a  
Ex 4,27  ancontre de Moysèn en lo desert.  Lo qual li axí a carere en lo munt de Déu  
Ex 5,3  no lexaré. 3 E ells diguéran:  –Lo rey de Israell apellà nós per ço que  
Ex 7,16  en la tua mà, 16 e diràs a ell:  “Lo Senyor, Déu dels hebreus, me ha tramès 
Ex 8,19  19 Diguéran los ancantadors [*]:  –Lo dit de Déu és ací. E fou anderoÿt lo  
Ex 12,2 Moysèn e Aron en terra de Agipte: 2  –Lo mes aquest és a vós començament e  
Ex 12,3  fills d’Iraell, e diets a ells:  “Lo X dia d’aquest mes prengua cascú de  
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Ex 12,16  del primer dia entrò al VII. 16  Lo primer dia e al sagon serà encara de  
Ex 16,23  dix: –Açò és ço que ha perlat Déu:  Lo repòs del disapta és santificat al  
Ex 18,7  tua e II fills teus ab ella. 7  Lo qual axí de casa e sobleguà e besà-  
Ex 18,15  al vespre? 15 Al qual dix Moysèn:  –Lo poble ve a mi [*] 16 [*] per so que yo 
Ex 30,15  lo preu tot a nostre Senyor. 15  Lo rich no muntiplicarà ne lo pobre no  
Ex 34,20 darà lo preu per aquell, serà ocís.  Lo primer nat de tos fills reembràs, e no  
Ex 35,2  2 “VI dies farets vostre obra.  Lo VII dia sarà a vós sant, disapta e  
Lv 5,18  de lla extimació dell paccat.  Lo qual ador per ell, car no sabent ho  
Lv 7,23  23 –Parla als fills de Israell:  »Lo sèu dels bous e de les oveles e de les 
Lv 13,2  perlà Déu a Moysèn e Aron dient: 2  –Lo home en lo qual en sa carn o en sa  
Lv 13,3  sacerdot o a algú de sos fills. 3  Lo qual com veurà la lebrocia en la conna  
Lv 13,50  [*] e sia mostrat al sacerdot. 50  Lo qual lo tengue per VII dies, 51 e en lo 
Lv 14,36  a mi que sia en la mia casa.” 36  Lo prevera mana a ell que denege totes les 
Lv 16,31  nostre Senyor serets mundats. 31  Lo disapta é reposament, e aflagirets  
Lv 21,10 son Déu, ab flames serà cremada. 10  »Lo sacerdot major entra sos frares, lo  
Lv 21,13 11 [*] 12 [*]. Yo són lo Senyor. 13  »Lo sacerdot pringua muller nina; 14  
Lv 22,23  aquell sobra la ara del Senyor. 23  »Lo bou e la ovella ab la orella tallada e 
Lv 23,5  qualls fer deveu en son temps. 5  »Lo primer mes, en lo XIIIIè dia a la  
Lv 23,35  per VII dies al Senyor. 35  »Lo primer dia serà anomenat molt gran e  
Lv 23,36  presentareu holocaust al Senyor.  Lo dia VIII serà gran festa e molt santa;  
Lv 23,39  festa del Senyor per VII dies.  Lo dia primer e lo dia VIII serà disapta,  
Lv 24,13 conaguesen què menava lo Senyor. 13  Lo qual perlà a Moysèn 14 dient: –Trau lo  
Lv 19,24  tots los fruyts seran santificats  loables al Senyor; 25 en lo V any manjareu 
Lv 9,24  l’altar. E com lo poble viu açò,  loàran nostre Senyor e gitàran-sa sobre  
Lv 6,26  qui ofer, manuch aquella en lo  loc sant en l’antrament del tabernacle.  
Ex 27,3 cubertes de aram. 3 E feràs [*] ses  loces [*] e sos mortés e ses escudelles, e 
Ex 38,3  com olles e cobertores e mortés e  loces e tanalles. Tot açò féu de aram. 4 E 
Ex 2,10 bé, 10 car ell ha la mia adobció en  loch de fill. E ella apellà lo nom de  
Ex 3,5 ’t lo calsament de tos peus, que lo  loch en què stàs terra santa és. 6 E dix:  
Ex 3,8  terra fluent de let e de mel, al  loch de Canan, heteu e amoreu e fariseu e  
Ex 5,11  11 Anats e cullits-na en qualqua  loch que vós na pugats haver, e no us serà 
Ex 10,23  son frare ne’s podia moura dell  loch en què era, saul aquells d’Israell  
Ex 10,26  sacreficar fins tant en aquell  loch siam aparaguts. 27 Enduraý nostre  
Ex 13,3  fort vos n’ha trets Déu d’aquest  loch, per ço que no menjets pa levat. 4  
Ex 14,27  les ayguas [*]. 27 [*] en lur  loch. E los agepcians volguéran fugir, e  
Ex 15,23  cosa que fos apellat aquell  loch Amarech, per ço com éran amargoses.  
Ex 16,29  si matex, e nangú no isque de son  loch en lo dia VII. 30 [*] 31 E apellà la  
Ex 17,1  e posàran en Rabidim, en lo qual  loch no havia aygua que bagués lo poble. 2 
Ex 17,7 nós o no?», apellà lo nom de aquell  loch «Temptament e barala sobre los fills  
Ex 18,23  poble poràs menar cascú en son  loch en pau. 24 E com Moysèn oý açò, ell  
Ex 19,2 e faéran tendes e posades en aquell  loch, e devés la ragió del munt. 3 E  
Ex 19,17  Moysèn lo poble encontra Déu del  loch de la alberguada, e steguéran a la  
Ex 20,24  e [*] vostres bous en tot  loch on serà mamòria del meu [*]; yo  
Ex 21,13  en les sues mans, meta’l hom en  loch en lo qual no degua fugir. 14 E si  
Ex 23,20 guart en la via, e que’t men en lo  loch que t’apella. 21 Guarda ell e ou la  
Ex 28,32  de l’ephot tota blava, 32 enmig  loch de la quall serà lo cabès, e antorn  
Ex 29,42  nostre Senyor, on ara sabs lo  loch on yo parlaré a tu. 43 E aquí manaré  
Ex 33,1 Moysèn dient: –Vé, devala de aquest  loch, tu e lo teu poble que traguist de  
Ex 33,21  Altra veguada dix: –Vet así és lo  loch ab mi, e staràs sobra la pedra, 22  
Ex 40,35 la nuu, stàvan-ça en aquell metex  loch. 36 E la nuu de nostre Senyor cobria  
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Lv 1,16 altar, a la plaja de orient, en [*]  loch on solen gitar les cenres. 17 E no  
Lv 4,29  és per peccat, e degol aquella en  loch de ll’holocaust, 30 e prengua lo  
Lv 4,33 nèdea, 33 [*] e degoll aquell en lo  loch on sòlan degollar los holocausts [*]. 
Lv 6,11  alberguada, e posar-les-ha en  loch net [*]. 12 »E lo foch crem tostemps  
Lv 6,25 ley de la oferta per peccat. »En lo  loch on sa oféran los holocausts degoleràs 
Lv 6,27  serà scampada, sían levades en  loch sant. 28 E lo vaxell de lla tera en  
Lv 7,6 mascles dell linatga de preveres en  loch sant mengaran aquestes carns, car  
Lv 9,5  porta del tabernacle, en lo quall  loch, com stigués tota la multitut devant  
Lv 10,13 sants és. 13 E menjarets-lo en lo  loch sant, car dat és a tu e a tos fils  
Lv 13,28  és, 28 e si starà blanqua en son  loch, no asats clara, de cremament és, e  
Lv 13,32 los cabells seran en lur color e lo  loch de lla plagua egual en la cotna, 33  
Lv 13,33  en la cotna, 33 reurà’l en altra  loch meys de lla plagua, e tenrà’l per  
Lv 13,34  veurà que lla plagua stigua en son  loch [*], mundarà aquell, e com haurà  
Lv 14,28  la sua mà e del peu altrasí en lo  loch de la sanch qui és scampada per la  
Lv 14,40 gitar aquelles fora la ciutat en lo  loch inmunde, 41 e la casa ferà raura de  
Lv 14,45  sia gitada fora la posada en  loch inmunde. 46 »E qualquequal intrerà en 
Lv 15,21  no nèdeu entrò al vespra; 21 e lo  loch [*] on siurà [*] serà sutza. 22 E qui 
Lv 15,26  lo temps de les mèstrues; 26 e lo  loch on dormirà e on siurà serà ensutzat,  
Lv 16,24  aquí, 24 e levarà la sua carn en  loch sant, e portaran-li ses vestadures. 
Lv 21,7  e per tant sants seran. 7 »De  loch sutsa ni desonest no pendran muller,  
Lv 24,9 e de sos fills perquè’ls ménjan en  loch sant, car sant dels sants és [*]. 10  
Lv 25,33  de lles ciutats dels levítichs en  loch de pocesions són entre los fills d’  
Ex 7,19  e los rius e los stanys e tots los  lochs de lles aygües, per ço que tórnan en 
Ex 25,35  35 e [*] sots les II astes en III  lochs, que són ensemps VI, que axían de la 
Lv 15,24  nèdeu per VII dies, e en tots los  lochs on ell dormirà ensutzerà. 25 »Fembra 
Ex 2,9  infant e nodrex-lo’m, e yo  logar-te-n’he. Pres-lo la mara e  
Lv 19,13  [*]. No romandrà lo treball de ton  logater fins al matí. 14 No malayràs lo  
Lv 25,6  servicials e sclaus e sclaves e al  logater teu e al palagrí que habita ab tu; 
Lv 25,40  axí com als sclaus, 40 mas com a  logater o conreador fins l’any jubileu  
Lv 25,50  [*] serà-li comtat a rahó de  logater; 51 e si més muntarà los anys que  
Ex 22,15  éser restituÿda, majorment si serà  loguada per preu a la sua obra. 16 »Si  
Ex 12,45  e axí mengaran. 45 »Pelegrí ne  loguater no manuch d’ell. 46 »En una casa 
Lv 25,53  53 Los que abans serví ab lo  loguer ne rebretran. No aflegiràs a ell  
Ex 28,42 lur carn de lur vergonya, e de lurs  lombes entrò a les cuxes. 43 E usaran  
Lv 3,15  los menbres vidals, 15 e los II  lombes ab lo fetge, que és sobra aquells  
Lv 3,17  del pits e aquell que pénjan los  lombes oferets sobra l’altar. 4,Tit  
Ex 12,11 E axí menjarets aquell: los vostros  lombos sían sints, e hajats calsaments en  
Lv 3,4  ell és, 4 abdós los ronyons e los  lombras, e en totes les parts de dins, 5  
Ex 36,15  tabernacle, 15 e havia cascuna de  lonc XXX colzes, e IIII d’amplla, e totes 
Ex 25,23  de satim, qui haurà II colzes de  lonch, e I colze de ample, e mig d’alt,  
Ex 26,8  de les quals haurà XXX colzos de  lonch e IIII de ampla, e de aquesta masura 
Ex 27,1 de satim, lo qual haurà V colzos de  lonch e V d’ampla, así que sia quadrat, e 
Ex 27,9  blau de li tortís, de C colzes de  lonch un lats tindrà en longuesa. 10 E  
Ex 27,11  una cortina de C colzes de  lonch, e XX colones, e XX pilars d’aram,  
Ex 30,2  de satim feràs ell, 2 e haurà de  lonch un colze, e altra d’ampla, axí que  
Ex 37,1  arqua de fust de setim, e hach de  lonch II colzes e mig [*] d’ampla, e d’  
Ex 37,6  tot antorn, de pur aur, e havia de  lonch II colzes e mig, e I colze e mig d’ 
Ex 37,10 taulla de fust de satim, e havia de  lonch II colzes, e de ample I colze, e d’ 
Ex 38,15  féu cortines ab XV colzos de  lonch, e III colones ab sos fonaments. 16  
Ex 20,12  para e ta mara per ço que visques  longuament sobra la terra la qual nostra  
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Ex 25,10  »Arqua de fust de setim farets, la  longuesa de aquella haurà II colzes [*] d’ 
Ex 26,2  feràs varietat de obra [*]. 2 E la  longuesa de la una cortina serà de XXVIII  
Ex 26,16  tabernacle de fust de satim, 16 de  longuesa de X colzes, e ample I colze e  
Ex 27,9 C colzes de lonch un lats tindrà en  longuesa. 10 E feràs XX colones ab lurs  
Ex 27,18  d’aram. 18 E lo palau haurà de  longuesa C colzes, d’ampla L colzes, e V  
Ex 36,21 de fust de setim stans; 21 e era la  longuesa de la taula de X colzes, e d’  
Lv 11,21  anirà sobra IIII peus [*] haurà  longuesa detràs per què saltarà sobra  
Ex 1,1  1,Tit Capítol primer 1 Aquests són  los noms dels fills de Israell qui  
Ex 1,7  e tota la generació de aquels, 7 e  los fills de Israell fructificàran e  
Ex 1,10  quant muntiplicarà, e opremam- los per ço que per ventura no  
Ex 1,12  Remercès. 12 E en quant més  los opromien, eytant més muntiplicàvan e  
Ex 1,13  més muntiplicàvan e crexían. 13 E  los agepcians haguéran en oy los fills de  
Ex 1,13  13 E los agepcians haguéran en oy  los fills de Israell, e opremien-los e  
Ex 1,13  los fills de Israell, e opremien- los e scarnían-los e anvejàvan-los, 14 
Ex 1,13  e opremien-los e scarnían- los e anvejàvan-los, 14 e·n amargor  
Ex 1,13  los e scarnían-los e anvejàvan- los, 14 e·n amargor aportàvan la vida de  
Ex 1,14  la vida de aquells, e fèyan- los fer regoles de brach mesclat ab palla, 
Ex 2,17  de lur para. 17 E sobravanguéran  los pastors e menesàran-les. E levà’s  
Ex 2,18 tornades a Ratxell, para lur, dix- los: –Per què us sou axí cuytades de  
Ex 2,20  e abeurà nostres ovelles. 20 E ell  los dix: –On és aquell home? Per què’ll  
Ex 2,23 morí lo rey de Agipta. E sospiràran  los fils de Israell per rahó del treball  
Ex 2,25  Jacob, 25 e reguardà nostro Senyor  los fills de Israell e desliurà’ls. 3,Tit 
Ex 3,8 Farahó e dels gepcians, e aportar- los-he de aquella terra en terra bona e  
Ex 3,9 mi, e encara la eflicció de aquells  los qualls per los agepcians són aflegits. 
Ex 3,9  eflicció de aquells los qualls per  los agepcians són aflegits. 10 Donchs,  
Ex 3,11 són yo, que vaja a Farahó e que git  los fills de Israell de Agipta? 12 E dix- 
Ex 3,16  en generació.” 16 Vé, ajusta  los vells de Israell, e digues a ells: “Lo 
Ex 3,18  E ògan la mia veu, e entraràs tu e  los vells de Israell al rey de Agipta, e  
Ex 3,21  daré gràcia al pobla aquest devant  los agepcians, e com vós n’exirets no n’ 
Ex 3,22  e vastadures, e posarets açò sobre  los fills e les filles vostres, e  
Ex 4,9  sagon. 9 E si no’t creuran per  los II senyals ne oyran la tua veu, prin  
Ex 4,17  vergue [*] ab la quall seran fets  los senyals. 18 E anà Moysès e tornà a  
Ex 4,21 ’n retorneràs en Agipta, veges tots  los senyals que t’he mostrats e que he  
Ex 4,25  lo prepusi de son fill, e toquà  los peus de aquell e dix: «Tu est nuvi de  
Ex 4,29 venguéran abdossos e ajustàran tots  los vells de Israell. 30 E dix-los Aron  
Ex 4,30  los vells de Israell. 30 E dix- los Aron totes les peraules que Déu los  
Ex 4,30 los Aron totes les peraules que Déu  los havia perllades a Moysès e féu los  
Ex 4,30  los havia perllades a Moysès e féu  los senyals devant lo poble. 31 E crech lo 
Ex 4,31  e conaguéran que nostra Senyor  los havia vesitats, als fills d’Iraell e  
Ex 5,10 peraules monsonogueres. 10 E axíran  los sobreposats de lles obres [*] e  
Ex 5,15  no acabàvan lur obra [*]. [*] 15 E  los fills d’Iraell [*] diguéran a ells:  
Ex 6,5  peregrins e stranys. 5 Yo he oÿt  los gemegaments dells fills d’Iraell, los 
Ex 6,5  gemegaments dells fills d’Iraell,  los qualls los agepcians opréman, e són  
Ex 6,5  dells fills d’Iraell, los qualls  los agepcians opréman, e són stat  
Ex 6,9  aquestes als fills de Israell,  los quals no ohíran ell per rahó del  
Ex 6,11  a Farahó [*] que yaquesca axir  los fills de Israell de la terra sua. 12 E 
Ex 6,12  devant nostre Senyor: –Vet que  los fills d’Israell no’m volen oyr;  
Ex 6,12  oyrà Farahó? Guarda com yo són ab  los no circunsisos levis. 13 E parlà Déu a 
Ex 6,13  de Agipta, per ço que trasquésan  los fills d’Isrell de Agipta. 14 E  
Ex 6,14  Isrell de Agipta. 14 E aquests són  los prínceps de les casades per companyas  
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Ex 6,15  són les parentats de Rubèn. E  los fills de Simeon foren: Jamuell e Jamín 
Ex 6,15  fill de la cananea. Aquests són  los perentats de Simeon. 16 Aquests són  
Ex 6,16 perentats de Simeon. 16 Aquests són  los fills de Leví per lurs cognicions:  
Ex 6,16  Gerson e Caad e Merarí. E  los anys de la vida de Leví foren CXXXVII  
Ex 6,17  de Leví foren CXXXVII anys. 17 E  los fills de Gerson, fills de Leví, foren: 
Ex 6,18  e Semeý per lurs cognicions. 18 E  los fills de Caad, fills de Leví, fóran:  
Ex 6,18  Aram e Asuar e Hobron e Ozibal. E  los anys de Caad foren CXXXIII. 19 E los  
Ex 6,19  anys de Caad foren CXXXIII. 19 E  los fills de Merarí, fills de Leví, fóran: 
Ex 6,19  Moarí e Musí. Aquests tots fóran  los parantats de Leví per les sues  
Ex 6,20 a ell Aron e Moysèn e Marian. Fóran  los anys de la vida d’Amram CXXXVII anys. 
Ex 6,21 la vida d’Amram CXXXVII anys. 21 E  los fills de Ysacar foren: Coré e Neb e  
Ex 6,22  foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E  los fills de Ezibell foren: Misaell [*].  
Ex 6,24  Alazar e Tamar. 24 [*] Aquests són  los parantats de Cariatarim. 25 Alatzar,  
Ex 6,25  de lles companyes dels levins e  los parentats. 26 Aquest és Aron e Moysèn, 
Ex 6,27 a Farahó, rey de Agipta, per traura  los fills de Israell de lla terra de  
Ex 7,2  parlarà a Faraó que jaquesca axir  los fills de Israell de lla terra sua. 3 E 
Ex 7,5 ab grans juÿns, 5 per ço que sàpian  los agepcians que yo són Senyor, que  
Ex 7,5  la mia mà sobra Agipta e trauré  los fills d’Israell del mig d’ells. 6 E  
Ex 7,6 E faéran-ho axí Moysèn e Aron com  los manà Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX  
Ex 7,10 Faraó” [*]. 10 [*] E faéran axí com  los havia menat Déu, e gità Aron la vergua 
Ex 7,11 ancantadors, e faéran alò metex per  los encantaments [*], 12 e gitàran cascuns 
Ex 7,18  del flum: torneran en sanch, 18 e  los peys que són en lo flum moran; seran  
Ex 7,19  sobre les ayguas de Agipta e sobra  los flums de aquells, e los rius e los  
Ex 7,19  e sobra los flums de aquells, e  los rius e los stanys e tots los lochs de  
Ex 7,19  los flums de aquells, e los rius e  los stanys e tots los lochs de lles  
Ex 7,19  e los rius e los stanys e tots  los lochs de lles aygües, per ço que  
Ex 7,20 E faéran-ho axí Moysès e Aron com  los havia manat Déu, e levà la verge e  
Ex 7,21  en sanch, 21 e fóran morts tots  los peys que éran en lo flum, e podrí lo  
Ex 7,21 flum, e podrí lo riu, e no poguéran  los agepcians beura [*]. 22 E faéran  
Ex 7,22 beura [*]. 22 E faéran semblantment  los ancantadors dells agepcians ab lurs  
Ex 7,24  cor aquesta veguada. 24 E cavàran  los egepcians entorn del flum per trobar  
Ex 8,2 lexar, vet que yo’t percudiré tots  los térmens ab granots, 3 e buliran tots  
Ex 8,3  ab granots, 3 e buliran tots  los flums de granotes, e pujaran e  
Ex 8,3  de tos serfs e del teu poble, e en  los teus forns e en les relíquies dels  
Ex 8,5  a Aron: “Stin la tua mà sobra  los flums, e encara sobra los stanys, e  
Ex 8,5  mà sobra los flums, e encara sobra  los stanys, e aduré granotes sobra la  
Ex 8,7 la terra [*]. 7 E faéran açò atrasí  los encantadors [*] adugéran granotes  
Ex 8,13 la peraula de Moysèn, e fóran morts  los granots de lles cases e de lles villes 
Ex 8,18 terra de Agipta. 18 E féran atratal  los ancantadors [*] per adur poys, e no ho 
Ex 8,19 no ho poguéran fer. [*] 19 Diguéran  los ancantadors [*]: –Lo dit de Déu és  
Ex 9,2 que sacrifich a mi; 2 car si encara  los tendràs, 3 vet que lla mia mà serà  
Ex 9,3  3 vet que lla mia mà serà sobra  los teus camps, e serà gran pastilència  
Ex 9,3  e serà gran pastilència sobra [*]  los bous e les ovelles.” 4 E féu Déu grans 
Ex 9,6  l’altra dia, que foren morts tots  los animals dels agepcians, e dels fills  
Ex 9,7  mort nangú del bastiar que posaÿan  los fills de Israell. Diguéran-li que  
Ex 9,9  la terra de Agipta, e serrà sobra  los hòmens e las bèsties de Agipta  
Ex 9,10  fou feta verola e vexigues en tots  los hòmens e en totes les bèsties. 11 E no 
Ex 9,11 totes les bèsties. 11 E no poguéran  los ancantadors star devant Moysèn per  
Ex 9,22  la universa terra de Agipta, sobra  los hòmens e sobra [*] la herba dell camp, 
Ex 9,25  [*]. 25 [*] tot ço que trobà en  los camps, de l’home entrò a la fembra,  
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Ex 9,25  ferí [*], e tota la herba e tots  los arbres de la regió tranchà le  
Ex 9,26  sols en la terra de Gosen, on éran  los fills d’Israell [*]. 27 E tramès  
Ex 9,28  28 Pregats nostre Senyor que cessa  los trons a lla pedra, per ço que lex anar 
Ex 9,29  mà a nostre Senyor e saceran tots  los trons e la padrusca, per ço que sàpias 
Ex 9,33  lo cel a nostro Senyor, e cessàran  los trons e la pedruscha, axí que no  
Ex 9,34  pluja era cessada e la padruscha e  los trons, anadí a peccat, 35 e fou  
Ex 10,2  que són antravengudes en Agipte,  los meus senyals que yo he fets en ells,  
Ex 10,5  [*] a la padruscada, e reuran tots  los arbres que’s fan en los camps, 6 e  
Ex 10,5  tots los arbres que’s fan en  los camps, 6 e ompliran les casas tuas e  
Ex 10,7 e de tos serfs [*].” [*] 7 Diguéran  los serfs de Farahó: –Per què sofarim nós  
Ex 10,7  què sofarim nós açò? Lexem anar  los hòmens per ço que sacrifícan al Senyor 
Ex 10,15  herba de la universa terra, e tots  los poms dels arbres, e tot ço [*] que a  
Ex 10,20 lo cor de Farahó, e no’n lexà anar  los fills d’Iraell. 21 E dix nostre  
Ex 11,3  la sua gràcia al seu poble devant  los agepcians. E fou Moysès gran baró  
Ex 11,5  entraré en Agipta, 5 e moran tots  los primers nats [*] de Farahó, saent  
Ex 11,5  que és detràs la molla, e tots  los primers nats de les bèsties. 6 E serà  
Ex 11,7  debans ne serà aprés; 7 e de tots  los fills d’Iraell no morà un ca [*], per 
Ex 11,7 nostro Senyor entre als agepcians e  los fills d’Iraell.” 8 –E devàllan tots  
Ex 11,10  10 Moysèn e Aron faéran tots  los senyals aquests devant Farahó, axí com 
Ex 12,4  que és prop de la sua casa, segons  los nombres de lles ànimes que sían  
Ex 12,7  -n’han sobra cascuna porta e en  los sobralindars de lla casa on menjaran  
Ex 12,11  10 [*]. 11 E axí menjarets aquell:  los vostros lombos sían sints, e hajats  
Ex 12,12  e en le nit aquesta faré tots  los primers nats en la terra de Agipta, de 
Ex 12,21  20 [*] 21 E apellà Moysèn tots  los vells d’Israell. Dix a ells: –Anats e 
Ex 12,23  matí, 23 car Déu pasarà per farir  los agepcians, e com veurà la sanch sobra  
Ex 12,27  fills d’Iraell en Agipta, farint  los agepcians e les vostres cases  
Ex 12,28  -se lo poble e adorrà. 28 Axíran  los fills d’Israell, e faéran axí com  
Ex 12,29  nit que farí nostra Senyor tots  los primers nats de terra de Agipta, del  
Ex 12,29  catives que éran en càrser, e tots  los primers nats de lles bèsties. 30 Levà  
Ex 12,33  33 E sforçà’s Agipta de anviar- los fora la terra dient: «Tots som morts!» 
Ex 12,35  sobra lurs musclos. 35 E faéran  los fills de Israell axí com manà Moysèn a 
Ex 12,36  Senyor gràcia al seu poble devant  los agepcians, que [*] despulàran Agipta.  
Ex 12,39 de Agipta e féran-na pans alisos,  los quals cogéran sots sendra, car no’s  
Ex 12,40  ’lls era mester. 40 La stada que  los fills d’Israell féran en Agipte fon  
Ex 12,41  en Agipte fon CCCCXXX anys; 41  los quals com fóran complits, en aquell  
Ex 12,42 Agipta; aquesta dèvan observar tots  los hòmens dells fills d’Israell en lurs  
Ex 12,48  primerament sien sircuncisos tots  los mascles d’aquell; adonchs acòstan-  
Ex 12,50 a l’habitant entre vós. 50 E féran  los fills d’Israell axí com manà Déu a  
Ex 12,51  metex dia amenà nostre Senyor  los fills d’Iraell de terra d’Egipta per 
Ex 13,2 mi lo primer nat qui obre vullva en  los fills d’Israell, axí és dels hòmens  
Ex 13,5  e dels eveus e dels jebuseus,  los quals jurà a vostres paras que’lls  
Ex 13,15  anar, e nostre Senyor ocís tots  los primers nats de lla terra de Agipta,  
Ex 13,15  lo mascle que obre vullva, e tots  los primers de mos fills [*].” 16 Serà  
Ex 13,18  de la Mar Roja. E armats pujàran  los fills d’Israell de lla terra de  
Ex 13,19 Josep ab si, per ço com ell conjurà  los fills d’Iraell dient: «Com Déu  
Ex 13,20  de Sachot e pasàran en Heasom, en  los strems de lla fi del desert. 21 E Déu  
Ex 13,21 Déu anava devant ells per mostrar- los la via, de dia en una colomna de nuu e 
Ex 13,21  en una colomna de foch, per ço que  los mostràs la via cascun temps. 22 No’s  
Ex 14,3  la mar. 3 Car Farahó perlarà sobra  los fills d’Israell: “Car ells són  
Ex 14,3  són torbats en la terra, al desert  los han closos.”, 4 E yo andurayré lo cor  
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Ex 14,4  e’n tota la sua host, e sebran  los agepcians que yo són lo Senyor. E  
Ex 14,8 de Farahó, rey de Agipta, e pasaguí  los fills de Israell; e aquells éran axits 
Ex 14,9  éran axits ab mà alta. 9 E com  los pasaguían los agepcians, acostàran-  
Ex 14,9  ab mà alta. 9 E com los pasaguían  los agepcians, acostàran-sa a ells que  
Ex 14,9  que posàvan prop la mar, e tots  los cavalcants [*] e tota la universa host 
Ex 14,10  com sa apropinquàs Farahó, lavàran  los fills d’Israell los vulls e véran los 
Ex 14,10  lavàran los fills d’Israell  los vulls e véran los agepcians aprés d’  
Ex 14,10  fills d’Israell los vulls e véran  los agepcians aprés d’ells, e taméran-  
Ex 14,12  -ta de nós per so que serviscam  los agepcians”? Car molt és millor servir  
Ex 14,16  se-ha aquella, per ço que éntran  los fills d’Iraell e que pàsan per mig de 
Ex 14,20  le posade dells fills de Israell e  los agepcians, scuradat erra la nuu  
Ex 14,22  ayguas dapartides, 22 e antràran  los fills d’Iraell per mig de lla mar en  
Ex 14,23  de aquells a e lla sinestra. 23 E  los agepcians persaguían-los e intràran  
Ex 14,23  23 E los agepcians persaguían- los e intràran aprés ells, e tots los  
Ex 14,23 -los e intràran aprés ells, e tots  los cavalcants de Farahó e totes les  
Ex 14,25  en la pregonesa. E diguéran adons  los agepcians: –Fugiam devant Israell, car 
Ex 14,27  ayguas [*]. 27 [*] en lur loch. E  los agepcians volguéran fugir, e  
Ex 14,27  volguéran fugir, e aconsaguíran- los les aygües, e somorgolaren-los. 28 E 
Ex 14,27 -los les aygües, e somorgolaren- los. 28 E retornàran les ayguas e cobríran 
Ex 14,29 no’n romàs d’ells entrò a I. 29 E  los fills d’Iraell pasàran per la mar en  
Ex 14,31  la mà dells agepcians, 31 e vaéran  los agepcians morts sobra la riba de la  
Ex 14,31  sobra la riba de la mar. E vaéran  los fills d’Israell que ab gran mà los  
Ex 14,31 los fills d’Israell que ab gran mà  los havia Déu conbatuts contra aquells.  
Ex 15,1 Capítol XV 1 Adonchs cantà Moysèn e  los fills d’Israell aquest cant a nostre  
Ex 15,4  la sua host gità en mar, e tots  los alets prínceps de aquells són nagats 
Ex 15,6  e la tua drestra, Senyor, ha farit  los anamichs, 7 e en multitut de la tua  
Ex 15,7  de la tua glòria has deposats  los adversaris meus. Tu trametist la tua  
Ex 15,9  trauré lo meu coltell e la mia mà  los auciurà.» 10 Senyor, lo teu sparit és  
Ex 15,10  lo teu sparit és vengut, e la mar  los ha cuberts, e ells són somorgolats  
Ex 15,12  12 Estanist la tua mà e la terra  los ha devorats. 13 Tu fuïst governador en 
Ex 15,14  en lo teu sant habitacle. 14 E  los pobles pujàran e són aïrats, los  
Ex 15,14  E los pobles pujàran e són aïrats,  los habitadors de Falestim [*]. 15-18 [*]  
Ex 15,19 demunt ells les aygües de la mar, e  los fills de Israell entràran per sech  
Ex 15,22  22 E féu partir Moysèn e Aron  los fills d’Israell de la Mar Roja, e  
Ex 15,25  tornàran dolces. E aquí ordonà  los manaments e juhís, e aquí asejà ells  
Ex 15,26  ell ço que dret és, e obayràs  los seus manaments e observes [*], yo no  
Ex 16,6  6 E diguéran Moysès e Aron a tots  los fills de Ysraell: –Al vespra sabrets  
Ex 16,8  ha oÿdes vostres mermuracions, en  los qualls marmuraments marmurats contra  
Ex 16,12  Israell. Parlla a ells e digues- los: “Al vespra manjarets carns, e al matí 
Ex 16,15  sobra la terra. 15 E com víran  los fills d’Israell, diguéran tots  
Ex 16,17  ’n prenets. 17 E faéran-ho axí  los fills de Israell. Collíran-na alguns 
Ex 16,22  na dos tants [*]. E vanguéran tots  los prínceps de lla multitut, e  
Ex 16,24  a demà. 24 E féran-ho axí com  los manà Moysèn, e no compodrí ne fou  
Ex 17,6 poble. E féu-ho axí Moysèn devant  los vells de Israell, 7 per ço com  
Ex 17,7  loch «Temptament e barala sobre  los fills de Israell». 8 Adonchs venc  
Ex 17,8 8 Adonchs venc Amalech per conbatra  los fills d’Israell en Rabidí. 9 Dix  
Ex 18,1  e a Ysraell poble seu, axí com Déu  los havia trets de Agipta, 2 pres Siporà,  
Ex 18,5  5 E vench sogre de Moysèn, ab  los fills e ab la muller de Moysèn, en lo  
Ex 18,11 gran és lo Senyor nostre sobre tots  los déus [*]. 12 E ofarí Jetró, sogra de  
Ex 18,12  a Déu. E vench Aron e tots  los vells de Ysraell per ço que menjàsan  
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Ex 18,16 per so que yo jutge a ells, e fas- los a saber los sacrets de Déu e la lig de 
Ex 18,16  jutge a ells, e fas-los a saber  los sacrets de Déu e la lig de aquell. 17  
Ex 18,21  hòmens poderosos e temens Déu, en  los quals sia veritat, que hajan en oy  
Ex 18,22  de Les e prínceps de deenes, 22  los qualls jútjan lo poble tostemps, e les 
Ex 18,22 menors; e serà leugera cosa a tu, e  los altres ho poran sofarir. 23 E si tu  
Ex 18,23  compleys lo ministeri de Déu, [*]  los seus manaments poràs sofarir, e tot  
Ex 18,25 tot lo poble de Israell, e stablí- los prínceps del poble, tribuns e  
Ex 19,5  serets a mi tresor de tots  los pobles, car mia és tota la terra, 6 e  
Ex 19,7  Israell. 7 E vench Moysès e apellà  los majors nats del poble, e dix-los  
Ex 19,7  los majors nats del poble, e dix- los totes les peraules que’lls havia  
Ex 19,12  tot lo poble entorn. Diràs- los: “Guardats-vos que no pugets al munt 
Ex 19,15  levades ses vestadures, 15 dix- los: –Stats aparalats lo terç dia, e no us 
Ex 19,21  no’s desrenglàsan e que no pàsan  los térmens per veura’l Senyor [*], 22 e  
Ex 19,22  veura’l Senyor [*], 22 e no lexs  los sacerdots e aquells que pújan al  
Ex 19,24  e devalla, e pujaràs tu e Aron. E  los sacerdots ne lo poble no pàsan  
Ex 20,4  [*] nanguna semblança que sían en  los cels desús ne en la terra dejús [*]. 5 
Ex 20,5 »No adorreràs ne suplicaràs ells ne  los colràs, car yo són lo Senyor ton Déu,  
Ex 20,5 vesit les iniquitats dells paras en  los fills en la terça e en la quarta  
Ex 20,6  en aquells qui àman mi e guàrdan  los meus menaments. 7 »No pendràs lo nom  
Ex 20,11  tes portes, 11 car VI dies són en  los qualls Déu féu lo cel e la terra e la  
Ex 20,18  E tot lo poble oÿa les veus e vaÿa  los lamps e oÿa la veu de la botzina e  
Ex 21,1  21,Tit Capítol XX 1 »Aquests són  los juýs que proposarets als fills d’  
Ex 21,8  de axir; 8 mas si despleurà en  los vulls de son senyor al qual serà  
Ex 21,22  com lo marit d’ella stimarà e  los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas si morà,  
Ex 21,26 o de sa serventa e destrovirà ells,  los lex anar franchs [*]; 27 e si dent  
Ex 21,27 dent trencarà [*], per semblantment  los lex anar franchs. 28 »E si bou ferrà  
Ex 22,29  lo príncep del poble. 29 »Tots  los delmes e promeyas ta usaràs a dar per  
Ex 23,8  8 No pendràs dons, car axórban  los savis e fan torse la peraula dells  
Ex 23,9  dells justs. 9 »No faças trists  los pelegrins, [*] en terra de Agipta. 10  
Ex 23,11  lexeràs reposar per ço que ménjan  los pobles de ton poble, e ço que hy  
Ex 23,24  yo contrestaré. 24 No adoreràs  los déus de aquells, ne colràs aquells  
Ex 23,24 aquells, ne colràs aquells [*], ans  los destroviràs [*]. 25 Servirets lo  
Ex 23,31 e posaesques la terra. 31 »E posaré  los teus térmens de lla Mar Roja entrò a  
Ex 23,31  al flum. E liuraré en vostres mans  los habitadors de lla terra e gitaré  
Ex 24,3  les peraules del Senyor, e encara  los juýs, e respòs encara lo poble, tots a 
Ex 24,7  e legí’ll devant lo pobla,  los qualls diguéran: –Tot so que ha perlat 
Ex 24,12  a tu II taules de pedra e la ley e  los manements que escriví per so que’ls  
Ex 24,17  la sobirana part del munt, devant  los fills d’Iraell. 18 E entrà Moysèn  
Ex 25,2  apòrtan a mi les promísies de tots  los hòmens, e de aquel que ofir volentés  
Ex 25,9  que yo mostraré a tu e de tots  los vexells, farets axí aquell e a la sua  
Ex 25,12  antorn, 12 e quatre sercles d’or,  los quals posaràs sobra IIII angles de la  
Ex 25,14  or, 14 e pasaràs la una barra per  los II secles d’or de la un lats, e l’  
Ex 25,14 d’or de la un lats, e l’altra per  los II sercles de l’altra, e ab aquestes  
Ex 25,15  la arqua; 15 e seran les bares en  los sercles o anells, e null temps no los  
Ex 25,15  sercles o anells, e null temps no  los trauràs d’ells. 16 E posaràs en la  
Ex 25,27  peus; 27 sots la corona seran  los cercles d’aur [*] per so que púgan  
Ex 26,17  e ample I colze e mig. 17 E en  los lats de la taulla haurà II tornets,  
Ex 26,24  d’aur, e les II taules que en  los angles són posadores per aytal matexa  
Ex 26,29  aur, e lurs anels feràs d’or, per  los quals les baras contènguan les taules, 
Ex 26,32  seran cubertes de aur, e hauran  los caps deurats, e staran sobra IIII  
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Ex 28,3  e honrament. 3 E tu perlaràs a [*]  los savis de cor, los quals yo he complits 
Ex 28,3 tu perlaràs a [*] los savis de cor,  los quals yo he complits de sparit de  
Ex 28,4  aministren a mi. 4 »Aquests són  los vestiments que faran: hosen e efot, e  
Ex 28,9 scriuràs, ço és, entallaràs en eles  los noms dels fills de Israell, 10 VI noms 
Ex 28,11  [*] entallaràs en les pedras  los noms dels fills d’Israell; aquestes  
Ex 28,12 als fils d’Israell; e portarà Aron  los noms de aquells devant nostre Senyor,  
Ex 28,27  E faràs II anels d’aur e metràs- los abdós sobra les spatles [*] que  
Ex 28,28 ço que pugen junyr [*] 28 [*] sobre  los musclos ab fill blau, axí que sia feta 
Ex 28,29  ’s depertèscan. 29 E portarà Aron  los noms dels fills d’Israell en lo  
Ex 28,30  30 E posaràs en lo hossen  los juýs de doctrina e de veritat que  
Ex 28,30  nostre Senyor; e portarà Aron  los juýs dels ffills de Israell en lo pits 
Ex 28,38 aquells qui oferaran, e santificarà  los fills d’Israell en tots sos dons e en 
Ex 29,3  e oferàs-ho; e lo vadell e  los II moltons. 4 Presentaràs Aron e sos  
Ex 29,8  a sos fills de aquell, e aportar- los-has gonelles de li, e senyràs  
Ex 29,13  13 E pendràs tot lo grex que cobra  los budells, e la ratalla del fetge, e lo  
Ex 29,13  del fetge, e lo grex de ambdosos  los renyons, e d’aquests perfumeràs lo  
Ex 29,17  entràmenes e sos peus, e posar- los-has [*] sobra son cap, 18 e oferàs  
Ex 29,29  santes de què usarà Aron, hauran  los fills de aquell aprés d’ell per ço  
Ex 30,2  e haurà d’alt II colzes [*]  los seus corns, 3 e cobriràs ell d’aur  
Ex 30,3 com per les spatlles entorn d’él e  los corns, e faràs a ell sercle d’aur  
Ex 30,19  n’han Aron e sos fills les mans e  los peus 20 com deuran entrar al  
Ex 31,9 timiama, 9 e de l’holocaust e tots  los vaxells, e’l pitxer e lo bací, 10 e  
Ex 31,16 obra en aquell dia morà. 16 Guarden  los fills d’Israell lo disapta e colguen  
Ex 31,17  enpertostemps 17 entra mi e  los fills d’Israell, e senyal  
Ex 32,2  sabem què li és sdevengut. 2 Dix- los Aron: –Aportats-me les orelleres [*] 
Ex 32,4  E ells diguéran: –Aquests són  los teus déus, d’Israell, qui’t  
Ex 32,8  e han dit que aquests són  los déus [*], d’Israell, que t’han tret  
Ex 32,12  ab mà fort e poderosa? 12 ¿E diran  los agepcians: “Per mal trasch ells de  
Ex 32,13 de Ysach e de Jacob, tos servidors,  los quals jurest per tu matex dient: “Yo  
Ex 32,19  a lla posada, ell viu lo vadell e  los bals, e fo molt irat, e gità les  
Ex 32,25  lo poble era despulat, per ço cor  los havia despulat Aron per rahó de la  
Ex 32,25 qual cosa ell lo costituí nuu entre  los stranys, (per ço com ell hi consentí). 
Ex 32,26  a mi. E ajustàran-sa a ell tots  los fills de Leví, 27 als quals dix: –Açò  
Ex 32,28  o amich o proïsma seu.” 28 E féran  los fills de Leví segons la peraula de  
Ex 33,2  lo meu àngel per ço que gite’n  los cananeus e los amoreus e los hateus e  
Ex 33,2  per ço que gite’n los cananeus e  los amoreus e los hateus e’ls feriseus e  
Ex 33,2  ’n los cananeus e los amoreus e  los hateus e’ls feriseus e’lls eveus e  
Ex 33,5  als fills d’Israell. Digues- los que lo poble és de dura servitut. Una  
Ex 33,6  sàpia què faré a tu. 6 E posàran  los fills d’Israell lur ornament en lo  
Ex 33,10  e perlàvan de Moysèn 10 tots  los universos servidors, e dèyan que  
Ex 33,12  quals anviaràs ab mi. E tu digist  los me farias a saber [*], e he trobada  
Ex 34,7  rets les iniquitats dels pares en  los fills e sobre fills de fills en la  
Ex 34,11 e yo matex gitaré devant la tua fas  los amoreus e los cananeus e los hateus e  
Ex 34,11  devant la tua fas los amoreus e  los cananeus e los hateus e alls fariseus  
Ex 34,11  fas los amoreus e los cananeus e  los hateus e alls fariseus e’lls eveus e  
Ex 34,12  12 E guarda’t que null temps ab  los habitadors de aquella terra no faces  
Ex 34,19 de linatge mesculí serà meu de tots  los animals, axí de bous com de ovelles  
Ex 34,31  per ell, retornàran axí Aron com  los prínceps de lles sinagogues. E com ell 
Ex 34,31  de lles sinagogues. E com ell  los parlàs, 32 vanguéran a ell atrasí tots 
Ex 34,32  32 vanguéran a ell atrasí tots  los fills d’Israell, alls quals manà tot  
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Ex 34,34  lo hi tornava, e puys perlava ab  los fills d’Israell totes les coses que a 
Ex 35,3  muyra. 3 No ancendràs foch en tots  los vostros habitacles en lo dia dell  
Ex 35,8  iŀluminar e a cuynar e a confagir  los ungents e la timiama de l’odor suau,  
Ex 35,13  [*] 13 [*] e totes ses aÿnas, e  los pans de proposició, 14 e lo canalobra  
Ex 35,19 de la santedat a Aron, al primer, e  los draps de servir a sos fills, a servir  
Ex 35,22  ne a les santes vestadures. 22 E  los hòmens e les fembres aportàran  
Ex 35,29 e oli a les luminàries [*]. 29 Tots  los hòmens e les fembres ab pensa devota  
Ex 35,30 per mà de Moysèn [*]. 30 [*] a tots  los fills d’Israell: –Veus que nostre  
Ex 36,1  donchs, Bestel e Holiab e tots  los hòmens savis als quals Déus donà  
Ex 36,2  Moysèn a ells, e encara a tots  los hòmens ensemps als quals Déu havia  
Ex 36,3  ofarían obrar, 3 liurà a ells tots  los universos dons dels fills d’Israell.  
Ex 36,4 e lurs promeses. 4 Per la qual cosa  los mestres, vaent que’lls dons  
Ex 36,8  a lla obra, 7 [*]. 8 E faéran tots  los savis de cor, a complir le obra del  
Ex 36,34  e les colones, argentades, e  los cercles deven éser fets d’aur, per  
Ex 36,34 cercles deven éser fets d’aur, per  los quals puga éser portat ab les bares,  
Ex 36,36  capitells tots cuberts d’aur, e  los fonaments †quax a manera de pilars  
Ex 36,38  [*] cobrí-les totes de aur, e  los fonaments, ço és, ço an què ells  
Ex 37,4  4 E féu bares de fust de satim,  los quals cobrí d’aur, 5 les qualls posà  
Ex 37,5 cobrí d’aur, 5 les qualls posà per  los anells que éran en los lats de la  
Ex 37,5  posà per los anells que éran en  los lats de la archa per portar-la. 6 E  
Ex 37,7  7 E féu II xerobins de pur aur,  los quals posà a cascun lats en la  
Ex 37,16 e foren totes cubertes de aur. 16 E  los vaxells a diversos usos de la taula,  
Ex 37,19  aquesta matexa obra era en tots  los VI canons que axían de la canya dell  
Ex 38,5  5 e féu desota IIII anells [*] per  los qualls pesasen per les perxes a portar 
Ex 38,7  de aram, 7 e mès les perxes en  los anells sobre lo lats de lla ara per  
Ex 38,10  de aram ab lurs fonaments, e  los caps de lles colones e tots los  
Ex 38,10  e los caps de lles colones e tots  los corbalons éran de argent. 11 En l’  
Ex 38,11  era la tenda ab les colones e ab  los fonaments e ab los caps de les  
Ex 38,11 les colones e ab los fonaments e ab  los caps de les colones, tot era de una  
Ex 38,17  féu texir de li tortís, 17 e  los fonaments de lles colones foren de  
Ex 38,21  aram [*]. 18-20 [*] 21 Aquests són  los struments del tabernacle del  
Ex 38,21  testimoni, que nombrats són sagons  los manaments de Moysèn en les peraules  
Ex 38,28  28 E de MªDCCLXXV foren fets  los caps de les colones, los quals foren  
Ex 38,28 foren fets los caps de les colones,  los quals foren vestits de argent. 29 E  
Ex 38,30  de aram, 30 dels quals fóran fets  los fonaments de la intrada del tabernacle 
Ex 38,30  ab lo crivell de l’aram e ab tots  los vaxels que pertànyan a son ús, 31 [*]  
Ex 39,6  aur, e en elles éran antalats [*]  los noms dels fills d’Israell, 7 e posà  
Ex 39,7  d’Israell, 7 e posà aquelles en  los lats sobre los musclos de l’ephot per 
Ex 39,7 7 e posà aquelles en los lats sobre  los musclos de l’ephot per remenbrança  
Ex 39,14  entretelladas, on éran escrits  los noms dels fills d’Israell, ço és,  
Ex 39,16  e posàran II anels d’aur sobra  los lats de l’hosen, 17 [*] e vanguéran  
Ex 39,19  vanían tanbé cadenas que prenían  los II anells de l’hossen, axí que lo  
Ex 39,31  [*] del testimoni, e féran  los fills d’Israell tot ço que havia  
Ex 39,42 nostre Senyor a Moysèn axí ho féran  los fills d’Israell. 43 E Moysès banaý a  
Ex 40,9  l’oli e untaràs lo tabernacle ab  los seus vaxells per ço que sían  
Ex 40,34  levava del tabernacle, movían-sa  los fills d’Israell en lurs mogudes; 35 e 
Lv Inc  apellat Levítich, lo qual apéllan  los jueus Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1 E 
Lv 1,5  devant nostre Senyor, e ofariran  los fills de Aron, secerdots, la sanch de  
Lv 1,8  de lenya debans conponides; 8 e  los menbres que són tallats seran demunt  
Lv 1,9  ço de dins, axí com la frexura 9 e  los budells e los peus, seran bé levats en 
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Lv 1,9  com la frexura 9 e los budells e  los peus, seran bé levats en aygua; e  
Lv 1,11  [*] devant nostre Senyor, e  los fills de Aron gítan la sanch de aquell 
Lv 1,12  l’altar entorn, 12 e depertèscan  los menbres e lo cap e sa frexura, e pòsan 
Lv 1,13  que ho crem lo foch; 13 enperò  los budels e los peus levaran ab aygua e  
Lv 1,13  lo foch; 13 enperò los budels e  los peus levaran ab aygua e sacrificar-  
Lv 1,15  o de colomins, 15 ofariran aquells  los sacerdots a l’altar, e torcen-li lo 
Lv 2,14  torraràs aquelles al foch, e puys  los angruneràs axí com a far, e axí oferàs 
Lv 3,2  en la intrada del tabernacle, e  los fills de Aron, sacerdots, scàmpan la  
Lv 3,4  lo grex que dins ell és, 4 abdós  los ronyons e los lombras, e en totes les  
Lv 3,4  dins ell és, 4 abdós los ronyons e  los lombras, e en totes les parts de dins, 
Lv 3,8  dell tabernacle del testimoni, e  los fills d’Aron scàmpan la sanch entorn  
Lv 3,11  e tot lo grex de dins 11 pendran  los sacerdots e posar-l’han sobra lo  
Lv 3,13  en la intrada del testimoni, e  los fills de Aron scàmpan la sanch entorn  
Lv 3,14 grex que cobra lo ventra e [*] tots  los menbres vidals, 15 e los II lombes ab  
Lv 3,15 e [*] tots los menbres vidals, 15 e  los II lombes ab lo fetge, que és sobra  
Lv 3,17  dret en les generacions, en tots  los vostres habitacles. Ne grex ne sanch  
Lv 3,17 antorn del pits e aquell que pénjan  los lombes oferets sobra l’altar. 4,Tit  
Lv 4,15 la porta del tabernacle, 15 e posen  los vells de Israell [*] lo cap de aquell  
Lv 4,18  18 e de aquexa matexa sanch pos en  los corns de ll’altar [*]. 19-20 [*] 21  
Lv 4,30 lla sanch en lo seu dit e toch-na  los corns de l’altar de l’holocaust, e  
Lv 4,33 aquell en lo loch on sòlan degollar  los holocausts [*]. 34 [*] e lo romanent  
Lv 6,3  en les quals coses solen peccar  los hòmens, 4 totes coses pensades retrà,  
Lv 6,25  peccat. »En lo loch on sa oféran  los holocausts degoleràs devant Déu, sant  
Lv 6,29  e puys levat ab aygua. 29 »Tots  los mascles de linatja sacerdotal mengen  
Lv 7,4  cobra les entràmanes 4 e abdosos  los ronyons, e lo sèu demunt ells, e la  
Lv 7,6  perfum a nostra Senyor [*]. 6 Tots  los mascles dell linatga de preveres en  
Lv 7,10  o sia sequa menys de res, [*]  los fills d’Israell sia depertit per  
Lv 7,26  seu poble. 26 »E la sanch de tots  los animals [*]; 27 tota ànima que menjarà 
Lv 7,33  que ofariran la sanch e lo sèu; e  los fills de Aron hauran en lur part la  
Lv 8,15  la sanch e benyà son dit e tanyí  los corns de ll’altar entorn. E com l’  
Lv 8,30  e gità-la sobra Aron e sobra  los vestiments de aquell e sobra sos fills 
Lv 8,31  aquell e menjats-les aquí, e  los pans de consegració menjats, los quals 
Lv 8,31  e los pans de consegració menjats,  los quals són posats en lo canastell, axí  
Lv 9,1  apellà Moysèn Aron e sos fills e  los fills de sos fills e tots los mayors  
Lv 9,1  e los fills de sos fills e tots  los mayors nats d’Israell. Dix Aron: 2  
Lv 9,10  fonament d’aquell. 10 E lo sèu e  los ronyons, e féu tot lo restant. 11 [*]  
Lv 9,19 sèu dell bou e la coa de l’ariet e  los ronyons ab lo sèu e la ratela dell  
Lv 9,21  cremades en l’altar lo sèu, 21 e  los pits de aquells e les cames dretas  
Lv 9,22  les mans devant lo poble e banaý- los. E com hach axí complit les ofertes  
Lv 9,22  complit les ofertes per peccat e  los holocausts pacificables, devellà, 23 e 
Lv 10,4  devant lo santuari, e portats- los defora de la albergada. 5 E mantinent  
Lv 10,5 5 E mantinent entràran e preséran- los axí com los trobàran, vestits ab les  
Lv 10,5  entràran e preséran-los axí com  los trobàran, vestits ab les goneles de  
Lv 10,5  ab les goneles de li, e gitàran- los defora axí com los fo manat. 6 E  
Lv 10,5  li, e gitàran-los defora axí com  los fo manat. 6 E perllà Moysèn a Aron e a 
Lv 10,19  del sacrifici vuy si plau devant  los vulls de Déu. 20 E com ho oyí Moysèn,  
Lv 11,2  ço que sia vostre Déu. Aquests són  los animals que menjarets de tots los  
Lv 11,2  los animals que menjarets de tots  los animals de lla terra: 3 tot aquel que  
Lv 11,25  port de aquelles mortes, leverà  los seus vestiments e serà no nèdeu tro al 
Lv 11,34  de ço deu éser trenquat. 34 Tots  los menjars que menjarets, si serà gitada  
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Lv 12,2  serà no neda per VII dies, entorn  los dies del depertiment de lles mèstrues; 
Lv 12,4 lo santuari entrò que sien complits  los dies de lla sua purgació. 5 »E si  
Lv 12,6  purgació. 6 »E com seran complits  los dies de la sua porificació, per fill o 
Lv 13,3 com veurà la lebrocia en la conna e  los pèlls blanchs mudats, aquella collor  
Lv 13,31  plaga alçada agual de la cotna, e  los cabells negres, tengua aquell per VII  
Lv 13,32  e si veurà que no sia sclatada e  los cabells seran en lur color e lo loch  
Lv 13,40  que és munde. 40 »Homa a qui cauen  los cabells dell cap e és calp, munde és.  
Lv 14,4  que ofira per si II perdals vius  los quals són leguts de menjar, e fust de  
Lv 14,8  la sua vestadura, ragua’s tots  los pèls del cors e lau-se en aygua, e  
Lv 14,9  cap e la barba e les celles e tots  los pèls del cors, e lau-sa altra  
Lv 15,24  no nèdeu per VII dies, e en tots  los lochs on ell dormirà ensutzerà. 25  
Lv 16,1  a Moysèn aprés la mort de abdossos  los fills de Aron com ofaríran lo foch  
Lv 16,7 si e per la sua casa. 7 E ferà star  los II cabrits devant Déu a la porta del  
Lv 16,18 la sanch [*] e gitarà aquella sobra  los corns de aquell entorn, 19 e git-na  
Lv 16,27 a foch, axí les pells com la carn e  los fems ensemps. 28 E qualquaqual cremerà 
Lv 16,34  e perdurable per ço que orets per  los fills de Israell e per los peccats de  
Lv 16,34  per los fills de Israell e per  los peccats de aquells una veguada en l’  
Lv 17,2  –Parla Aron e a sos fills e a tots  los fills d’Israell e digues a ells:  
Lv 17,5  açò deven ofarir sacrificis e dons  los sacerdots dells fills d’Israell, los  
Lv 17,5  sacerdots dells fills d’Israell,  los qualls auciuran en lo camp per ço que  
Lv 17,6 pasificables al Senyor, 6 e scampen  los sacerdots la sanch sobra l’altar de  
Lv 17,12  de vós no mengerà sanch, ni encara  los stranys qui peregrínan entre vós. 13  
Lv 18,4  de aquells no caminareu. 4 Fareu  los meus juýs e los meus manaments  
Lv 18,4  caminareu. 4 Fareu los meus juýs e  los meus manaments guardareu, e per  
Lv 18,25  terra és ensutzada, de la qual yo  los lurs leigs pecats vesitaré, que vomita 
Lv 18,25  leigs pecats vesitaré, que vomita  los seus habitadors. 26 »Guardau les mies  
Lv 18,27  totes aquestes horibletats faéran  los conreadors de la terra que fóran  
Lv 18,30  enmig de son poble. 30 »Guardau  los meus manaments. No vulau fer so que  
Lv 19,9  enmig de son poble. 9 »Com sagaràs  los blats de la tua terra, no sagaràs fins 
Lv 19,10  no coliràs, 10 ne en la tua vinya  los raÿms ne los grans caents no les  
Lv 19,10  10 ne en la tua vinya los raÿms ne  los grans caents no les agusteràs, mas als 
Lv 19,10  mas als pobles e palagrins  los lexeràs colir. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 19,23  portans fruyts, levar-n’heu  los caps dels membres; los brots que  
Lv 19,23  -n’heu los caps dels membres;  los brots que brótan seran inmundes a  
Lv 19,24 d’aquells. 24 En lo quart any tots  los fruyts seran santificats loables al  
Lv 19,25  al Senyor; 25 en lo V any manjareu  los fruyts d’aquells [*]. Yo són lo  
Lv 19,37 de terra de Agipta. 37 »Servau tots  los meus manaments e tots los juýs e feu  
Lv 19,37  tots los meus manaments e tots  los juýs e feu tots aquells, car yo són lo 
Lv 20,8  lo Senyor Déu vostre. 8 »E guardau  los meus manaments [*]. 9-11 [*] 12 »Si  
Lv 20,22  seran. 22 »Guardau les mies leys e  los juýs e feu aquelles per tal que a  
Lv 20,27  fóseu meus. 27 »Hom o dona en  los quals ha sparit de divinació, de mort  
Lv 21,6  seu, e no poluyran lo seu nom, car  los perfums del Senyor e los pans del seu  
Lv 21,6  nom, car los perfums del Senyor e  los pans del seu Déu preséntan, e per tant 
Lv 21,8  car santificat és al Déu seu 8 e  los pans del sacrifici presenta. Sia,  
Lv 21,20 serà laganyós, si haurà blanqura en  los vulls, si ha contínua gratella [*], si 
Lv 22,3  santificades són e que preséntan  los fills de Israell al Senyor en lo quall 
Lv 22,9 [*]. Yo són lo Senyor. 9 »Guardaran  los meus manaments que no sotmètan a  
Lv 22,28  no serà sacrificade en un dia ab  los seus fills. 29 »E si inmolareu víctima 
Lv 23,10  saguades les messes, portareu  los manols de lles spigues promeyes de les 
Lv 23,37  en aquelles oblació al Senyor,  los holocausts e sacrificis e ofertes, 38  
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Lv 23,39 XV dia del mes VII, quant ajustareu  los fruyts de la terra, fareu festa del  
Lv 23,43  en les cabanas 43 perquè sàpian  los que vendran aprés de vosaltres que en  
Lv 23,43  que en cabanes fiu habitar  los fills d’Israell com los traguí de la  
Lv 23,43  habitar los fills d’Israell com  los traguí de la terra de Agipta. Yo són  
Lv 24,6  taulla molt pura devant lo Senyor  los poseràs, 7 e poseràs sobra ells perfum 
Lv 24,10  havia de un homa agepcià entre  los fills de Israell, beralà’s en les  
Lv 24,23  pedres lo destranguéran. E faéran  los fills d’Israell axí com havia menat  
Lv 25,2  qual yo donaré a vosaltres, fareu  los disaptas del Senyor. 3 »Per VI anys  
Lv 25,3  VI anys poderàs ta vinya e coliràs  los seus fruyts, 4 e en lo VII any disapte 
Lv 25,5  reposament del Senyor [*]; 5 [*]  los raÿms de lles tues promeyes no’ls  
Lv 25,10  e apellar-l’has Ramisió a tots  los habitadors de lla tua terra, [*] és  
Lv 25,18  són lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu  los meus manaments e mos juýs [*], perquè  
Lv 25,19  temença 19 e engendre a vosaltres  los seus fruyts, dels quals menjeu fins a  
Lv 25,22  e sembrareu l’any VIII e menjareu  los fruyts fins al VIIII any; entrò a tant 
Lv 25,29  primer. 29 »Qui vendrà casa dins  los murs de la ciutat haurà licència de  
Lv 25,30  al comprador, e posayrà aquella e  los seus succeïdors per a tostemps, e  
Lv 25,33  en loch de pocesions són entre  los fills d’Israell, 34 e les villes fora 
Lv 25,46  rematreu als suceÿdors e posayr- los-heu per tostemps; e los vostres  
Lv 25,46  posayr-los-heu per tostemps; e  los vostres frares fills de Israell no’ls 
Lv 25,51  de logater; 51 e si més muntarà  los anys que romànan fins l’any del  
Lv 25,55 ab sos fills. 55 »Car meus són tots  los fills d’Israell, los qualls he trets  
Lv 25,55 meus són tots los fills d’Israell,  los qualls he trets de la terra de Agipta. 
Lv 26,2 són lo Senyor Déu vostro. 2 Guardau  los disaptes e hajau tamença a mon  
Lv 26,3  Yo són lo Senyor. 3 »Si en  los meus manaments caminareu e so que us  
Lv 26,4  son brotament, e de fruyts  los arbres seran complits; 5 reebrà la  
Lv 26,7  vostres límites, 7 perseguireu  los vostres anamichs e decauran devant  
Lv 26,8  e C de vosaltres a XªMª, e cauran  los vostres anamichs d’espasa en  
Lv 26,15  e si no servarets les mies leys e  los meus juýs avilanareu que no feçau les  
Lv 26,16  en fretura e ardor, que consegesca  los vostres ulls e deseque les vostres  
Lv 26,16  sembrareu la sament, que per  los anamichs serà devorada; 17 posaré la  
Lv 26,18 iniquitats vostres a VII dobles per  los vostras peccats, 19 e trencaré la  
Lv 26,20  en va, no jerminarà la terra ni  los arbres no daran fruyts. 21 »[*] 22 e  
Lv 26,32  vostra terra. Spaventar-se-han  los anamichs vostres com los habitadors de 
Lv 26,32 -se-han los anamichs vostres com  los habitadors de aquella seran deperduts, 
Lv 26,34  34 »Lavors plauran a lla terra  los lurs disaptes en tots los dies de la  
Lv 26,34 lla terra los lurs disaptes en tots  los dies de la sua soledat, quant sereu 35 
Lv 26,35  ferà sos disaptas e reposarà en  los disaptas de sa soladat, per tant com  
Lv 26,35  per tant com no ha reposat en  los vostres disaptes quant habitàveu en  
Lv 26,36  quant habitàveu en aquella. 36 »E  los que de vosaltres romendran doneran  
Lv 26,36  romendran doneran pahor en  los coratges d’éls en les regions dels  
Lv 26,36  éls en les regions dels contraris;  los spaordirà lo so de la fulla volant, e  
Lv 26,36  Cauran nangú no persaguint- los 37 e decauran cascú desobre sos frares 
Lv 26,39  en la terra de sos anamichs, e per  los paccats de lurs pares e seus seran  
Lv 26,40  lurs malvestats e de sos mals, ab  los quals sa són capgirats e lunyats de mi 
Lv 26,43  lexada per ells conplaurà a si en  los disaptas seus sofirent soladat per  
Lv 26,43  per ells; e preguaran ells per  los lurs peccats per tant com hauran  
Lv 26,43  per tant com hauran meyspresats  los meus juýs, e les mies leys hauran  
Lv 26,45  de la mia amistança primera quant  los traguí de lla terra de Agipta en  
Lv 26,45  Yo són lo Senyor Déu. »Aquests són  los menaments e juýs e leys les quals donà 
Lv 26,45 les quals donà lo Senyor entre si e  los fills d’Israell en lo munt de Sinaý  
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Ex 16,35  a reservar en lo tabernacle. 35  Los fills d’Iraell menjàran la magna per  
Ex 22,29  ta usaràs a dar per ofarir.  Los primers nats de tos fills daràs a mi,  
Ex 29,33  santifícan la oferta de lurs mans.  Los stranys no menjaran d’açò, car sants  
Lv 8,27  ab la cama dreta e a sos fills.  Los quals com ho haguésan alçat devant  
Lv 10,6  la coŀleció no isqua indigneció.  Los vostres frares e totes les casas d’  
Lv 19,3 3 »Cadescú la mare e son para tema.  »Los meus disaptes guardau. Yo són lo  
Lv 25,53  restant dels anys al compredor. 53  Los que abans serví ab lo loguer ne  
Ex 19,24  los sacerdots ne lo poble no pàsan  lostérmens ne púgan al Senyor, per ço que  
Ex 5,5 –Donchs, vejats quant saria ells si  ·ls donàvets repòs de lles obres. 6 E manà 
Ex 5,8  e no l’aminvets res del trebal ne  ·ls lexets vagar; e puxes cridaran dient:  
Ex 13,17  jaquit lo poble, nostra Senyor no  ·ls manà per la carera dells falisteus,  
Ex 13,17 per ventura no’s panadís Farahó si  ·ls vaés, e que no levàs contra ells a  
Ex 14,13  vaets, null temps d’aquí avant no  ·ls veurets, 14 car nostre Senyor sa  
Ex 15,9  de la mar. 9 L’anamich dix: «Jo  ·ls pesaguiré e’ls pendré, e depertiré  
Ex 15,9  anamich dix: «Jo’ls pesaguiré e  ·ls pendré, e depertiré lurs armes, e la  
Ex 16,4  master aquell dia, per ço que yo  ·ls asaig si algú irà en ma ley o no. 5 E  
Ex 24,12  manements que escriví per so que  ·ls ansenyas als fills d’Israell. 13 E  
Ex 33,2  e los amoreus e los hateus e  ·ls feriseus e’lls eveus e jebuseus, 3 e  
Lv 24,9 seran de Aron e de sos fills perquè  ·ls ménjan en loch sant, car sant dels  
Lv 25,5  los raÿms de lles tues promeyes no  ·ls culliràs, car any de repòs de lla  
Lv 25,42  42 car mos sclaus són, que jo  ·ls he trets de lla terra de Agipta [*].  
Lv 25,46  vostres frares fills de Israell no  ·ls destrenguau per potència. 47 »Si’s  
Lv 26,44 en la terra batalívol, totalment no  ·ls meyspresaré ne axí poch no’ls avoriré 
Lv 26,44  no’ls meyspresaré ne axí poch no  ·ls avoriré perquè de tot sían destrovits  
Ex 2,25  los fills de Israell e desliurà  ’ls. 3,Tit Capítol III 1 Moysès guardava e 
Ex 12,39  car no’s poch levar, car covania  ’ls axir de Agipta, e no pogéran fer  
Ex 13,18  retornàs en Agipta, 18 mas menà  ’ls per la via dell desert que és prop de  
Ex 32,31 han fet a ells déus d’aur. Perdona  ’ls esta arada. 32 E si no hu vols fer,  
Lv 13,4  serà depertit. 4 »Mas si serà  luent e blanch [*], prengua’l lo sacerdot 
Lv 14,56  o en rotura de carn de màcula  luent e de diverses colors d’aquelles 57  
Lv 11,30  e dregó e sargantana e camalehon e  luert e cocodilus; 31 tots aquests són no  
Ex 25,6  e fusts de setim 6 e oli a la  lumanària e a lla cuyna, e coses odorants  
Ex 35,14  14 e lo canalobra de lla  lumanària [*], 15 e la ara dels perfums  
Ex 35,28 28 e coses ben odorans, e oli a les  luminàries [*]. 29 Tots los hòmens e les  
Ex 39,36  canalobra e les lantes e totes les  luminàries [*], 37 e le taula d’aur, e l’ 
Ex 2,4  del flum. 4 E stech sa germana de  luny per saber què·s saria fet d’ell. 5 E 
Ex 8,28  solament que no us ne anets pus  luny, e preguats per mi. 29 E dix Moysès:  
Ex 20,18  e per açò, de paor, estiguéran de  luny. 19 E diguéran a Moysèn: –Parle tu ab 
Ex 20,21  no pequets. 21 Estech lo poble de  luny, e Moysèn se acostà a la caligua en  
Ex 24,1  LXX vels d’Israell, e adoreràs de  luny. 2 E solament Moysès se acostarà al  
Lv 11,23  sinó aquestes que havem dites,  lunyades sían de vós. 24 »E qui tocarà  
Lv 26,40  ab los quals sa són capgirats e  lunyats de mi e han caminat per lo  
Ex 1,14  ab tot servey en lo camp e en tota  lur obra servían ells ab duresa de cor. 15 
Ex 1,16  infants a les juÿes en temps de  lur perir, si serà l’infant mascle,  
Ex 2,11  Moysèn, axí a sos frares e viu  lur aflicció. E havia un home agepcià que  
Ex 2,16  piques per abeurar lo bastiar de  lur para. 17 E sobravanguéran los pastors  
Ex 2,18  foren tornades a Ratxell, para  lur, dix-los: –Per què us sou axí  
Ex 2,23  havían en la obra, e cridàran. E  lur crit muntà a nostra Senyor. 24 E oyí  
Ex 2,24 muntà a nostra Senyor. 24 E oyí Déu  lur gemeguament e remenbrà’s de lla  
Ex 3,7  del meu poble en Agipta, e oyí la  lur clamor per raó de lla duresa de  
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Ex 3,8  en les lurs obres, 8 e yo sé la  lur dollor. Són devellat per rahó que’lls 
Ex 4,31  d’Iraell e que havia guardada la  lur aflicció, e ancorbàran-sa e  
Ex 5,14  14 E éran batuts si no acabàvan  lur obra [*]. [*] 15 E los fills d’Iraell 
Ex 6,9  ohíran ell per rahó del treball de  lur sparit e per lo obra dura. 10 E perllà 
Ex 8,8  per so que sacrifich al Senyor,  lur Déu. 9 E dix Moysèn [*]: –Tu preguas a 
Ex 10,7  per ço que sacrifícan al Senyor  lur Déu. ¿No veus que Agipta és consumada? 
Ex 12,34 sa’n lo poble, abans que levàs, la  lur pasta liguada ab draps sobra lurs  
Ex 14,27  les ayguas [*]. 27 [*] en  lur loch. E los agepcians volguéran fugir, 
Ex 16,21  aytant com na havían master a  lur obs, e com sa levava lo sol, fonia’s. 
Ex 28,42 fé a ells breguers de li per cobrir  lur carn de lur vergonya, e de lurs lombes 
Ex 28,42  de li per cobrir lur carn de  lur vergonya, e de lurs lombes entrò a les 
Ex 30,12  suma dells fills d’Israell entorn  lur nombre, deran cascun preu per les sues 
Ex 31,10  sos fills per ço que servèschan en  lur ofici en les coses segrades, 11 [*] e  
Ex 33,6  6 E posàran los fills d’Israell  lur ornament en lo munt de Horep. 7 E  
Ex 35,21 tot so que era master ne nasesari a  lur coltivament ne a les santes  
Ex 35,26  pèlls de cabres; tot açò fèyan per  lur pròpia volentat. 27 E la multitut dels 
Ex 40,23  23 e ordonàran les lantes en  lur orde, axí com nostre Senyor ordonà. 24 
Lv 1,3  3 »E si holocaust serà la  lur oferena [*] de bous, oferrà a mi lo  
Lv 3,1 si degolladura de pacificament serà  lur [*], axí com de bous, aquell que  
Lv 3,6  en odor suau al Senyor. 6 »E si la  lur oferta serà de ovelles e la degoladura 
Lv 3,12  Senyor. 12 »E si serà cabra la  lur oferta [*] oferan aquella a nostre  
Lv 7,33  sèu; e los fills de Aron hauran en  lur part la cama dreta. 34 E lo pits de la 
Lv 11,11  [*] les lurs carns no menjarets ne  lur mortehina [*]. 12 Tots aquells que no  
Lv 11,19  19 e lo flamench e la fotge segons  lur genus, e popuda e racta penada. 20 »E  
Lv 11,39  qui són leguts a vós menjar, qui  lur mortaÿna tocarà [*]. 40 [*] serà  
Lv 13,32 sia sclatada e los cabells seran en  lur color e lo loch de lla plagua egual en 
Lv 14,37  la plagua verda o vermella e la  lur visió dejús la paret, 38 axirà lo  
Lv 15,33 fembra, 33 e de aquelles que han de  lur temps e que soféran flux de sanch, e  
Lv 20,17  presènsia dell pobla, per tant com  lur legesa la un de l’altra han  
Lv 20,17 l’altra han demostrada, e portaran  lur iniquitat. 18 »Qui pertisiperà ab  
Lv 20,18  seran morts amandosos d’enmig de  lur poble. 19 »La legesa de la tua tia de  
Lv 20,19  carn descobrirà; porteran abdosos  lur malvestat. 20 »Qui participarà ab la  
Lv 20,27  ab pedras sían alipidats; la sanch  lur en ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix  
Lv 21,5  barba ne feran entratrelaments en  lur carn. 6 Sants seran al Senyor Déu seu, 
Lv 22,27  serà sots la mamella de lla mara  lur, e al VIII dia d’aquí avant presentar 
Lv 26,41 ’s don vergonya la icnocenta pensa  lur. »E levors pregaran per les malvestats 
Ex 1,17 lo manament d’ell, ans conservàran  lurs infants. 18 E lo rey féu-les-se  
Ex 1,18  jo us he manat? Car vós reservats  lurs infants. 19 Responguéran les fembres: 
Ex 3,7 de aquells qui’lls opromían en les  lurs obres, 8 e yo sé la lur dollor. Són  
Ex 4,28  per les qualls tramatia a ells, e  lurs senyals que manave fer. 29 E  
Ex 5,4  e Aron sou curosos del poble e de  lurs obres? Anats fer vostres fets! 5 E  
Ex 5,13  colísan la palla del restol. 13 E  lurs sobreposats de lles obres lo  
Ex 6,16  Aquests són los fills de Leví per  lurs cognicions: Gerson e Caad e Merarí. E 
Ex 6,17  de Leví, foren: Lebení e Semeý per  lurs cognicions. 18 E los fills de Caad,  
Ex 6,26  als quals manà Déu que traguésan  lurs fills d’Israell de lla terra de  
Ex 7,22  los ancantadors dells agepcians ab  lurs ancantaments, e fou anduraÿt lo cor  
Ex 11,2  ab son amich, e les fembres ab  lurs vaÿnes, que’lls préstan aÿnes d’aur 
Ex 12,3 cascú de vós per casada un anyell a  lurs casas. 4 E si algú serà manor en  
Ex 12,34 la lur pasta liguada ab draps sobra  lurs musclos. 35 E faéran los fills de  
Ex 12,42  hòmens dells fills d’Israell en  lurs generacions. 43 Dix Déu a Moysèn e  
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Ex 15,9 pesaguiré e’ls pendré, e depertiré  lurs armes, e la mia ànima serà  
Ex 19,10  a ells vuy e demà, e levaran  lurs vestadures, 11 e sien apellats en lo  
Ex 23,32  ab ells nangun fermament, ne ab  lurs déus. 33 No habitaran en la tua  
Ex 23,33  peccar en mi; car si servex alls  lurs déus, sertament a tu serà en  
Ex 25,20  se reguart en l’escampament de  lurs ales [*], e la cara de cascú reguart  
Ex 25,36  de la una asta del canalobra; 36  lurs poms e lurs astas de ella seran tots  
Ex 25,36  asta del canalobra; 36 lurs poms e  lurs astas de ella seran tots de fin aur  
Ex 26,25  25 E seran ensemps VIII taules, e  lurs colones de argent seran XVI, II per  
Ex 26,29  aquestes posts cobriràs d’aur, e  lurs anels feràs d’or, per los quals les  
Ex 26,37  setim, e seran cubertes d’aur, e  lurs caps d’aur, e les colones en què  
Ex 27,10  longuesa. 10 E feràs XX colones ab  lurs pilars d’eram, e les colones seran  
Ex 27,11  XX colones, e XX pilars d’aram, e  lurs congoyiments d’ergent. 12 E en lo  
Ex 27,16  Les sues colones seran IIII, e  lurs pilars, atretans. 17 Totes les  
Ex 27,17  entorn seran vestides d’argent, e  lurs capitells, d’argent, e lurs pilars,  
Ex 27,17  e lurs capitells, d’argent, e  lurs pilars, que són axí com a fonaments,  
Ex 27,18  d’alt, e serà de li tortís, e  lurs colones, d’aram. 19 E totes les  
Ex 27,21  als fills d’Israell e a  lurs supcessós. 28,Tit Capítol XXVII 1 »E  
Ex 28,14  spesa, e deràs les cadenas sobra  lurs encastaments de les pedras. 15 »E  
Ex 28,42  lur carn de lur vergonya, e de  lurs lombes entrò a les cuxes. 43 E usaran 
Ex 29,33  e que santifícan la oferta de  lurs mans. Los stranys no menjaran d’açò, 
Ex 31,16  lo disapta e colguen aquell en  lurs generacions; açò és covinença  
Ex 32,4  oralleres a Aron. 4 E pres-ho de  lurs mans e gità-hu en la fornal, e féu  
Ex 33,10  stàvan ells aquí e adoràvan defora  lurs tabernacles. 11 [*] 12 Dix Moysèn a  
Ex 34,13  a tu en roÿna, 13 mas destroviràs  lurs ares e lurs ymatges [*]. 14 »E no  
Ex 34,13  13 mas destroviràs lurs ares e  lurs ymatges [*]. 14 »E no vulles adorar  
Ex 34,15  aquelles regions, ne fornicaràs ab  lurs déus [*] 16 [*]. 17 »[*] fonadís [*], 
Ex 35,19  de lla cort e les cordes, 19 e  lurs draps de li a servitut de lla  
Ex 35,29  fembres ab pensa devota ofaríran  lurs dons de què fésan la obra que havia  
Ex 36,3  lo poble per lo matí e ofaríran  lurs vos e lurs promeses. 4 Per la qual  
Ex 36,3  per lo matí e ofaríran lurs vos e  lurs promeses. 4 Per la qual cosa los  
Ex 36,36 destinta, 36 e IIII colones [*], ab  lurs capitells tots cuberts d’aur, e los  
Ex 37,9  sumitat de l’altra [*], 9 stanent  lurs ales [*] la clausta, reguardant la un 
Ex 38,10  colzes, 10 e XX colones de aram ab  lurs fonaments, e los caps de lles colones 
Ex 38,12  de L colzes, e X colonas ab  lurs fonaments d’aram, e lo cap de lles  
Ex 38,14  e les colones de XV colzes, III de  lurs fonaments, una a cascun lats de la  
Ex 40,34 movían-sa los fills d’Israell en  lurs mogudes; 35 e si pengava la nuu,  
Ex 40,36 vaent lo poble de Israell per totes  lurs mogudes. Expl Ací fenex lo segon  
Lv 2,12  solament de aquelles ofertes [*] e  lurs dons, e [*] sien conpostes sobra l’  
Lv 4,35  per aquell e per son peccat, e  lurs peccats li seran perdonats. 5,Tit  
Lv 7,38  als fills de Israell que ofarísan  lurs oblacions al Senyor en lo desert de  
Lv 8,2  2 –Prin Aron ab sos fills e ab  lurs vestadures e ab l’untament de l’oli 
Lv 8,31  31 E com hach santificats ells e  lurs vestiments, manà a ells dient:  
Lv 9,24  nostre Senyor e gitàran-sa sobre  lurs cares. 10,Tit Capítol X 1 E Nedab e  
Lv 10,1  e Abiú, fills de Aron, prenguéran  lurs ensensers e matéran-hi foch e  
Lv 11,11  és abominable a vós; 11 [*] les  lurs carns no menjarets ne lur mortehina  
Lv 11,29  e furó e cascun de aquests segons  lurs genus, 30 e dregó e sargantana e  
Lv 15,31  de legesa e que no múyran en  lurs legesses com ansutzaran lo meu  
Lv 18,25  és ensutzada, de la qual yo los  lurs leigs pecats vesitaré, que vomita los 
Lv 25,33  no seran en lo jubileu, tornaran a  lurs senyors, car les cases de lles  
Lv 26,34  34 »Lavors plauran a lla terra los  lurs disaptes en tots los dies de la sua  
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Lv 26,39  romendran, entresequar-s’han en  lurs malvestats en la terra de sos  
Lv 26,39  sos anamichs, e per los paccats de  lurs pares e seus seran aflegits, 40 entrò 
Lv 26,40  40 entrò que’s penídan de  lurs malvestats e de sos mals, ab los  
Lv 26,43  per ells; e preguaran ells per los  lurs peccats per tant com hauran  
Ex 12,37  despulàran Agipta. 37 E moguéran  lus fills d’Israell, d’Arammasès en  
Ex 26,4  ço és, a manera de bagues, en  lus lats e en la sumitat de lles cortines  
Ex 24,11  no mès sa mà sobra aquells, car de  luyn stiguéran dells fills de Israell. E  
Lv 12,5 lo gitament de les mèstrues, e serà  LXVI dies en la sanch de la sua purgació.  
Ex 15,27  Helim, on ha XII fonts de aygües e  LXX palmes, e posàran aquí sobres les  
Ex 24,1  Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú e  LXX vels d’Israell, e adoreràs de luny. 2 
Ex 24,9  Moysès e Aron e Nadab e Abiú e  LXX dells vells d’Israell, 10 e véran lo  
Ex 38,29  de argent. 29 E foren-hi oferts  LXXIIMªCCCC quintars de aram, 30 dels  
Ex 1,5 que hy entràran de la cuxa de Jacob  LXXV. E Josep ja era en Egipte. 6 Murí  
Ex 7,7  los manà Déu. 7 Era Moysèn home de  LXXX anys e Aron de LXXXIII com perlàran a 
Ex 7,7  Moysèn home de LXXX anys e Aron de  LXXXIII com perlàran a Farahó. 8 E dix Déu 
Ex 6,12  –Vet que los fills d’Israell no  ·m volen oyr; donchs, ¿com ma oyrà Farahó? 
Ex 10,17  he peccat [*]. 17 Prech-vos que  ·m perdonets aquest peccat aquesta  
Ex 18,4  de mon para, tu est mon ajudador e  ·m desliurist del colltel de Farahó». 5 E  
Ex 33,12  que yo amèn aquest poble, e no  ·m fas a saber quals anviaràs ab mi. E tu  
Ex 33,19  e faré misericòrdia an aquell qui  ·m plaurà. 20 E altra veguada dix: –Tu no  
Ex 2,9  –Prin aquest infant e nodrex-lo  ’m, e yo logar-te-n’he. Pres-lo la  
Ex 4,10  –Prech-te, mon Senyor, que no  m’hi trametas, car yo no són bel perler,  
Ex 6,1  què faré a Farahó, car ab mà fort  m’enmanaré ells, e ab mà poderosa gitaré  
Ex 19,9  tu en una caliga de nuu per ço que  m’oja perlar lo poble ab tu e que crèguan 
Lv 26,27  »E si encara per aquestes coses no  m’oyrets e caminareu contra mi, 28 jo iré 
Lv 26,42  malvestats sues, 42 e remenbrar- m’he de lla amistança e pacta que fermí  
Lv 26,45  Déu d’ells, 45 e remenbrar- m’he de la mia amistança primera quant  
Ex 2,9  la filla de Farahó: –Guarda’l- ma bé, 10 car ell ha la mia adobció en  
Ex 2,14 ne jutge sobre nós? ¿Donchs, vols- ma tu auciura axí com auciest lo agepcià?  
Ex 3,15  “Lo Senyor, Déu de vostres paras,  ma tramet a vós, Déu de Abram, Déu de  
Ex 6,12  no’m volen oyr; donchs, ¿com  ma oyrà Farahó? Guarda com yo són ab los  
Ex 6,30 –Yo són en levis no circunsís. ¿Com  ma oyrà Farahó? 7,Tit 1 Dix Déu a Moysès:  
Ex 7,9 –Com dirà a vós Farahó: “Mostrats- ma senyal”, digues a Aron: “Prin la tua  
Ex 9,16 açò yo t’he posat, que mostre a tu  ma fortalesa e que sia recomptat lo meu  
Ex 10,28  veges le mia cara, que en qual dia  ma vendràs devant, morràs. 29 E respòs  
Ex 16,4  ço que yo’ls asaig si algú irà en  ma ley o no. 5 E en lo die VI colían-na  
Ex 21,5  lo serf: “Yo am nostre senyor e  ma muller e mos fills, e no vull axir  
Ex 29,43  d’Israell e santificaré altar en  ma glòria. 44 E santificaré al tabernacla  
Ex 32,32  32 E si no hu vols fer, rau- ma de ton libre [*]. 33 Al qual respòs  
Ex 2,19 –Un home agepcià nos ha defençat de  mà dels pastors, e encara poà a nós aygua  
Ex 2,22  ajudador e desliurà a mi de la  mà de Farahó.» 23 Aprés molt de temps,  
Ex 3,19  per ço que us ne anets sinó per  mà podarosa. 20 E yo mostraré a ell la mia 
Ex 3,20  20 E yo mostraré a ell la mia  mà, e percudiré Agipte en totes les mies  
Ex 4,2  a ell: –Què’s axò que tens en la  mà tua? E ell respòs: –Verge. 3 Dix nostre 
Ex 4,4  ella. 4 Dix Déu: –Sten la tua  mà e pren-la per la coha. E stès la mà e 
Ex 4,4  e pren-la per la coha. E stès la  mà e pres-la, e mantinent tornà verge. 5 
Ex 4,6  veguada nostre Senyor: –Mit ta  mà en ton si. E com la hy hach mesa, trach 
Ex 4,7  a neu. 7 Dix-li Déu: –Torna la  mà en ton si. E tornà-la-hy, e trasch  
Ex 4,20  portant la verge de Déu en la  mà. 21 E dix a ell nostra Senyor: –Com te  
Ex 4,21  mostrats e que he posats en la tua  mà, e feràs aquells devant Farahó. E yo  
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Ex 5,21  car vós havets mès coltell en sa  mà per auciura nós. 22 E retornà Moysèn a  
Ex 6,1  veuràs què faré a Farahó, car ab  mà fort m’enmanaré ells, e ab mà poderosa 
Ex 6,1  ab mà fort m’enmanaré ells, e ab  mà poderosa gitaré ells de lla terra sua.  
Ex 6,8 terra sobra la quall yo levé la mia  mà per ço que donàs ella a Abram e Ysach e 
Ex 7,5  yo són Senyor, que estendré la mia  mà sobra Agipta e trauré los fills d’  
Ex 7,15  tornà colobra portaràs en la tua  mà, 16 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels 
Ex 7,17  ab la mia verge que és en la mia  mà les aygües del flum: torneran en sanch, 
Ex 7,19  “Prin la vergue e astín la tua  mà sobre les ayguas de Agipta e sobra los  
Ex 8,5  –Digues a Aron: “Stin la tua  mà sobra los flums, e encara sobra los  
Ex 8,6  la terra de Agipte.” 6 E stès la  mà Aron sobre les ayguas de Agipta, e  
Ex 8,16  a Aron e digues-li: “Stin la tua  mà e percut la pols de lla terra, e seran  
Ex 8,17 17 E féu-ho axí, car stès Aron sa  mà, tanent la sua verge, e ferí la pols de 
Ex 9,3  los tendràs, 3 vet que lla mia  mà serà sobra los teus camps, e serà gran  
Ex 9,22 22 E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua  mà devers lo cel per ço que sia padruscha  
Ex 9,29 axit de lla ciutat, estendré la mia  mà a nostre Senyor e saceran tots los  
Ex 10,12  12 Dix Déu a Moysèn: –Stin la tua  mà sobra la terra de Agipta, als lagosts  
Ex 10,21  E dix nostre Senyor: –Sten la tua  mà, Moysèn, vers lo cel, e seran tanebres  
Ex 10,22  palpar hauran. 22 E stès Moysès la  mà vers al cel, e fóran fetes tenebres  
Ex 13,3 Agipta, de casa de servitut, car en  mà fort vos n’ha trets Déu d’aquest  
Ex 13,9  9 E serà quax senyal en la tua  mà e quax remenbrança devant tots vulls,  
Ex 13,9  en la tua boqua, car ab fort  mà tragué a tu nostre Senyor de Agipta. 10 
Ex 13,14 és açò?”, tu respondràs a ells: “En  mà fort nos tragué nostre Seyor de terra  
Ex 14,8 de Israell; e aquells éran axits ab  mà alta. 9 E com los pasaguían los  
Ex 14,16  tu leva la tua verga e stin la tua  mà sobra la Mar Roiga, e departir-se-  
Ex 14,21  [*]. 21 E com Moysès stenés la  mà sobra la mar, manà Déu lo vent fort  
Ex 14,26  26 Dix Déu a Moysèn: –Stin la tua  mà sobra la mar, e retornaran les ayguas  
Ex 14,30  Senyor en aquel dia Israell de la  mà dells agepcians, 31 e vaéran los  
Ex 14,31  los fills d’Israell que ab gran  mà los havia Déu conbatuts contra aquells. 
Ex 15,9  Yo trauré lo meu coltell e la mia  mà los auciurà.» 10 Senyor, lo teu sparit  
Ex 15,12 faent meraveles? 12 Estanist la tua  mà e la terra los ha devorats. 13 Tu  
Ex 15,20  sor de Aron, lo temboret en la  mà, e profetitzà. Axíran totes les fembres 
Ex 16,3  [*]: –Més amàram éser morts per la  mà de nostre Senyor en la terra de Agipta, 
Ex 17,5  vells d’Iraell, e aporta en ta  mà la vergua ab la qual farist lo flum e  
Ex 17,11  Israell vancia, e com baxava la  mà, Amalech sobrava. 12 E les mans de  
Ex 17,16  dient 16 que solament la  mà de Déu l’havia desliurat, e la batalla 
Ex 18,10  de les mans de Faraó e de la  mà dels egepcians [*]. 11 Ara conech que  
Ex 19,13  de mort.” 13 E no tòquan él ab la  mà, car ab pedras serà alepidat e ab  
Ex 21,20 sa serventa ab verge e morà sots sa  mà, digna cerà de crim; 21 mas si  
Ex 21,24  24 vull per vull, dent per dent,  mà per mà, peu per peu, 25 cramament per  
Ex 21,24  per vull, dent per dent, mà per  mà, peu per peu, 25 cramament per  
Ex 22,8  al jutge e jurarà que no mès sa  mà en asò de son companyó 9 e sobre cosa  
Ex 24,11  cel com és serè. 11 E no mès sa  mà sobra aquells, car de luyn stiguéran  
Ex 29,15  e Aron e sos fills pòsan la  mà sobre lo cap de aquell, 16 e degollar- 
Ex 32,11  de Agipta en gran fortalesa, ab  mà fort e poderosa? 12 ¿E diran los  
Ex 32,15  les II taules del testimoni en la  mà, escrites de cascuna part 16 e fetes de 
Ex 32,16  nostra Senyor; eren scrites de la  mà de nostre Senyor. 17 Oyí Josuè lo  
Ex 33,23  que trespàs, 23 e pendré la mia  mà, e veuràs la part darera de mi, mes la  
Ex 35,29  que havia manada nostra Senyor per  mà de Moysèn [*]. 30 [*] a tots los fills  
Ex 38,21  en les peraules dels levins per  mà de Nichamar, fill de Aron, sacerdot, 22 
Lv 1,4 devant nostre Senyor; 4 e posarà la  mà sobra lo cap de l’holocaust, e serà  
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Lv 3,2  devant nostre Senyor, 2 e pos la  mà sobra’l cap del seu sacrifici, e  
Lv 3,8  devant nostre Senyor, 8 pòsan la  mà sobra’l [*] sacrifici, e puys degol- 
Lv 3,13  a nostre Senyor, 13 pos la sua  mà sobra lo cap de aquella e degol-la en 
Lv 4,4  devant lo Senyor e posarà la sua  mà sobra lo cap d’aquell e degollarà  
Lv 4,29  ofira una cabra nèdea, 29 e pos la  mà sobra [*] la sua oferena, la qual és  
Lv 7,30 sacrificament [*]. 30 [*] en la sua  mà lo sèu e en altra lo pits, devant la  
Lv 7,32  del tabernacle [*] 31 [*]. 32 E la  mà dreta del sacrefici pesificable serà en 
Lv 14,25  mundat e sobra lo polze dret de la  mà e del peu dret. 26 E pendrà lo prevera  
Lv 14,26  del sister e posarà sobra la sua  mà sinistra, 27 e banyar-hi-ha lo seu  
Lv 14,28 de aquell e lo polze dret de la sua  mà e del peu altrasí en lo loch de la  
Lv 14,29 romanent de l’oli qui és en la sua  mà sinistra git sobra lo cap del purificat 
Lv 16,12 -hu de les brasas, e tinent en la  mà meta-hy timiama e ensens [*]. 13 E  
Lv 16,32  serà en lo qual haurà untada la  mà per ço que servescha axí com a cecerdot 
Lv 21,19  tort, 19 si haurà trenquat [*] la  mà, 20 si serà geperut, si serà laganyós,  
Lv 22,25  nanguna manera no façats. 25 De la  mà de l’stranyer no presentau pans al Déu 
Lv 25,47  ’s reforçarà devers vosaltres la  mà de l’stranyer e del palagrí, e, vengut 
Lv 26,45  Israell en lo munt de Sinaý per la  mà de Moysèn. Lv 27,Tit  1-34 [*]  
Ex 2,8  8 Ella li dix: –Vé. Anà tantost la  macipa, apellà la mara de aquell. 9 A la  
Ex 21,10 10 E si pendrà altra, servesca a la  macipa ses núpcies e sos vastiments, e no  
Lv 1,10  sia de I any, e ofíran-lo sens  màcula, 11 e sia degolat al lats de l’  
Lv 9,3  e un anyell d’un any, e sien sens  màcula en holocaust, 4 lo bou e l’ariet  
Lv 13,49  pell [*], 49 si d’alba o roga  màcula serà ensutzada, per lepra [*] e sia 
Lv 14,56 en sanadures o en rotura de carn de  màcula luent e de diverses colors d’  
Lv 21,17  tua sament per companyas que haurà  màcula, no presenta pa al seu Déu 18 ni s’ 
Lv 21,21  serà trenquat, 21 nengú que haurà  màcula de la sament de Aron secerdot no s’ 
Lv 21,23  no entre ne s’acost a la ara, car  màcula ha e ansutzar no deu lo santuari  
Lv 22,19  sia per vosaltres. Mascle sens  màcula serà dels bous [*] o de cabres; 20  
Lv 22,20  dels bous [*] o de cabres; 20 si  màcula haurà, no la preséntan ni serà  
Lv 22,21  que acceptabla sia; nenguna  màcula no serà en ell. 22 Si serà orb, si  
Lv 22,25  que donar volrà, car corupta és e  maculada; nanguna cosa que donar volrà no  
Lv 14,44  e per les parets són scampades  màcules, la lepra és perseverant en  
Ex 12,5 manjar l’anyell. 5 [*] mascla sens  màculla e tenra, e pendrets [*] dells  
Lv 22,21  axí de bous com de ovelles, sens  màculla la presentarà que acceptabla sia;  
Lv 23,12  serà tallat un anyell sens  màculla, de un any, en holocaust del  
Ex 38,28  de C quintars, [*] cascú. 28 E de  MªDCCLXXV foren fets los caps de les  
Ex 4,19  –Vé en pau. 19 Dix Déu a Moysèn en  Madian: –Vé e torna-te’n a Agipta, car  
Ex 16,31 la casa de Israell lo nom d’aquell  magna, per ço com era samblant a manera de 
Ex 16,33 –Prin un vaxell e meti-hi aytanta  magna com n’hi porà caber en un almut, e  
Ex 16,35  35 Los fills d’Iraell menjàran la  magna per XL anys entrò que venguéran en  
Ex 16,36  36 E lo almut ab què mesuràran la  magna era de la deena part de I ephí, so  
Ex 6,14 per companyas suas. Fills de Rubèn,  major nat de Isrell, fóran: Enoch [*] e  
Ex 9,18  en aquesta hora ploura pedruscada  major e més que no fou negun temps en  
Lv 21,10  serà cremada. 10 »Lo sacerdot  major entra sos frares, lo qual ab oli  
Ex 5,6  obres. 6 E manà en aquell dia lo  majoral e als altres: 7 –D’aquí avant no  
Ex 1,11  ells. 11 E matéran sobra ells  majorals sobre aquesta obra per so que  
Ex 22,15 son senyor, no deu éser restituÿda,  majorment si serà loguada per preu a la  
Lv 13,3  collor és spècia de lepra, e  majorment si la plagua és en la carn e en  
Ex 18,22  lo poble tostemps, e les coses  majors a què no poran dar consell  
Ex 19,7  7 E vench Moysès e apellà los  majors nats del poble, e dix-los totes  
Ex 10,10  havets dupte, ne per què pansats  mal? 11 No serà fet axí, mas anats tans  
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Ex 22,28 sinó Déu. 21-27 [*] 28 »No diràs  mal de Déu ne no malayràs lo príncep del  
Ex 23,2  2 No saguiràs companya an fer  mal, ne en juý de molts no digues  
Ex 32,12  12 ¿E diran los agepcians: “Per  mal trasch ells de nostre poder, per  
Ex 32,14  ’s nostre Senyor, e no féu lo  mal que havia perlat [*]. 15 E tornant,  
Ex 32,22 bé aquest poble, que és aperellat a  mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a nós déus  
Lv 5,4  e mourà sos lavis a mantir o a  mal o a bé, e en aquell jurament afermarà  
Lv 21,9  del sacerdot si serà trobada ab  mal acta e haurà mal trectat lo nom de son 
Lv 21,9 si serà trobada ab mal acta e haurà  mal trectat lo nom de son Déu, ab flames  
Ex 33,4 la via. 4 E ohí lo poble le paraula  mala aquesta, e ploràran, e no mès nengú  
Lv 5,2  e serà oblidada la sua inmundícia,  mala és e deu éser lexada. 3 »E si algú  
Lv 22,4 la sament de Aron que serà lebrós o  malalt per flux de sament, no menjarà de  
Lv 25,35  35 »Si atendrit serà ton frara e  malalt de mans, rebràs aquell axí com a  
Lv 15,32  és la ley de aquells que han  malaltia de flux de sperma, e que són  
Ex 22,28  28 »No diràs mal de Déu ne no  malayràs lo príncep del poble. 29 »Tots  
Lv 19,14  de ton logater fins al matí. 14 No  malayràs lo sort ni poseràs, devant lo  
Lv 24,11  e com blasmàs lo nom del Senyor e  malaýs ell, amanat fon a Moysès. E nomenà  
Ex 8,24  axí, e vanguéran mosques molt  males en la casa de Farahó e de son poble  
Lv 26,6  e no serà qui us despert, relevaré  males bèsties e coltell no pesarà vostres  
Ex 15,26  [*], yo no aportaré sobra vós la  malesa que mis en Agipta. Yo són lo Senyor 
Ex 32,12  tua ira, e sies aconortat sobre la  malesa de ton poble. 13 Remenbre’t,  
Lv 19,13  ton Déu. 13 »No feràs traÿció ne  malesa a ton proÿsma [*]. No romandrà lo  
Lv 24,15 fills d’Israell parlaràs: »Hom qui  maleyrà lo seu Déu, portarà son peccat, 16 
Lv 20,2 algú derà de sament a lla ýdolla de  Maloch, de mort muyra [*]. 3 [*] 4 [*] lo  
Lv 20,4  que havia donat de la sament sua a  Maloch e no’l volrà matar, 5 posaré la  
Lv 26,40 penídan de lurs malvestats e de sos  mals, ab los quals sa són capgirats e  
Lv 19,35  35 »No vullau fer alguna cosa  malvada en juý, en retgle, en pes just,  
Ex 23,1  ne junyes tes mans axí que per un  malvat digues fals testimoni. 2 No  
Ex 9,27  és just, e yo e mon poble som  malvats. 28 Pregats nostre Senyor que  
Ex 23,7 auciuràs, car yo són contrari dells  malvats. 8 No pendràs dons, car axórban  
Lv 20,19  descobrirà; porteran abdosos lur  malvestat. 20 »Qui participarà ab la  
Lv 22,16 16 car per ventura no sostènguan la  malvestat de son paccat com coses  
Lv 26,39  entresequar-s’han en lurs  malvestats en la terra de sos anamichs, e  
Lv 26,40  40 entrò que’s penídan de lurs  malvestats e de sos mals, ab los quals sa  
Lv 26,41  lur. »E levors pregaran per les  malvestats sues, 42 e remenbrar-m’he de 
Lv 22,27  per VII dies serà sots la  mamella de lla mara lur, e al VIII dia d’ 
Ex 17,14  les orelles de Josuè. Jo daliré la  mamòria de Amalech sots lo sel. 15  
Ex 20,24  vostres bous en tot loch on serà  mamòria del meu [*]; yo vendré a tu e  
Lv 2,9  aquell oferrà aquella, prenga lo  mamorial del sacrifici e ofira’l sobra l’ 
Ex 7,2  parlaràs totes les peraules que yo  man a tu, e Aron ton frare parlarà a Faraó 
Ex 31,11  [*] e totes aquestes coses que yo  man a tu faran. 12 E perlà nostre Senyor a 
Lv 13,54 veurà que ella no serà sclatada, 54  man que sien levades, e si no’n pot anar, 
Lv 26,3  manaments caminareu e so que us  man observareu e fareu aquells, donaré a  
Ex 16,15  d’Israell, diguéran tots ensemps:  «Man hu?», que vol dir: «Què és açò?», cor 
Ex 16,32  –Aquesta és la peraula la qual  mana Déu: “Umplits un almut d’ell, e sia  
Ex 27,20  a la cort serà d’eram. 20 »E tu  mana als fills de Israell que apòrtan a tu 
Ex 35,1 a ells: –Aquestes són les coses que  mana nostre Senyor que façats: 2 “VI dies  
Lv 14,36  sia en la mia casa.” 36 Lo prevera  mana a ell que denege totes les universes  
Lv 6,9 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 9  –Mana a Aron e a sos fills: »Aquesta és la 
Ex 5,6  donàvets repòs de lles obres. 6 E  manà en aquell dia lo majoral e als  
Ex 6,26  Aquest és Aron e Moysèn, als quals  manà Déu que traguésan lurs fills d’  
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Ex 7,6  -ho axí Moysèn e Aron com los  manà Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX anys 
Ex 12,35 faéran los fills de Israell axí com  manà Moysèn a ells, car demenàran dels  
Ex 12,50  féran los fills d’Israell axí com  manà Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n aquell  
Ex 13,17  lo poble, nostra Senyor no’ls  manà per la carera dells falisteus, qui  
Ex 14,7  e pres tot lo pobla ab si, 7 e  manà ab si DC caretes triades on anàvan  
Ex 14,21  Moysès stenés la mà sobra la mar,  manà Déu lo vent fort bufant que bufàs  
Ex 16,16  16 Aquesta és la peraula la qual  manà nostra Senyor: Culla de açò cascú  
Ex 16,24 a demà. 24 E féran-ho axí com los  manà Moysèn, e no compodrí ne fou trobat  
Ex 16,34  generacions. 34 E féu axí Aron com  manà Déu a Moysèn, e posà aquell a  
Ex 34,32  los fills d’Israell, alls quals  manà tot ço que havia oÿt de Déu en lo  
Ex 35,4  –Aquesta és la peraulla que  manà nostre Senyor dient: 5 “Triats de vós 
Ex 36,1 fos nacesari, axí com nostre Senyor  manà fer. 2 E com apellàs Moysèn a ells, e 
Ex 39,1  en lo santuari, axí com  manà nostre Senyor a Moysèn. 2 E féu lo  
Ex 39,7  dels fills d’Israell, axí com  manà nostra Senyor a Moysèn. 8 E féu l’  
Ex 39,28 22-24 [*] 25-27 [*] 28 [*] axí com  manà nostre Senyor a Moysèn. 29 E féran  
Ex 39,30  ab fill blau ab lo mitra, axí com  manà nostre Senyor a Moysèn. 31 E fou  
Ex 39,42  e per sos fills. 42 Car tot ço que  manà nostre Senyor a Moysèn axí ho féran  
Ex 40,25  ell perfum de bona odor, axí com  manà Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor en  
Ex 40,30  e pujàran a l’altar, axí com  manà nostre Senyor. 31 E fou dreçat lo  
Lv 7,36  a ells en ofici de prevera, 36 que  manà a ells lo Senyor donar alls fills d’ 
Lv 8,5  és la peraulla que nostro Senyor  manà fer. 6 E mantinent ofarí Aron e sos  
Lv 8,31 santificats ells e lurs vestiments,  manà a ells dient: –Collets les carns fora 
Lv 8,31 són posats en lo canastell, axí com  manà a mi lo Senyor dient: “Aron e sos  
Lv 9,5  5 E aportàran totes les coses que  manà Moysèn a lla porta del tabernacle, en 
Lv 9,6  Moysèn: –Aquesta és la peraula que  manà nostre Senyor: farets e aparà a vós  
Lv 9,21 Aron e alçà-ho devant Déu axí com  manà Moysèn. 22 E stès les mans devant lo  
Lv 10,7  sobra vós. E ells féran tot ço que  manà Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi 
Lv 16,34  en l’any. E ell féu axí con Déu  manà a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E  
Lv 17,2  a ells: Aquesta és la peraule que  manà Déu dient: 3 »Qualquaqual home dells  
Ex 1,22  Déu, adificàran a elles cases. 22  Manà Farahó a tot lo poble dient:  
Ex 5,16  no’ns és donada e la obra nos és  manada fer. Som batuts injustament, e fet  
Ex 35,29 dons de què fésan la obra que havia  manada nostra Senyor per mà de Moysèn [*]. 
Ex 29,35  són. 35 »Totes les coses que he  manadas a tu, feràs sobra Aron e sos  
Ex 40,4  totes aquellas coses que’t són  manades. E lo canalobra sterà ab les sues  
Ex 1,17  nostre Senyor e no faéran lo  manament d’ell, ans conservàran lurs  
Ex 6,13 E parlà Déu a Moysèn e Aron, e donà  manament als fills d’Iraell e a Farahó,  
Ex 16,28  a quant no volran guardar lo meu  manament ne la lig? 29 Vejats, cor Déu  
Ex 18,20  20 e stablex homes que ansènyan lo  manament de Déu, e la manera del colre, e  
Ex 15,25  tornàran dolces. E aquí ordonà los  manaments e juhís, e aquí asejà ells 26 e  
Ex 15,26  ço que dret és, e obayràs los seus  manaments e observes [*], yo no aportaré  
Ex 18,23  lo ministeri de Déu, [*] los seus  manaments poràs sofarir, e tot aquest  
Ex 38,21  que nombrats són sagons los  manaments de Moysèn en les peraules dels  
Lv 18,4  4 Fareu los meus juýs e los meus  manaments guardareu, e per aquells ireu.  
Lv 18,30  de son poble. 30 »Guardau los meus  manaments. No vulau fer so que féran  
Lv 19,37 de Agipta. 37 »Servau tots los meus  manaments e tots los juýs e feu tots  
Lv 20,8  Déu vostre. 8 »E guardau los meus  manaments [*]. 9-11 [*] 12 »Si algú  
Lv 22,9  lo Senyor. 9 »Guardaran los meus  manaments que no sotmètan a peccat perquè  
Lv 22,31  Yo són lo Senyor. 31 »Guardau mos  manaments e feu aquells. Yo són lo Senyor. 
Lv 25,18 Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  manaments e mos juýs [*], perquè pugau  
Lv 26,3 Yo són lo Senyor. 3 »Si en los meus  manaments caminareu e so que us man  
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Ex 1,16  nom Siphorà, e l’altra, Puà–, 16  manant a elles: –Quant vós levarets  
Ex 25,22  a tu ab la clausta, 22 e aquí’t  manaré e parlaré a tu desobra la clausta,  
Ex 29,43  loch on yo parlaré a tu. 43 E aquí  manaré als fills d’Israell e santificaré  
Ex 1,18  que no volets fer ço que jo us he  manat? Car vós reservats lurs infants. 19  
Ex 7,20  ho axí Moysès e Aron com los havia  manat Déu, e levà la verge e farí les  
Ex 7,22 de Farahó e no l’oí, axí com havia  manat Déu. 23 E tornà-se’n e intrà-sa 
Ex 8,27  al Senyor Déu nostro axí com ha  manat a nós. 28 E dix Farahó: –Jo lexaré  
Ex 12,28  d’Israell, e faéran axí com havia  manat Déu a Moysès e Aron. 29 E fonch fet  
Ex 34,11  [*]. 11 »Observa tot ço que vuy he  manat a tu, e yo matex gitaré devant la  
Ex 38,22  de Moysèn, axí com Déu havia  manat a ell, 23 junyint a ell per compayó  
Ex 39,5  matexes collors, axí com havia  manat nostre Senyor a Moysèn. 6 E aparallà 
Ex 39,43  coses éran acabadas axí com havia  manat a ell nostre Senyor. 40,Tit Capítol  
Ex 40,27  axí com nostro Senyor Déu havia  manat. 28 E mès lo pitxell, e stec ple de  
Lv 4,2 e de tos menaments que’l Senyor ha  manat que no fàsan farà qualsevolrà: 3 »E  
Lv 8,9  en santificació, axí com havia  manat a ell nostre Senyor. 10 E aportà a  
Lv 8,29  en part sua, axí com havia  manat a ell lo Senyor. 30 E pres l’ungent 
Lv 8,35 e siats remenbrants axí com a mi és  manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E com 
Lv 10,5 gitàran-los defora axí com los fo  manat. 6 E perllà Moysèn a Aron e a  
Lv 10,13  sacrificis del Senyor, axí com  manat és a mi, 14-15 axí lo pits con totes 
Lv 10,18  ella en lo santuari, axí com és  manat a mi. 19 Respòs Aron a Moysès: –Vuy  
Ex 4,28 tramatia a ells, e lurs senyals que  manave fer. 29 E venguéran abdossos e  
Ex 23,15  VII dies menjarets alís, axí com  mané a tu en lo temps del mes de meses com 
Ex 34,18  VII dies manjaràs l’alís, axí com  mané a tu en lo temps del mes de la  
Ex 24,12  II taules de pedra e la ley e los  manements que escriví per so que’ls  
Ex 8,24  fou coronpuda la terra per aquesta  manera de mosques. 25 Apellà Farahó Moysèn 
Ex 9,28  que lex anar vós e que en nanguna  manera de aquí avant no romanguats. 29 E  
Ex 13,10  quall cosa tu guardaràs en aquesta  manera lo fur aquest en son temps, d’any  
Ex 16,31  magna, per ço com era samblant a  manera de solandra, blanch, e la sua sabor 
Ex 18,20  ansènyan lo manament de Déu, e la  manera del colre, e la via per la qual  
Ex 25,33  e III de l’altra; 33 III poms a  manera de nou en la una cama, e pom e flor 
Ex 25,34  del canalobra haura IIII poms a  manera de nous, e haurà en ells poms e  
Ex 26,4  juntes. 4 E feràs anses, ço és, a  manera de bagues, en lus lats e en la  
Ex 29,7 untamén sobre son cap, e en aquesta  manera consegreràs ell. 8 E acostar-te- 
Ex 36,14  14 E fou fet un tabernacle a  manera de fleçades de pèlls de cabres per  
Ex 36,36  d’aur, e los fonaments †quax a  manera de pilars feren d’aram†. 37 [*] 38 
Ex 37,13  de IIII dits [*]. 13 [*] angles a  manera de IIII peus 14 [*] que passàs per  
Ex 37,19  E havia en cascun canó III poms a  manera de nous, ab flors ensemps e ab  
Ex 37,19  altra canó havia atrasí III poms a  manera de nous, ab flors ensemps ab liris; 
Ex 38,4  féu de aram. 4 E féu †a la ara† a  manera de arret, dejús aquesta fou atrasí  
Ex 38,27  27 E foren fets C fonaments a  manera de pilars, de C quintars, [*]  
Lv 2,14  no ofires sal. 14 »Si en altra  manera oferràs dons de les tues promícies  
Lv 6,2  e ell enblarà aquella, o en alguna  manera la nagarà o li’n farà alguna  
Lv 7,21  pot e mengerà de aquesta matexa  manera les carns, seran telants del seu  
Lv 8,26  pa menys de levat e una bastesa a  manera de crespel salgada d’oli e una  
Lv 10,7  fora del tabernacle; en altra  manera parirets, e l’oli de lla santa  
Lv 15,13 si serà sanat aquell qui d’aquesta  manera de pasió era ensutzat, nombrarà  
Lv 18,28 donchs, que a vosaltres en senblant  manera no vomite [*], con he vomitat la  
Lv 22,24  en la vostra terra açò en nanguna  manera no façats. 25 De la mà de l’  
Lv 6,3 o la hy salarà, o en totes aquestes  maneras o en una de totes ferà contra  
Ex 33,12  12 Dix Moysèn a nostre Senyor: –Tu  manes que yo amèn aquest poble, e no’m  
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Lv 18,16 »E [*] la muller de ton germà no la  manifestaràs, car vergonya és de ton  
Ex 10,15  [*] sens nombre [*], 15 [*]. E fou  manjada tota la herba de la universa  
Ex 12,4  lles ànimes que sían sufacients a  manjar l’anyell. 5 [*] mascla sens  
Lv 17,15  aquella morrà. 15 »L’ànima qui  manjarà cosa de si morta o presa per  
Lv 22,6  6 serà inmunde fins al vespra e no  manjarà de lles coses que sintificades  
Ex 16,35  en terra habitable, e aquest  manjàran [*] e les fins a la terra de  
Ex 34,18  la festa de l’alís. VII dies  manjaràs l’alís, axí com mané a tu en lo  
Ex 13,7  sarà la festa del Senyor. 7 Alís  manjarets [*], e no aparà a tu nanguna  
Ex 16,12  a ells e digues-los: “Al vespra  manjarets carns, e al matí serets sadolls  
Lv 17,14  Israell: La sanch de tota carn no  manjareu, car l’ànima de tota carn en la  
Lv 19,6  6 aquell dia que sarà sacrificada  manjareu aquella, e l’altra dia, e tot  
Lv 19,25  loables al Senyor; 25 en lo V any  manjareu los fruyts d’aquells [*]. Yo són 
Ex 22,14  companyó. 10-13 [*] 14 »E si algú  manlavarà bèstia de son proïsma e serà  
Lv 23,10  saguades les messes, portareu los  manols de lles spigues promeyes de les  
Ex 12,4  a lurs casas. 4 E si algú serà  manor en nombra que no puga haver anyell,  
Ex 3,8  per rahó que’lls desliura de les  mans de Farahó e dels gepcians, e aportar  
Ex 9,33 Moysès devant Farahó [*] e stès ses  mans vers lo cel a nostro Senyor, e  
Ex 12,11  en vostres peus e bastó en vostres  mans; e manyarets cuytosament en la Pàscua 
Ex 17,11  coll. 11 E com Moysèn levava les  mans, Israell vancia, e com baxava la mà,  
Ex 17,12  la mà, Amalech sobrava. 12 E les  mans de Moysès eren fexugues, e prenguéran 
Ex 17,12 ell seya, e Aron e Hur sofarían les  mans, un deçà e altra delà. E fóran les  
Ex 17,12 deçà e altra delà. E fóran les sues  mans elçades entrò lo sol colguava. 13  
Ex 18,10 Senyor qui’ns ha desliurats de les  mans de Faraó e de la mà dels egepcians  
Ex 21,13  mas desliurarà aquell en les sues  mans, meta’l hom en loch en lo qual no  
Ex 23,1  veu de monsonaguer, ne junyes tes  mans axí que per un malvat digues fals  
Ex 23,31 entrò al flum. E liuraré en vostres  mans los habitadors de lla terra e gitaré  
Ex 28,41  ab ell, e a tots consagreràs les  mans e santificaràs a ells, e serviran a  
Ex 29,9  »E aprés que hauràs untades les  mans de aquell, 10 acostaràs lo vadel  
Ex 29,10  e Aron e sos fills posaran les  mans sobra lo cap de aquell. 11 E  
Ex 29,24  aquestes coses poseràs sobra les  mans de Aron e sos fills, e santificaràs  
Ex 29,29  en aquella unten e consegren les  mans d’aquells. 30 VII dies [*], e per  
Ex 29,33  e que santifícan la oferta de lurs  mans. Los stranys no menjaran d’açò, car  
Ex 29,35 sos fills. VII dies consegreràs les  mans d’aquells, 36 e lo vadell per peccat 
Ex 30,19 -se-n’han Aron e sos fills les  mans e los peus 20 com deuran entrar al  
Ex 32,4  a Aron. 4 E pres-ho de lurs  mans e gità-hu en la fornal, e féu-sa  
Ex 32,29 dix Moysèn: –Consacrets les vostres  mans vuy a nostre Senyor, cascú de vós en  
Ex 40,29 -sa Moysès e Aron e sos fills ses  mans e sos peus 30 com intràran dejús lo  
Lv 2,8  Senyor e liurar-ho-has en les  mans dels sacerdots. 9 E com aquell oferrà 
Lv 8,14  e Aron e sos fills posàran les  mans sobra lo cap d’equell, 15 e degolà  
Lv 8,28  Déu, 28 e ell pres-ho de les  mans de aquels e perfumà’n sobre l’eltar 
Lv 9,22  axí com manà Moysèn. 22 E stès les  mans devant lo poble e banaý-los. E com  
Lv 21,10 sant és untat lo seu cap e les sues  mans santificades [*] e és vestit de  
Lv 24,14  tots aquells qui hu han oït les  mans sobra son cap, e alapídan aquell tot  
Lv 25,35 atendrit serà ton frara e malalt de  mans, rebràs aquell axí com a stranger e  
Ex 4,4  coha. E stès la mà e pres-la, e  mantinent tornà verge. 5 –Açò és fet per  
Ex 9,10  aquella Moysèn devers lo cel, e  mantinent fou feta verola e vexigues en  
Ex 10,11  car açò demenats vosaltres. E  mantinent sa isquéran devant Farahó. 12  
Ex 10,16 era romàs [*]. 16 Per la qual cosa,  mantinent Farahó apellà Moysèn e Aron e  
Ex 10,19  nostre Senyor, 19 que féu bufar de  mantinent lo vent de occident [*], e féu  
Ex 34,2  per lo matí per ço que puges  mantinent en lo munt [*]. Staràs ab mi en  
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Lv 8,6  que nostro Senyor manà fer. 6 E  mantinent ofarí Aron e sos fills e levà  
Lv 9,8  per tu e per tot lo poble [*]. 8 E  mantinent Aron se acostà a l’altar e  
Lv 10,5  -los defora de la albergada. 5 E  mantinent entràran e preséran-los axí  
Lv 14,45  la casa és inmunde. 45 La qual  mantinent sia destrovida e les sues pedres 
Ex 7,20  devant Farahó e devant sos serfs.  Mantinent tornàran en sanch, 21 e fóran  
Lv 5,4  que jurarà e mourà sos lavis a  mantir o a mal o a bé, e en aquell  
Lv 19,11  Déu vostre. 11 »No fareu furt. No  mantireu ne decebreu vostre proÿsma. 12 No 
Ex 2,20 ·ll lexàs? Apallats-lo per ço que  manuch lo pa ab nós. 21 E apallàran-lo.  
Ex 12,43  de Pasca: »Nangun hom strany no  manuch d’ell, 44 mas tots vostres serfs e 
Ex 12,45  45 »Pelegrí ne loguater no  manuch d’ell. 46 »En una casa lo  
Ex 12,48  e si algú no serà sircuncís, no  manuch d’ell. 49 »Aquesta matexa ley serà 
Lv 6,23  sarà consumit de foch, e nangú no  manuch de aquell. 24 Parlà nostre Senyor a 
Lv 6,26  és. 26 E lo sacerdot qui ofer,  manuch aquella en lo loc sant en l’  
Ex 16,14  e aparech en lo desert una cosa  manuda quax radona, samblant a soliandra,  
Lv 2,6  [*]; 5 [*] 6 depertiràs aquella  manudament e scamparàs demunt oli. 7 »E si 
Ex 32,20 foch e molch-lo entrò que fou ben  manut. Escampà-lo sobre les ayguas e  
Lv 13,30  del cuyr e en ell cabels roigs  manuts, ensutzat és, car lebra és dell cap 
Ex 12,11  peus e bastó en vostres mans; e  manyarets cuytosament en la Pàscua ell a  
Ex 14,2 Piaròs, qui és entre Meochdoll e la  mar, contra Beelquefon, e devant aquell  
Ex 14,2  aquell castell pasarets sobra la  mar. 3 Car Farahó perlarà sobra los fills  
Ex 14,9  -sa a ells que posàvan prop la  mar, e tots los cavalcants [*] e tota la  
Ex 14,21  E com Moysès stenés la mà sobra la  mar, manà Déu lo vent fort bufant que  
Ex 14,21  que bufàs tota la nit, e mès la  mar en sech. E foren les ayguas  
Ex 14,22  los fills d’Iraell per mig de lla  mar en sech, e era la mar axí com a mur a  
Ex 14,22  mig de lla mar en sech, e era la  mar axí com a mur a lla dresta de aquells  
Ex 14,23 les caretas intràran per mig de lla  mar. 24 E com fou venguda la vigília del  
Ex 14,26  a Moysèn: –Stin la tua mà sobra la  mar, e retornaran les ayguas [*]. 27 [*]  
Ex 14,28 ’lls pasaguia, aquí naguàran en la  mar, que no’n romàs d’ells entrò a I. 29 
Ex 14,29  los fills d’Iraell pasàran per la  mar en sech, e les ayguas éran a ells axí  
Ex 14,31 agepcians morts sobra la riba de la  mar. E vaéran los fills d’Israell que ab  
Ex 15,1 és engranit, car ell ha gitat en la  mar lo cavall ab son cavalcador. 2 La mia 
Ex 15,4  Farahó e tota la sua host gità en  mar, e tots los alets prínceps de aquells  
Ex 15,8  abisos fóran reblits enmig de la  mar. 9 L’anamich dix: «Jo’ls pesaguiré  
Ex 15,10  lo teu sparit és vengut, e la  mar los ha cuberts, e ells són somorgolats 
Ex 15,19  demunt ells les aygües de la  mar, e los fills de Israell entràran per  
Ex 15,19  entràran per sech enmig de lla  mar. 20 E pres Mariam, sor de Aron, lo  
Ex 15,21 e engranaït, cor ell ha gitat en la  mar lo cavall e lo cavallcador. 22 E féu  
Ex 20,11  Déu féu lo cel e la terra e la  mar e totes les coses que hy són, e posà  
Ex 23,31  térmens de lla Mar Roja entrò a la  mar dels pelestins, e del desert entrò al  
Ex 36,32  del tabernacle, 32 [*] contra la  mar. 33 E féu atrasí altra bara que pasàs  
Lv 11,9  que han alles ne scates, axí en  mar com en terra e com en aygües de flums  
Lv 11,10  en les ayguas qui’s moven com en  mar, és abominable a vós; 11 [*] les lurs  
Ex 10,19  les lagostes e gità totes en la  Mar Roiga, axí que no’n romàs una en  
Ex 13,18  via dell desert que és prop de la  Mar Roja. E armats pujàran los fills d’  
Ex 14,16 tua verga e stin la tua mà sobra la  Mar Roiga, e departir-se-ha aquella,  
Ex 14,16  Iraell e que pàsan per mig de lla  Mar Roja en sech. 17 E yo andurayré lo cor 
Ex 15,4  de aquells són nagats en la  Mar Roge, 5 [*] e ells devellàran en  
Ex 15,19  ab caretes e ab cavalcadors en la  Mar Roga, e retornàran demunt ells les  
Ex 15,22  e Aron los fills d’Israell de la  Mar Roja, e intràran-se’n en lo desert  
Ex 23,31  »E posaré los teus térmens de lla  Mar Roja entrò a la mar dels pelestins, e  
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Ex 2,8  Anà tantost la macipa, apellà la  mara de aquell. 9 A la qual dix la filla  
Ex 2,9 yo logar-te-n’he. Pres-lo la  mara e nodrí l’infant [*]. E dix la filla 
Ex 20,12  12 »Honreràs ton para e ta  mara per ço que visques longuament sobra  
Ex 21,15 muyra. 15 »E qui farà son para o sa  mara, de mort muyra. 16 »E qui amblarà  
Ex 22,30  semblantment: VII dies serà ab sa  mara, e lo VIII dia retràs a mi aquell. 31 
Ex 23,19  »No cogues cabrit ab la let de sa  mara. 20 »Vet que yo tremet lo meu àngel  
Ex 34,26 Déu. »No cogues cabrit ab let de sa  mara. 27 Dix nostre Senyor a Moysèn:  
Lv 18,7  de ton para ne la lagesa de ta  mara no descobriràs, car mara tua és. No  
Lv 18,7  de ta mara no descobriràs, car  mara tua és. No descobriràs la sua lagesa. 
Lv 18,9  de part de para o de part de  mara, la qual en casa o defora casa és  
Lv 18,13  no la descobriràs, car carn de te  mara és. 14 »La vergonya de ton oncle  
Lv 20,17  filla de son para o filla de se  mara, e veurà la sua vergonya e [*] †la†  
Lv 20,19 de la tua tia de part de para ni de  mara no descobriràs. Qui açò ferà la  
Lv 21,2  e propinqües, ço és, sobre para e  mara o fill o filla, germà 3 o germana  
Lv 22,27  dies serà sots la mamella de lla  mara lur, e al VIII dia d’aquí avant  
Lv 24,11 amanat fon a Moysès. E nomenà’s la  mara d’él Salomich filla de Ubrí, trip de 
Lv 25,49 49 e son oncle de part de para o de  mara, e son cosí acostat de parantiu; e si 
Ex 34,35 axir de Moysèn sa fas axí sclarida,  maravalaven-sa, e com perlava ab ells,  
Lv 18,13 13 »La vergonya de la germana de ta  mare no la descobriràs, car carn de te  
Lv 19,3  Senyor Déu vostro: 3 »Cadescú la  mare e son para tema. »Los meus disaptes  
Ex 15,23  trobàran ayguas. 23 E vanguéran en  Marech, e no poguéran beure les ayguas de  
Ex 15,23  e no poguéran beure les ayguas de  Marech per so com éran amarsoses; per so  
Ex 15,20  sech enmig de lla mar. 20 E pres  Mariam, sor de Aron, lo temboret en la mà, 
Ex 6,20  qual infantà a ell Aron e Moysèn e  Marian. Fóran los anys de la vida d’Amram 
Ex 21,22  tangut és del dan aytant com lo  marit d’ella stimarà e los àrbitres ho  
Lv 21,3  3 o germana verge la quall no és a  marit ajustada; 4 e ab lo príncep de la  
Lv 21,7  ne aquella que rebujada és de son  marit, car santificat és al Déu seu 8 e  
Ex 16,7  Senyor, car ell oyí lo vostro  marmurament contra lo Senyor. E nós, ¿qui  
Ex 16,8 vostres mermuracions, en los qualls  marmuraments marmurats contra ell, [*] car 
Ex 16,8  en los qualls marmuraments  marmurats contra ell, [*] car no és contra 
Ex 5,7 coure-les, axí com debans fèyets;  mas que ells vàjan colir lo restoll en les 
Ex 7,12 éls sa vergua, e tornàran colobres;  mas la vergua de Aron devorà la vergue de  
Ex 9,32  e lo li ya matia fulles, 32  mas lo forment e la spelta no fóran  
Ex 10,11  pansats mal? 11 No serà fet axí,  mas anats tans hòmens com vós vullats, e  
Ex 12,9 d’él que sia cru ne cuyt en aygua,  mas solament rostit al foch [*]. 10 [*].  
Ex 12,44  hom strany no manuch d’ell, 44  mas tots vostres serfs e vostres companyes 
Ex 13,18  e que’lls retornàs en Agipta, 18  mas menà’ls per la via dell desert que és 
Ex 21,8  com lo serf ha costumat de axir; 8  mas si despleurà en los vulls de son  
Ex 21,8  qual serà liurada, jaquesca-la,  mas no haja poder de vendra-la a pobla  
Ex 21,13  13 E aquell que no serà persaguit  mas desliurarà aquell en les sues mans,  
Ex 21,21  sots sa mà, digna cerà de crim; 21  mas si sobraviurà un dia o II, no serà  
Ex 21,29  del bou serà quiti de açò; 29  mas si lo bou haurà costumat de farir hir  
Ex 22,15  present, tangut és de retra; 15  mas si serà fet en presència de son  
Ex 22,31  seran mortes per altras bèstias,  mas gitar-les-hets als cans. 23,Tit  
Ex 27,8  altar per portar ell. 8 No soldat,  mas va e vach de dintra feràs ell, axí com 
Ex 32,18  no és veu de resposta de flaquesa,  mas yo veg que veu és d’hòmens cantans.  
Ex 34,13  car ells són a tu en roÿna, 13  mas destroviràs lurs ares e lurs ymatges  
Lv 7,19  que sia inmunde no sia menjada,  mas sia cremada a foch, e so que serà net  
Lv 10,7 sobra lo cremament que cremà Déu; 7  mas vós no axirets fora del tabernacle; en 
Lv 11,4 qualquequal ramugarà e haurà ungla,  mas no serà fesa, axí com lo camel e de  
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Lv 13,42  cap e és calp, munde és. 41 [*] 42  mas [*] en la calvura e en lo cugurós serà 
Lv 15,25  no en lo temps de les mèstrues,  mas aprés lo temps, serà no nèdea quax axí 
Lv 19,10  los grans caents no les agusteràs,  mas als pobles e palagrins los lexeràs  
Lv 19,14  devant lo cech, ensapeguador,  mas tembràs lo Déu teu. Yo són lo Senyor.  
Lv 25,40  de servitut axí com als sclaus, 40  mas com a logater o conreador fins l’any  
Ex 9,30  que del Senyor és la terra. 30  Mas yo conech que tu ne tos serfs no  
Ex 19,13 alepidat e ab sagetes asagetat [*].  Mas comensaran sonar la botzina, levors  
Ex 21,23  e los àrbitres ho jutgeran. 23  Mas si morà, jutjaràs sagons que’s merex: 
Ex 22,3 és tangut de lla sanch de aquell. 3  Mas si sarà axit lo sol e s’esdevendrà  
Lv 13,4  arbitra d’aquell serà depertit. 4  »Mas si serà luent e blanch [*], prengua  
Lv 16,3  cuberta e açò se féu en una nuu. 3  Mas ab açò vendrà Aron a lla santedat, que 
Ex 1,10 ço que per ventura no muntiplicàsan  masa, e que escomoguésan contra nós e·ns  
Ex 32,1  Capítol XXXI 1 E viu lo poble que  masa se tardava Moysèn a devellar dell  
Ex 12,5  a manjar l’anyell. 5 [*]  mascla sens màculla e tenra, e pendrets  
Lv 12,7  Aquesta és la ley de les perteres,  mascla e fembra. 8 E si no sarà son poder  
Ex 1,16  de lur perir, si serà l’infant  mascle, ociets-lo, e si serà fembra,  
Ex 1,22  a tot lo poble dient: –Qualquequal  mascle nexerà, sia gitat en lo flum, e si  
Ex 13,12 tues ovelles, en qualquequal hauràs  mascle consegreràs al Senyor. 13 E lo  
Ex 13,15 yo sacrifich a nostro Senyor tot lo  mascle que obre vullva, e tots los primers 
Ex 23,17  »III veguades en l’any aparrà tot  mascle teu devant lo Senyor ton Déu. 18  
Ex 34,23  »III veguades en l’any aperrà tot  mascle teu devant lo Senyor Déu  
Lv 1,3 oferena [*] de bous, oferrà a mi lo  mascle net, devant la porta del tabernacle 
Lv 3,1  bous, aquell que sacrificarà, sia  mascle o sia fembra, ofira lo pus net  
Lv 3,6  degoladura serà per pasificar, sia  mascle sia fembra, aquell que oferrà  
Lv 12,2  consabut per sament, si infentarà  mascle serà no neda per VII dies, entorn  
Lv 20,13  sia sobra éls. 13 »Qui dormirà ab  mascle ab participació feminill, cadascú  
Lv 22,19  19 presentat sia per vosaltres.  Mascle sens màcula serà dels bous [*] o de 
Ex 12,48  sien sircuncisos tots los  mascles d’aquell; adonchs acòstan-ça a  
Lv 6,29 e puys levat ab aygua. 29 »Tots los  mascles de linatja sacerdotal mengen les  
Lv 7,6  a nostra Senyor [*]. 6 Tots los  mascles dell linatga de preveres en loch  
Ex 4,6  com la hy hach mesa, trach-la’n  masela, blancha com a neu. 7 Dix-li Déu: 
Ex 16,4  -n’ha cascú segons que haurà  master aquell dia, per ço que yo’ls asaig 
Ex 16,21  quarts, aytant com na havían  master a lur obs, e com sa levava lo sol,  
Ex 35,21  del testimoni e a tot so que era  master ne nasesari a lur coltivament ne a  
Ex 26,2  les cortines seran de una matexa  masura. 3 Les V cortines seran juntes  
Ex 26,8 lonch e IIII de ampla, e de aquesta  masura seran totes les altres. 9 Ajunyir- 
Ex 29,40  neta mesclada ab oli, que haja  masura de la IIII part de I sister, e vi  
Ex 29,40  de I sister, e vi trempat atratal  masura matexa [*]. 41 E altra anyell o  
Ex 30,13  pasarà al nom: mig sicle sagons la  masura del temple, †sicles XX pesos e†,  
Ex 36,15  e totes axí éran de una matexa  masura. 16 De les qualls ell juny sinch a  
Ex 38,11  les colones, tot era de una matexa  masura, e les obres éran de matall. 12 E  
Ex 39,9  tortís, 9 e fo codrat e dobla, de  masura de I palm, 10 e posà en IIII tires  
Lv 5,18  del folch al sacerdot, sagons la  masura de lla extimació dell paccat. Lo  
Lv 6,6  sacerdot segons la stimació de la  masura del peccat. 7 E aquell prech per  
Lv 7,10  d’Israell sia depertit per agual  masura. 11 »Aquesta és la ley de llo  
Ex 16,18  e aquell que més ne cullia, com  masurava no’n trobava més; cascú ajustà  
Ex 32,27  per mig de le alberguada. Cascú  mat muller o frare o amich o proïsma seu.” 
Ex 38,11  matexa masura, e les obres éran de  matall. 12 E de la part que guardava vers  
Lv 20,4  sament sua a Maloch e no’l volrà  matar, 5 posaré la mia cara sobra l’homa  
Lv 24,21  e de açò serà destret. 21 »Qui  matarà bèstia dar-n’ha altra per  
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Lv 20,6  ab ells, posaré la mia cara [*] e  mataré aquella de mig de son poble. 7  
Ex 1,11  terra e que hy antràsan ells. 11 E  matéran sobra ells majorals sobre aquesta  
Ex 2,3 la de brach, e enpaguntàran-la, e  matéran-hi l’infant dins, e posàran-  
Lv 10,1  Aron, prenguéran lurs ensensers e  matéran-hi foch e ensens; e foch strany  
Lv 24,12  filla de Ubrí, trip de Dan. 12 E  materen aquell en la presó fins que  
Ex 12,18  l’alís entrò a XXI dia de aquell  matex mes, a vespra. 19 Per VII dies levat 
Ex 12,41 quals com fóran complits, en aquell  matex dia exí tota la host de nostre  
Ex 16,29  dia. Romangue cascú de vós ab si  matex, e nangú no isque de son loch en lo  
Ex 21,31  serà scornada per lo bou, semblant  matex santència. 32 E si [*] serventa serà 
Ex 23,11  les bèsties del camp; e açò  matex faràs [*] de ton oliver. 12 »VI dies 
Ex 32,13  servidors, los quals jurest per tu  matex dient: “Yo muntiplicaré la vostre  
Ex 33,15-17  has trobada gràcia devant mi, e tu  matex he conagut per nom. 18 E ell dix:  
Ex 34,11  tot ço que vuy he manat a tu, e yo  matex gitaré devant la tua fas los amoreus 
Lv 6,9  al matí, e lo foch serà en aquell  matex altar. 10 E lo sacerdot vesta gonela 
Lv 7,7  peccat és ofert sacrifici, e axí  matex per la culpa; e cascun sacrefici  
Lv 17,15  leverà la sua vastimenta e si  matex ab aygua, e serà ensutzat fins al  
Lv 19,18  [*] Ameràs lo teu amich axí com tu  matex. Yo són lo Senyor. 19 »Les mies leys 
Ex 2,1  de Leví, e pres muller de aquella  matexa casa, 2 la qual concebé e parí un  
Ex 12,16  e’n lo dia VII aquella  matexa fastivitat serà faedora  
Ex 12,49  no manuch d’ell. 49 »Aquesta  matexa ley serà al nadiu e al palagrí e a  
Ex 25,26  aquells en IIII angles de aquexa  matexa taulla, per sengles peus; 27 sots  
Ex 26,2  Totes les cortines seran de una  matexa masura. 3 Les V cortines seran  
Ex 26,24  los angles són posadores per aytal  matexa juntura deven éser servades. 25 E  
Ex 29,40 sister, e vi trempat atratal masura  matexa [*]. 41 E altra anyell o moltó  
Ex 36,15  d’amplla, e totes axí éran de una  matexa masura. 16 De les qualls ell juny  
Ex 37,19  ab flors ensemps ab liris; aquesta  matexa obra era en tots los VI canons que  
Ex 38,11 caps de les colones, tot era de una  matexa masura, e les obres éran de matall. 
Lv 4,18  ço és, la clausta, 18 e de aquexa  matexa sanch pos en los corns de ll’altar 
Lv 5,2  neda, sia que sia morta [*] per si  matexa o per alguna altra reptilla, e serà 
Lv 7,21  ensutzar pot e mengerà de aquesta  matexa manera les carns, seran telants del 
Ex 1,19  axí com les egepcianes, car elles  matexas ho saben fer axí bé com nós, e  
Ex 39,5  5 [*] †ensems† de aquelles  matexes collors, axí com havia manat  
Ex 7,15  vol lexar lo poble. 15 Vé a ell al  matí, e axiràs a les ayguas e staràs  
Ex 8,20 20 E dix Déu a Moysès: –Leve’t bon  matí, e stà devant Farahó, e †stà† a les  
Ex 9,13  13 E dix Déu a Moysèn: –Leve’t  matí e està devant Faraó, e digues a ell:  
Ex 10,13  tro aquell dia e aquella nit; e lo  matí fet, lo vent bufant, levàran-sa les 
Ex 12,22  lla porta de la sua casa entrò al  matí, 23 car Déu pasarà per farir los  
Ex 14,24 24 E com fou venguda la vigília del  matí, nostro Senyor reguardà la posada  
Ex 16,7  -vos de terra de Agipta, 7 e al  matí vauràs la glòria de nostre Senyor,  
Ex 16,8  derà a vós en lo vespra carn, e’l  matí pa en sadolament, per ço car ha oÿdes 
Ex 16,12  “Al vespra manjarets carns, e al  matí serets sadolls de pans, e sabrets que 
Ex 16,19  a ells: –Nangú no estoig e’ll  matí d’ell. 20 Aquells qui no’l na  
Ex 16,20 na creguéran e n’stojaren entrò al  matí, trobàran-ho vèrmens e pudents; e  
Ex 16,21  Collían-na cascun d’ells per lo  matí sengles quarts, aytant com na havían  
Ex 18,13  Astech lo poble devant Moysèn de  matí stro al vespra. 14 Com Jetró, son  
Ex 18,14  sol e al poble stà devant tu del  matí al vespre? 15 Al qual dix Moysèn: –Lo 
Ex 23,18  lo grex de la mia festa entrò al  matí. 19 Les promísies de ta terra  
Ex 24,4  de nostra Senyor. E levà’s  matí e adificà altar al raÿl del munt, e  
Ex 27,21  axí que crem de vespres tro al  matí devant Déu. Açò serà perdurabla  
Ex 29,34  consagrades e dels pans entrò al  matí, cremeràs lo romenent ab foch, car  
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Ex 29,39  II moltons de II anys, 39 un al  matí e altra al vespra sacrificaràs, 40 e  
Ex 29,41  al vespra, axí com faÿst per lo  matí, e feràs les ofertes, segons les  
Ex 30,7  ell de odor suau, perfumerà per lo  matí; quant pendrà les lantes encendrà  
Ex 32,6  és festa a Déu. 6 E levàran-sa  matí e ofaríran holocausts e hòsties  
Ex 34,2 tranquist. 2 E stà aperallat per lo  matí per ço que puges mantinent en lo munt 
Ex 36,3  fer, tot dia vania lo poble per lo  matí e ofaríran lurs vos e lurs promeses.  
Lv 6,9  en l’altar tota la nit entrò al  matí, e lo foch serà en aquell matex  
Lv 6,12  lo sacerdot metén en ell lenya  matí tots dies, e lo holocaust posat,  
Lv 6,20  perdurabla, la meytat per lo  matí e la meytat per lo vespra. 21 La qual 
Lv 7,15  d’éls nanguna cosa entrò al  matí. 16 »Si emperò alguna cosa per  
Lv 7,16  si alguna cosa romandrà tro al  matí, legut és de mengar-la; 17 e si  
Lv 9,17 sobra la ara estés lo holocaust del  matí. 18 E degolà lo bou e l’ariet en  
Lv 19,13  lo treball de ton logater fins al  matí. 14 No malayràs lo sort ni poseràs,  
Lv 22,30  no romendrà nanguna cosa en lo  matí del dia vinent. Yo són lo Senyor. 31  
Lv 24,3  posarà aquelles Aron de vespres al  matí davant lo Senyor a honor e usança per 
Ex 9,31  ço [*] l’ordi spiguava e lo li ya  matia fulles, 32 mas lo forment e la  
Ex 13,5  ab mes nou de la spiga, 5 e us  matrà nostro Senyor en la terra dels  
Lv 6,3 ’n farà alguna calúmnia, 3 o la hy  matrà en cosa perduda o la hy salarà, o en 
Lv 24,18  de mort muyra. 18 Qui ferirà ni  matrà animal, retrà ànima per ànima. 19  
Ex 30,18 testimoni del tabernacle e altar. E  matràs aygua, 19 e levar-se-n’han  
Lv 9,1 e los fills de sos fills e tots los  mayors nats d’Israell. Dix Aron: 2 –Prin  
Ex 3,13  a ells: “Lo Déu de vostres paras  me tremet a vós”; e si dien: “Com és lo  
Ex 3,14  a ells fills d’Iraell: “Que és  me tramet a vós.” 15 E dix altra veguada  
Ex 3,16  lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob  me tramet a vós dient: Vesitant vesita a  
Ex 7,16  ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus,  me ha tramès a tu dient: Lexa anar lo meu  
Ex 11,8  serfs a mi –dix Farahó– e adoren- me dient: “Ix tu e tot lo poble que és  
Ex 17,4  si no era per un poch alepidar- me-han? 5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyta’t  
Ex 32,2  2 Dix-los Aron: –Aportats- me les orelleres [*] de vostres mullers  
Ex 33,12  anviaràs ab mi. E tu digist los  me farias a saber [*], e he trobada gràcia 
Lv 26,42  e de Abram, de lla terra de cert  me menbraré, 43 la qual com serà lexada  
Ex 2,5  que·s levàs en lo flum, e les sues  mecipes anàvan sobra la riba del flum. Com 
Ex 2,5  en lo riu, tramès-hi una de ses  mecipes. E pres la caxeta, 6 e com la  
Ex 2,15  devant Farahó, e stech en terra de  Median, e asec-sa prop del pou. 16 E lo  
Ex 2,16  sa prop del pou. 16 E lo senyor de  Median havia VII filles, les quals  
Ex 18,1 XVIII 1 E com oý Jetron sacerdot de  Median, sogre de Moysèn, tot ço que havia  
Ex 1,15  15 Dix lo rey de Egipte a II juÿes  medrines –de les qualls la una havia nom  
Ex 1,20  fet elles. 20 E féu Déu bé a les  medrines, e muntiplicà lo poble, e fóran  
Ex 1,21  confortats. 21 E per ço com les  medrines taméran Déu, adificàran a elles  
Ex 28,33  al peu de aquella gonella faràs  megranes de blau e de porpra e de color  
Ex 28,34  sobre son talaban [*], 34 e  megranes d’aur e squelles d’aur, e en l’ 
Ex 28,34  tira haja quasquavells d’aur e  megranes atrasí. 35 E vestirà aquella Aron 
Lv 7,18  e no profitarà a l’ofirent, que  mejorment qualquaqual ànima que aytal  
Ex 3,8  delitosa, terra fluent de let e de  mel, al loch de Canan, heteu e amoreu e  
Ex 3,17  a la terra fluent de let e de  mel.” 18 E ògan la mia veu, e entraràs tu  
Ex 13,5  aquí terra fluent de let e de  mel. E salabrats aquest dia en cascuna de  
Ex 16,31 sabor quax semblant de crespells ab  mel. 32 Dix Mosèn: –Aquesta és la peraula 
Ex 33,3  3 e entres en terra fluent de  mel e de let. Yo no pujaré ab tu, car  
Lv 2,11  axí que no hy haja res [*] ni de  mel en so que sacrificarets a nostre  
Lv 20,24  haratat, terra corent de let e de  mel. Yo són lo Senyor Déu vostro, que he  
Lv 19,23  levar-n’heu los caps dels  membres; los brots que brótan seran  
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Ex 3,15 nom enpertostemps, aquest és lo meu  memorial de generació en generació.” 16  
Ex 23,20  e que’t guart en la via, e que’t  men en lo loch que t’apella. 21 Guarda  
Ex 13,18 que’lls retornàs en Agipta, 18 mas  menà’ls per la via dell desert que és  
Ex 39,19  ’s podia moura. E fou fet axí com  menà a ell nostre Senyor. 20 E féran una  
Lv 7,38  a Moysès en lo munt de Sinayí com  menà als fills de Israell que ofarísan  
Lv 16,2  lo foch astrany e moriren. 2  Menà Déu a Moysèn e dix: –Parla a Aron ton 
Ex 12,22  22 E farets un salpacer de una  menada de hysop, e mullerets en la sanch,  
Ex 31,6  faésan totes les coses que yo he  menades a tu: 7 lo tabernacle de amistança 
Ex 34,34  totes les coses que a ell éran  menades, 35 cor con veian a l’axir de  
Lv 21,24  totes coses que a ell éran stades  menades. 22,Tit Capítol XXII 1 E parlà lo  
Lv 26,15  que no feçau les coses que  menades són per mi [*], 16 jo de sert  
Ex 38,22  del trip de Judà, complí per lo  menament de Moysèn, axí com Déu havia  
Lv 4,13  faent so que és contra lo  menament de nostre Senyor, 14 e puxes  
Lv 23,14  que lla presentareu al Déu vostre.  Menament és per a tostemps en vostres  
Ex 20,6  qui àman mi e guàrdan los meus  menaments. 7 »No pendràs lo nom del Senyor 
Lv 4,2  ignorància de sacrifici e de tos  menaments que’l Senyor ha manat que no  
Lv 26,45 són lo Senyor Déu. »Aquests són los  menaments e juýs e leys les quals donà lo  
Ex 18,23  sofarir, e tot aquest poble poràs  menar cascú en son loch en pau. 24 E com  
Ex 25,22  testament, totes les coses que yo  menaré a tu e alls fills d’Israell. 23 »E 
Ex 5,13 E lurs sobreposats de lles obres lo  menasàvan dient: –Complits vostre obre  
Ex 7,10  10 [*] E faéran axí com los havia  menat Déu, e gità Aron la vergua devant  
Ex 34,4 lo munt de Sinayí, axí com li havia  menat nostre Senyor, e portà ab si les  
Ex 35,10  e faça ço que nostre Senyor ha  menat, 11 ço és a saber, lo tabernacle e  
Ex 39,31  fills d’Israell tot ço que havia  menat nostre Senyor a Moysèn. 32 E  
Lv 24,23  los fills d’Israell axí com havia  menat lo Seyor a Moysèn. 25,Tit Capítol  
Ex 16,3  pa en sadolament. Per què has  menats nós en aquest desert, per ço que  
Lv 24,12 en la presó fins que conaguesen què  menava lo Senyor. 13 Lo qual perlà a  
Lv 26,42 e de Abram, de lla terra de cert me  menbraré, 43 la qual com serà lexada per  
Ex 29,17  desmenbreràs lo moltó de tots sos  menbres, e leveràs ses entràmenes e sos  
Lv 1,6  serà scorxat e serà slomat de sos  menbres, 7 posar-l’han sobra l’altar  
Lv 1,8 de lenya debans conponides; 8 e los  menbres que són tallats seran demunt  
Lv 1,12  altar entorn, 12 e depertèscan los  menbres e lo cap e sa frexura, e pòsan-  
Lv 3,14  que cobra lo ventra e [*] tots los  menbres vidals, 15 e los II lombes ab lo  
Ex 2,17  17 E sobravanguéran los pastors e  menesàran-les. E levà’s Moysès e  
Lv 7,16  romandrà tro al matí, legut és de  mengar-la; 17 e si alguna cosa ne serà  
Ex 12,44  companyes seran circunsisos, e axí  mengaran. 45 »Pelegrí ne loguater no  
Lv 7,6  linatga de preveres en loch sant  mengaran aquestes carns, car sant és dels  
Lv 8,31  lo Senyor dient: “Aron e sos fills  mengaran ells.” 32 E ço que romendrà de la 
Lv 10,17  fills de Aron. Dix: 17 –Per què no  mengàs lo sacrefici fet per peccat en lo  
Lv 6,30 del tabernacle del testimoni no sia  mengat, mes en foch sia cremat. 7,Tit  
Lv 6,29  los mascles de linatja sacerdotal  mengen les carns de aquell, car sant dels  
Lv 7,21 o [*] de l’home que ensutzar pot e  mengerà de aquesta matexa manera les  
Lv 17,12  d’Israell: Tota ànima de vós no  mengerà sanch, ni encara los stranys qui  
Lv 10,19  menjar aquella? E cridaren a mi e  mengí del sacrifici vuy si plau devant los 
Ex 34,28  Senyor XL dies e XL nits, e no  menjà pa ne no bech aygua, e scriví en les 
Lv 7,16  semblantment en aquell dia sia  menjada; si alguna cosa romandrà tro al  
Lv 7,19 nanguna cosa que sia inmunde no sia  menjada, mas sia cremada a foch, e so que  
Ex 21,28  sia alepidat lo bou e no sien  menjades les sues carns, e lo senyor del  
Ex 10,12  de Agipta, als lagosts [*], que  ménjan tota la herba que romàs a la  
Ex 23,11  any [*] lexeràs reposar per ço que  ménjan los pobles de ton poble, e ço que  
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Lv 24,9  de Aron e de sos fills perquè’ls  ménjan en loch sant, car sant dels sants  
Ex 12,16  qui són diputats aperallar de  menjar. 17 E observats lo alís, cor en  
Ex 16,15  és lo pa que us dóna lo Senyor per  menjar. 16 Aquesta és la peraula la qual  
Ex 16,16 açò cascú tant com ne haja mester a  menjar, un almut per cascun cap; sagons lo 
Ex 16,18  ajustà sagons que havia obs a son  menjar. 19 Dix Moysèn a ells: –Nangú no  
Ex 16,29 cor Déu dóna a vós [*] doblament lo  menjar en lo VIª dia. Romangue cascú de  
Ex 16,32  per ço que conèguan lo pa que fiu  menjar a vós en lo desert com vos haguí  
Ex 29,34  ab foch, car altres no’n deven  menjar, car santifiquades són. 35 »Totes  
Ex 32,6  e asech-sa lo poble a  menjar e a beura, e levàran-sa a jugar.  
Lv 10,18  a lla santadat, e vós dagérets  menjar ella en lo santuari, axí com és  
Lv 10,19  axí com tu veus. Com poguí  menjar aquella? E cridaren a mi e mengí  
Lv 11,13  són de les aves que no davets  menjar, squivadores són a vós: àguila e  
Lv 11,39  de aquells qui són leguts a vós  menjar, qui lur mortaÿna tocarà [*]. 40  
Lv 11,47 e lo no mon, que sapiats què devets  menjar e què devets lexar. 12,Tit Capítol  
Lv 14,4  vius los quals són leguts de  menjar, e fust de cedra, vermell e hysop.  
Lv 17,13  dels quals vos és legut da  menjar, scamp la sanch sua e cobra-la ab 
Ex 12,15  ànima serà perida de Israell que  menjarà levat, del primer dia entrò al  
Ex 12,19  en les vostres casas. Aquell que  menjarà cosa levada, parirà la ànima de  
Lv 7,18  sia cremat a foch. 18 E si algú  menjarà en lo terç dia de lles carns dels  
Lv 7,20  d’ella. 20 E ànima ensutzada que  menjarà de lles carns de lla oferta dels  
Lv 7,25 vostros diversos usos; 25 e si algú  menjarà lo sèu que deu éser ofert al  
Lv 7,27  los animals [*]; 27 tota ànima que  menjarà sanch perirà del seu poble. 28 E  
Lv 14,47  47 e qui dormirà en aquella o hy  menjarà, leverà la sua vestimenta. 48 »E  
Lv 17,10  entre vosaltres, si nanguna sanch  menjarà, yo fermaré la mia faç contra la  
Lv 17,14  en la sanch és, e quisvulla que  menjarà aquella morrà. 15 »L’ànima qui  
Lv 19,7  cremereu. 7 Si nangú aprés II dies  menjarà de aquella, serà spaventabla e  
Lv 22,4  o malalt per flux de sament, no  menjarà de aquelles coses que santificades 
Lv 22,7 e serà post lo sol, levors, mundat,  menjarà de lles coses santificades, car  
Lv 22,8  8 Caygut mort ni pres de bèstia no  menjarà [*]. Yo són lo Senyor. 9  
Lv 21,22  al Senyor, ni pans al seu Déu. 22  Menjarà tan solament dels pans que són en  
Ex 10,5  axí que res de ella no aparà, e  menjaran tot ço que és [*] a la  
Ex 12,7  en los sobralindars de lla casa on  menjaran ell. 8 E menjarets les carns en  
Ex 23,11  de ton poble, e ço que hy romandrà  menjaran les bèsties del camp; e açò matex 
Ex 29,32  del testament [*]. 31 »[*] 32 [*]  menjaran, 33 per ço que sia agradable lo  
Ex 29,33 oferta de lurs mans. Los stranys no  menjaran d’açò, car sants són. 34 E si  
Lv 7,15 lla sanch, 15 la carn del qual ells  menjaran [*], e no romangua d’éls nanguna 
Lv 22,16  son paccat com coses santificades  menjaran. Yo són lo Senyor que santifich a 
Ex 16,35  tabernacle. 35 Los fills d’Iraell  menjàran la magna per XL anys entrò que  
Ex 24,11  Israell. E véran nostre Senyor, e  menjàran e baguéran. 12 Dix nostre Senyor  
Ex 12,8  de lla casa on menjaran ell. 8 E  menjarets les carns en aquella nit,  
Ex 12,9 foch, [*] ab latuges agrestes. 9 No  menjarets d’él que sia cru ne cuyt en  
Ex 12,11  al foch [*]. 10 [*]. 11 E axí  menjarets aquell: los vostros lombos sían  
Ex 12,15  fur de setgle. 15 »E per VII dies  menjarets l’alís, e lo primer dia no serà 
Ex 12,18  XIIIIª dia del mes, en lo vespra,  menjarets l’alís entrò a XXI dia de  
Ex 12,46  manuch d’ell. 46 »En una casa lo  menjarets, e no traurets de lla carn d’  
Ex 22,31  31 »Hòmens sants serets a mi, e no  menjarets les carns que seran mortes per  
Ex 23,15  la festa del pa alís; VII dies  menjarets alís, axí com mané a tu en lo  
Lv 3,17  Ne grex ne sanch de tot en tot no  menjarets, e lo grex que és antorn del  
Lv 7,23  e de les oveles e de les cabres no  menjarets; 24 lo sèu de lles bèsties  
Lv 10,13 altar, cor sant dels sants és. 13 E  menjarets-lo en lo loch sant, car dat és 
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Lv 11,2  Déu. Aquests són los animals que  menjarets de tots los animals de lla  
Lv 11,3  ha depertida la ungla e que remuch  menjarets. 4 E qualquequal ramugarà e  
Lv 11,4  axí com lo camel e de altres, no  menjarets de aquelles, e entre les  
Lv 11,9 com en aygües de flums o en stanys,  menjarets. 10 Aquell qui no haurà ales ne  
Lv 11,11  a vós; 11 [*] les lurs carns no  menjarets ne lur mortehina [*]. 12 Tots  
Lv 11,34  trenquat. 34 Tots los menjars que  menjarets, si serà gitada aygua demunt  
Ex 13,6  casas en aquest mes. 6 VII dies  menjareu alís nèdeus, e en lo VII dia sarà 
Lv 19,23  seran inmundes a vosaltres, no  menjareu d’aquells. 24 En lo quart any  
Lv 22,30  sia piadors, 30 en aquell dia  menjareu aquellas coses; no romendrà  
Lv 23,14 part de un [*]. 14 »Pa ni farina no  menjareu de les messes fins que lla  
Lv 25,20 nengú. 20 La qual cosa si direu què  menjareu en lo VII any, si no sembrereu ne 
Lv 25,22  anys, 22 e sembrareu l’any VIII e  menjareu los fruyts fins al VIIII any;  
Lv 25,22  que les coses novelles nàsquan,  menjareu les velles. 23 »La terra de cert  
Lv 26,10  lo meu pacta ab vosaltres; 10  menjareu les coses molt pus velles de les  
Ex 8,3  forns e en les relíquies dels teus  menjars, 4 e a tu e a ton pobla e a tos  
Lv 11,34  ço deu éser trenquat. 34 Tots los  menjars que menjarets, si serà gitada  
Ex 18,12  los vells de Ysraell per ço que  menjàsan pa ab ell devant nostre Senyor.  
Lv 7,19  a foch, e so que serà net sia’n  menjat d’ella. 20 E ànima ensutzada que  
Lv 8,31 fora del tabernacle devant aquell e  menjats-les aquí, e los pans de  
Lv 8,31 les aquí, e los pans de consegració  menjats, los quals són posats en lo  
Lv 10,12  de la oferta de nostre Senyor e  menjats aquell sens levat prop de l’  
Ex 16,25  vèrmens en aquells. 25 Dix Moysès:  –Menjats aquell vuy, cor disapta és de  
Lv 26,29  per vostres peccats, 29 axí que  menjau les carns de vostres fills e de  
Ex 16,3  sobra les olles de les carns e  menjàvam pa en sadolament. Per què has  
Ex 13,3  Déu d’aquest loch, per ço que no  menjets pa levat. 4 Vuy axirets ab mes nou 
Lv 25,19  los seus fruyts, dels quals  menjeu fins a sadolament, tament  
Ex 18,22  a tu, e ells jutgeran les coses  menors; e serà leugera cosa a tu, e los  
Ex 29,14  e lo cuyr e la femta e totes ses  menudalles cremeràs defora de lla posada  
Ex 8,26  26 Dix Moysès: –No’s pot axí fer  †menys de totes les obres† dels agepcians  
Lv 7,10  ab oli untat o mesclat o sia sequa  menys de res, [*] los fills d’Israell sia 
Lv 8,26  que era devant nostra Senyor; pa  menys de levat e una bastesa a manera de  
Ex 21,8  de vendra-la a pobla strany si  menyspresà aquella. 9 E si son fill  
Lv 20,4 pobla de lla terra fer no hu volrà,  menyspresant la mia senyoria, lexarà l’  
Lv 7,18  qualquaqual ànima que aytal cabrit  menyspreserà, serà causa de leig  
Ex 14,2  la regió de Piaròs, qui és entre  Meochdoll e la mar, contra Beelquefon, e  
Ex 6,16  lurs cognicions: Gerson e Caad e  Merarí. E los anys de la vida de Leví  
Ex 6,19  foren CXXXIII. 19 E los fills de  Merarí, fills de Leví, fóran: Moarí e  
Ex 11,3  agepcians. E fou Moysès gran baró  meravallosament en terra de Agipta, devant 
Ex 15,11  terrible e durabla e faent  meraveles? 12 Estanist la tua mà e la  
Ex 3,20  percudiré Agipte en totes les mies  meravelles qui són faedores enmig d’ells, 
Ex 7,3  e muntiplicaré mos senyals e mes  meravelles en la terra de Agipta. 4 E no  
Ex 8,22  [*]. 22 En aquell dia yo faré  meravelles en la terra de Gossen, en lo  
Ex 9,4  e les ovelles.” 4 E féu Déu grans  meravelles entre les pocesions [*] dels  
Ex 14,13 –No us tamats, e stats e vajats les  meravelles de nostre Senyor que’lls farà  
Ex 23,3 no digues santència [*], 3 e hauràs  mercè del poble en plet. 4 »E si  
Ex 33,19 nostre Senyor devant tu, e yo hauré  mercè de qui volré, e faré misericòrdia an 
Ex 21,23 Mas si morà, jutjaràs sagons que’s  merex: ànima per ànima, 24 vull per vull,  
Ex 16,8  per ço car ha oÿdes vostres  mermuracions, en los qualls marmuraments  
Ex 16,8  [*] car no és contra nós lo [*]  mermurament mes contra’ll Senyor. 9 E dix 
Ex 16,9 lo Senyor, car ell ha oÿt lo vostre  mermurament.” 10 Dementra parlava Aron a  
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Ex 16,12  a Moysèn e dix: 12 –Yo he oÿt lo  mermurament dels fills d’Israell. Parlla  
Ex 16,7  lo Senyor. E nós, ¿qui som, que  mermurats contra nós? 8 Dix Moysèn:  
Ex 7,3  cor, e muntiplicaré mos senyals e  mes meravelles en la terra de Agipta. 4 E  
Ex 10,24 e sacreficats al Senyor vostra Déu,  mes vostres ovelles e vostres arnès  
Ex 12,2  e Aron en terra de Agipte: 2 –Lo  mes aquest és a vós començament e primer  
Ex 12,2  és a vós començament e primer  mes de l’any. 3 Perlats a tota la  
Ex 12,3 e diets a ells: “Lo X dia d’aquest  mes prengua cascú de vós per casada un  
Ex 12,6  -las entrò al XIIII dia dell  mes aquest, e sacrificaran ella de tota la 
Ex 12,18  en fur perdurabla. 18 En lo primer  mes e en lo XIIIIª dia del mes, en lo  
Ex 12,18  primer mes e en lo XIIIIª dia del  mes, en lo vespra, menjarets l’alís entrò 
Ex 12,18  entrò a XXI dia de aquell matex  mes, a vespra. 19 Per VII dies levat no  
Ex 13,4  menjets pa levat. 4 Vuy axirets ab  mes nou de la spiga, 5 e us matrà nostro  
Ex 13,5  cascuna de vostras casas en aquest  mes. 6 VII dies menjareu alís nèdeus, e en 
Ex 16,1  Helim e Synaý, en lo XV dia del  mes aprés que fóran axits de terra de  
Ex 16,8 no és contra nós lo [*] mermurament  mes contra’ll Senyor. 9 E dix Moysèn a  
Ex 19,1  19,Tit Capítol XVIIIIª 1 E en lo  mes terç de l’eximent d’Iraell de la  
Ex 21,18  o ab puny, e aquell no serà mort  mes caurà en lit, 19 si’s levarà e irà  
Ex 23,15  axí com mané a tu en lo temps del  mes de meses com axist de Agipta. E no  
Ex 23,16  mi buyt. 16 »E la somplemnitat del  mes, la primera de te obra que sembreràs  
Ex 33,23  mà, e veuràs la part darera de mi,  mes la mia faç tu no pots veura. 34,Tit  
Ex 34,18 [*] 16 [*]. 17 »[*] fonadís [*], 18  mes guarda la festa de l’alís. VII dies  
Ex 34,18  axí com mané a tu en lo temps del  mes de la spigua, car en aquell temps del  
Ex 34,18  la spigua, car en aquell temps del  mes de lla spigua exist de terra de  
Ex 40,2  a Moysèn dient: 2 –En lo primer  mes e en lo primer dia del mes, dreceràs  
Ex 40,2  primer mes e en lo primer dia del  mes, dreceràs lo tabernacle del testament. 
Lv 6,30  del testimoni no sia mengat,  mes en foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII  
Lv 15,19  haurà flux de sanch al cap dell  mes, sia depertida per VII dies. 20 E  
Lv 16,29 serà a vós en fur perdurable: en lo  mes VII, en lo X dia del mes, aflegirets  
Lv 16,29  en lo mes VII, en lo X dia del  mes, aflegirets vostres ànimas; nangú no  
Lv 23,5  deveu en son temps. 5 »Lo primer  mes, en lo XIIIIè dia a la vesprade, Peça  
Lv 23,34  d’Israell: Del XV dia de aquest  mes VII seran les festes dels Tabernacles, 
Lv 23,39  al Senyor. 39 »Del XV dia del  mes VII, quant ajustareu los fruyts de la  
Lv 23,41 en vostres generacions. E en lo VII  mes festes fereu 42 e reposareu en les  
Lv 25,9  anys, 9 e sonareu lo corn lo VII  mes e lo Xè dia del mes, en temps de  
Lv 25,9  lo corn lo VII mes e lo Xè dia del  mes, en temps de misericòrdia en tota la  
Ex 3,19  lo Senyor, Déu nostro.” 19  Mes yo sé que no lexarà a vós lo rey de  
Ex 1,12  Phiroen, Remercès. 12 E en quant  més los opromien, eytant més muntiplicàvan 
Ex 1,12 E en quant més los opromien, eytant  més muntiplicàvan e crexían. 13 E los  
Ex 2,3  -lo per III mesos. 3 E com  més no·l poguésan sallar, faéran una  
Ex 9,18  hora ploura pedruscada major e  més que no fou negun temps en Agipta,  
Ex 16,17  de Israell. Collíran-na alguns  més e altres meys, 18 e aquell que meys na 
Ex 16,18  trobava compliment, e aquell que  més ne cullia, com masurava no’n trobava  
Ex 16,18  cullia, com masurava no’n trobava  més; cascú ajustà sagons que havia obs a  
Lv 6,5  retanir, entregrament, e la V part  més al senyor al qual ha donat lo dan. 6 E 
Lv 13,27 »[*] 27 e en lo VII dia sia  més guardat, e si la conna serà sclatada,  
Lv 13,30  30 E si veu que sia pregon  més avall del cuyr e en ell cabels roigs  
Lv 25,51  comtat a rahó de logater; 51 e si  més muntarà los anys que romànan fins l’  
Ex 16,3  en lo desert, 3 e diguéran [*]:  –Més amàram éser morts per la mà de nostre 
Ex 36,5  vanguéran 5 a Moysèn e diguéran:  –Més ofer lo poble que no’ns és nesesari. 
Ex 5,21  e devant sos serfs, car vós havets  mès coltell en sa mà per auciura nós. 22 E 
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Ex 14,6  lexàrem que no servesca a nós? 6 E  mès-sa en carera, e pres tot lo pobla ab 
Ex 14,21  bufant que bufàs tota la nit, e  mès la mar en sech. E foren les ayguas  
Ex 15,25 a ell un fust; lo quall com l’hach  mès en les ayguas, les ayguas tornàran  
Ex 22,6  forment [*], sertes aquell que ha  mès lo foch smena lo dan. 7 »E si algun  
Ex 22,8  lla casa al jutge e jurarà que no  mès sa mà en asò de son companyó 9 e sobre 
Ex 24,6 pres Moysès la meytat de la sanch e  mès-la en un vaxell, e la part romanent  
Ex 24,11  o quax cel com és serè. 11 E no  mès sa mà sobra aquells, car de luyn  
Ex 33,4  mala aquesta, e ploràran, e no  mès nengú son preu sobra ells. 5 E dix  
Ex 38,7 e cobrí-les de launa de aram, 7 e  mès les perxes en los anells sobre lo lats 
Ex 40,18  a mi [*]. 14-17 [*] 18 [*] e  mès les perxes sobra la arqua, e posà la  
Ex 40,28 nostro Senyor Déu havia manat. 28 E  mès lo pitxell, e stec ple de aygua en lo  
Lv 7,38  peceficables, 38 les quals  mès nostro Senyor a Moysès en lo munt de  
Ex 4,6  ta mà en ton si. E com la hy hach  mesa, trach-la’n masela, blancha com a  
Ex 21,30 sabia, sia mort. 30 E si remsó serà  mesa sobra ell, sia donada per la ànima de 
Lv 21,15  sinó infanta de son poble. 15 No  mescla la generació de son linatge [*],  
Ex 29,40  40 e la daena part de sèmola neta  mesclada ab oli, que haja masura de la  
Lv 9,4  de cascú, e ofarirets sèmolla  mesclada ab oli, car vuy aparech a vós  
Lv 14,10  de sèmolla en sacrefici, que sia  mesclada ab oli, e I sister de oli. 11 E  
Lv 7,12  alisa untada d’oli, [*] per agual  mesclament, 13 [*] 14 dels quals oferràs  
Ex 5,7  donets gens de palla al poble per  mesclar-la ab lo brach de les regoles,  
Lv 18,23  ’s sotmetrà a nangun animal ne’s  mesclarà ab ell, car leig peccat és. 24  
Ex 1,14  e fèyan-los fer regoles de brach  mesclat ab palla, e ab tot servey en lo  
Ex 39,20 gonella sobre l’ephot, obra texida  mesclat de blau, 21 e la capulla en la  
Lv 7,10  10 vulle’s que sia ab oli untat o  mesclat o sia sequa menys de res, [*] los  
Ex 12,38 infants e fembres, 38 e companyes e  mesclaya gran que pugà ab ells, ovelles e  
Ex 34,19  »Tot ço que obre vullva de linatge  mesculí serà meu de tots los animals, axí  
Ex 23,15  mané a tu en lo temps del mes de  meses com axist de Agipta. E no aparàs  
Ex 30,4  lats per ço que per aquells sien  meses bares ab què sia portat l’altar. 5  
Ex 2,2  molt bel, e amaguàran-lo per III  mesos. 3 E com més no·l poguésan sallar,  
Ex 5,7  ells vàjan colir lo restoll en les  messes, e al bosch la lenya, 8 e ajustats  
Lv 23,10  jo us donaré e haureu saguades les  messes, portareu los manols de lles  
Lv 23,10  spigues promeyes de les vostres  messes al sacerdot, 11 lo quall alçarà la  
Lv 23,14 14 »Pa ni farina no menjareu de les  messes fins que lla presentareu al Déu  
Lv 23,22 22 »E aprés que haureu saguades les  messes de vostra terra, no les saguareu  
Lv 26,5 complits; 5 reebrà la batuda de les  messes la vanema [*], e sens paor  
Ex 12,39  ne poguéran aÿnar ço que’lls era  mester. 40 La stada que los fills d’  
Ex 16,16 Culla de açò cascú tant com ne haja  mester a menjar, un almut per cascun cap;  
Ex 38,23  Ochimech, del trip de Dan, que era  mestra de fusta e de texir blau e de  
Ex 36,4  promeses. 4 Per la qual cosa los  mestres, vaent que’lls dons  
Lv 15,24  ab ella en lo temps de lla sanch  mestrual, serà no nèdeu per VII dies, e en 
Lv 12,2  los dies del depertiment de lles  mèstrues; 3 e en lo dia VIII sia circuncís 
Lv 12,5 setmanes, entorn lo gitament de les  mèstrues, e serà LXVI dies en la sanch de  
Lv 15,25  de sanch, no en lo temps de les  mèstrues, mas aprés lo temps, serà no  
Lv 15,25  quax axí com en lo temps de les  mèstrues; 26 e lo loch on dormirà e on  
Lv 19,35 en juý, en retgle, en pes just, [*]  mesura. 36 [*] agual [*]. Yo són lo Senyor 
Ex 16,36  de Canan. 36 E lo almut ab què  mesuràran la magna era de la deena part de 
Ex 16,18 18 e aquell que meys na cullia, com  mesurava [*] trobava compliment, e aquell  
Ex 21,13 desliurarà aquell en les sues mans,  meta’l hom en loch en lo qual no degua  
Lv 5,11  ço és, I sester, de cèmola, e no  meta en aquella oli, ne ensens ni n’hi  
Lv 16,12 hu de les brasas, e tinent en la mà  meta-hy timiama e ensens [*]. 13 E pos  



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

499 
 

Ex 14,2 d’Israell que’s retórnan e que’s  mètan per la regió de Piaròs, qui és entre 
Lv 24,17  sia alapidat. 17 »Qui ferirà e  metarà hom, de mort muyra. 18 Qui ferirà  
Ex 26,28  la plaja occidental. 28 que’s  meten per miganes taules [*] entrò [*]. 29 
Lv 6,12  lo qual nodresqua lo sacerdot  metén en ell lenya matí tots dies, e lo  
Ex 7,11 sabents e ancantadors, e faéran alò  metex per los encantaments [*], 12 e  
Ex 12,51 Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n aquell  metex dia amenà nostre Senyor los fills d’ 
Ex 19,4  açò a la casa d’Israell: 4 “Vós  metex havets vist ço que he fet alls  
Ex 40,35  la nuu, stàvan-ça en aquell  metex loch. 36 E la nuu de nostre Senyor  
Lv 11,38  serà toquada per la mortaÿna, aquí  metex és ensutzada. 39 »Si algú animal és  
Ex 21,19  en aquel les despeses, axí dells  metges com del dan que haurà sostangut. 20 
Ex 16,33  Moysèn a Aron: –Prin un vaxell e  meti-hi aytanta magna com n’hi porà  
Ex 13,11  temps, d’any en any. 11 »E com ta  metrà nostre Senyor en la terra dels  
Ex 26,19  colonnes de argent, de lles quals  metràs II desots cascuna taulla e en cada  
Ex 27,7  cobriràs de launes d’aram, 7 e  metràs les perxes per les dites anelles, e 
Ex 28,27  27 E faràs II anels d’aur e  metràs-los abdós sobra les spatles [*]  
Ex 29,6  éls en adobament de l’ephot†, 6 e  metràs la sàvena sobra son cap e le lande  
Ex 40,5  devant l’arqua del testimoni. E  metràs lo cubertor del portall en lo  
Ex 40,7  l’altar de l’holocaust. 7 E  metràs lo pitxer entre l’altar e lo  
Lv 18,3  regió de Canan, a la qual yo dech  metre vosaltres, no obrareu, ne en les  
Ex 22,18  costumat de pendra les verges. 18  »Metzineres no lexeràs viura. 19 »E qui  
Ex 3,7  lo Senyor: –Yo viu la aflicció del  meu poble en Agipta, e oyí la lur clamor  
Ex 3,10  trametré’t a Farahó, e treuràs lo  meu pobble, fills de Israell, de Agipta.  
Ex 3,12  yo’t tramet: com trauràs lo poble  meu de Agipta, tu sacrificaràs a Déu sobra 
Ex 3,15 mon nom enpertostemps, aquest és lo  meu memorial de generació en generació.”  
Ex 4,21  lo seu cor per ço que no lex lo  meu poble. 22 E diràs açò a ell: “Açò diu  
Ex 5,1  Déu de Israell: “Lexa anar lo  meu poble per so que sacrifícan mi en lo  
Ex 6,3  a Jacob en Déu totpoderós, e en lo  meu nom Adonay, lo qual fiu saber a ells,  
Ex 7,4  e trauré les mies hosts e lo  meu poble, fills d’Israell, de terra de  
Ex 7,16  ha tramès a tu dient: Lexa anar lo  meu poble per ço que sacrifich en lo  
Ex 8,1  diu nostra Senyor: Lexa anar lo  meu poble perquè sacrefiqua a mi. 2 E si  
Ex 8,20  a ell: “Açò diu Déu: Lexa anar lo  meu poble [*], 21 car si no’l lexes anar, 
Ex 8,22  terra de Gossen, en lo qual és lo  meu poble, car no hy seran les mosques,  
Ex 8,23 terra, 23 e posaré divisió entre lo  meu poble e lo teu. E demà serà aquest  
Ex 9,13 diu nostro Senyor [*]: Lexa anar lo  meu pobla a secrificar, 14 car aquesta  
Ex 9,16 ma fortalesa e que sia recomptat lo  meu nom en tota la terra. 17 ¿E encara  
Ex 9,17  la terra. 17 ¿E encara retens lo  meu poble [*]? 18 Vet que jo faré [*] en  
Ex 10,3 a mi? Per què no vols lexar anar lo  meu poble perquè sacrifich a mi? 4 E si no 
Ex 15,9 ànima serà enriqueïda. Yo trauré lo  meu coltell e la mia mà los auciurà.» 10  
Ex 16,28  a quant no volran guardar lo  meu manament ne la lig? 29 Vejats, cor Déu 
Ex 20,24  en tot loch on serà mamòria del  meu [*]; yo vendré a tu e banayré tu. 25  
Ex 20,26  »E no puges per scalons a l’altar  meu, per ço que no sia ravellada la tua  
Ex 23,20  sa mara. 20 »Vet que yo tremet lo  meu àngel que vaga ab tu e que’t guart en 
Ex 23,21  culpas com peccarets, e és lo  meu nom en aquell. 22 Car si ohiràs la veu 
Ex 31,13  “Guardat-vos que’ll disapta  meu colguats, car senyal és entra mi e vós 
Ex 32,22  respòs: –No s’iresqua lo senyor  meu. Tu coneys bé aquest poble, que és  
Ex 32,34  ço que he dit a tu: Vet que lo  meu àngell irà devant tu, e yo en lo dia  
Ex 33,2  2 Dar-t’he per guiador lo  meu àngel per ço que gite’n los cananeus  
Ex 34,19 obre vullva de linatge mesculí serà  meu de tots los animals, axí de bous com  
Ex 34,19  axí de bous com de ovelles serà  meu. 20 E lo primer nat de l’assa  
Lv 15,31  en lurs legesses com ansutzaran lo  meu tabernacle que és entre ells. 32  
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Lv 17,11  doné aquella a vós sobra l’altar  meu a perdonar sobre vostres ànimes, car  
Lv 19,12  proÿsma. 12 No perjureràs en lo  meu nom ne poluyràs lo nom dell Senyor ton 
Lv 21,23  ha e ansutzar no deu lo santuari  meu. Yo són lo Senyor qui santifich a  
Lv 22,32  Senyor. 32 No ensutzeu lo nom sant  meu, perquè sia santifichat enmig dells  
Lv 26,9  sereu muntiplicats e fermaré lo  meu pacta ab vosaltres; 10 menjareu les  
Lv 26,11  lensar-les-heu. 11 Posaré lo  meu tabernacle enmig de vosaltres [*], 12  
Lv 26,12 vostre Déu, e vosaltres sereu pobla  meu. 13 Yo són lo Senyor Déu vostre, que  
Lv 26,44  destrovits e que fos trancat lo  meu pacta ab ells, car yo són lo Senyor  
Ex 10,2  són antravengudes en Agipte, los  meus senyals que yo he fets en ells,  
Ex 13,2  dels hòmens com [*] bestiars, cor  meus sots tots. 3 Dix Moysès al poble d’  
Ex 15,7 glòria has deposats los adversaris  meus. Tu trametist la tua irra, la qual  
Ex 20,6  aquells qui àman mi e guàrdan los  meus menaments. 7 »No pendràs lo nom del  
Lv 18,4  aquells no caminareu. 4 Fareu los  meus juýs e los meus manaments guardareu,  
Lv 18,4  4 Fareu los meus juýs e los  meus manaments guardareu, e per aquells  
Lv 18,30 enmig de son poble. 30 »Guardau los  meus manaments. No vulau fer so que féran  
Lv 19,3  la mare e son para tema. »Los  meus disaptes guardau. Yo són lo Senyor  
Lv 19,37  de Agipta. 37 »Servau tots los  meus manaments e tots los juýs e feu tots  
Lv 20,8 Senyor Déu vostre. 8 »E guardau los  meus manaments [*]. 9-11 [*] 12 »Si algú 
Lv 20,26  dels altres pobles perquè fóseu  meus. 27 »Hom o dona en los quals ha  
Lv 22,9  Yo són lo Senyor. 9 »Guardaran los  meus manaments que no sotmètan a peccat  
Lv 25,18  lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los  meus manaments e mos juýs [*], perquè  
Lv 25,23  e vosaltres forasters e conreadors  meus sou, 24 per què tota la regió de  
Lv 25,55 jubileu axirà ab sos fills. 55 »Car  meus són tots los fills d’Israell, los  
Lv 26,3  Yo són lo Senyor. 3 »Si en los  meus manaments caminareu e so que us man  
Lv 26,15 si no servarets les mies leys e los  meus juýs avilanareu que no feçau les  
Lv 26,43 per tant com hauran meyspresats los  meus juýs, e les mies leys hauran  
Ex 16,17  Collíran-na alguns més e altres  meys, 18 e aquell que meys na cullia, com  
Ex 16,18  més e altres meys, 18 e aquell que  meys na cullia, com mesurava [*] trobava  
Lv 2,4  com pans de sèmola, ço és a saber,  meys de lavat [*]; 5 [*] 6 depertiràs  
Lv 2,11  seran ofertes a nostre Senyor sien  meys de levat, axí que no hy haja res [*]  
Lv 13,33 la cotna, 33 reurà’l en altra loch  meys de lla plagua, e tenrà’l per [*] VII 
Lv 23,38  e sacrificis e ofertes, 38  meys dels que presentar soleu lo dia del  
Lv 23,38  soleu lo dia del disapta, e  meys de vostres vots e promeses e donatius 
Lv 25,47 stranyer e del palagrí, e, vengut a  meys, vendrà’s ton frare o a’lgú de son  
Lv 26,44  terra batalívol, totalment no’ls  meyspresaré ne axí poch no’ls avoriré  
Lv 26,43  lurs peccats per tant com hauran  meyspresats los meus juýs, e les mies leys 
Lv 19,15 15 »No [*] jutjaràs injustament. No  meyspreus la persona del pobra ni honras  
Ex 24,6 Déu, vadels XII. 6 E pres Moysès la  meytat de la sanch e mès-la en un  
Lv 6,20  sèmola an sacrifici perdurabla, la  meytat per lo matí e la meytat per lo  
Lv 6,20  la meytat per lo matí e la  meytat per lo vespra. 21 La qual fregiran  
Ex 2,22  és nostro ajudador e desliurà a  mi de la mà de Farahó.» 23 Aprés molt de  
Ex 3,9  dels fills d’Israell és venguda a  mi, e encara la eflicció de aquells los  
Ex 3,15  e Déu de Jacob, dient: Aquest és a  mi mon nom enpertostemps, aquest és lo meu 
Ex 3,16  Déus de vostres pares aparaech a  mi, lo Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo  
Ex 4,1  respòs Moysès e dix: –No creuran a  mi ne oyran la mia veu, e diran: “No  
Ex 4,25  e dix: «Tu est nuvi de sanch a  mi.» 26 E lexà aquell pus que hach dit  
Ex 4,26  pus que hach dit «nuvi de sanch a  mi», per circuncisió. 27 E dix Déu a Aron: 
Ex 5,1  lo meu poble per so que sacrifícan  mi en lo desert.” 2 E aquell respòs: –Qui  
Ex 5,22  teu poble, ne per què has tramès a  mi? 23 Car per ço que yo són entrat a  
Ex 6,7  e ab grans juýs, 7 e pendré vós ab  mi en poble, e seré vostra Senyor, e  
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Ex 8,1  lo meu poble perquè sacrefiqua a  mi. 2 E si no’l vols lexar, vet que yo’t 
Ex 8,8  Senyor que tolgue les granotes de  mi e mon poble, e yo lexaré anar lo seu  
Ex 8,9  9 E dix Moysèn [*]: –Tu preguas a  mi que trague les granotes? Elles  
Ex 8,28  ne anets pus luny, e preguats per  mi. 29 E dix Moysès: –Yo axiré devant tu,  
Ex 9,1 lo peu poble per ço que sacrifich a  mi; 2 car si encara los tendràs, 3 vet que 
Ex 9,14  sàpias que no és nangú semblant a  mi [*]. 15 [*] 16 E per amor de açò yo t’ 
Ex 10,3  a quant no vols éser sotmès a  mi? Per què no vols lexar anar lo meu  
Ex 10,3  lo meu poble perquè sacrifich a  mi? 4 E si no ho vols fer, vet que yo  
Ex 10,17  nostre Senyor vostre que leu de  mi aquesta mort. 18 Exí Moysèn devant  
Ex 10,28  Farahó a Moysèn: –Pertex-ta de  mi, e guarda d’aquí avant no veges le mia 
Ex 11,8  8 –E devàllan tots aquests serfs a  mi –dix Farahó– e adoren-me dient: “Ix  
Ex 11,8  tu e tot lo poble que és sotmès a  mi. E aprés açò exirem.” 9 E axí-sa’n  
Ex 12,32 perllat. Anats-vos-en e banaÿts  mi. 33 E sforçà’s Agipta de anviar-los  
Ex 13,2  a Moysèn dient: 2 –Santifica a  mi lo primer nat qui obre vullva en los  
Ex 13,8  és lo dia que féu nostre Senyor a  mi com tragué de Agipta.” 9 E serà quax  
Ex 14,15  Déu a Moysèn: –De què’t clamas a  mi? Parla als fills de Israell que’s  
Ex 15,2  és en nostre Senyor. Ell és fet a  mi en salut. Ell és mon Déu, e yo  
Ex 17,2  Moysèn: –Per què pledejàs contra  mi, e per què temptàs Déu? 3 E sedejà aquí 
Ex 18,15  Al qual dix Moysèn: –Lo poble ve a  mi [*] 16 [*] per so que yo jutge a ells,  
Ex 19,4 ales de àguilles, e fiu vanir vós a  mi. 5 Si ara oyrets la mia veu e  
Ex 19,5  la mia covinensa, serets a  mi tresor de tots los pobles, car mia és  
Ex 19,6  és tota la terra, 6 e vós serets a  mi en regna sacerdotal e gent santa.”  
Ex 20,3  3 »No sia a tu altra déu sinó  mi, 4 ne no faces [*] nanguna semblança  
Ex 20,5  de aquells qui han en oy a  mi, 6 e fas misericòrdia en millers, en  
Ex 20,6  en millers, en aquells qui àman  mi e guàrdan los meus menaments. 7 »No  
Ex 20,25 a tu e banayré tu. 25 »E si feràs a  mi altar de pedra, no adifiquas aquell ab  
Ex 22,29  primers nats de tos fills daràs a  mi, 30 e de tos bous e de tes ovelles  
Ex 22,30  ab sa mara, e lo VIII dia retràs a  mi aquell. 31 »Hòmens sants serets a mi, e 
Ex 22,31  aquell. 31 »Hòmens sants serets a  mi, e no menjarets les carns que seran  
Ex 23,15 axist de Agipta. E no aparàs davant  mi buyt. 16 »E la somplemnitat del mes, la 
Ex 23,33  que per ventura no féçan peccar en  mi; car si servex alls lurs déus,  
Ex 24,12 Dix nostre Senyor a Moysèn: –Puja a  mi en lo munt e stà aquí, e donaré a tu II 
Ex 25,2  als fills d’Iraell que apòrtan a  mi les promísies de tots los hòmens, e de  
Ex 25,8  e encara lo recional. 8 E faran a  mi santuari e habitaré enmig de aquells, 9 
Ex 25,30  altar lo pa de proposició devant  mi tostemps. 31 »E feràs canalobra d’aur  
Ex 28,1  ecer sacerdots e que servèscan a  mi, axí com Aron e Nadab e Abiú e Aleatzar 
Ex 28,3  les quals santificats aministren a  mi. 4 »Aquests són los vestiments que  
Ex 28,4 a sos fills, per ço que servèscan a  mi axí com a cecerdots. 5 E ells pendran  
Ex 28,41 e santificaràs a ells, e serviran a  mi en ofici de sacerdots. 42 E fé a ells  
Ex 29,1  »Tu santificaràs a ells a sarvir  mi, e tu pendràs I vadell e II moltons  
Ex 29,9 e posaràs a ells capells, e seran a  mi sacerdots en costuma del setgle. »E  
Ex 29,44 ab sos fills per so que servèscan a  mi axí com a sacerdots. 45 E habitaré  
Ex 31,13  meu colguats, car senyal és entra  mi e vós en les vostres generacions, per  
Ex 31,17 és covinença enpertostemps 17 entra  mi e los fills d’Israell, e senyal  
Ex 32,10  dura servitut. 10 E ara lexa ell a  mi, e aïrar-s’ha la mia ira contra  
Ex 32,23 és aperellat a mal; 23 e diguéran a  mi: “Fé a nós déus qui’ns guían, car  
Ex 32,24  “Aportau or.” E adugéran-lo a  mi, e yo gití aquell en lo foch, e axí’n  
Ex 32,26 nangú és de nostre Senyor, vengue a  mi. E ajustàran-sa a ell tots los fills  
Ex 32,33 respòs nostre Senyor: –Qui pacarà a  mi, yo’l rauré de mon libre. 34 Tu emperò 
Ex 33,12 no’m fas a saber quals anviaràs ab  mi. E tu digist los me farias a saber [*], 
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Ex 33,13 trob ara gràcia devant tu, mostra a  mi la tua fas per ço que yo sàpia tu [*];  
Ex 33,15-17  car tu has trobada gràcia devant  mi, e tu matex he conagut per nom. 18 E  
Ex 33,18  per nom. 18 E ell dix: –Mostra a  mi la tua glòria. 19 Respòs nostre Senyor: 
Ex 33,20  la mia faç, car no pot veura a  mi home que visque. 21 Altra veguada dix:  
Ex 33,21 veguada dix: –Vet así és lo loch ab  mi, e staràs sobra la pedra, 22 [*] e  
Ex 33,23  mia mà, e veuràs la part darera de  mi, mes la mia faç tu no pots veura.  
Ex 34,2 mantinent en lo munt [*]. Staràs ab  mi en sobiranesa del munt. 3 E nangú no  
Ex 34,20 fills reembràs, e no aperràs devant  mi buyt. 21 »VI dies obreràs, e’n lo VII  
Ex 35,19  de servir a sos fills, a servir a  mi axí com a sacerdots.” 20 Axí tota la  
Ex 40,13  vestadures per ço que aminístran a  mi [*]. 14-17 [*] 18 [*] e mès les  
Lv 1,3  lur oferena [*] de bous, oferrà a  mi lo mascle net, devant la porta del  
Lv 8,31  en lo canastell, axí com manà a  mi lo Senyor dient: “Aron e sos fills  
Lv 8,35  [*], e siats remenbrants axí com a  mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 
Lv 10,3  en aquells que s’acòstan a  mi, e devant tot lo poble seré santificat. 
Lv 10,13  del Senyor, axí com manat és a  mi, 14-15 axí lo pits con totes les altres 
Lv 10,18  en lo santuari, axí com és manat a  mi. 19 Respòs Aron a Moysès: –Vuy és ofert 
Lv 10,19  e lo holocaust devant lo Senyor; a  mi és sdevengut axí com tu veus. Com poguí 
Lv 10,19  poguí menjar aquella? E cridaren a  mi e mengí del sacrifici vuy si plau  
Lv 14,35  plagua de lebrosia és vist a  mi que sia en la mia casa.” 36 Lo prevera  
Lv 20,26 d’éser poluades. 26 »Sereu sants a  mi, car sant són yo. Són lo Senyor, e us  
Lv 22,2  ansútzan lo nom dels santificats a  mi que ells presenten. Yo són lo Senyor. 3 
Lv 22,4  coses que santificades són a  mi entrò a tant que sia guarit. Qui tocarà 
Lv 26,15 feçau les coses que menades són per  mi [*], 16 jo de sert aquestes coses faré  
Lv 26,18  18 »E si axí no obayreu a  mi, anadiré-hy les iniquitats vostres a  
Lv 26,27  no m’oyrets e caminareu contra  mi, 28 jo iré ab furor contrària envers  
Lv 26,40 quals sa són capgirats e lunyats de  mi e han caminat per lo contrari a mi. 41  
Lv 26,40  mi e han caminat per lo contrari a  mi. 41 Caminaré yo donchs contra ells e  
Ex 2,10  ’l-ma bé, 10 car ell ha la  mia adobció en loch de fill. E ella apellà 
Ex 3,18  de let e de mel.” 18 E ògan la  mia veu, e entraràs tu e los vells de  
Ex 3,20 podarosa. 20 E yo mostraré a ell la  mia mà, e percudiré Agipte en totes les  
Ex 4,1 e dix: –No creuran a mi ne oyran la  mia veu, e diran: “No aperech a tu nostre  
Ex 4,15  15 E tu perleràs ab ell, e posa la  mia peraula en la boqua de aquell, e yo  
Ex 6,5  e són stat remenbrat de lla  mia covinença. 6 E per amor de açò jo dich 
Ex 6,8  la terra sobra la quall yo levé la  mia mà per ço que donàs ella a Abram e  
Ex 7,5  que yo són Senyor, que estendré la  mia mà sobra Agipta e trauré los fills d’ 
Ex 7,17 yo són Senyor. Vet que yo fir ab la  mia verge que és en la mia mà les aygües  
Ex 7,17 yo fir ab la mia verge que és en la  mia mà les aygües del flum: torneran en  
Ex 9,3  encara los tendràs, 3 vet que lla  mia mà serà sobra los teus camps, e serà  
Ex 9,29  axit de lla ciutat, estendré la  mia mà a nostre Senyor e saceran tots los  
Ex 10,28  e guarda d’aquí avant no veges le  mia cara, que en qual dia ma vendràs  
Ex 13,19 vasitarà vós, portats-vos-en la  mia ossa ab vós.» 20 E moguéran-sa de  
Ex 15,2  lo cavall ab son cavalcador. 2 La  mia fortalesa e la mia lehor és en nostre 
Ex 15,2 cavalcador. 2 La mia fortalesa e la  mia lehor és en nostre Senyor. Ell és fet 
Ex 15,9  e depertiré lurs armes, e la  mia ànima serà enriqueïda. Yo trauré lo  
Ex 15,9  Yo trauré lo meu coltell e la  mia mà los auciurà.» 10 Senyor, lo teu  
Ex 18,19  19 Per la qual cosa, ojes la  mia peraula e prin mon consell, e serà Déu 
Ex 19,5  vanir vós a mi. 5 Si ara oyrets la  mia veu e guardarets la mia covinensa,  
Ex 19,5  oyrets la mia veu e guardarets la  mia covinensa, serets a mi tresor de tots  
Ex 19,5 a mi tresor de tots los pobles, car  mia és tota la terra, 6 e vós serets a mi  
Ex 23,18  No romendrà lo grex de la  mia festa entrò al matí. 19 Les promísies  
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Ex 23,27  lo nombre de tos dies. 27 »E la  mia terror enviaré devant tu, e auciuré  
Ex 32,10  lexa ell a mi, e aïrar-s’ha la  mia ira contra ells, e deliré ells, e faré 
Ex 33,14  gent. 14 E dix nostre Senyor: –La  mia fas irà devant tu, e repòs donaré a  
Ex 33,20  veguada dix: –Tu no pots veure la  mia faç, car no pot veura a mi home que  
Ex 33,22  sobra la pedra, 22 [*] e tendré la  mia destra entrò que trespàs, 23 e pendré  
Ex 33,23  entrò que trespàs, 23 e pendré la  mia mà, e veuràs la part darera de mi, mes 
Ex 33,23 veuràs la part darera de mi, mes la  mia faç tu no pots veura. 34,Tit Capítol  
Lv 14,35 lebrosia és vist a mi que sia en la  mia casa.” 36 Lo prevera mana a ell que  
Lv 17,10  sanch menjarà, yo fermaré la  mia faç contra la ànima de aquel e  
Lv 20,4  fer no hu volrà, menyspresant la  mia senyoria, lexarà l’hom que havia  
Lv 20,5  e no’l volrà matar, 5 posaré la  mia cara sobra l’homa aquell e sobre [*]  
Lv 20,6 e haurà fornicat ab ells, posaré la  mia cara [*] e mataré aquella de mig de  
Lv 25,21  vostres fruyts, 21 donaré la  mia benedicció a vosaltres lo VI any, e  
Lv 25,23  cert no’s vendrà a tostemps, car  mia és, e vosaltres forasters e conreadors 
Lv 26,17  serà devorada; 17 posaré la  mia faç contra vosaltres e decaureu devant 
Lv 26,30  de lles vostres ýdoles, e la  mia ànima vos abominerà 31 en tant que les 
Lv 26,45  ells, 45 e remenbrar-m’he de la  mia amistança primera quant los traguí de  
Ex 3,1  de Ytró, son sogre, secerdot de  Mian, e com ell anàs e amenàs son bestiar  
Ex 3,20 mà, e percudiré Agipte en totes les  mies meravelles qui són faedores enmig d’ 
Ex 7,4  plagua en Agipte, e trauré les  mies hosts e lo meu poble, fills d’  
Ex 9,14  aquesta veguada tramatré totes les  mies plaguas sobra lo teu cor [*], per ço  
Lv 18,5  Senyor, Déu vostre. 5 »Guardau les  mies leys e juýs que faent l’hom viurà.  
Lv 18,26  seus habitadors. 26 »Guardau les  mies costumes e juýs e leys, e no fareu  
Lv 19,19 tu matex. Yo són lo Senyor. 19 »Les  mies leys conserva. Les tues bèsties no  
Lv 20,22  sense fills seran. 22 »Guardau les  mies leys e los juýs e feu aquelles per  
Lv 26,15  14 »[*] 15 e si no servarets les  mies leys e los meus juýs avilanareu que  
Lv 26,43  meyspresats los meus juýs, e les  mies leys hauran viltengudes. 44 E emperò  
Ex 7,5  e trauré los fills d’Israell del  mig d’ells. 6 E faéran-ho axí Moysèn e  
Ex 14,16 los fills d’Iraell e que pàsan per  mig de lla Mar Roja en sech. 17 E yo  
Ex 14,22  e antràran los fills d’Iraell per  mig de lla mar en sech, e era la mar axí  
Ex 14,23  e totes les caretas intràran per  mig de lla mar. 24 E com fou venguda la  
Ex 23,25  aygües, e que leu la iniquitat de  mig de tu. 26 No serà exellada ne  
Ex 25,10  II colzes [*] d’ampla, I colze e  mig de altesa. 11 E cobriràs ella de fin  
Ex 25,17 clausta de fin aur, de dos colzos e  mig [*] de ample. 18 E faràs dos xerobins  
Ex 25,23  de lonch, e I colze de ample, e  mig d’alt, 24 e cobriràs ella d’aur net. 
Ex 26,16  de X colzes, e ample I colze e  mig. 17 E en los lats de la taulla haurà  
Ex 28,1 ’t ton frare Aron ab sos fills, de  mig dels fills d’Israell, per ecer  
Ex 30,13  Açò darà cascú que pasarà al nom:  mig sicle sagons la masura del temple,  
Ex 32,27  la una porta entrò a l’altra per  mig de le alberguada. Cascú mat muller o  
Ex 36,21  de X colzes, e d’ample I colze e  mig. 22 II encastadures –uns tornets–  
Ex 36,33 féu atrasí altra bara que pasàs per  mig de les taules, de la un angle tro a l’ 
Ex 37,1  setim, e hach de lonch II colzes e  mig [*] d’ampla, e d’alt I colze e mig.  
Ex 37,1  [*] d’ampla, e d’alt I colze e  mig. E cobrí-la d’aur pur, de dins e de 
Ex 37,6  aur, e havia de lonch II colzes e  mig, e I colze e mig d’ample. 7 E féu II  
Ex 37,6  lonch II colzes e mig, e I colze e  mig d’ample. 7 E féu II xerobins de pur  
Ex 37,10  ample I colze, e d’alt I colze e  mig; 11 e cobrí-la d’aur pur. E féu a  
Ex 39,21  en la sobirana part contra lo  mig, e havia orlla entorn per ço que no se 
Lv 17,4  sanch, e axí perirà d’enmig de  mig de son poble. 5 E per amor de açò  
Lv 20,6 la mia cara [*] e mataré aquella de  mig de son poble. 7 »Santificau-vos e  
Ex 11,4 dix: –Açò diu nostre Senyor: “En la  miga nit entraré en Agipta, 5 e moran tots 
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Ex 12,29 Moysès e Aron. 29 E fonch fet en la  miga nit que farí nostra Senyor tots los  
Ex 30,13  del temple, †sicles XX pesos e†,  miga part del sicle oferan a nostre  
Ex 26,28  occidental. 28 que’s meten per  miganes taules [*] entrò [*]. 29 E totes  
Ex 26,18  deven éser vint en lo lats del  migjorn. 19 E feràs XL colonnes de argent, 
Ex 26,35  en lo lats del tabernacle devers  migjorn, e la taula estarà devers  
Ex 27,9  e’n l’angle de tremuntana contra  migjorn serà la cortina de blau de li  
Ex 36,23  les quals n’havia XX de plaga de  migjorn contra tremuntana, 24 ab XL  
Lv 11,14  vós: àguila e falcó e corneya 14 e  milà e voltor segons son genus, 15-16 [*]  
Ex 34,7  Déu misericordiós [*] 7 [*] en  milens, e perdonant [*] colpa e peccat, e  
Ex 32,28  e ocíran en aquell dia quax XXIII  milia hòmens. 29 E dix Moysèn: –Consacrets 
Ex 20,6 en oy a mi, 6 e fas misericòrdia en  millers, en aquells qui àman mi e guàrdan  
Ex 14,12  los agepcians”? Car molt és  millor servir a ells que morir en lo  
Ex 18,23  23 E si tu fas açò, tu compleys lo  ministeri de Déu, [*] los seus manaments  
Ex 24,13  13 E levàran-sa Moysèn e Yosuè,  ministre d’aquell, e pujà Moysèn en lo  
Ex 28,35  aquella Aron en l’ofici del  ministre per ço que sia oÿt son so com  
Ex 31,10  e les vestadures sues santes en lo  ministre Aron sacerdot e sos fills per ço  
Ex 30,15 rich no muntiplicarà ne lo pobre no  minvarà. 16 E tota la moneda que hauràs  
Ex 11,7  [*], per ço que sàpian [*] quants  miracles depertí nostro Senyor entre als  
Lv 20,17  e veurà la sua vergonya e [*] †la†  mirerà [*], cosa lega han feta e horibla;  
Ex 15,26 no aportaré sobra vós la malesa que  mis en Agipta. Yo són lo Senyor salvador  
Lv 10,4  com ho oyí Aron, callà. 4 E apellà  Misael e Ethelsephan, fills de Ozibell,  
Ex 6,22  22 E los fills de Ezibell foren:  Misaell [*]. 23 E pres Aron muller Elisebe 
Ex 15,13  13 Tu fuïst governador en la tua  misericòrdia en lo poble que remist, e  
Ex 20,6 aquells qui han en oy a mi, 6 e fas  misericòrdia en millers, en aquells qui  
Ex 33,19 yo hauré mercè de qui volré, e faré  misericòrdia an aquell qui’m plaurà. 20 E 
Lv 25,9  e lo Xè dia del mes, en temps de  misericòrdia en tota la vostra terra. 10 E 
Ex 34,6  6 [*] dix: –Senyorador, Senyor Déu  misericordiós [*] 7 [*] en milens, e  
Ex 4,6  -li altra veguada nostre Senyor:  –Mit ta mà en ton si. E com la hy hach  
Ex 35,27 pedres de unicle e perles demunt lo  mitra e la casulla, 28 e coses ben  
Ex 39,30 30 Strangué ella ab fill blau ab lo  mitra, axí com manà nostre Senyor a  
Ex 6,19  de Merarí, fills de Leví, fóran:  Moarí e Musí. Aquests tots fóran los  
Ex 14,19  tota la sua host [*]. 18 [*] 19 E  moch-sa l’àngell de Déu qui guiava la  
Ex 17,1 és, sister. 17,Tit Capítol XVII 1 E  moch-se tota la moltitut dels fills de  
Ex 14,15  Parla als fills de Israell que’s  mòguan, 16 e tu leva la tua verga e stin  
Ex 40,34  -sa los fills d’Israell en lurs  mogudes; 35 e si pengava la nuu, stàvan- 
Ex 40,36  lo poble de Israell per totes lurs  mogudes. Expl Ací fenex lo segon libre, de  
Ex 12,37  que [*] despulàran Agipta. 37 E  moguéran lus fills d’Israell, d’  
Ex 13,20  vos-en la mia ossa ab vós.» 20 E  moguéran-sa de Sachot e pasàran en  
Ex 16,1  les ayguas. 16,Tit Capítol XVI 1 E  moguéran-sa de Helim, e vench tota la  
Ex 19,2  en lo desert de Sinayí, 2 cor ells  moguéran de Rahabidim e vanguéran tro al  
Ex 6,29  Capítol VII 29 E perlà Déu a  Moisèn dient: –Yo són lo Senyor. Parla a  
Ex 8,12  romendran en lo flum. 12 E axíran  Moisèn e Aron de Farahó. Apellà Moysèn  
Ex 32,20 que havían fet e cremà’l en foch e  molch-lo entrò que fou ben manut.  
Ex 11,5 nat de la serventa que és detràs la  molla, e tots los primers nats de les  
Ex 1,9 lo poble d’Israell és ab nós, e és  molt fort. 10 Vanits e sapiam quant  
Ex 1,20  e muntiplicà lo poble, e fóran  molt confortats. 21 E per ço com les  
Ex 2,2  e parí un fill. E veren a ell  molt bel, e amaguàran-lo per III mesos.  
Ex 2,23  a mi de la mà de Farahó.» 23 Aprés  molt de temps, morí lo rey de Agipta. E  
Ex 8,24  lo Senyor axí, e vanguéran mosques  molt males en la casa de Farahó e de son  
Ex 11,9 açò exirem.” 9 E axí-sa’n Moysèn  molt irat devant Farahó. E dix nostro  
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Ex 14,12  que serviscam los agepcians”? Car  molt és millor servir a ells que morir en  
Ex 18,9  desliurats nostro Senyor. 9 Fon  molt alegre Jetró per amor del bé que Déu  
Ex 18,26  lo poble tosttemps, e so que era  molt greu retornava a ell, e tota pocha  
Ex 27,20 tu oli de arbras de olivers que sia  molt pur, fet en pique, per ço que de  
Ex 32,19  ell viu lo vadell e los bals, e fo  molt irat, e gità les taules en terra e  
Ex 37,29  e la timiama de l’odorament  molt nèdeu per la obra de perfumar. 38,Tit 
Lv 1,13  l’altar en holocaust, e açò és  molt suau odor a nostra Senyor. 14 »E si  
Lv 2,2  lo puny ple de sèmola e oli e  molt ensens, e faça’n lo prevera perfum  
Lv 23,13 ab olli en perfum del Senyor e olor  molt suau; presentarà vi, la quarta part  
Lv 23,35  35 »Lo primer dia serà anomenat  molt gran e molt sant. Nanguna obra de  
Lv 23,35  dia serà anomenat molt gran e  molt sant. Nanguna obra de servey no fareu 
Lv 23,36  Lo dia VIII serà gran festa e  molt santa; presentareu holocaust al  
Lv 23,37  del Senyor les qualls apallareu  molt grans e molt santes. Presentareu en  
Lv 23,37  les qualls apallareu molt grans e  molt santes. Presentareu en aquelles  
Lv 24,2  que apòrtan a tu oli de olives  molt pur e net per cremar en les lànties  
Lv 24,4  generacions; 4 sobre canalobra  molt net seran posades per a tostemps en  
Lv 24,6  en VI deçà e dellà sobra la taulla  molt pura devant lo Senyor los poseràs, 7  
Lv 24,7  7 e poseràs sobra ells perfum  molt pur perquè sia pa en ramenbrament de  
Lv 26,10 ab vosaltres; 10 menjareu les coses  molt pus velles de les velles [*],  
Lv 26,31  ne rebré d’aquí avant la odor  molt suau, 32 e destroviré le vostra  
Ex 5,5 E adonchs Farahó dix a son consell:  –Molt és lo poble de la terra. Vejats  
Ex 17,1  Capítol XVII 1 E moch-se tota la  moltitut dels fills de Israell del desert  
Ex 29,17 l’altar, 17 e puys desmenbreràs lo  moltó de tots sos menbres, e leveràs ses  
Ex 29,18  sobra son cap, 18 e oferàs tot lo  moltó ab encens sobre l’altar. Oferta és  
Ex 29,26  d’ell és. 26 Pendràs lo pits del  moltó, lo qual és alsat a Aron, e  
Ex 29,27  e la cuxa que departist del  moltó 28 ab la qual és santificat Aron e  
Ex 29,41  matexa [*]. 41 E altra anyell o  moltó oferàs al vespra, axí com faÿst per  
Lv 4,32 aquell e serà-li perdonat. 32 »Si  moltó aportaran a sacrificar per peccat,  
Lv 4,35  d’ell axí com sol fer del sèu del  moltó qui és sacreficat per pacificament,  
Lv 5,15  paccarà, ofira per son paccat I  moltó net del folch, e qui no ho porà fer, 
Lv 5,16  lo qual prech per aquell ofirén lo  moltó, e serà perdonat a ell. 17 »Ànima si 
Lv 5,18  per la sua iniquitat, 18 ofira un  moltó net del folch al sacerdot, sagons la 
Lv 6,6 dan. 6 E per lo seu peccat ofira un  moltó nèdeu del folch, e do aquell al  
Lv 16,3  que oferrà I toro per peccat e I  moltó en holocaust, 4 e vesta la gonella e 
Lv 16,5 d’Israel II cabrits per peccat e I  moltó en holocaust; 6 e com aporterà lo  
Ex 12,5  e tenra, e pendrets [*] dells  moltons e de les ovelles. 6 E servats-  
Ex 25,5  e pells de cabras 5 e pells de  moltons [*] e pells vermelles, e fusts de  
Ex 29,1  mi, e tu pendràs I vadell e II  moltons nèdeus, 2 e pa alís e crespel en  
Ex 29,3 e oferàs-ho; e lo vadell e los II  moltons. 4 Presentaràs Aron e sos fills a  
Ex 29,15 peccat és. 15 »E pendràs la un dels  moltons, e Aron e sos fills pòsan la mà  
Ex 29,38 altar cascun dia continuadament: II  moltons de II anys, 39 un al matí e altra  
Ex 35,7  li tortís e pèlls de cabres, 7 [*]  moltons vermells [*], e fusts de setim, 8  
Ex 35,23  e pèls de cabres e péls de  moltons [*], 24 ne yoyes d’aur ni d’  
Ex 36,19  cobartori a lla tenda, de pells de  moltons anvarmalides, e altra cobartor que 
Ex 39,33  33 e ses cubertes de cuyrs de  moltons tins en roig e les cubertes de les 
Lv 1,10 lles ovelles és son sacrifici, o de  moltons o de cabres, l’holocaust sia de I 
Lv 8,2  l’oli e un vadell per peccat e II  moltons e I canastell de pa alís, 3 e  
Ex 11,9  a Moysèn: –Ferehó no us oyrà, per  molts de senyals que fàsan en la terra de  
Ex 23,2  companya an fer mal, ne en juý de  molts no digues santència [*], 3 e hauràs  
Lv 15,25  ensutzerà. 25 »Fembra qui per  molts dies soferà flux de sanch, no en lo  
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Ex 5,5  esvaex a ell! E diguéran a ells:  –Molts. E ell dix: –Donchs, vejats quant  
Ex 2,22 qual apellà Ètzer dient: «Lo Déu de  mon para és nostro ajudador e desliurà a  
Ex 3,15 Déu de Jacob, dient: Aquest és a mi  mon nom enpertostemps, aquest és lo meu  
Ex 4,10  sanch. 10 Dix Moysèn: –Prech-te,  mon Senyor, que no m’hi trametas, car yo  
Ex 8,8  que tolgue les granotes de mi e  mon poble, e yo lexaré anar lo seu poble  
Ex 9,27  e nostro Senyor és just, e yo e  mon poble som malvats. 28 Pregats nostre  
Ex 12,31 dix: –Levats-vos e axits d’entre  mon poble, vós e als fills de Israell, e  
Ex 15,2  Ell és fet a mi en salut. Ell és  mon Déu, e yo glorificaré lo Déu de mon  
Ex 15,2 mon Déu, e yo glorificaré lo Déu de  mon para, e yo axalçaré ell. 3 Nostra  
Ex 17,15  altar, e apellà lo nom de Déu «En  mon axalçament», dient 16 que solament la  
Ex 18,4  havia nom Aliètzar, dix: «Déu de  mon para, tu est mon ajudador e’m  
Ex 18,4  dix: «Déu de mon para, tu est  mon ajudador e’m desliurist del colltel  
Ex 18,19  cosa, ojes la mia peraula e prin  mon consell, e serà Déu ab tu: sies tu al  
Ex 21,14  ab enguan e’ll persaguex, de dins  mon altar lo deus pendra per ço que muyra. 
Ex 23,18  sobra lo levat la sanch de  mon sacrifici. No romendrà lo grex de la  
Ex 23,23  que a tu aflegiran. 23 »E irà  mon àngell devant tu, e amanar-t’he a  
Ex 32,33  –Qui pacarà a mi, yo’l rauré de  mon libre. 34 Tu emperò vé e digues en  
Ex 32,34  irà devant tu, e yo en lo dia de  mon revidar vasitaré aquest peccat en  
Lv 11,47  e conaguats les diferències del  mon e lo no mon, que sapiats què devets  
Lv 11,47  les diferències del mon e lo no  mon, que sapiats què devets menjar e què  
Lv 26,2  los disaptes e hajau tamença a  mon santuari. Yo són lo Senyor. 3 »Si en  
Ex 4,22  açò a ell: “Açò diu nostro Senyor:  Mon fill primer nat engendrat [*]. 23 [*]” 
Ex 21,11  coses, lexa-la anar de grat sens  moneda. 12 »E qui farà hom per voler-lo  
Ex 21,21 o II, no serà tangut a pena, car la  moneda de aquell és. 22 »E si’s baralaran 
Ex 22,7  7 »E si algun comenarà a son amich  moneda o vaxella en guarda e li serà  
Ex 22,17 donar per muller, deu-li donar la  moneda del dot lo qual ha costumat de  
Ex 30,16  lo pobre no minvarà. 16 E tota la  moneda que hauràs dels perdonaments dells  
Lv 25,50  fins l’any del jubileu, e de la  moneda per la qual ere venut sa leverà [*] 
Ex 23,1  XXII 1 »No sostendràs veu de  monsonaguer, ne junyes tes mans axí que  
Ex 5,9 obres, e no’s reposen per peraules  monsonogueres. 10 E axíran los sobreposats 
Ex 11,7  7 e de tots los fills d’Iraell no  morà un ca [*], per ço que sàpian [*]  
Ex 19,12  car tot hom qui toquarà al munt  morà de mort.” 13 E no tòquan él ab la mà, 
Ex 21,20  son serf o sa serventa ab verge e  morà sots sa mà, digna cerà de crim; 21  
Ex 21,23 los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas si  morà, jutjaràs sagons que’s merex: ànima  
Ex 22,14  de son proïsma e serà debilitada e  morà, e son senyor no hi serà present,  
Ex 31,14 [*] E qui ansutzarà aquell, de mort  morà; e qui farà en ell obra, perirà l’  
Ex 31,15 Tot hom qui farà obra en aquell dia  morà. 16 Guarden los fills d’Israell lo  
Ex 7,18  18 e los peys que són en lo flum  moran; seran conpodrides les aygües e serà 
Ex 11,5  la miga nit entraré en Agipta, 5 e  moran tots los primers nats [*] de Farahó, 
Ex 21,28 bou ferrà hom o fembra ab lo corn e  moran, sia alepidat lo bou e no sien  
Lv 20,20 abdossos lo seu peccat; sense fills  moran. 21 »Qui pendrà la muller de son  
Ex 23,23  devant tu, e amanar-t’he a  ·moreu e a heteu e a fariseu e a cananeu e 
Ex 2,23 de Farahó.» 23 Aprés molt de temps,  morí lo rey de Agipta. E sospiràran los  
Ex 14,11  som nós amanats en lo desert, per  morir? Per què has volgut fer açò, que’ns 
Ex 14,12  molt és millor servir a ells que  morir en lo desert. 13 E dix Moysèn al  
Ex 22,3  açò que faça homey, ell deu  morir. E si serà pres aquell que ferà lo  
Lv 16,1 Aron com ofaríran lo foch astrany e  moriren. 2 Menà Déu a Moysèn e dix: –Parla 
Ex 17,3  axir nós de Agipte, per ço que [*]  morísem de cet? 4 Cridà Moysèn a Déu  
Ex 21,35  bou que sia d’altri, e aquell  morrà, vènan lo bou aquell e depertèscan  
Ex 28,35 santuari devant nostre Senyor, e no  morrà. 36 »E feràs una launa d’or pur, en 
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Lv 17,14 és, e quisvulla que menjarà aquella  morrà. 15 »L’ànima qui manjarà cosa de si 
Lv 19,20  seran batuts abdossos e no  morran, car no fon francha. 21 E per lo  
Ex 10,28  que en qual dia ma vendràs devant,  morràs. 29 E respòs Moysèn: –Axí serà fet  
Ex 9,7  nangú. 7 E tramès Farahó si era  mort nangú del bastiar que posaÿan los  
Ex 9,19  defora que no sarà ajustat, serà  mort per lo caÿment de la padruscha.”  
Ex 10,17 Senyor vostre que leu de mi aquesta  mort. 18 Exí Moysèn devant Farahó e preguà 
Ex 12,30  era nanguna casa en què no hagués  mort. 31 Cridà Farahó a Moysèn e Aron en  
Ex 19,12 tot hom qui toquarà al munt morà de  mort.” 13 E no tòquan él ab la mà, car ab  
Ex 21,15  »E qui farà son para o sa mara, de  mort muyra. 16 »E qui amblarà homa e  
Ex 21,18  pedra o ab puny, e aquell no serà  mort mes caurà en lit, 19 si’s levarà e  
Ex 21,29  e son senyor, si ho sabia, sia  mort. 30 E si remsó serà mesa sobra ell,  
Ex 21,36  ell deu smanar lo bou, e lo bou  mort sia seu. 22,Tit Capítol XXI 1 E si  
Ex 22,19  19 »E qui jaurà ab bèstia, de  mort muyra. 20 »Qui ferà sacrifici al  
Ex 31,14  14 [*] E qui ansutzarà aquell, de  mort morà; e qui farà en ell obra, perirà  
Lv 11,39 és ensutzada. 39 »Si algú animal és  mort de aquells qui són leguts a vós  
Lv 16,1 XVI 1 E parlà Déu a Moysèn aprés la  mort de abdossos los fills de Aron com  
Lv 20,2  sament a lla ýdolla de Maloch, de  mort muyra [*]. 3 [*] 4 [*] lo pobla de  
Lv 20,13 fet coses que no són de perllar: de  mort muyra; la sanch de aquels sia sobra  
Lv 20,27  quals ha sparit de divinació, de  mort muyra e ab pedras sían alipidats; la  
Lv 22,8  car vianda sua és. 8 Caygut  mort ni pres de bèstia no menjarà [*]. Yo  
Lv 24,16  lo nom de nostre Senyor, de  mort muyra [*]; vulles que sia palagrí o  
Lv 24,17  17 »Qui ferirà e metarà hom, de  mort muyra. 18 Qui ferirà ni matrà animal, 
Ex 21,34  preu de aquella bèstia que hy serà  morta. 35 E si algun bou nefrerà altra bou 
Lv 5,2  alguna cosa no neda, sia que sia  morta [*] per si matexa o per alguna altra 
Lv 17,15 15 »L’ànima qui manjarà cosa de si  morta o presa per bèstia fera, axí dells  
Lv 22,4  Qui tocarà inmunda sobra cosa  morta de la qual ix sament axí com de  
Lv 11,24  sían de vós. 24 »E qui tocarà  mortaÿna de aquellas, serà ensutzat e no  
Lv 11,38 samença e aprés serà toquada per la  mortaÿna, aquí metex és ensutzada. 39 »Si  
Lv 11,39  són leguts a vós menjar, qui lur  mortaÿna tocarà [*]. 40 [*] serà inmunde  
Lv 11,11  les lurs carns no menjarets ne lur  mortehina [*]. 12 Tots aquells que no han  
Ex 5,3 sdevengua a nós en pastalència e en  morteldat. 4 E dix a ells lo rey de  
Ex 22,31  e no menjarets les carns que seran  mortes per altras bèstias, mas gitar-les 
Lv 7,24  per si o de aquelles que seran  mortes per altres bèsties haurets en  
Lv 11,25  cosa que algú port de aquelles  mortes, leverà los seus vestiments e serà  
Ex 25,29  ses scudelles e ses culleres e sos  mortés e ses boxos [*] de fin aur pur. 30  
Ex 27,3  3 E feràs [*] ses loces [*] e sos  mortés e ses escudelles, e sos taladors e  
Ex 38,3  axí com olles e cobertores e  mortés e loces e tanalles. Tot açò féu de  
Lv 7,24  24 lo sèu de lles bèsties  morteÿnes per si o de aquelles que seran  
Lv 11,8  7 [*] 8 »[*] e llurs calabrines  mortoïnes no toquets, car no són nèdeas a  
Ex 4,19  que quarían la tua ànima són  morts. 20 E pres Moysès sa muller e sos  
Ex 7,21  tornàran en sanch, 21 e fóran  morts tots los peys que éran en lo flum, e 
Ex 8,13  la peraula de Moysèn, e fóran  morts los granots de lles cases e de lles  
Ex 9,6  aquesta en l’altra dia, que foren  morts tots los animals dels agepcians, e  
Ex 12,33  los fora la terra dient: «Tots som  morts!» 34 E portà-sa’n lo poble, abans 
Ex 14,31  31 e vaéran los agepcians  morts sobra la riba de la mar. E vaéran  
Ex 16,3  3 e diguéran [*]: –Més amàram éser  morts per la mà de nostre Senyor en la  
Lv 10,2  Senyor e cremà a ells, e foren  morts devant Déu. 3 Dix Moysèn a Aron:  
Lv 11,32 32 »E qui caurà sobra ells que sían  morts serà ensutzat, axí vaxell de fust o  
Lv 20,17 cosa lega han feta e horibla; seran  morts amendossos en presènsia dell pobla,  
Lv 20,18  la sanch de lla sua font, seran  morts amandosos d’enmig de lur poble. 19  
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Lv 21,1  »No s’ansutza lo sacerdot en les  morts de la sua ciutat, 2 sinó tan  
Ex 4,18  e dix a ell: –Iré ara e tornaré a  mos frares en Agipta, e veuré si encara  
Ex 7,3 anduriré lo seu cor, e muntiplicaré  mos senyals e mes meravelles en la terra  
Ex 13,15  obre vullva, e tots los primers de  mos fills [*].” 16 Serà quax senyal [*] de 
Ex 21,5  “Yo am nostre senyor e ma muller e  mos fills, e no vull axir franch”, 6 ofira 
Lv 22,31  Yo són lo Senyor. 31 »Guardau  mos manaments e feu aquells. Yo són lo  
Lv 25,18  18 »Feu los meus manaments e  mos juýs [*], perquè pugau habitar en la  
Lv 25,42  e pocessió de sos pares, 42 car  mos sclaus són, que jo’ls he trets de lla 
Ex 16,32  de crespells ab mel. 32 Dix  Mosèn: –Aquesta és la peraula la qual mana 
Ex 18,25  féu tot ço qu·ell li consellà. 25  Mosèn alegí barons [*] de tot lo poble de  
Ex 19,8 nostre Senyor farem. E com retornàs  Mosèn a Déu per dir-li la resposta, 9  
Ex 8,21 totes les tues casas tot linatja de  mosques [*]. 22 En aquell dia yo faré  
Ex 8,22  lo meu poble, car no hy seran les  mosques, per ço que tu conegues que yo són 
Ex 8,24 Féu-ho lo Senyor axí, e vanguéran  mosques molt males en la casa de Farahó e  
Ex 8,24  la terra per aquesta manera de  mosques. 25 Apellà Farahó Moysèn e Aron e  
Ex 8,29  nostre Senyor que tolgue les  mosques a Farahó e a sos serfs e a son  
Ex 8,31  la peraula de aquel, e tolch les  mosques a Farahó e a sos servidors e a son 
Ex 33,13  si yo trob ara gràcia devant tu,  mostra a mi la tua fas per ço que yo sàpia 
Ex 33,18  he conagut per nom. 18 E ell dix:  –Mostra a mi la tua glòria. 19 Respòs  
Ex 15,25  Aquell apellà nostro Senyor, e ell  mostrà a ell un fust; lo quall com l’hach 
Ex 13,21  21 E Déu anava devant ells per  mostrar-los la via, de dia en una  
Ex 3,20 anets sinó per mà podarosa. 20 E yo  mostraré a ell la mia mà, e percudiré  
Ex 4,15 seré en la tua boqua e en la sua, e  mostraré a vosaltres què devets fer. 16 E  
Ex 25,9  semblança del tabernacle que yo  mostraré a tu e de tots los vexells,  
Ex 33,19  19 Respòs nostre Senyor: –Yo  mostraré tot bé a tu, e apalaré lo nom de  
Ex 13,21 una colomna de foch, per ço que los  mostràs la via cascun temps. 22 No’s  
Ex 25,40  fé segons l’exemplar que és a tu  mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol XXV 1  
Ex 26,30  sagons lo axemplar que a tu fo  mostrat en lo munt. 31 »E faràs cobriment  
Ex 27,8  ell, axí com en lo munt te fou  mostrat. 9 »E feràs plaça o cort al  
Lv 13,49 serà ensutzada, per lepra [*] e sia  mostrat al sacerdot. 50 Lo qual lo tengue  
Lv 20,25  en la terra que a vosaltres he  mostrat d’éser poluades. 26 »Sereu sants  
Ex 4,21  veges tots los senyals que t’he  mostrats e que he posats en la tua mà, e  
Ex 7,9  e Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó:  “Mostrats-ma senyal”, digues a Aron:  
Ex 9,16 per amor de açò yo t’he posat, que  mostre a tu ma fortalesa e que sia  
Lv 15,31 per la mundícia del seu flux. 31 »E  mostreràs als fills d’Israell que’s  
Ex 32,8  sa són pertits de la via que  mostrist a ells. Han fet a ci un vadell d’ 
Ex 9,8  lexà anar lo poble. 8 E dix Déu a  Mosyèn e Aron: –Prenets vostras punys  
Ex 10,23  no hy vaÿa son frare ne’s podia  moura dell loch en què era, saul aquells  
Ex 39,19  axí que lo hossen no’s podia  moura. E fou fet axí com menà a ell nostre 
Lv 5,4  és de culpa. 4 »Ànima que jurarà e  mourà sos lavis a mantir o a mal o a bé, e 
Lv 11,29  les ensutzades e de aquells qui’s  mòvan [*], axí com a mustella e rata e  
Lv 11,44  en totes les reptilles que’s  mòvan en terra, 45 car yo són lo Senyor  
Lv 11,46  e de totes ànimes vives que’s  mòvan en aygua e grapónan en terra, 47 per 
Lv 20,25  aucel ne en nengunes coses qui’s  mòvan en la terra que a vosaltres he  
Lv 11,10  ne scata, [*] en les ayguas qui’s  moven com en mar, és abominable a vós; 11  
Ex 40,34  la nuu sa levava del tabernacle,  movían-sa los fills d’Israell en lurs  
Ex 2,10 fill. E ella apellà lo nom de aquel  Moysèn dient: «De l’aygua l’havia tret.» 
Ex 2,11 aquells dies, aprés que fon crescut  Moysèn, axí a sos frares e viu lur  
Ex 2,14  com auciest lo agepcià? E temé’s  Moysèn e dix: «Per cert, sebuda és la  
Ex 2,15  sabé açò, volch lo auciure. E fogí  Moysèn devant Farahó, e stech en terra de  
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Ex 3,6  de Isach e Déu de Jacob. E cobrí  Moysèn sa fas, car no podia guardar contra 
Ex 3,13  a Déu sobra lo munt aquest. 13 Dix  Moysèn al Senyor: –Vet que yo vaig als  
Ex 3,14  què diré a ells? 14 Dix Déu a  Moysèn: –Yo són qui són. E dix: –Axí diràs 
Ex 3,15  vós.” 15 E dix altra veguada Déu a  Moysèn: –Açò diràs als fills d’Iraell:  
Ex 4,3 le hy gità, e tornà colobra, e fugí  Moysèn devant ella. 4 Dix Déu: –Sten la  
Ex 4,10  dell flum tornerà en sanch. 10 Dix  Moysèn: –Prech-te, mon Senyor, que no m’ 
Ex 4,14  14 E nostre Senyor iresch-sa ab  Moysèn e dix: –Aron, ton frare [*], conech 
Ex 4,19  qual dix: –Vé en pau. 19 Dix Déu a  Moysèn en Madian: –Vé e torna-te’n a  
Ex 4,27  E dix Déu a Aron: –Ix ancontre de  Moysèn en lo desert. Lo qual li axí a  
Ex 4,28 Déu e besà-llo. 28 E recomtà-li  Moysèn totes les peraules del Senyor per  
Ex 5,1  Capítol V 1 Aprés açò, entràran  Moysèn e Aron devant Farahó, e diguéran- 
Ex 5,4  a ells lo rey de Agipta: –Per què  Moysèn e Aron sou curosos del poble e de  
Ex 5,22 sa mà per auciura nós. 22 E retornà  Moysèn a nostre Senyor e dix: –Senyor, per 
Ex 6,1  6,Tit Capítol VI 1 E dix Déu a  Moysèn: –Ara veuràs què faré a Farahó, car 
Ex 6,2  sua. 2 E perlà nostre Senyor a  Moysèn dient: –Yo só lo Senyor, 3 que  
Ex 6,9 a posayr. Yo són Senyor.” 9 E comtà  Moysèn totes les peraules aquestes als  
Ex 6,10 per lo obra dura. 10 E perllà Déu a  Moysèn dient: 11 –Entre e parla a Farahó  
Ex 6,13 circunsisos levis. 13 E parlà Déu a  Moysèn e Aron, e donà manament als fills  
Ex 6,20  tia, la qual infantà a ell Aron e  Moysèn e Marian. Fóran los anys de la vida 
Ex 6,26  los parentats. 26 Aquest és Aron e  Moysèn, als quals manà Déu que traguésan  
Ex 6,30  coses que yo parle a tu. 30 E dix  Moysèn devant Déu: –Yo són en levis no  
Ex 7,6  mig d’ells. 6 E faéran-ho axí  Moysèn e Aron com los manà Déu. 7 Era  
Ex 7,7  e Aron com los manà Déu. 7 Era  Moysèn home de LXXX anys e Aron de 
Ex 7,8  perlàran a Farahó. 8 E dix Déu a  Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó:  
Ex 7,14 axí com havia dit Déu. 14 Dix Déu a  Moysèn: –Greu és lo cor de Farahó, que no  
Ex 7,19  ayguas del flum.” 19 E dix Déu a  Moysèn: –Digues a Aron: “Prin la vergue e  
Ex 8,1  8,Tit Capítol VIII 1 Dix Déu a  Moysèn: –Intra a Farahó e digues a ell:  
Ex 8,8 la terra de Agipta. 8 Apallà Farahó  Moysèn e Aron e dix: –Preguats lo Senyor  
Ex 8,9  al Senyor, lur Déu. 9 E dix  Moysèn [*]: –Tu preguas a mi que trague  
Ex 8,12  Moisèn e Aron de Farahó. Apellà  Moysèn nostre Senyor [*]. 13 E féu nostro  
Ex 8,13  nostro Senyor segons la peraula de  Moysèn, e fóran morts los granots de lles  
Ex 8,16 axí com havia dit [*]. 16 E dix [*]  Moysèn: –Parla a Aron e digues-li: “Stin 
Ex 8,19 no oý ells, axí com havia dit Déu a  Moysèn. 20 E dix Déu a Moysès: –Leve’t  
Ex 8,25 manera de mosques. 25 Apellà Farahó  Moysèn e Aron e dix a ells: –Anats e  
Ex 8,30  sacrificar a nostre Senyor. 30 Axí  Moysèn devant nostre Senyor e adorà’l, 31 
Ex 9,1  9,Tit Capítol VIIIIª 1 Dix Déu a  Moysèn: –Entra a Farahó, e parla a ell e  
Ex 9,10 la cenra del forn, e scampà aquella  Moysèn devers lo cel, e mantinent fou feta 
Ex 9,11  los ancantadors star devant  Moysèn per rahó de lla verola que en ells  
Ex 9,12 no oí ells, axí com havia dit Déu a  Moysèn. 13 E dix Déu a Moysèn: –Leve’t  
Ex 9,13  dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu a  Moysèn: –Leve’t matí e està devant Faraó, 
Ex 9,22  20-21 [*] 22 E dix Déu a  Moysèn: –Stin la tua mà devers lo cel per  
Ex 9,27  Israell [*]. 27 E tramès Farahó a  Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo he peccat 
Ex 9,29  aquí avant no romanguats. 29 E dix  Moysèn: –Quant yo seré axit de lla ciutat, 
Ex 10,1  10,Tit Capítol Xª 1 E dix Déu a  Moysèn: –Entra a Faraó, car yo he anduraÿt 
Ex 10,8  Agipta és consumada? 8 E tornàran  Moysèn e Aron a Farahó, lo qual dix:  
Ex 10,12  devant Farahó. 12 Dix Déu a  Moysèn: –Stin la tua mà sobra la terra de  
Ex 10,16  qual cosa, mantinent Farahó apellà  Moysèn e Aron e dix a ells: –Yo he peccat  
Ex 10,18  que leu de mi aquesta mort. 18 Exí  Moysèn devant Farahó e preguà nostre  
Ex 10,21 dix nostre Senyor: –Sten la tua mà,  Moysèn, vers lo cel, e seran tanebres  
Ex 10,28  lexar anar ells. 28 E dix Farahó a  Moysèn: –Pertex-ta de mi, e guarda d’  
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Ex 10,29 vendràs devant, morràs. 29 E respòs  Moysèn: –Axí serà fet com has perlat, que  
Ex 11,1 cara. 11,Tit Capítol XI 1 Dix Déu a  Moysèn: –Encara tocaré Farahó de una  
Ex 11,9  aprés açò exirem.” 9 E axí-sa’n  Moysèn molt irat devant Farahó. E dix  
Ex 11,9  Farahó. E dix nostro Senyor a  Moysèn: –Ferehó no us oyrà, per molts de  
Ex 11,10 que fàsan en la terra de Egipte. 10  Moysèn e Aron faéran tots los senyals  
Ex 12,1  12,Tit Capítol XII 1 E Déu dix a  Moysèn e Aron en terra de Agipte: 2 –Lo  
Ex 12,21  de lla terra. 20 [*] 21 E apellà  Moysèn tots los vells d’Israell. Dix a  
Ex 12,31  no hagués mort. 31 Cridà Farahó a  Moysèn e Aron en aquella nit e dix:  
Ex 12,35  los fills de Israell axí com manà  Moysèn a ells, car demenàran dels  
Ex 12,43  en lurs generacions. 43 Dix Déu a  Moysèn e Aron: –Aquesta és la relegió de  
Ex 12,50 fills d’Israell axí com manà Déu a  Moysèn e Aron, 51 e’n aquell metex dia  
Ex 13,1  XIII 1 E perlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Santifica a mi lo primer  
Ex 13,19  de lla terra de Egipta. 19 E pres  Moysèn la ossa de Josep ab si, per ço com  
Ex 14,1  Capítol XIIII 1 E parlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Parla alls fills d’  
Ex 14,11  a nostre Senyor. 11 Diguéran a  Moysèn: –Per ventura no havia sapulcras en 
Ex 14,13  que morir en lo desert. 13 E dix  Moysèn al poble: –No us tamats, e stats e  
Ex 14,15  ço, calats vosaltres. 15 Dix Déu a  Moysèn: –De què’t clamas a mi? Parla als  
Ex 14,26  per ells contra nós. 26 Dix Déu a  Moysèn: –Stin la tua mà sobra la mar, e  
Ex 15,1  15,Tit Capítol XV 1 Adonchs cantà  Moysèn e los fills d’Israell aquest cant  
Ex 15,22  e lo cavallcador. 22 E féu partir  Moysèn e Aron los fills d’Israell de la  
Ex 15,24  24 E murmurà lo poble contra  Moysèn dient: –Què beurem? 25 Aquell  
Ex 16,2  dells fills d’Israell contra  Moysèn e contra Aron en lo desert, 3 e  
Ex 16,4  multitut de fam? 4 E dix Déu a  Moysèn: –Veus que yo plouré a vós pa del  
Ex 16,8  que mermurats contra nós? 8 Dix  Moysèn: –Nostre Senyor derà a vós en lo  
Ex 16,9  mes contra’ll Senyor. 9 E dix  Moysèn a Aron: –Digues a tota la  
Ex 16,11  aparech en nuu. 11 E perlà Déu a  Moysèn e dix: 12 –Yo he oÿt lo mermurament 
Ex 16,15  cor no sabían què s’era. Dix  Moysèn: –Aquest és lo pa que us dóna lo  
Ex 16,19  que havia obs a son menjar. 19 Dix  Moysèn a ells: –Nangú no estoig e’ll matí 
Ex 16,20  e pudents; e fo irat contra ells  Moysèn. 21 Collían-na cascun d’ells per 
Ex 16,22  lla multitut, e recomptàran-ho a  Moysèn, 23 e ell dix: –Açò és ço que ha  
Ex 16,24  24 E féran-ho axí com los manà  Moysèn, e no compodrí ne fou trobat  
Ex 16,28  e no trobàran. 28 Dix Déu a  Moysèn: –¿Entrò a quant no volran guardar  
Ex 16,33  gitats de terra d’Egipta.” 33 Dix  Moysèn a Aron: –Prin un vaxell e meti-hi 
Ex 16,34  34 E féu axí Aron com manà Déu a  Moysèn, e posà aquell a reservar en lo  
Ex 17,2  lo poble. 2 E pledejà lo poble a  Moysèn [*]. E dix [*] Moysèn: –Per què  
Ex 17,2  lo poble a Moysèn [*]. E dix [*]  Moysèn: –Per què pledejàs contra mi, e per 
Ex 17,4  ço que [*] morísem de cet? 4 Cridà  Moysèn a Déu dient: –Què faré de aquest  
Ex 17,5  alepidar-me-han? 5 E dix Déu a  Moysèn: –Cuyta’t e vé devant lo poble, e  
Ex 17,6  que beurà lo poble. E féu-ho axí  Moysèn devant los vells de Israell, 7 per  
Ex 17,9  fills d’Israell en Rabidí. 9 Dix  Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí com parlà a 
Ex 17,10  [*] 10 [*] axí com parlà a ell  Moysèn, e batallà’s contra Amalech. E  
Ex 17,10  e batallà’s contra Amalech. E  Moysèn e Aron e Hur pujàran sobre lo cap  
Ex 17,11  sobre lo cap dell coll. 11 E com  Moysèn levava les mans, Israell vancia, e  
Ex 17,14 en boqua de coltell. 14 E dix Déu a  Moysèn: –Escriu açò per remenbrança en lo  
Ex 17,15 de Amalech sots lo sel. 15 Adifichà  Moysèn altar, e apellà lo nom de Déu «En  
Ex 18,1 Jetron sacerdot de Median, sogre de  Moysèn, tot ço que havia fet nostre Senyor 
Ex 18,1  ço que havia fet nostre Senyor a  Moysèn e a Ysraell poble seu, axí com Déu  
Ex 18,2 de Agipta, 2 pres Siporà, muller de  Moysèn, la quall ell havia jaquida, 3  
Ex 18,5  de Farahó». 5 E vench sogre de  Moysèn, ab los fills e ab la muller de  
Ex 18,5  ab los fills e ab la muller de  Moysèn, en lo desert, on era la posada  
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Ex 18,6 del munt de Déu, 6 e tramès a dir a  Moysèn: –Jo, Jetró, venc a tu ab la muller 
Ex 18,8  intrats en lo tabernacle, 8 comptà  Moysèn a son sogra tot so que Déu havia  
Ex 18,12  [*]. 12 E ofarí Jetró, sogra de  Moysèn, holocaust e sacrifici a Déu. E  
Ex 18,13  Senyor. 13 E l’altra dia saÿa  Moysèn per ço que jutgàs lo poble. Astech  
Ex 18,13  lo poble. Astech lo poble devant  Moysèn de matí stro al vespra. 14 Com  
Ex 18,15  del matí al vespre? 15 Al qual dix  Moysèn: –Lo poble ve a mi [*] 16 [*] per  
Ex 18,24  cascú en son loch en pau. 24 E com  Moysèn oý açò, ell féu tot ço qu·ell li  
Ex 18,27  cosa jutjàvan ells. 27 E lexà’nar  Moysèn son sogre, e ell anà-sa’n en sa  
Ex 19,3  e devés la ragió del munt. 3 E  Moysèn pujà a nostre Senyor, e Déu apellà  
Ex 19,3  pujà a nostre Senyor, e Déu apellà  Moysèn del munt. Dix: –Açò diràs a la casa 
Ex 19,9  ab tu enpertostemps. Denuncià  Moysèn totes aquestes peraules de Déu al  
Ex 19,10  de Déu al poble, 10 e dix Déu a  Moysèn: –Vé al poble e santificha a ells  
Ex 19,14  levors pújan al munt. 14 Devellà  Moysèn del munt al poble e santificà’l. E 
Ex 19,17 temé’s lo poble [*]. 17 E féu exir  Moysèn lo poble encontra Déu del loch de  
Ex 19,19  com a fum de fornal. [*] 19 [*] E  Moysèn perlava e Déu responia a ell. 20  
Ex 19,20  en la suminat del munt, e apellà  Moysèn en lo cap de aquell. Com aquell li  
Ex 19,23  ço que ells no sien ferits. 23 Dix  Moysèn a Déu: –No porà nangú pujar al munt 
Ex 20,19 estiguéran de luny. 19 E diguéran a  Moysèn: –Parle tu ab Déu, e oyr-t’hem.  
Ex 20,20 ab nós per ço que no muyram. 20 Dix  Moysèn al poble: –No us temats, car Déu  
Ex 20,21  21 Estech lo poble de luny, e  Moysèn se acostà a la caligua en què era  
Ex 20,22  en què era Déu. 22 E dix Déu a  Moysèn: –Açò diràs als fills d’Iraell:  
Ex 24,3  poble no hy pug ab ell. 3 E vench  Moysèn e recomtà al pobla totes les  
Ex 24,4  ha perlades farem. 4 E escriví  Moysèn totes les universas peraules de  
Ex 24,12  e baguéran. 12 Dix nostre Senyor a  Moysèn: –Puja a mi en lo munt e stà aquí,  
Ex 24,13 fills d’Israell. 13 E levàran-sa  Moysèn e Yosuè, ministre d’aquell, e pujà 
Ex 24,13 e Yosuè, ministre d’aquell, e pujà  Moysèn en lo munt de Déu, 14 e dix als  
Ex 24,15  -les a ells. 15 E com pujàs  Moysèn, cobrí’l la nuu del munt, 16 e  
Ex 24,16 per VI dies, e en lo VIIª dia cridà  Moysèn d’enmig de la nuu. 17 Era la  
Ex 24,18  los fills d’Iraell. 18 E entrà  Moysèn enmig de lla nuu e pujà en lo munt, 
Ex 25,1  XXIIII 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’Iraell 
Ex 30,11  Senyor. 11 E perlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 12 –Quant levaràs la suma  
Ex 30,17  ànimes. 17 E perlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 18 –Tu feràs un vaxell d’  
Ex 31,1 Capítol XXX 1 E dix nostre Senyor a  Moysèn: 2 –Vet que yo apelle per nom  
Ex 31,12  faran. 12 E perlà nostre Senyor a  Moysèn; dix-li: 13 –Parla als fills de  
Ex 32,1  E viu lo poble que masa se tardava  Moysèn a devellar dell munt. Ajustàran-  
Ex 32,1  vàjan devant nós, car aquell home,  Moysèn, que’ns tragué de terra de Agipta, 
Ex 32,7 sa a jugar. 7 Parlà nostre Senyor a  Moysèn e dix: –Vé e devalla, car lo teu  
Ex 32,9 E altra veguada dix nostre Senyor a  Moysèn: –Yo veg que aquest poble és de  
Ex 32,11  gran. 11 E preguà nostra Senyor  Moysèn: –Per què, Senyor, sa irexerà la  
Ex 32,15  perlat [*]. 15 E tornant, develà  Moysèn del munt portant les II taules del  
Ex 32,17  Josuè lo brogit dell poble. Dix a  Moysèn: –Crits de batalla oig en la  
Ex 32,23  “Fé a nós déus qui’ns guían, car  Moysèn, que’ns adux de terra de Agipta,  
Ex 32,29  quax XXIII milia hòmens. 29 E dix  Moysèn: –Consacrets les vostres mans vuy a 
Ex 32,30  30 E’n l’altra dia parlà  Moysèn al poble: –Vosaltres peccàs de gran 
Ex 33,1  XXXII 1 E parlà nostra Senyor a  Moysèn dient: –Vé, devala de aquest loch,  
Ex 33,5 sobra ells. 5 E dix nostre Senyor a  Moysèn: –Parla als fills d’Israell.  
Ex 33,7  ornament en lo munt de Horep. 7 E  Moysèn pres son tabernacle e tes-lo  
Ex 33,8  defora de la posada. 8 E com axís  Moysèn al tabernacle de la covinensa  
Ex 33,8  de son papalló, e reguardàvan [*]  Moysèn dentrò al vanir de sa tenda. 9 E  
Ex 33,9 porta del tabernacle, e perlàvan de  Moysèn 10 tots los universos servidors, e  
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Ex 33,12  lurs tabernacles. 11 [*] 12 Dix  Moysèn a nostre Senyor: –Tu manes que yo  
Ex 34,1 34,Tit Capítol XXXIII 1 E dix Déu a  Moysèn: –Talla a tu II taulles de pedra  
Ex 34,5  nostre Senyor per la nuu, stech  Moysèn ab ell [*] 6 [*] dix: –Senyorador,  
Ex 34,8  e quarta generació. 8 E cuytà’s  Moysèn, e ancorbà’s en terra e adorà, 9 e 
Ex 34,27  de sa mara. 27 Dix nostre Senyor a  Moysèn: –Scriu a tu aquestes peraules, car 
Ex 34,28  ab tu e ab Israell. 28 Astech  Moysèn ab nostre Senyor XL dies e XL nits, 
Ex 34,29  dell fermament. 29 E com devallà  Moysèn del munt de Sinaý, tania II taules  
Ex 34,35  35 cor con veian a l’axir de  Moysèn sa fas axí sclarida, maravalaven- 
Ex 35,1  35,Tit Capítol XXXIIII 1 Ajustà  Moysèn tota la companya dels fills d’  
Ex 35,4  en lo dia dell disapta.” 4 Dix  Moysèn a tota la coŀlació dells fills d’  
Ex 35,20  dels fills d’Iraell devant  Moysèn, 21 e ofaríran de bona voluntat e  
Ex 35,29  manada nostra Senyor per mà de  Moysèn [*]. 30 [*] a tots los fills d’  
Ex 36,2  Senyor manà fer. 2 E com apellàs  Moysèn a ells, e encara a tots los hòmens  
Ex 36,5  dons muntiplicàvan, vanguéran 5 a  Moysèn e diguéran: –Més ofer lo poble que  
Ex 36,6  que no’ns és nesesari. 6 E dix  Moysèn que fésan cridar per la host que ni 
Ex 38,21  són sagons los manaments de  Moysèn en les peraules dels levins per mà  
Ex 38,22  de Judà, complí per lo menament de  Moysèn, axí com Déu havia manat a ell, 23  
Ex 39,1  axí com manà nostre Senyor a  Moysèn. 2 E féu lo ephot [*], de blau e de 
Ex 39,5 axí com havia manat nostre Senyor a  Moysèn. 6 E aparallà II pedras de unicla  
Ex 39,7  axí com manà nostra Senyor a  Moysèn. 8 E féu l’hossen de obra noble  
Ex 39,28 28 [*] axí com manà nostre Senyor a  Moysèn. 29 E féran una launa de or pur a  
Ex 39,30 mitra, axí com manà nostre Senyor a  Moysèn. 31 E fou acabada tota la obra del  
Ex 39,31  ço que havia menat nostre Senyor a  Moysèn. 32 E adugéran el tabernacle a  
Ex 39,32  32 E adugéran el tabernacle a  Moysèn ab la tenda e ab totes ses aÿnas,  
Ex 39,42 Car tot ço que manà nostre Senyor a  Moysèn axí ho féran los fills d’Israell.  
Ex 40,1  XXXIXª 1 Parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –En lo primer mes e en lo  
Ex 40,25  de bona odor, axí com manà Déu a  Moysèn. 26 E posà cubertor en lo portal,  
Ex 40,33  omplí aquell. 33 E no podia intrar  Moysèn en la tenda de la amistança, car la 
Lv Inc  Lv Inc Comença lo terç libre de  Moysèn, que és apellat Levítich, lo qual  
Lv 1,1  1,Tit Capítol primer 1 E apellà  Moysèn e perlà a ell nostre Senyor del  
Lv 4,1 4,Tit Capítol IIIIº 1 E parlà Déu a  Moysèn e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 5,14  és. 12-13 [*] 14 E perlà Déu a  Moysèn: 15 –Ànima com tractarà falsia e’n 
Lv 6,1  [*]. 6,Tit  1 Dix nostre Senyor a  Moysèn: 2 –Ànima qui peccarà [*] encontra  
Lv 6,8  Capítol VIº 8 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e a sos  
Lv 6,19 14-18 [*] 19 Perlà nostre Senyor a  Moysèn e dix: 20 –Aquesta és la oferta de  
Lv 6,24 de aquell. 24 Parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 25 –Parla a Eron e a sos  
Lv 7,22  seu poble. 22 E perlà nostre [*] a  Moysèn dient: 23 –Parla als fills de  
Lv 7,28  del seu poble. 28 E parlà Déu a  Moysèn dient: 29 –Parla als fills d’  
Lv 7,35 sacrificis del Senyor en lo dia que  Moysèn ordonà a ells en ofici de prevera,  
Lv 8,1  VIII 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab sos fills e  
Lv 8,15 d’equell, 15 e degolà aquell. Pres  Moysèn la sanch e benyà son dit e tanyí  
Lv 9,1  VII dies, lo VIIIè die apellà  Moysèn Aron e sos fills e los fills de sos 
Lv 9,5  aportàran totes les coses que manà  Moysèn a lla porta del tabernacle, en lo  
Lv 9,6  tota la multitut devant Déu, 6 dix  Moysèn: –Aquesta és la peraula que manà  
Lv 9,21 e alçà-ho devant Déu axí com manà  Moysèn. 22 E stès les mans devant lo poble 
Lv 9,23  devellà, 23 e antràran  Moysèn e Aron en lo tabernacle del  
Lv 10,3  e foren morts devant Déu. 3 Dix  Moysèn a Aron: –Açò és açò que parlà  
Lv 10,6  axí com los fo manat. 6 E perllà  Moysèn a Aron e a Eletzar e a Ytamar,  
Lv 10,7  vós. E ells féran tot ço que manà  Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és  
Lv 10,12  sutse e munde. 11 [*] 12 E perlà  Moysèn a Aron, e a Eletzar e a Ytamar,  
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Lv 10,20  los vulls de Déu. 20 E com ho oyí  Moysèn, reebé la satisfacció. 11,Tit  
Lv 11,1  XI 1 E parlà nostra Senyor a  Moysèn e Aron: 2 –Digues als fills d’  
Lv 12,1  12,Tit Capítol XII 1 E parlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Parla als fils d’Israell 
Lv 13,1 13,Tit Capítol XIII 1 E perlà Déu a  Moysèn e Aron dient: 2 –Lo home en lo qual 
Lv 14,1  Capítol XIIII 1 E perlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Aquesta és la ley dell  
Lv 15,1  15,Tit Capítol XV 1 E perlà Déu a  Moysèn [*] dient: 2 –Parlats als fills de  
Lv 16,1  16,Tit Capítol XVI 1 E parlà Déu a  Moysèn aprés la mort de abdossos los fills 
Lv 16,2  astrany e moriren. 2 Menà Déu a  Moysèn e dix: –Parla a Aron ton frare que  
Lv 16,34  any. E ell féu axí con Déu manà a  Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E parlà Déu  
Lv 17,1 17,Tit Capítol XVII 1 E parlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Parla Aron e a sos fills  
Lv 18,1  XVIII 1 E parlà nostra Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’  
Lv 19,1 19,Tit Capítol XIXº 1 E parlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Parla a tota la companya  
Lv 20,1  XX 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Aquestes peraules diràs  
Lv 21,1  XXI 1 Dix de cert lo senyor a  Moysèn: –Parla als sacerdots fills de Aron 
Lv 21,16  a ell. 16 Parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 17 –Digues a Aron: »Hom de  
Lv 21,24  qui santifich a ells. 24 Parlà  Moysèn a Aron e als fills seus e a tot  
Lv 22,1  Capítol XXII 1 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parle a Aron e als fills  
Lv 22,17  a ells. 17 Parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 18 –Parla a Aron [*] e als  
Lv 22,26  pendreu. 26 Perlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 27 –Bou o ovella o cabra,  
Lv 23,1  XXIII 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills d’  
Lv 23,9  [*] 8 [*]. 9 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 10 –Parla als fills d’  
Lv 23,33  [*] 33 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 34 –Parla als fills d’  
Lv 23,44  lo Senyor Déu vostro. 44 »E parlà  Moysèn sobre les festes del Senyor als  
Lv 24,13  lo Senyor. 13 Lo qual perlà a  Moysèn 14 dient: –Trau lo blesfemador fora 
Lv 24,23  lo Senyor Déu vostro. 23 E perlà  Moysèn als fills d’Israell, e adugéran  
Lv 24,23  axí com havia menat lo Seyor a  Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E parlà lo  
Lv 25,1  Capítol XXV 1 E parlà lo Senyor a  Moysèn en lo munt de Sinaý dient: 2 –Parla 
Lv 26,45  en lo munt de Sinaý per la mà de  Moysèn. Lv 27,Tit  1-34 [*]  
Ex 2,17  e menesàran-les. E levà’s  Moysès e defensà les infantas e abeurà les 
Ex 2,21 ab nós. 21 E apallàran-lo. E jurà  Moysès que staria ab ell. E pres Siporà,  
Ex 3,1 e desliurà’ls. 3,Tit Capítol III 1  Moysès guardava e paxia les ovelles de  
Ex 3,4  e no cremava. 3 E dix [*]: 4 [*]  –Moysès, Moysès! E ell respòs: –Ací són. 5 
Ex 3,4  3 E dix [*]: 4 [*] –Moysès,  Moysès! E ell respòs: –Ací són. 5 Dix a  
Ex 3,11  de Israell, de Agipta. 11 E dix  Moysès [*]: –Qui són yo, que vaja a Farahó 
Ex 4,1  4,Tit Capítol IIII 1 E respòs  Moysès e dix: –No creuran a mi ne oyran la 
Ex 4,18  seran fets los senyals. 18 E anà  Moysès e tornà a Itró, son sogre, e dix a  
Ex 4,20  la tua ànima són morts. 20 E pres  Moysès sa muller e sos fills, e posà  
Ex 4,30  que Déu los havia perllades a  Moysès e féu los senyals devant lo poble.  
Ex 5,20  per cascun dia. 20 E coraguéran a  Moysès e Aron, que stàvan encontra lo  
Ex 6,12  de la terra sua. 12 E respòs  Moysès devant nostre Senyor: –Vet que los  
Ex 6,27 de lla terra de Agipta, e aquest és  Moysès e Aron 28 en lo dia que perllà a  
Ex 7,1  ma oyrà Farahó? 7,Tit 1 Dix Déu a  Moysès: –Vet que yo t’he ordenat senyor  
Ex 7,20 com de pedra.” 20 E faéran-ho axí  Moysès e Aron com los havia manat Déu, e  
Ex 8,5 antraran les granotes.” 5 Dix Déu a  Moysès: –Digues a Aron: “Stin la tua mà  
Ex 8,20  dit Déu a Moysèn. 20 E dix Déu a  Moysès: –Leve’t bon matí, e stà devant  
Ex 8,26 vostra Déu en aquesta terra. 26 Dix  Moysès: –No’s pot axí fer †menys de totes 
Ex 8,29  luny, e preguats per mi. 29 E dix  Moysès: –Yo axiré devant tu, e adoraré  
Ex 9,23  tota la terra de Agipte. 23 E stès  Moysès la verge vers lo cel e nostro  
Ex 9,33 farits, car terdans éran. 33 Axí’s  Moysès devant Farahó [*] e stès ses mans  
Ex 10,3  lo Senyor Déu vostro. 3 Entràran  Moysès e Aron a Farahó, e diguéran a ell:  



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

514 
 

Ex 10,9  al Déu vostro [*]. 9 Dix  Moysès: –Ab nostres mullers e ab nostres  
Ex 10,13  la padrusca. 13 Astès le sua verge  Moysès sobra la terra de Agipta e nostra  
Ex 10,22  que a palpar hauran. 22 E stès  Moysès la mà vers al cel, e fóran fetes  
Ex 10,24  d’Israell [*]. 24 E Faraó apellà  Moysès e dix a ells: –Anats e sacreficats  
Ex 10,25  e vostras infants [*]. 25 Dix  Moysès: –¿Tu deràs en nostres sacrificis  
Ex 11,3  poble devant los agepcians. E fou  Moysès gran baró meravallosament en terra  
Ex 12,28  e faéran axí com havia manat Déu a  Moysès e Aron. 29 E fonch fet en la miga  
Ex 13,3 bestiars, cor meus sots tots. 3 Dix  Moysès al poble d’Irell: –Remenbrats-  
Ex 14,21 erra la nuu tenebrosa [*]. 21 E com  Moysès stenés la mà sobra la mar, manà Déu 
Ex 16,6  per sengles dies. 6 E diguéran  Moysès e Aron a tots los fills de Ysraell: 
Ex 16,25  trobat vèrmens en aquells. 25 Dix  Moysès: –Menjats aquell vuy, cor disapta  
Ex 17,12  Amalech sobrava. 12 E les mans de  Moysès eren fexugues, e prenguéran pedres, 
Ex 19,7  als fills d’Israell. 7 E vench  Moysès e apellà los majors nats del poble, 
Ex 19,25  jo no’lls aucia. 25 E devellà  Moysès al poble e comptà totes aquestes  
Ex 24,1  24,Tit Capítol XXIII 1 E a  Moysès dix: –Puga a nostro Senyor, tu e  
Ex 24,2  e adoreràs de luny. 2 E solament  Moysès se acostarà al Senyor, e aquells no 
Ex 24,6  a Déu, vadels XII. 6 E pres  Moysès la meytat de la sanch e mès-la en 
Ex 24,9  aquestes peraulles. 9 E pujàran  Moysès e Aron e Nadab e Abiú e LXX dells  
Ex 31,18 nostre Senyor an lo munt de Sinaý a  Moysès, com hach complides aquestes  
Ex 32,18  de batalla oig en la posada. 18  Moysès respòs: –No és veu de resposta de  
Ex 32,25  e axí’n aquest vadell. 25 Viu  Moysès que lo poble era despulat, per ço  
Ex 32,28  fills de Leví segons la peraula de  Moysès, e ocíran en aquell dia quax XXIII  
Ex 32,31 perdó vostres peccats. 31 E retornà  Moysès a nostre Senyor. Dix: –Senyor,  
Ex 39,43 ho féran los fills d’Israell. 43 E  Moysès banaý a ells com viu que totes  
Ex 40,29 prop de l’altar. 29 E levàran-sa  Moysès e Aron e sos fills ses mans e sos  
Lv 7,38  38 les quals mès nostro Senyor a  Moysès en lo munt de Sinayí com menà als  
Lv 10,16  les altres coses restans. 16 E com  Moysès serquàs entra aquestes coses lo  
Lv 10,19 com és manat a mi. 19 Respòs Aron a  Moysès: –Vuy és ofert lo sacrifici per  
Lv 14,33 en son abundament. 33 E parlà Déu a  Moysès e Aron dient: 34 –Com serets  
Lv 24,11  Senyor e malaýs ell, amanat fon a  Moysès. E nomenà’s la mara d’él Salomich 
Lv 13,5  que lla lepra no serà cresquda ni  mudada, tengue’l anclòs per altres VII  
Lv 13,55  veurà la fas de aquell que no sia  mudada ni revesa, ni lepra sclatada,  
Lv 13,3  en la conna e los pèlls blanchs  mudats, aquella collor és spècia de lepra, 
Lv 24,8  8 »Per cascuns disaptas seran  mudats devant lo Senyor, rebuts dels fills 
Ex 13,13  13 E lo primer nat de l’assa  muderàs per ovelle, si no’l reembràs [*]  
Ex 2,1  un home de la casa de Leví, e pres  muller de aquella matexa casa, 2 la qual  
Ex 2,21 E pres Siporà, filla de aquell, per  muller, 22 la quall consabé e infantà  
Ex 4,20  són morts. 20 E pres Moysès sa  muller e sos fills, e posà aquells sobre  
Ex 6,20 les sues companyes. 20 E pres Amram  muller Jacobech, sa tia, la qual infantà a 
Ex 6,23  foren: Misaell [*]. 23 E pres Aron  muller Elisebe filla de Eminedab, [*] e  
Ex 6,25  fill de Aron, sacerdot, pres per  muller de les filles de Putiell, le quall  
Ex 18,2  trets de Agipta, 2 pres Siporà,  muller de Moysèn, la quall ell havia  
Ex 18,5  de Moysèn, ab los fills e ab la  muller de Moysèn, en lo desert, on era la  
Ex 18,6 Moysèn: –Jo, Jetró, venc a tu ab la  muller tua e II fills teus ab ella. 7 Lo  
Ex 20,17  de ton proïsma. No desigeràs la  muller de aquel, ni son servent ne sa  
Ex 21,3  ab aytal n’exirà. E si havia  muller, sa muller isqua ab ell ensemps. 4  
Ex 21,3  n’exirà. E si havia muller, sa  muller isqua ab ell ensemps. 4 E si son  
Ex 21,4  4 E si son senyor darà a ell  muller e infantarà fills o filles, la  
Ex 21,4  e infantarà fills o filles, la  muller e sos infants seran del senyor, e  
Ex 21,5  lo serf: “Yo am nostre senyor e ma  muller e mos fills, e no vull axir  
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Ex 22,16  ella, ferà a ella dot e pendrà per  muller. 17 E si lo para d’ela no la hy  
Ex 22,17  d’ela no la hy volia donar per  muller, deu-li donar la moneda del dot  
Ex 32,27 per mig de le alberguada. Cascú mat  muller o frare o amich o proïsma seu.” 28  
Lv 18,8  la sua lagesa. 8 »La lagesa de la  muller de ton pare no descobriràs, car  
Lv 18,11  11 »La vergonya de la fila de la  muller de ton para, la qual ha engendrada  
Lv 18,14  ton para no la descobriràs, [*] sa  muller, car sanguinitat tua és. 15 »La  
Lv 18,15  de ta nora no la descobriràs, car  muller és de ton fill [*]. 16 »E [*] la  
Lv 18,16  és de ton fill [*]. 16 »E [*] la  muller de ton germà no la manifestaràs,  
Lv 18,17 17 »La vergonya de la germana de ta  muller e de sa filla no la descobriràs; la 
Lv 20,20  20 »Qui participarà ab la  muller de son pare o ab la muller de son  
Lv 20,20  ab la muller de son pare o ab la  muller de son oncle e haurà descubert la  
Lv 20,21  fills moran. 21 »Qui pendrà la  muller de son germà farà cosa no deguda,  
Lv 21,7  loch sutsa ni desonest no pendran  muller, ne aquella que rebujada és de son  
Lv 21,13  lo Senyor. 13 »Lo sacerdot pringua  muller nina; 14 vídua, rebujada ne sutza  
Ex 12,22  salpacer de una menada de hysop, e  mullerets en la sanch, e salpasar-n’  
Ex 10,9  [*]. 9 Dix Moysès: –Ab nostres  mullers e ab nostres infants irem, e ab  
Ex 19,15  dia, e no us acostets a vostres  mullers. 16 E com fon lo terç dia [*], els 
Ex 32,2  -me les orelleres [*] de vostres  mullers [*] e de vostres filles. 3 E  
Ex 12,6  e sacrificaran ella de tota la  mulltitut dells fills d’Israell en lo  
Lv 16,5  5 »E sostendrà Aron devant tota la  multitud dels fills d’Israel II cabrits  
Ex 15,7  ha farit los anamichs, 7 e en  multitut de la tua glòria has deposats  
Ex 16,1  -sa de Helim, e vench tota la  multitut dels fills d’Iraell en lo desert 
Ex 16,3  per ço que aucies tota aquesta  multitut de fam? 4 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 16,22  vanguéran tots los prínceps de lla  multitut, e recomptàran-ho a Moysèn, 23  
Ex 35,20  com a sacerdots.” 20 Axí tota la  multitut dels fills d’Iraell devant  
Ex 35,27  per lur pròpia volentat. 27 E la  multitut dels prínceps ofaríran pedres de  
Lv 9,5  lo quall loch, com stigués tota la  multitut devant Déu, 6 dix Moysèn:  
Lv 9,23  glòria de nostre Senyor a tota la  multitut. 24 E vech que foch axí de Déu e  
Lv 10,17 sants és, [*] dat a vós que portets  multitut de iniquitat e que preguets per  
Lv 4,21  com lo primer vadell, car per gran  multituts de peccats és. 22-26 [*] 27 »E  
Lv 13,58  58 e si no hy aparan, [*] serà  munda. 59 »Aquesta és la ley de lla lepra  
Lv 14,3  e com trobarà la lepra que serà  munda, 4 deman aquell que serà purificat  
Lv 14,57  57 ab què’s puxa conèxer que és  munda o inmunda. 15,Tit Capítol XV 1 E  
Lv 20,25  vosaltras, donchs, la bèstia  munda de lla inmunda e l’ocel nèdeu del  
Lv 15,13  nombrarà aprés VII dies de la sua  mundació, e levades totes les sues  
Lv 12,7 Déu e prech per aquella, e axí serà  mundada del decoriment de la sanch sua.  
Lv 12,8  per ella lo sacerdot e axí serà  mundada. 13,Tit Capítol XIII 1 E perlà Déu 
Lv 13,55  ni revesa, ni lepra sclatada,  mundada és, e si no és axí inmunde és: la  
Lv 14,53  adorarà per la casa e serà  mundada per dret. 54 »Aquesta és la ley de 
Lv 16,30 aquest dia és perdó vostra e encara  mundament de tots vostres peccats: devant  
Lv 13,59 totes coses sots pel, com sa deguen  mundar e condepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 
Lv 14,2 la ley dell lebrós con hom lo deurà  mundar: »Sarà aduyt al pravera, 3 e axirà  
Lv 13,34  lla plagua stigua en son loch [*],  mundarà aquell, e com haurà levades ses  
Lv 13,28 cremament és, e per amor de açò sia  mundat, car siquatrix és de foch. 29 »Hom  
Lv 14,7  7 E de açò salpusch aquell qui és  mundat VII veguades per ço que de dret sia 
Lv 14,25  lla orella dreta de aquell qui és  mundat e sobra lo polze dret de la mà e  
Lv 15,15  per aquell devant Déu, e serà  mundat dell flux de la sua sament. 16 »E  
Lv 22,7 aygua 7 e serà post lo sol, levors,  mundat, menjarà de lles coses  
Lv 16,30  devant nostre Senyor serets  mundats. 31 Lo disapta é reposament, e  
Lv 9,2  I ariet en holocaust, e cascun sia  munde e net, e ofir aquells devant nostre  
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Lv 10,10  sant e no sant, e entre sutse e  munde. 11 [*] 12 E perlà Moysèn a Aron, e  
Lv 13,39  [*] 38 »[*] 39 [*] e home que és  munde. 40 »Homa a qui cauen los cabells  
Lv 13,40  los cabells dell cap e és calp,  munde és. 41 [*] 42 mas [*] en la calvura  
Lv 15,13  tot lo cors en ayguas vivas, serà  munde. 14 E en lo VIIIè dia pendrà II  
Lv 13,6  la lebra e no crexerà en la conna,  munderà él, cor ronnya és, e sí leverà l’ 
Lv 11,32  entrò al vespra, e axí aprés seran  mundes. 33 Tot vaxell de terra en lo qual  
Lv 15,30  per ella devant Déu e per la  mundícia del seu flux. 31 »E mostreràs als 
Ex 3,1  devers lo desert, ell vench en lo  munt de Déu, en Horep. 2 E nostre Senyor  
Ex 3,12  tu sacrificaràs a Déu sobra lo  munt aquest. 13 Dix Moysèn al Senyor: –Vet 
Ex 4,27  Lo qual li axí a carere en lo  munt de Déu e besà-llo. 28 E recomtà-  
Ex 18,5  desert, on era la posada prop del  munt de Déu, 6 e tramès a dir a Moysèn:  
Ex 19,2  aquell loch, e devés la ragió del  munt. 3 E Moysèn pujà a nostre Senyor, e  
Ex 19,3  Senyor, e Déu apellà Moysèn del  munt. Dix: –Açò diràs a la casa de Jacob,  
Ex 19,11  [*] a ells en lo terç dia sobre lo  munt de Sinaý devant tot lo poble. 12 E  
Ex 19,12  “Guardats-vos que no pugets al  munt ne us acostets a les sues fins, car  
Ex 19,12  fins, car tot hom qui toquarà al  munt morà de mort.” 13 E no tòquan él ab  
Ex 19,13  sonar la botzina, levors pújan al  munt. 14 Devellà Moysèn del munt al poble  
Ex 19,14  al munt. 14 Devellà Moysèn del  munt al poble e santificà’l. E com  
Ex 19,16  e lamps, e la caliga era sobre lo  munt cobrint aquell. E fon oÿda veu gran  
Ex 19,17  e steguéran a la raÿl del  munt. 18 E tot lo munt de Sinayí fumava  
Ex 19,18  a la raÿl del munt. 18 E tot lo  munt de Sinayí fumava per ço que devellava 
Ex 19,20  a ell. 20 Devellà Déu sobra lo  munt de Sinaý, en la suminat del munt, e  
Ex 19,20 lo munt de Sinaý, en la suminat del  munt, e apellà Moysèn en lo cap de aquell. 
Ex 19,23  a Déu: –No porà nangú pujar al  munt de Sinaý, car tu has a ells  
Ex 19,23  dient: “Posa térmens prop del  munt al poble e santifica aquell.” 24 Al  
Ex 20,18  oÿa la veu de la botzina e vaÿa lo  munt fumar, e per açò, de paor, estiguéran 
Ex 24,4 ’s matí e adificà altar al raÿl del  munt, e XII títols per XII trips d’  
Ex 24,12  Senyor a Moysèn: –Puja a mi en lo  munt e stà aquí, e donaré a tu II taules  
Ex 24,13  d’aquell, e pujà Moysèn en lo  munt de Déu, 14 e dix als vells: –Esparats 
Ex 24,15  pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu del  munt, 16 e habità en la glòria de nostre  
Ex 24,17  cremant en la sobirana part del  munt, devant los fills d’Iraell. 18 E  
Ex 24,18  enmig de lla nuu e pujà en lo  munt, e stech aquí XL dies e XL nits.  
Ex 25,40  exemplar que és a tu mostrat en lo  munt. 26,Tit Capítol XXV 1 »En lo  
Ex 26,30  axemplar que a tu fo mostrat en lo  munt. 31 »E faràs cobriment de blau, de  
Ex 27,8  de dintra feràs ell, axí com en lo  munt te fou mostrat. 9 »E feràs plaça o  
Ex 31,18  obra.” 18 Donà nostre Senyor an lo  munt de Sinaý a Moysès, com hach complides 
Ex 32,1  se tardava Moysèn a devellar dell  munt. Ajustàran-sa tots sobra Aron.  
Ex 32,15  15 E tornant, develà Moysèn del  munt portant les II taules del testimoni  
Ex 32,19  e trenquà aquellas al peu dell  munt. 20 E pres lo vadell que havían fet e 
Ex 33,6 fills d’Israell lur ornament en lo  munt de Horep. 7 E Moysèn pres son  
Ex 34,2  per ço que puges mantinent en lo  munt [*]. Staràs ab mi en sobiranesa del  
Ex 34,2 [*]. Staràs ab mi en sobiranesa del  munt. 3 E nangú no puig ab tu [*], ne  
Ex 34,3  ne bous no pastúran en aquell  munt. 4 E tellà II taulles de pedra aytals 
Ex 34,4  e levà’s da nits, e pujà en lo  munt de Sinayí, axí com li havia menat  
Ex 34,29  29 E com devallà Moysèn del  munt de Sinaý, tania II taules del  
Ex 34,32  tot ço que havia oÿt de Déu en lo  munt de Sinaý. 33 E com hach complides ses 
Lv 7,38  mès nostro Senyor a Moysès en lo  munt de Sinayí com menà als fills de  
Lv 25,1  1 E parlà lo Senyor a Moysèn en lo  munt de Sinaý dient: 2 –Parla als fills de 
Lv 26,45  si e los fills d’Israell en lo  munt de Sinaý per la mà de Moysèn. Lv  
Ex 2,23  en la obra, e cridàran. E lur crit  muntà a nostra Senyor. 24 E oyí Déu lur  



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

517 
 

Ex 32,12  poder, per auciura ells en les  muntanyes [*]?” Repòs-sa la tua ira, e  
Lv 25,51  a rahó de logater; 51 e si més  muntarà los anys que romànan fins l’any  
Ex 1,20  20 E féu Déu bé a les medrines, e  muntiplicà lo poble, e fóran molt  
Ex 1,10 molt fort. 10 Vanits e sapiam quant  muntiplicarà, e opremam-los per ço que  
Ex 30,15  tot a nostre Senyor. 15 Lo rich no  muntiplicarà ne lo pobre no minvarà. 16 E  
Ex 7,3  sua. 3 E yo anduriré lo seu cor, e  muntiplicaré mos senyals e mes meravelles  
Ex 32,13  jurest per tu matex dient: “Yo  muntiplicaré la vostre sament axí com les  
Ex 1,10  -los per ço que per ventura no  muntiplicàsan masa, e que escomoguésan  
Lv 26,9  vosaltres e créxer vos faré, sereu  muntiplicats e fermaré lo meu pacta ab  
Ex 1,12  quant més los opromien, eytant més  muntiplicàvan e crexían. 13 E los  
Ex 36,4  los mestres, vaent que’lls dons  muntiplicàvan, vanguéran 5 a Moysèn e  
Ex 23,30  scamparé ells devant tu entrò que  muntipliques e posaesques la terra. 31 »E  
Ex 8,14  14 e ajustàran-les en diversos  munts, e la terra compodrí. 15 E viu  
Ex 14,22 mar en sech, e era la mar axí com a  mur a lla dresta de aquells a e lla  
Ex 14,29  e les ayguas éran a ells axí com a  mur a destra e a sinestra. 30 Deliurà  
Lv 25,31  en la villa serà la casa que no ha  muralla, per dret de camps serà vanuda,  
Ex 1,6  LXXV. E Josep ja era en Egipte. 6  Murí Josep e tots sos frares e tota la  
Ex 15,24  per ço com éran amargoses. 24 E  murmurà lo poble contra Moysèn dient: –Què 
Ex 16,2 fóran axits de terra de Agipta. 2 E  murmurà tota la congregació dells fills d’ 
Lv 25,29  29 »Qui vendrà casa dins los  murs de la ciutat haurà licència de  
Ex 39,17 l’hosen, 17 [*] e vanguéran tro al  musclo, e aquí havia un anell d’aur, 18  
Ex 39,18 sa ab lo ephot, e axí era en cascun  musclo. 19 E de cascun lats vanían tanbé  
Ex 12,34  pasta liguada ab draps sobra lurs  musclos. 35 E faéran los fills de Israell  
Ex 28,26 26 [*] de l’ephot en la regió dels  musclos e defora. 27 E faràs II anels d’  
Ex 28,28  pugen junyr [*] 28 [*] sobre los  musclos ab fill blau, axí que sia feta e  
Ex 39,7 posà aquelles en los lats sobre los  musclos de l’ephot per remenbrança dels  
Ex 6,19  fills de Leví, fóran: Moarí e  Musí. Aquests tots fóran los parantats de  
Lv 11,17  segons son genus, 15-16 [*] 17 e  musol e òliba e duch 18 e’l signe, que és 
Lv 11,29 aquells qui’s mòvan [*], axí com a  mustella e rata e talpa e furó e cascun de 
Ex 4,11  o qui ha fabregat lo sort o lo  mut, o qui ha ratut lo veure al sech? No  
Ex 21,12  farà hom per voler-lo auciura,  muyra. 13 E aquell que no serà persaguit  
Ex 21,14 mon altar lo deus pendra per ço que  muyra. 15 »E qui farà son para o sa mara,  
Ex 21,15  farà son para o sa mara, de mort  muyra. 16 »E qui amblarà homa e vendrà  
Ex 21,16  amblarà homa e vendrà aquell [*],  muyra. 17 [*] 18 »Com alguns hòmens sa  
Ex 22,2 en la casa, e pendrà aquí nafra [*]  muyra; lo faridor no és tangut de lla  
Ex 22,19  19 »E qui jaurà ab bèstia, de mort  muyra. 20 »Qui ferà sacrifici al diabla,  
Ex 35,2  e aquell que ferà en ell obra,  muyra. 3 No ancendràs foch en tots los  
Lv 16,2  que cobra la arqua, per ço que no  muyra, car yo aparaguí sobra la cuberta e  
Lv 20,2  a lla ýdolla de Maloch, de mort  muyra [*]. 3 [*] 4 [*] lo pobla de lla  
Lv 20,12  algú dormirà ab sa nora, cadescú  muyra, car gran peccat ha comès; la sanch  
Lv 20,13  que no són de perllar: de mort  muyra; la sanch de aquels sia sobra ells.  
Lv 20,27  ha sparit de divinació, de mort  muyra e ab pedras sían alipidats; la sanch 
Lv 24,16  lo nom de nostre Senyor, de mort  muyra [*]; vulles que sia palagrí o de la  
Lv 24,17  »Qui ferirà e metarà hom, de mort  muyra. 18 Qui ferirà ni matrà animal,  
Ex 20,19  No parla Déu ab nós per ço que no  muyram. 20 Dix Moysèn al poble: –No us  
Ex 28,43  ço que en iniquitat de la cosa no  múyran. Costuma de setgle serà a Aron e a  
Ex 30,21  21 per ço que per ventura no  múyran. E serà en fur de setgle a ell e a  
Lv 15,31  que’s guàrdan de legesa e que no  múyran en lurs legesses com ansutzaran lo  
Lv 22,9  que no sotmètan a peccat perquè no  múyran en lo santuari com l’hauran  
Lv 10,6  per ço que per ventura no  muyrats, per ço que sobra tota la coŀleció 
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Ex 27,5  [*] l’arret [*] 5 [*] entrò la  mytat de l’altar. 6 E feràs barres a l’  
Ex 1,14  -los e anvejàvan-los, 14 e ·n amargor aportàvan la vida de aquells, e 
Ex 8,31 servidors e a son poble, axí que no  ·n fo vista una. 32 E fou anduraït lo cor  
Ex 9,6  e dels fills d’Israell no  ·n parí nangú. 7 E tramès Farahó si era  
Ex 10,19  totes en la Mar Roiga, axí que no  ·n romàs una en totes les fins de Agipte.  
Ex 10,20  Senyor lo cor de Farahó, e no  ·n lexà anar los fills d’Iraell. 21 E dix 
Ex 12,16  de gran festa e somplentitat, e  ·n lo dia VII aquella matexa fastivitat  
Ex 12,23  veurà la sanch sobra lo lindar e  ·n cascú dells perestatges, [*] no lexarà  
Ex 12,51  com manà Déu a Moysèn e Aron, 51 e  ·n aquell metex dia amenà nostre Senyor  
Ex 14,4  e seré glorificat en Farahó e  ·n tota la sua host, e sebran los  
Ex 14,28  aquí naguàran en la mar, que no  ·n romàs d’ells entrò a I. 29 E los fills 
Ex 16,16  que habítan en lo tabernacle, axí  ·n prenets. 17 E faéran-ho axí los fills 
Ex 16,18  que més ne cullia, com masurava no  ·n trobava més; cascú ajustà sagons que  
Ex 20,10  obreràs e faràs tota la obra, 10 e  ·n lo dia VII, que és lo disapta del  
Ex 21,2  hebreu, VI anys servescha a tu, e  ·n lo VII any axirà franch de grat. 3 E ab 
Ex 23,12  ton oliver. 12 »VI dies obreràs, e  ·n lo VII ceseràs, per so que repòsan tos  
Ex 27,9 feràs plaça o cort al tabernacle, e  ·n l’angle de tremuntana contra migjorn  
Ex 29,34  lo romenent ab foch, car altres no  ·n deven menjar, car santifiquades són. 35 
Ex 32,30  ço que do a vós banadicció. 30 E  ·n l’altra dia parlà Moysèn al poble:  
Ex 34,21  mi buyt. 21 »VI dies obreràs, e  ·n lo VII posaràs [*]. 22 »E feràs a tu la 
Ex 36,1  fer obra de ferre, aquella que  ·n lo santuari fos nacesari, axí com  
Ex 39,3 li, per ço que fésan obra brodada e  ·n poguésen cosir ab les primeres colors  
Lv 5,15  15 –Ànima com tractarà falsia e  ·n aror en aquellas coses que són del  
Lv 13,54  54 man que sien levades, e si no  ·n pot anar, lepra és, e tengua aquells  
Lv 24,19  de son proïsma, axí com ha fet axí  ·n sia fet d’ell: 20 trencadura per  
Ex 4,6  E com la hy hach mesa, trach-la  ’n masela, blancha com a neu. 7 Dix-li  
Ex 4,7  E tornà-la-hy, e trasch-la  ’n sana [*]. 8 –E si no creuran a tu e no  
Ex 4,19  Moysèn en Madian: –Vé e torna-te  ’n a Agipta, car tots aquells que quarían  
Ex 4,21  E dix a ell nostra Senyor: –Com te  ’n retorneràs en Agipta, veges tots los  
Ex 7,23  havia manat Déu. 23 E tornà-se  ’n e intrà-sa’n en la sua casa, e no hy 
Ex 7,23  23 E tornà-se’n e intrà-sa  ’n en la sua casa, e no hy posà son cor  
Ex 11,9  E aprés açò exirem.” 9 E axí-sa  ’n Moysèn molt irat devant Farahó. E dix  
Ex 12,34  «Tots som morts!» 34 E portà-sa  ’n lo poble, abans que levàs, la lur pasta 
Ex 15,22  de la Mar Roja, e intràran-se  ’n en lo desert de Sur, e anàran III dies  
Ex 18,27  Moysèn son sogre, e ell anà-sa  ’n en sa casa e terra. 19,Tit Capítol  
Ex 26,6  cada una a sa part, e axí serà  ’n feta una tenda. 7 »E feràs de pèl de  
Ex 32,24  e yo gití aquell en lo foch, e axí  ’n aquest vadell. 25 Viu Moysès que lo  
Ex 33,2  lo meu àngel per ço que gite  ’n los cananeus e los amoreus e los hateus 
Lv 2,2  sèmola e oli e molt ensens, e faça  ’n lo prevera perfum sobra la ara per  
Lv 4,27  Senyor vet en la lig e puys que se  ’n leix 28 e que conegua son peccat, ofira 
Lv 6,2  o en alguna manera la nagarà o li  ’n farà alguna calúmnia, 3 o la hy matrà  
Lv 7,5  e aquell del fetge [*], 5 e faça  ’n lo sacerdot perfum sobra l’altar, car  
Lv 7,19  a foch, e so que serà net sia  ’n menjat d’ella. 20 E ànima ensutzada  
Lv 8,28  ho de les mans de aquels e perfumà  ’n sobre l’eltar de l’holocaust per so  
Lv 9,9  [*] ell benyà son dit, e toquà  ’n lo corn de l’altar e gità lo romanent  
Lv 14,7  puys lex anar lo perdal viu que se  ’n vol al camp. 8 »E com l’home leverà la 
Ex 2,9 e nodrex-lo’m, e yo logar-te- n’he. Pres-lo la mara e nodrí l’infant 
Ex 3,21  devant los agepcians, e com vós  n’exirets no n’axirets buyts. 22  
Ex 3,21  agepcians, e com vós n’exirets no  n’axirets buyts. 22 Demenarà la fembra a  
Ex 10,26  nostro? 26 E tot nostre bastiar se  n’irà ab nós, axí que no hy romandrà d’  
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Ex 12,7  de lla sanch d’él, e posar- n’han sobra cascuna porta e en los  
Ex 12,22 mullerets en la sanch, e salpasar- n’hets lo lindar e abdossos perestatges.  
Ex 13,3  de servitut, car en mà fort vos  n’ha trets Déu d’aquest loch, per ço que 
Ex 16,4  cel, e axirà lo poble e cullir- n’ha cascú segons que haurà master aquell 
Ex 16,20 20 Aquells qui no’l na creguéran e  n’stojaren entrò al matí, trobàran-ho  
Ex 16,33  e meti-hi aytanta magna com  n’hi porà caber en un almut, e stoge’ll  
Ex 21,3  vestadura com intrerà, ab aytal  n’exirà. E si havia muller, sa muller  
Ex 29,12  la sanch del vadell, e posar- n’has sobra lo corn de l’altar ab lo teu 
Ex 30,19  E matràs aygua, 19 e levar-se- n’han Aron e sos fills les mans e los  
Ex 36,23  del tabernacla. 23 En les quals  n’havia XX de plaga de migjorn contra  
Lv 3,16 -ha en foch sobra l’altar e fer- n’ha perfum suau al Senyor [*]. 17  
Lv 4,6 son dit en aquella sanch e salpuçar- n’ha VII veguades devant lo Senyor contra 
Lv 4,31  pasificables, e perfumar- n’has sobra l’altar en odor de suavitat  
Lv 5,11  meta en aquella oli, ne ensens ni  n’hi pos gens, cor per peccat és. 12-13  
Lv 6,11  ’s aquests draps e vastir-se- n’han d’altres, e pendrà les cendres e  
Lv 14,27 -hi-ha lo seu dit dret e gitar- n’ha contra Déu VII veguades, 28 e tocar  
Lv 14,28  Déu VII veguades, 28 e tocar- n’ha l’astrem de la orella dreta de  
Lv 15,3  sia jutgat aquest vici car tangut  n’és, e en cascun remenbrament que hom  
Lv 19,23  arbres portans fruyts, levar- n’heu los caps dels membres; los brots  
Lv 24,21  21 »Qui matarà bèstia dar- n’ha altra per aquella; que ferirà l’  
Lv 25,41  jubileu servirà a tu, 41 e aprés  n’exirà ab sos fils e ratornarà a lla sua 
Ex 5,11  a vós palla. 11 Anats e cullits- na en qualqua loch que vós na pugats  
Ex 5,11  -na en qualqua loch que vós  na pugats haver, e no us serà aminvat res  
Ex 12,39  que traguéran de Agipta e féran- na pans alisos, los quals cogéran sots  
Ex 16,5 ley o no. 5 E en lo die VI colían- na II tants de asò que solían cullir per  
Ex 16,17  los fills de Israell. Collíran- na alguns més e altres meys, 18 e aquell  
Ex 16,18 e altres meys, 18 e aquell que meys  na cullia, com mesurava [*] trobava  
Ex 16,20  matí d’ell. 20 Aquells qui no’l  na creguéran e n’stojaren entrò al matí,  
Ex 16,21  contra ells Moysèn. 21 Collían- na cascun d’ells per lo matí sengles  
Ex 16,21  lo matí sengles quarts, aytant com  na havían master a lur obs, e com sa  
Ex 16,22  ’s. 22 E en lo dia VIª collían- na dos tants [*]. E vanguéran tots los  
Lv 4,17 17 e bany-hi son dit e salbusch- na VII veguades contra lo vell, ço és, la  
Lv 4,30 de lla sanch en lo seu dit e toch- na los corns de l’altar de l’holocaust,  
Lv 9,17  e omplí sa palma d’ela e féu- na perfum sobra la ara estés lo holocaust  
Lv 16,10  per peccat, 10 e l’altra cabrit  «na tramès» a Zezell, posarà viu devant  
Lv 16,14 del tor e bany-hi son dit e git- na VII veguades devan Déu [*]. 15 »E  
Lv 16,19  corns de aquell entorn, 19 e git- na VII veguades ab lo dit, e denejarà ell  
Ex 36,1  aquella que’n lo santuari fos  nacesari, axí com nostre Senyor manà fer.  
Lv 13,2  qual en sa carn o en sa conna serà  nada diversa color o busanya o póstula o  
Lv 13,43  -lo que és dupta de lepra que és  nada en la calvva. 44 »E qualquequal home  
Ex 24,1  –Puga a nostro Senyor, tu e Aron,  Nadab e Abiú e LXX vels d’Israell, e  
Ex 24,9  9 E pujàran Moysès e Aron e  Nadab e Abiú e LXX dells vells d’Israell, 
Ex 28,1  que servèscan a mi, axí com Aron e  Nadab e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E  
Ex 12,30 de nits e tots sos serfs [*], e fon  nade gran clamor entre ells, car no era  
Ex 21,10  e no li nech lo preu de sa  nadea. 11 E si no farà aquestes [*] coses, 
Ex 12,48  -ça a salebrar, e serà axí com  nadiu de lla terra; e si algú no serà  
Ex 12,49 ell. 49 »Aquesta matexa ley serà al  nadiu e al palagrí e a l’habitant entre  
Lv 16,29  ànimas; nangú no faça obra, axí lo  nadiu com lo strany qui peregrina entra  
Ex 21,25  peu, 25 cramament per cremament,  nafra per nafra, blavesa per blavesa. 26  
Ex 21,25  cramament per cremament, nafra per  nafra, blavesa per blavesa. 26 »E com ell  
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Ex 22,2  lo ladra en la casa, e pendrà aquí  nafra [*] muyra; lo faridor no és tangut  
Lv 24,19 ànima. 19 »Qui ferà alguna ferida o  nafra a’lgun de son proïsma, axí com ha  
Lv 24,20 vull, dent per dent; aytal farida o  nafra com haurà donat, aytal la sostenrà e 
Lv 6,2 –Ànima qui peccarà [*] encontra Déu  nagarà a son proÿsma alguna comanda que  
Lv 6,2  aquella, o en alguna manera la  nagarà o li’n farà alguna calúmnia, 3 o  
Ex 15,4 los alets prínceps de aquells són  nagats en la Mar Roge, 5 [*] e ells  
Ex 14,28  de Farahó qui’lls pasaguia, aquí  naguàran en la mar, que no’n romàs d’  
Ex 8,10  tua peraula, per ço que sàpias que  nangú no és axí com lo Senyor, Déu nostro, 
Ex 9,6  e dels fills d’Israell no’n parí  nangú. 7 E tramès Farahó si era mort nangú 
Ex 9,7  7 E tramès Farahó si era mort  nangú del bastiar que posaÿan los fills de 
Ex 9,14  [*], per ço que sàpias que no és  nangú semblant a mi [*]. 15 [*] 16 E per  
Ex 10,23  Agipta per III dies, 23 enaxí que  nangú no hy vaÿa son frare ne’s podia  
Ex 12,22 lo lindar e abdossos perestatges. E  nangú de vós no ischa fora de lla porta de 
Ex 16,29  cascú de vós ab si matex, e  nangú no isque de son loch en lo dia VII.  
Ex 19,23  23 Dix Moysèn a Déu: –No porà  nangú pujar al munt de Sinaý, car tu has a 
Ex 32,26  portal de lla alberguada. Dix: –Si  nangú és de nostre Senyor, vengue a mi. E  
Ex 34,3  ab mi en sobiranesa del munt. 3 E  nangú no puig ab tu [*], ne ovelles ne  
Ex 35,23 aur, tot ho ofaríran a Déu. 23 E si  nangú havie †cassats† ne porpra e color  
Lv 6,23  sacerdots sarà consumit de foch, e  nangú no manuch de aquell. 24 Parlà nostre 
Lv 16,29 del mes, aflegirets vostres ànimas;  nangú no faça obra, axí lo nadiu com lo  
Lv 19,7  en lo terç dia ho cremereu. 7 Si  nangú aprés II dies menjarà de aquella,  
Lv 26,17 aquells qui us han en oy, e fugireu  nangú no persaguint a vosaltres. 18 »E si  
Lv 26,36  com si fugían a espasa. Cauran  nangú no persaguint-los 37 e decauran  
Ex 16,19 a son menjar. 19 Dix Moysèn a ells:  –Nangú no estoig e’ll matí d’ell. 20  
Lv 26,37  frares axí com fugint a batalles.  Nangú de vosaltres als anamichs contrestar 
Ex 9,24  24 [*] e fo en cantitat que anch  nangun temps no fonch tanta [*]. 25 [*]  
Ex 23,32  devant vós. 32 No faràs ab ells  nangun fermament, ne ab lurs déus. 33 No  
Ex 34,15  15 No tallaràs fermament ab  nangun de aquelles regions, ne fornicaràs  
Lv 18,23  ab ella. La dona no’s sotmetrà a  nangun animal ne’s mesclarà ab ell, car  
Ex 12,43  –Aquesta és la relegió de Pasca:  »Nangun hom strany no manuch d’ell, 44  
Lv 18,6  l’hom viurà. Yo són Senyor. 6  »Nangun hom a la proÿsma de sanch no s’  
Ex 9,28  per ço que lex anar vós e que en  nanguna manera de aquí avant no  
Ex 12,16  faedora honradament; e no farets  nanguna obra entra vós, acceptats aquells  
Ex 12,30  gran clamor entre ells, car no era  nanguna casa en què no hagués mort. 31  
Ex 12,39  axir de Agipta, e no pogéran fer  nanguna demorança ne poguéran aÿnar ço que 
Ex 13,7 Alís manjarets [*], e no aparà a tu  nanguna cosa levada ne en les tues  
Ex 20,4  déu sinó mi, 4 ne no faces [*]  nanguna semblança que sían en los cels  
Ex 20,10 Déu, reposaràs e no faràs en aquell  nanguna obra, tu ne ton fill ne ta filla,  
Lv 7,15  menjaran [*], e no romangua d’éls  nanguna cosa entrò al matí. 16 »Si emperò  
Lv 7,19  19 »E la carn que tocarà en  nanguna cosa que sia inmunde no sia  
Lv 12,4  per XXXIII dies, e no toch  nanguna cosa santa ne entra en lo santuari 
Lv 17,10  que pelegrín entre vosaltres, si  nanguna sanch menjarà, yo fermaré la mia  
Lv 18,23  22 »[*] car abominació és. 23 »Ab  nanguna bèstia no pertisiparàs ne t’  
Lv 22,5  5 e qui tocarà graponant o  nanguna cosa inmunda, [*] del qual és  
Lv 22,24  24 [*] en la vostra terra açò en  nanguna manera no façats. 25 De la mà de  
Lv 22,25  no presentau pans al Déu vostre ni  nanguna cosa que donar volrà, car corupta  
Lv 22,25  volrà, car corupta és e maculada;  nanguna cosa que donar volrà no li  
Lv 22,30  aquellas coses; no romendrà  nanguna cosa en lo matí del dia vinent. Yo 
Lv 23,7 per VII dies pans alisos [*]. 7 [*]  nanguna obra de servici no fareu [*] 8  
Lv 23,36 al Senyor, car és dia de ajustança;  nanguna obra de servici no fareu en  
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Lv 23,3  de repòs és, e serà anomenat sant.  Nanguna faena no fareu en ell. Disapte del 
Lv 23,35  anomenat molt gran e molt sant.  Nanguna obra de servey no fareu en ell, 36 
Lv 17,7  7 E d’aquí avant no degòllan  nangunes presentalles de totes les coses  
Lv 18,29  vosaltres. 29 Tota ànima que farà  nangunes de aquestes coses, ço és,  
Ex 1,4  Ysaquar, Zabulum, Benjamín, 4 Dan,  Naptalí, Gad, Aser. 5 E foren totes les  
Ex 18,27 pocha cosa jutjàvan ells. 27 E lexà  ·nar Moysèn son sogre, e ell anà-sa’n  
Lv 21,18  de poquesa o asent gran o  nas tort, 19 si haurà trenquat [*] la mà,  
Ex 35,22  e anells d’aur e braçaleres e  nasals, e tots vaxells d’aur, tot ho  
Ex 35,21  e a tot so que era master ne  nasesari a lur coltivament ne a les santes 
Lv 25,22 entrò a tant que les coses novelles  nàsquan, menjareu les velles. 23 »La terra 
Ex 4,22  diu nostro Senyor: Mon fill primer  nat engendrat [*]. 23 [*]” 24 E com anàs  
Ex 6,14  suas. Fills de Rubèn, major  nat de Isrell, fóran: Enoch [*] e Sarí e  
Ex 11,5  sobra son siti, entrò al primer  nat de la serventa que és detràs la molla, 
Ex 12,29 nats de terra de Agipta, del primer  nat [*] de lles catives que éran en  
Ex 13,2  dient: 2 –Santifica a mi lo primer  nat qui obre vullva en los fills d’  
Ex 13,13  al Senyor. 13 E lo primer  nat de l’assa muderàs per ovelle, si no  
Ex 13,15  nats dels hòmens entrò al primer  nat de lles bèsties. E per amor d’açò yo  
Ex 34,20 de ovelles serà meu. 20 E lo primer  nat de l’assa reembràs per ovelles, e si  
Ex 34,20  per aquell, serà ocís. Lo primer  nat de tos fills reembràs, e no aperràs  
Ex 28,10  pedra e VI en l’altra, sagons la  nativitat de aquells. 11 Per obra d’  
Ex 11,5  Agipta, 5 e moran tots los primers  nats [*] de Farahó, saent sobra son siti,  
Ex 11,5 detràs la molla, e tots los primers  nats de les bèsties. 6 E serà gran clamor  
Ex 12,12  nit aquesta faré tots los primers  nats en la terra de Agipta, de l’hom  
Ex 12,29 farí nostra Senyor tots los primers  nats de terra de Agipta, del primer nat  
Ex 12,29  éran en càrser, e tots los primers  nats de lles bèsties. 30 Levà’s Farahó de 
Ex 13,12  e tots aquells qui són primers  nats en les tues ovelles, en qualquequal  
Ex 13,15 nostre Senyor ocís tots los primers  nats de lla terra de Agipta, dels primers  
Ex 13,15  lla terra de Agipta, dels primers  nats dels hòmens entrò al primer nat de  
Ex 19,7  E vench Moysès e apellà los majors  nats del poble, e dix-los totes les  
Ex 22,29  a dar per ofarir. Los primers  nats de tos fills daràs a mi, 30 e de tos  
Lv 9,1  de sos fills e tots los mayors  nats d’Israell. Dix Aron: 2 –Prin un  
Lv 25,45  són 45 [*] o de aquells que  nats fóran en vostra terra: aquests haureu 
Lv 19,19  ab animals d’altra condició o  natura, e lo camp no’l sembreràs de  
Lv 13,2 diversa color o busanya o póstula o  naxença axí com de lebrosia, sia aduyt a  
Ex 6,4  fiu saber a ells, 4 e fiu pati e  ·ncara fermí ab ells que daria a ells la  
Lv 7,37  e del sacrifici per peccat e  ·ncara per culpa e per consagració e per  
Ex 21,29  ho sàpia e no’l tenrà ligat e  ·nclòs, e ell auciurà homa o fembra, lo  
Ex 2,6 véran l’infant que plorava. Hach- ne piatat. Dix: –Dels infants dels hebreus 
Ex 2,14  respòs: –Qui t’ha fet príncep  ne jutge sobre nós? ¿Donchs, vols-ma tu  
Ex 2,22  en terra stranya.» E puys hach- ne un altra, lo qual apellà Ètzer dient:  
Ex 3,19  vós lo rey de Agipta per ço que us  ne anets sinó per mà podarosa. 20 E yo  
Ex 4,1  Moysès e dix: –No creuran a mi  ne oyran la mia veu, e diran: “No aperech  
Ex 4,9 si no’t creuran per los II senyals  ne oyran la tua veu, prin la aygua del  
Ex 5,7  -la ab lo brach de les regoles,  ne lenya per coure-les, axí com debans  
Ex 5,8 ell e no l’aminvets res del trebal  ne’ls lexets vagar; e puxes cridaran  
Ex 5,22  per què has apramut lo teu poble,  ne per què has tramès a mi? 23 Car per ço  
Ex 8,28  Déu vostro [*]; solament que no us  ne anets pus luny, e preguats per mi. 29 E 
Ex 9,30  la terra. 30 Mas yo conech que tu  ne tos serfs no tembreu encara nostre  
Ex 10,10  infants? Per què havets dupte,  ne per què pansats mal? 11 No serà fet  
Ex 10,23  que nangú no hy vaÿa son frare  ne’s podia moura dell loch en què era,  
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Ex 11,6  de Agipta, tal que no fo debans  ne serà aprés; 7 e de tots los fills d’  
Ex 12,9  9 No menjarets d’él que sia cru  ne cuyt en aygua, mas solament rostit al  
Ex 12,39  e no pogéran fer nanguna demorança  ne poguéran aÿnar ço que’lls era mester.  
Ex 12,45  e axí mengaran. 45 »Pelegrí  ne loguater no manuch d’ell. 46 »En una  
Ex 12,46  de lla carn d’aquell dafora,  ne trenquarets os d’aquell. 47 »Tota la  
Ex 13,7 e no aparà a tu nanguna cosa levada  ne en les tues encontrades. 8 E recomptats 
Ex 13,22  d’éls, de dia la colona de la nuu  ne la colona del foch de nit, devant lo  
Ex 14,5  lo poble, e dix: –Què volen fer,  ne què havem fet? Per què’lls lexàrem que 
Ex 15,11  és semblant a tu en fortalesa,  ne qui és semblant a tu en granesa e en  
Ex 16,16 Senyor: Culla de açò cascú tant com  ne haja mester a menjar, un almut per  
Ex 16,18  compliment, e aquell que més  ne cullia, com masurava no’n trobava més; 
Ex 16,24  com los manà Moysèn, e no compodrí  ne fou trobat vèrmens en aquells. 25 Dix  
Ex 16,26  vuy al camp. 26 En lo VI dia  ne colits; lo VII és repòs de nostre  
Ex 16,28  no volran guardar lo meu manament  ne la lig? 29 Vejats, cor Déu dóna a vós  
Ex 19,4  vist ço que he fet alls agepcians,  ne com vos he portats sobre ales de  
Ex 19,12  -vos que no pugets al munt  ne us acostets a les sues fins, car tot  
Ex 19,24  pujaràs tu e Aron. E los sacerdots  ne lo poble no pàsan lostérmens ne púgan  
Ex 19,24  ne lo poble no pàsan lostérmens  ne púgan al Senyor, per ço que per ventura 
Ex 20,4 3 »No sia a tu altra déu sinó mi, 4  ne no faces [*] nanguna semblança que sían 
Ex 20,4  que sían en los cels desús  ne en la terra dejús [*]. 5 »No adorreràs  
Ex 20,5 la terra dejús [*]. 5 »No adorreràs  ne suplicaràs ells ne los colràs, car yo  
Ex 20,5  5 »No adorreràs ne suplicaràs ells  ne los colràs, car yo són lo Senyor ton  
Ex 20,10 no faràs en aquell nanguna obra, tu  ne ton fill ne ta filla, ni ton serf ne ta 
Ex 20,10 aquell nanguna obra, tu ne ton fill  ne ta filla, ni ton serf ne ta serventa,  
Ex 20,10  ton fill ne ta filla, ni ton serf  ne ta serventa, ni ton bou ne ton asse, ni 
Ex 20,10 ton serf ne ta serventa, ni ton bou  ne ton asse, ni ton pelegrí qui és dintra  
Ex 20,17  la muller de aquel, ni son servent  ne sa serventa, ne son bou ne son asa [*]. 
Ex 20,17  ni son servent ne sa serventa,  ne son bou ne son asa [*]. 18 E tot lo  
Ex 20,17  servent ne sa serventa, ne son bou  ne son asa [*]. 18 E tot lo poble oÿa les  
Ex 22,7  si lo ladra serrà trobat, deu- ne smenar II tans; 8 e si no serà atrobat  
Ex 22,28  [*] 28 »No diràs mal de Déu  ne no malayràs lo príncep del poble. 29  
Ex 23,1  »No sostendràs veu de monsonaguer,  ne junyes tes mans axí que per un malvat  
Ex 23,2  2 No saguiràs companya an fer mal,  ne en juý de molts no digues santència  
Ex 23,7  -has [*]. »6 [*] 7 [*] E lo sant  ne lo just no auciuràs, car yo són  
Ex 23,24 24 No adoreràs los déus de aquells,  ne colràs aquells [*], ans los destroviràs 
Ex 23,26  de mig de tu. 26 No serà exellada  ne axorquada en la tue terra, e compliré  
Ex 23,29  ells devant la tua cara en un any,  ne la terra no serà trestornada desert,  
Ex 23,32  No faràs ab ells nangun fermament,  ne ab lurs déus. 33 No habitaran en la tua 
Ex 24,2  e aquells no s’hi acostaran,  ne lo poble no hy pug ab ell. 3 E vench  
Ex 30,9  timiama que haja altra conposició,  ne oferta ne holocaust que haja altra  
Ex 30,9  haja altra conposició, ne oferta  ne holocaust que haja altra trampament. 10 
Ex 30,15  Senyor. 15 Lo rich no muntiplicarà  ne lo pobre no minvarà. 16 E tota la  
Ex 34,3  munt. 3 E nangú no puig ab tu [*],  ne ovelles ne bous no pastúran en aquell  
Ex 34,3 nangú no puig ab tu [*], ne ovelles  ne bous no pastúran en aquell munt. 4 E  
Ex 34,10 temps no fóran vists sobre la terra  ne en nengunes gents, per ço que detriu lo 
Ex 34,15  ab nangun de aquelles regions,  ne fornicaràs ab lurs déus [*] 16 [*]. 17  
Ex 34,28  XL dies e XL nits, e no menjà pa  ne no bech aygua, e scriví en les taulles  
Ex 35,21 testimoni e a tot so que era master  ne nasesari a lur coltivament ne a les  
Ex 35,21  ne nasesari a lur coltivament  ne a les santes vestadures. 22 E los  
Ex 35,23  Déu. 23 E si nangú havie †cassats†  ne porpra e color vermelle ne blau, ne  
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Ex 35,23  ne porpra e color vermelle  ne blau, ne cuyrs de guodemesins, e pèls  
Ex 35,23 ne porpra e color vermelle ne blau,  ne cuyrs de guodemesins, e pèls de cabres  
Ex 35,24 de cabres e péls de moltons [*], 24  ne yoyes d’aur ni d’argent ni d’aram,  
Lv 1,17 E no destrovirà les ales de aquell,  ne no ançatarà ne ab ferre pertirà  
Lv 1,17  les ales de aquell, ne no ançatarà  ne ab ferre pertirà aquella; e perfumerà  
Lv 2,13  per sicrificar, salaràs ab sal,  ne no aportaràs al fermament del teu Déu  
Lv 3,17  los vostres habitacles. Ne grex  ne sanch de tot en tot no menjarets, e lo  
Lv 5,11  cèmola, e no meta en aquella oli,  ne ensens ni n’hi pos gens, cor per  
Lv 7,17 de mengar-la; 17 e si alguna cosa  ne serà atrobada en lo terç dia, sia  
Lv 10,6 e dix: –Vós no tonrets vostres caps  ne squinçarets vostres vestadures per ço  
Lv 11,9  a vós: tots aquells que han alles  ne scates, axí en mar com en terra e com  
Lv 11,10  10 Aquell qui no haurà ales  ne scata, [*] en les ayguas qui’s moven  
Lv 11,11  11 [*] les lurs carns no menjarets  ne lur mortehina [*]. 12 Tots aquells que  
Lv 11,12 [*]. 12 Tots aquells que no han ale  ne scata en les ayguas són abominables a  
Lv 12,4  dies, e no toch nanguna cosa santa  ne entra en lo santuari entrò que sien  
Lv 18,3  dech metre vosaltres, no obrareu,  ne en les costumes de aquells no  
Lv 18,7 lo Senyor. 7 »La lagesa de ton para  ne la lagesa de ta mara no descobriràs,  
Lv 18,23  »Ab nanguna bèstia no pertisiparàs  ne t’anleguiràs ab ella. La dona no’s  
Lv 18,23 dona no’s sotmetrà a nangun animal  ne’s mesclarà ab ell, car leig peccat és. 
Lv 19,4  »No us vullau girar a les ýdolles,  ne déu de fozina no fareu. Yo són lo  
Lv 19,9  terra, no sagaràs fins a lla terra  ne les spigues romanents no coliràs, 10 ne 
Lv 19,10  spigues romanents no coliràs, 10  ne en la tua vinya los raÿms ne los grans  
Lv 19,10  10 ne en la tua vinya los raÿms  ne los grans caents no les agusteràs, mas  
Lv 19,11  11 »No fareu furt. No mantireu  ne decebreu vostre proÿsma. 12 No  
Lv 19,12  12 No perjureràs en lo meu nom  ne poluyràs lo nom dell Senyor ton Déu. 13 
Lv 19,13  ton Déu. 13 »No feràs traÿció  ne malesa a ton proÿsma [*]. No romandrà  
Lv 19,16  [*]. 16 No seràs faedor de crims  ne portador de legotaries [*]. 17 »[*] 18  
Lv 20,25  les vostres ànimes en la bèstia  ne en lo aucel ne en nengunes coses qui’s 
Lv 20,25  ànimes en la bèstia ne en lo aucel  ne en nengunes coses qui’s mòvan en la  
Lv 21,5  5 No’s reuran lo cap ni la barba  ne feran entratrelaments en lur carn. 6  
Lv 21,7  ni desonest no pendran muller,  ne aquella que rebujada és de son marit,  
Lv 21,10  lo seu cap no’s descobrirà  ne les vestadures no esquincerà, 11 [*] 12 
Lv 21,14  muller nina; 14 vídua, rebujada  ne sutza ne publicha no la pendrà, sinó  
Lv 21,14  nina; 14 vídua, rebujada ne sutza  ne publicha no la pendrà, sinó infanta de  
Lv 21,23  la hora que dintra lo vel no entre  ne s’acost a la ara, car màcula ha e  
Lv 25,11  11 [*]. E lo L any no cenbrereu  ne culireu voluntàriament en lo camp les  
Lv 25,20  en lo VII any, si no sembrereu  ne collireu vostres fruyts, 21 donaré la  
Lv 25,53 53 Los que abans serví ab lo loguer  ne rebretran. No aflegiràs a ell  
Lv 26,31  e faré deserts vostres santuaris  ne rebré d’aquí avant la odor molt suau,  
Lv 26,44  totalment no’ls meyspresaré  ne axí poch no’ls avoriré perquè de tot  
Lv 3,17  en tots los vostres habitacles.  Ne grex ne sanch de tot en tot no  
Ex 6,21 E los fills de Ysacar foren: Coré e  Neb e Sacrí. 22 E los fills de Ezibell  
Ex 10,26 ungla, ni de aquellas coses qui són  necesàrias a sarvir al Senyor Déu nostro,  
Lv 11,25 nèdeu entrò al vespra. 25 E si serà  necessària cosa que algú port de aquelles  
Ex 21,10  núpcies e sos vastiments, e no li  nech lo preu de sa nadea. 11 E si no farà  
Lv 20,23  caminar en les costumes de les  necions les qualls yo deig foragitar  
Lv 25,44  e sclaves sían a vosaltres de les  necions que entorn de vosaltres són 45 [*] 
Lv 5,2  2 »Ànima que tocarà alguna cosa no  neda, sia que sia morta [*] per si matexa  
Lv 12,2 sament, si infentarà mascle serà no  neda per VII dies, entorn los dies del  
Lv 10,1  lurs cares. 10,Tit Capítol X 1 E  Nedab e Abiú, fills de Aron, prenguéran  
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Lv 4,28 conegua son peccat, ofira una cabra  nèdea, 29 e pos la mà sobra [*] la sua  
Lv 4,32  peccat, la ovella que aportarà sia  nèdea, 33 [*] e degoll aquell en lo loch  
Lv 12,5  5 »E si infanterà fembra, serà no  nèdea per II setmanes, entorn lo gitament  
Lv 15,18  levar-s’ha ab aygua e serà no  nèdea entrò al vespra. 19 »E fembra que de 
Lv 15,25  mas aprés lo temps, serà no  nèdea quax axí com en lo temps de les  
Lv 11,8  mortoïnes no toquets, car no són  nèdeas a vós. 9 »Aquests [*] que’s  
Ex 37,29  e la timiama de l’odorament molt  nèdeu per la obra de perfumar. 38,Tit  
Lv 6,6  E per lo seu peccat ofira un moltó  nèdeu del folch, e do aquell al sacerdot  
Lv 11,5  e no ha la ungle feça, és no  nèdeu. 6 »E la lebra atrasí [*]. 7 [*] 8  
Lv 11,24  aquellas, serà ensutzat e no serà  nèdeu entrò al vespra. 25 E si serà  
Lv 11,25  los seus vestiments e serà no  nèdeu tro al sol post. 26-28 [*] 29 »E  
Lv 11,34  gitada aygua demunt ells serà no  nèdeu [*]. 35-37 [*] 38 E si algú  
Lv 13,34  haurà levades ses vestadures serà  nèdeu. 35-37 [*] 38 »[*] 39 [*] e home que 
Lv 13,46 46 per tostemps, cor labrós és e no  nèdeu; e aquest habitarrà tot sol fora de  
Lv 15,2  qui soferà flux de esperma serà no  nèdeu. 3 E levors sia jutgat aquest vici  
Lv 15,5  e ell, levat ab aygua, serà no  nèdeu tro al vespra. 6 E si siurà alà on  
Lv 15,6  e ell, levat en aygua, serà no  nèdeu entrò al vespra. 7-8 [*] 9 E lo  
Lv 15,20  E tothom qui tocharà ella serà no  nèdeu entrò al vespra; 21 e lo loch [*] on 
Lv 15,22  e ell, levat ab aygua, serà no  nèdeu entrò al vespra. 23 E tot vexell  
Lv 15,24  de lla sanch mestrual, serà no  nèdeu per VII dies, e en tots los lochs on 
Lv 17,15  vespre. E per aquest orde serà fet  nèdeu, 16 lo qual si no leverà ses  
Lv 20,25  munda de lla inmunda e l’ocel  nèdeu del no nèdeu, perquè no potluau les  
Lv 20,25  lla inmunda e l’ocel nèdeu del no  nèdeu, perquè no potluau les vostres  
Ex 13,6  mes. 6 VII dies menjareu alís  nèdeus, e en lo VII dia sarà la festa del  
Ex 29,1  e tu pendràs I vadell e II moltons  nèdeus, 2 e pa alís e crespel en què no  
Lv 11,31 e cocodilus; 31 tots aquests són no  nèdeus, [*] tro al vespra. 32 »E qui caurà 
Lv 14,10 »E en lo dia VIII prengua II anyels  nèdeus e una ovella de un any sens taqua e 
Ex 12,19  Iraell, axí dells stranys com dels  nedius de lla terra. 20 [*] 21 E apellà  
Ex 21,35  hy serà morta. 35 E si algun bou  nefrerà altra bou que sia d’altri, e  
Ex 18,18  Ultra les tues virtuts és aquest  negoci, e solament aquest tu no porias  
Lv 13,31  agual de la cotna, e los cabells  negres, tengua aquell per VII dies, 32 e  
Ex 9,18  pedruscada major e més que no fou  negun temps en Agipta, despuys que fo  
Lv 18,30  vosaltres, e no siats enpoluats en  negunes de aquelles coses. Yo són lo  
Ex 33,4  mala aquesta, e ploràran, e no mès  nengú son preu sobra ells. 5 E dix nostre  
Ex 34,7  e perdonant [*] colpa e peccat, e  nengú devant tu per si és ignocent, que  
Ex 34,24  devant tu e axamplaré ton terme,  nengú no anvajarà la tua terra, e tu,  
Lv 21,21  gratella [*], si serà trenquat, 21  nengú que haurà màcula de la sament de  
Lv 25,19  tament †sumptuositat† de  nengú. 20 La qual cosa si direu què  
Lv 22,21  la presentarà que acceptabla sia;  nenguna màcula no serà en ell. 22 Si serà  
Ex 34,10 no fóran vists sobre la terra ne en  nengunes gents, per ço que detriu lo poble 
Lv 18,26  costumes e juýs e leys, e no fareu  nengunes de aquestes abominesions, axí lo  
Lv 20,25  en la bèstia ne en lo aucel ne en  nengunes coses qui’s mòvan en la terra  
Lv 26,39  39 La quall cosa si de aquests  nenguns no romendran, entresequar-s’han 
Ex 36,5  –Més ofer lo poble que no’ns és  nesesari. 6 E dix Moysèn que fésan cridar  
Ex 25,24  d’alt, 24 e cobriràs ella d’aur  net. E feràs a ella alredador tot entorn  
Ex 25,31  31 »E feràs canalobra d’aur  net batadís, e feràs dell canalobra sos  
Ex 25,31  e sos poms e ses flors d’aur  net. 32 VI canas axiran de son lats, III  
Ex 25,38  e sos encensers sían d’aur  net. 39 Totes les aÿnes aquestes sien en  
Ex 28,14  d’aur 14 e II cadenas d’aur  net, la una tan gran con l’altra, e feràs 
Ex 30,3 seus corns, 3 e cobriràs ell d’aur  net, axí com de dins com per les spatlles  
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Ex 37,22  20-21 [*] 22 [*] e tot era d’aur  net. 23 E féu atrasí VII lenternes e VII  
Ex 37,23 VII tanalles e sos ansancers d’aur  net. 24 E pesava lo canalobra ab totes ses 
Ex 37,24 canalobra ab totes ses aÿnes d’aur  net un quintar. 25 E féu un altar a la  
Ex 37,26  corn. 26 E cobrí aquell tot de aur  net, e son tarrat e ses parets entorn e  
Ex 39,15 feren sobre lo hosen cadenes d’aur  net en doble, 16 e II ganxos que tenían II 
Lv 1,3  [*] de bous, oferrà a mi lo mascle  net, devant la porta del tabernacle del  
Lv 3,1  mascle o sia fembra, ofira lo pus  net devant nostre Senyor, 2 e pos la mà  
Lv 3,6 fembra, aquell que oferrà complit e  net serà ofert ell. 7 »E si oferan anyell  
Lv 4,3  per son peccat un vadel que sia  net al Senyor. 4 E aportarà aquell a la  
Lv 5,15  ofira per son paccat I moltó  net del folch, e qui no ho porà fer, II  
Lv 5,18 la sua iniquitat, 18 ofira un moltó  net del folch al sacerdot, sagons la  
Lv 6,11  e posar-les-ha en loch  net [*]. 12 »E lo foch crem tostemps sobra 
Lv 7,19  sia cremada a foch, e so que serà  net sia’n menjat d’ella. 20 E ànima  
Lv 9,2  en holocaust, e cascun sia munde e  net, e ofir aquells devant nostre Senyor.  
Lv 24,2  a tu oli de olives molt pur e  net per cremar en les lànties  
Lv 24,4 generacions; 4 sobre canalobra molt  net seran posades per a tostemps en  
Ex 31,2  per nom Besechel, lo fill de Urí,  nét de Hur, de trip de Judà, 3 e he omplit 
Ex 35,30  lo nom de Balehel, fill de Urí,  nét de Hur, del trip de Judà, 31 e ha  
Ex 38,22  les quals Beseleell, fill de Urí,  nét de Hur, del trip de Judà, complí per  
Ex 29,40  40 e la daena part de sèmola  neta mesclada ab oli, que haja masura de  
Lv 18,10  10 »La legesa de la filla [*] o  néta de part de ta filla no la  
Ex 4,6 trach-la’n masela, blancha com a  neu. 7 Dix-li Déu: –Torna la mà en ton  
Lv 16,13 foch les coses odorants axí que lla  neulla [*] de aquells cobra la cuberta que 
Lv 25,7  7 e al teu bastiar les coses que  néxan deran pastura. 8 »Comteràs de cert a 
Ex 1,22 lo poble dient: –Qualquequal mascle  nexerà, sia gitat en lo flum, e si és  
Lv 13,29  en lo cap del qual o en la barba  nexerà lebra, vega ell lo sacerdot: 30 E  
Ex 24,14  Aron e Hur, car si entre vosaltres  nexeran questions, recomtats-les a ells. 
Lv 25,11  en lo camp les coses que hy  nexeran, e les promícies de lles veremes  
Ex 5,2  lo poble? No conech nostre Senyor,  ni Israell no lexaré. 3 E ells diguéran:  
Ex 10,26  no hy romandrà d’ells una ungla,  ni de aquellas coses qui són necesàrias a  
Ex 20,10  obra, tu ne ton fill ne ta filla,  ni ton serf ne ta serventa, ni ton bou ne  
Ex 20,10  filla, ni ton serf ne ta serventa,  ni ton bou ne ton asse, ni ton pelegrí qui 
Ex 20,10  serventa, ni ton bou ne ton asse,  ni ton pelegrí qui és dintra de tes  
Ex 20,17  No desigeràs la muller de aquel,  ni son servent ne sa serventa, ne son bou  
Ex 20,23  ab vós. 23 No farets déus d’aur  ni d’argent, 24 ço és, altar ferets de  
Ex 35,24  de moltons [*], 24 ne yoyes d’aur  ni d’argent ni d’aram, tot ho ofaríran a 
Ex 35,24  24 ne yoyes d’aur ni d’argent  ni d’aram, tot ho ofaríran a Déu, e tot  
Ex 36,6  que fésan cridar per la host que  ni hom ni fembra no oferís pus al  
Ex 36,6 fésan cridar per la host que ni hom  ni fembra no oferís pus al santuari. E axí 
Lv 2,11  levat, axí que no hy haja res [*]  ni de mel en so que sacrificarets a nostre 
Lv 5,11 e no meta en aquella oli, ne ensens  ni n’hi pos gens, cor per peccat és.  
Lv 13,5  que lla lepra no serà cresquda  ni mudada, tengue’l anclòs per altres VII 
Lv 13,55  la fas de aquell que no sia mudada  ni revesa, ni lepra sclatada, mundada és,  
Lv 13,55 aquell que no sia mudada ni revesa,  ni lepra sclatada, mundada és, e si no és  
Lv 17,12 Tota ànima de vós no mengerà sanch,  ni encara los stranys qui peregrínan entre 
Lv 18,17  descobriràs; la filla de son fill  ni la filla de sa filla no pendràs perquè  
Lv 19,14  al matí. 14 No malayràs lo sort  ni poseràs, devant lo cech, ensapeguador,  
Lv 19,15  No meyspreus la persona del pobra  ni honras la faç del rich [*]. 16 No seràs 
Lv 19,20  sia noble emperò ab preu no remuda  ni donada a libertat, seran batuts  
Lv 20,19  de la tua tia de part de para  ni de mara no descobriràs. Qui açò ferà la 
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Lv 21,5 s’ensutzerà. 5 No’s reuran lo cap  ni la barba ne feran entratrelaments en  
Lv 21,7  tant sants seran. 7 »De loch sutsa  ni desonest no pendran muller, ne aquella  
Lv 21,18  no presenta pa al seu Déu 18  ni s’acost al seu servey. Si orb serà o  
Lv 21,21  a presentar víctima al Senyor,  ni pans al seu Déu. 22 Menjarà tan  
Lv 22,8  car vianda sua és. 8 Caygut mort  ni pres de bèstia no menjarà [*]. Yo són  
Lv 22,20 20 si màcula haurà, no la preséntan  ni serà exceptable. 21 »Hom que presentarà 
Lv 22,22  [*], no preséntan aquell al Senyor  ni cramaran aquell sobra la ara del  
Lv 22,25  no presentau pans al Déu vostre  ni nanguna cosa que donar volrà, car  
Lv 23,14  la quarta part de un [*]. 14 »Pa  ni farina no menjareu de les messes fins  
Lv 23,22  no les saguareu fins a terra,  ni les spigues romanents no les colireu;  
Lv 24,18  hom, de mort muyra. 18 Qui ferirà  ni matrà animal, retrà ànima per ànima. 19 
Lv 25,37 puga viura lo teu frare [*]. 37 [*]  ni sobresabundàncias de fruyts no  
Lv 26,1  XXVI No fareu a vosaltres ýdola  ni dolediç ni títols redresareu, ni gran  
Lv 26,1  fareu a vosaltres ýdola ni dolediç  ni títols redresareu, ni gran pedra  
Lv 26,1  ni dolediç ni títols redresareu,  ni gran pedra posareu en vostra terra  
Lv 26,20  serà en va, no jerminarà la terra  ni los arbres no daran fruyts. 21 »[*] 22  
Ex 38,21  les peraules dels levins per mà de  Nichamar, fill de Aron, sacerdot, 22 les  
Lv 21,13  13 »Lo sacerdot pringua muller  nina; 14 vídua, rebujada ne sutza ne  
Ex 10,13  bufant tro aquell dia e aquella  nit; e lo matí fet, lo vent bufant,  
Ex 11,4 –Açò diu nostre Senyor: “En la miga  nit entraré en Agipta, 5 e moran tots los  
Ex 12,8  8 E menjarets les carns en aquella  nit, rostides ab foch, [*] ab latuges  
Ex 12,12  pasaré per terra de Agipta e en le  nit aquesta faré tots los primers nats en  
Ex 12,29  e Aron. 29 E fonch fet en la miga  nit que farí nostra Senyor tots los  
Ex 12,31  Farahó a Moysèn e Aron en aquella  nit e dix: –Levats-vos e axits d’entre  
Ex 13,22  de la nuu ne la colona del foch de  nit, devant lo poble d’Israell. 14,Tit  
Ex 14,21  vent fort bufant que bufàs tota la  nit, e mès la mar en sech. E foren les  
Lv 6,9  Cremerà en l’altar tota la  nit entrò al matí, e lo foch serà en  
Ex 12,42  Senyor de lla terra de Agipta. 42  Nit és aquesta observadora a nostro  
Ex 12,30  lles bèsties. 30 Levà’s Farahó de  nits e tots sos serfs [*], e fon nade gran 
Ex 13,21  de dia en una colomna de nuu e de  nits en una colomna de foch, per ço que  
Ex 24,18  lo munt, e stech aquí XL dies e XL  nits. 25,Tit Capítol XXIIII 1 E parlà  
Ex 34,4  com les altres éran, e levà’s da  nits, e pujà en lo munt de Sinayí, axí com 
Ex 34,28  ab nostre Senyor XL dies e XL  nits, e no menjà pa ne no bech aygua, e  
Ex 40,36  cobria lo tabernacle de jorn, e de  nits lo cobria foch, vaent lo poble de  
Lv 8,35  vostra sacrifici. 35 De dia e de  nits starets en lo tabernacle observans  
Ex 1,8 le terra de Egipte rey nou, lo qual  no conexia Josep. 9 Dix a son poble: –Veus 
Ex 1,10  -los per ço que per ventura  no muntiplicàsan masa, e que escomoguésan  
Ex 1,17 les fembres taméran nostre Senyor e  no faéran lo manament d’ell, ans  
Ex 1,18 se vanir e dix: –Per què és açò que  no volets fer ço que jo us he manat? Car  
Ex 1,19  19 Responguéran les fembres: –[*]  no són axí com les egepcianes, car elles  
Ex 2,3  -lo per III mesos. 3 E com més  no·l poguésan sallar, faéran una erqueta  
Ex 2,12 12 e guardà deçà e dellà, e viu que  no hy havia null hom, [*] aucís lo egepcià 
Ex 3,2 e aparia que’ll romaguer cremàs, e  no cremava. 3 E dix [*]: 4 [*] –Moysès,  
Ex 3,6  Jacob. E cobrí Moysèn sa fas, car  no podia guardar contra Déu. 7 Al qual dix 
Ex 3,19  Déu nostro.” 19 Mes yo sé que  no lexarà a vós lo rey de Agipta per ço  
Ex 3,21 los agepcians, e com vós n’exirets  no n’axirets buyts. 22 Demenarà la fembra 
Ex 4,8  e trasch-la’n sana [*]. 8 –E si  no creuran a tu e no t’oyran per lo  
Ex 4,8 sana [*]. 8 –E si no creuran a tu e  no t’oyran per lo senyal primer, creuran  
Ex 4,9 tua veu per lo senyal sagon. 9 E si  no’t creuran per los II senyals ne oyran  
Ex 4,10  –Prech-te, mon Senyor, que  no m’hi trametas, car yo no són bel  



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

527 
 

Ex 4,10  que no m’hi trametas, car yo  no són bel perler, e de aquests III dies  
Ex 4,10  perler, e de aquests III dies yo  no antandria so que tu has perlat. E he  
Ex 4,21  yo andurairé lo seu cor per ço que  no lex lo meu poble. 22 E diràs açò a ell: 
Ex 5,2 No conech nostre Senyor, ni Israell  no lexaré. 3 E ells diguéran: –Lo rey de  
Ex 5,3  Déu e Senyor, e que per venture  no sdevengua a nós en pastalència e en  
Ex 5,7  e als altres: 7 –D’aquí avant  no donets gens de palla al poble per  
Ex 5,8  la lenya, 8 e ajustats sobre ell e  no l’aminvets res del trebal ne’ls  
Ex 5,9 e opromuts, complèscan les obres, e  no’s reposen per peraules monsonogueres.  
Ex 5,10  al poble: –Axí ha dit Farahó: que  no do a vós palla. 11 Anats e cullits-na 
Ex 5,11  loch que vós na pugats haver, e  no us serà aminvat res de vostre obra. 12  
Ex 5,14  solíets [*]! 14 E éran batuts si  no acabàvan lur obra [*]. [*] 15 E los  
Ex 5,16  açò contra vostres serfs? 16 Palla  no’ns és donade e som batuts. E diguéran  
Ex 5,16  batuts. E diguéran a Faraó: –Palla  no’ns és donada e la obra nos és manada  
Ex 5,18  Anats, donchs, e obrats, car palla  no serà donada a vós, e retets segons  
Ex 5,23 teu nom, has opromut lo teu poble e  no l’has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E  
Ex 6,9  als fills de Israell, los quals  no ohíran ell per rahó del treball de lur  
Ex 6,12  –Vet que los fills d’Israell  no’m volen oyr; donchs, ¿com ma oyrà  
Ex 6,12  Farahó? Guarda com yo són ab los  no circunsisos levis. 13 E parlà Déu a  
Ex 6,30 Moysèn devant Déu: –Yo són en levis  no circunsís. ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit 1 
Ex 7,4  en la terra de Agipta. 4 E  no oyrà a vós lo rey Farahó, e yo donaré  
Ex 7,13  E fou anduraÿt lo cor de Farahó, e  no oyí aquells, axí com havia dit Déu. 14  
Ex 7,14  –Greu és lo cor de Farahó, que  no vol lexar lo poble. 15 Vé a ell al  
Ex 7,16 sacrifich en lo desert; e entrò ara  no l’has volgut oyr. 17 E per ço vet què  
Ex 7,21  éran en lo flum, e podrí lo riu, e  no poguéran los agepcians beura [*]. 22 E  
Ex 7,22  e fou anduraÿt lo cor de Farahó e  no l’oí, axí com havia manat Déu. 23 E  
Ex 7,23  e intrà-sa’n en la sua casa, e  no hy posà son cor aquesta veguada. 24 E  
Ex 7,24  aygua que poguésan beura, car  no podían beura de lla aygua del flum. 25  
Ex 8,2  perquè sacrefiqua a mi. 2 E si  no’l vols lexar, vet que yo’t percudiré  
Ex 8,10  per ço que sàpias que nangú  no és axí com lo Senyor, Déu nostro, 11 e  
Ex 8,15  rapòs; fou agreujat en son cor e  no oý aquells, axí com havia dit [*]. 16 E 
Ex 8,18  ancantadors [*] per adur poys, e  no ho poguéran fer. [*] 19 Diguéran los  
Ex 8,19  E fou anderoÿt lo cor de Farahó, e  no oý ells, axí com havia dit Déu a  
Ex 8,21  anar lo meu poble [*], 21 car si  no’l lexes anar, vet que yo tramatré a tu 
Ex 8,22  en lo qual és lo meu poble, car  no hy seran les mosques, per ço que tu  
Ex 8,28 Senyor Déu vostro [*]; solament que  no us ne anets pus luny, e preguats per  
Ex 8,29  emperò guarda’t que d’aquí avant  no falesques que no leys anar lo poble per 
Ex 8,29  que d’aquí avant no falesques que  no leys anar lo poble per sacrificar a  
Ex 8,31  servidors e a son poble, axí que  no’n fo vista una. 32 E fou anduraït lo  
Ex 8,32  Farahó, axí que en aquesta veguada  no lexà anar lo pobla. 9,Tit Capítol  
Ex 9,4  [*] dels agepcians, axí que  no perí res de alò que pertanya als fills  
Ex 9,6  agepcians, e dels fills d’Israell  no’n parí nangú. 7 E tramès Farahó si era 
Ex 9,7 fills de Israell. Diguéran-li que  no. Agreujà’s lo cor de Farahó e no lexà  
Ex 9,7  no. Agreujà’s lo cor de Farahó e  no lexà anar lo poble. 8 E dix Déu a  
Ex 9,11 hòmens e en totes les bèsties. 11 E  no poguéran los ancantadors star devant  
Ex 9,12  E Déu anduraý lo cor de Farahó, e  no oí ells, axí com havia dit Déu a  
Ex 9,14  teu cor [*], per ço que sàpias que  no és nangú semblant a mi [*]. 15 [*] 16 E 
Ex 9,18  ploura pedruscada major e més que  no fou negun temps en Agipta, despuys que  
Ex 9,19  serà trobat al camp defora que  no sarà ajustat, serà mort per lo caÿment  
Ex 9,24  en cantitat que anch nangun temps  no fonch tanta [*]. 25 [*] tot ço que  
Ex 9,28 que en nanguna manera de aquí avant  no romanguats. 29 E dix Moysèn: –Quant yo  
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Ex 9,30  Mas yo conech que tu ne tos serfs  no tembreu encara nostre Senyor. 31 L’  
Ex 9,32  32 mas lo forment e la spelta  no fóran farits, car terdans éran. 33 Axí  
Ex 9,33  los trons e la pedruscha, axí que  no caygué pluja sobra la terra. 34 E viu  
Ex 9,35  son cor e de sos serfs [*], e  no lexà anar lo poble d’Israell, axí com  
Ex 10,3  [*] dells habreus: “Entrò a quant  no vols éser sotmès a mi? Per què no vols  
Ex 10,3  no vols éser sotmès a mi? Per què  no vols lexar anar lo meu poble perquè  
Ex 10,4 poble perquè sacrifich a mi? 4 E si  no ho vols fer, vet que yo aduré [*] de  
Ex 10,5  tota la terra, axí que res de ella  no aparà, e menjaran tot ço que és [*] a  
Ex 10,19 gità totes en la Mar Roiga, axí que  no’n romàs una en totes les fins de  
Ex 10,20  nostra Senyor lo cor de Farahó, e  no’n lexà anar los fills d’Iraell. 21 E  
Ex 10,23  per III dies, 23 enaxí que nangú  no hy vaÿa son frare ne’s podia moura  
Ex 10,26  bastiar se n’irà ab nós, axí que  no hy romandrà d’ells una ungla, ni de  
Ex 10,26  al Senyor Déu nostro, car nós  no sabem què davem sacreficar fins tant en 
Ex 10,27  nostre Senyor lo cor de Farahó, e  no volch lexar anar ells. 28 E dix Farahó  
Ex 10,28 -ta de mi, e guarda d’aquí avant  no veges le mia cara, que en qual dia ma  
Ex 10,29  com has perlat, que d’equí avant  no veuré la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1  
Ex 11,6  universa terra de Agipta, tal que  no fo debans ne serà aprés; 7 e de tots  
Ex 11,7  7 e de tots los fills d’Iraell  no morà un ca [*], per ço que sàpian [*]  
Ex 11,9 dix nostro Senyor a Moysèn: –Ferehó  no us oyrà, per molts de senyals que fàsan 
Ex 11,10  anduraý lo cor de Farahó, que  no lexà axir lo poble d’Israell de tota  
Ex 12,4  E si algú serà manor en nombra que  no puga haver anyell, prengua ell son vaý  
Ex 12,13  la sanch e pasaré sobra vós, e  no sarà a vós plagua [*] com yo faré la  
Ex 12,15  menjarets l’alís, e lo primer dia  no serà levat en les vostres casas.  
Ex 12,16  serà faedora honradament; e  no farets nanguna obra entra vós,  
Ex 12,19  a vespra. 19 Per VII dies levat  no sia trobat en les vostres casas. Aquell 
Ex 12,22  perestatges. E nangú de vós  no ischa fora de lla porta de la sua casa  
Ex 12,23  e’n cascú dells perestatges, [*]  no lexarà [*] vanir en les vostres casas  
Ex 12,30  nade gran clamor entre ells, car  no era nanguna casa en què no hagués mort. 
Ex 12,30  car no era nanguna casa en què  no hagués mort. 31 Cridà Farahó a Moysèn e 
Ex 12,39  los quals cogéran sots sendra, car  no’s poch levar, car covania’ls axir de  
Ex 12,39  car covania’ls axir de Agipta, e  no pogéran fer nanguna demorança ne  
Ex 12,43  de Pasca: »Nangun hom strany  no manuch d’ell, 44 mas tots vostres  
Ex 12,45  mengaran. 45 »Pelegrí ne loguater  no manuch d’ell. 46 »En una casa lo  
Ex 12,46  46 »En una casa lo menjarets, e  no traurets de lla carn d’aquell dafora,  
Ex 12,48  com nadiu de lla terra; e si algú  no serà sircuncís, no manuch d’ell. 49  
Ex 12,48 terra; e si algú no serà sircuncís,  no manuch d’ell. 49 »Aquesta matexa ley  
Ex 13,3  Déu d’aquest loch, per ço que  no menjets pa levat. 4 Vuy axirets ab mes  
Ex 13,7 del Senyor. 7 Alís manjarets [*], e  no aparà a tu nanguna cosa levada ne en  
Ex 13,13  de l’assa muderàs per ovelle, si  no’l reembràs [*] per preu de [*]. 14 Com 
Ex 13,15  15 car Farahó era anduraÿt e  no’ns volia lexar anar, e nostre Senyor  
Ex 13,17  jaquit lo poble, nostra Senyor  no’ls manà per la carera dells falisteus, 
Ex 13,17  era dret pasatja, que per ventura  no’s panadís Farahó si’ls vaés, e que no 
Ex 13,17  panadís Farahó si’ls vaés, e que  no levàs contra ells a batalla, e que’lls 
Ex 14,5 havem fet? Per què’lls lexàrem que  no servesca a nós? 6 E mès-sa en carera, 
Ex 14,11  11 Diguéran a Moysèn: –Per ventura  no havia sapulcras en Agipta? ¿Per ço som  
Ex 14,13 ara vaets, null temps d’aquí avant  no’ls veurets, 14 car nostre Senyor sa  
Ex 14,28  aquí naguàran en la mar, que  no’n romàs d’ells entrò a I. 29 E los  
Ex 15,22  e anàran III dies per lo desert, e  no trobàran ayguas. 23 E vanguéran en  
Ex 15,23 ayguas. 23 E vanguéran en Marech, e  no poguéran beure les ayguas de Marech per 
Ex 15,26  seus manaments e observes [*], yo  no aportaré sobra vós la malesa que mis en 
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Ex 16,4  ’ls asaig si algú irà en ma ley o  no. 5 E en lo die VI colían-na II tants  
Ex 16,8  marmurats contra ell, [*] car  no és contra nós lo [*] mermurament mes  
Ex 16,15  que vol dir: «Què és açò?», cor  no sabían què s’era. Dix Moysèn: –Aquest  
Ex 16,18  que més ne cullia, com masurava  no’n trobava més; cascú ajustà sagons que 
Ex 16,19  19 Dix Moysèn a ells: –Nangú  no estoig e’ll matí d’ell. 20 Aquells  
Ex 16,20  e’ll matí d’ell. 20 Aquells qui  no’l na creguéran e n’stojaren entrò al  
Ex 16,24  -ho axí com los manà Moysèn, e  no compodrí ne fou trobat vèrmens en  
Ex 16,25  de nostre Senyor; per amor de açò  no trobarets vuy al camp. 26 En lo VI dia  
Ex 16,26  de nostre Senyor, e per amor de ço  no trobarets. 27 E vench lo VII dia, e  
Ex 16,27  del poble per ço que colísan, e  no trobàran. 28 Dix Déu a Moysèn: –¿Entrò  
Ex 16,28  Dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant  no volran guardar lo meu manament ne la  
Ex 16,29  cascú de vós ab si matex, e nangú  no isque de son loch en lo dia VII. 30 [*] 
Ex 17,1 posàran en Rabidim, en lo qual loch  no havia aygua que bagués lo poble. 2 E  
Ex 17,4  –Què faré de aquest poble, que si  no era per un poch alepidar-me-han? 5  
Ex 17,7  Déu dient: «És Déu ab nós o  no?», apellà lo nom de aquell loch  
Ex 18,18 aquest negoci, e solament aquest tu  no porias sostanir. 19 Per la qual cosa,  
Ex 18,22  tostemps, e les coses majors a què  no poran dar consell recontaran a tu, e  
Ex 19,12  Diràs-los: “Guardats-vos que  no pugets al munt ne us acostets a les  
Ex 19,13 toquarà al munt morà de mort.” 13 E  no tòquan él ab la mà, car ab pedras serà  
Ex 19,15  –Stats aparalats lo terç dia, e  no us acostets a vostres mullers. 16 E com 
Ex 19,21  ab lo poble que per ventura  no’s desrenglàsan e que no pàsan los  
Ex 19,21  ventura no’s desrenglàsan e que  no pàsan los térmens per veura’l Senyor  
Ex 19,22  per veura’l Senyor [*], 22 e  no lexs los sacerdots e aquells que pújan  
Ex 19,22  sían santificats per ço que ells  no sien ferits. 23 Dix Moysèn a Déu: –No  
Ex 19,24 e Aron. E los sacerdots ne lo poble  no pàsan lostérmens ne púgan al Senyor,  
Ex 19,24  Senyor, per ço que per ventura jo  no’lls aucia. 25 E devellà Moysès al  
Ex 20,4  sia a tu altra déu sinó mi, 4 ne  no faces [*] nanguna semblança que sían en 
Ex 20,10  del Senyor ton Déu, reposaràs e  no faràs en aquell nanguna obra, tu ne ton 
Ex 20,19 hem. No parla Déu ab nós per ço que  no muyram. 20 Dix Moysèn al poble: –No us  
Ex 20,20  que sia la sua tamor en vós e que  no pequets. 21 Estech lo poble de luny, e  
Ex 20,25 25 »E si feràs a mi altar de pedra,  no adifiquas aquell ab pedres doladises,  
Ex 20,26  sobra aquell, serà ensutzat. 26 »E  no puges per scalons a l’altar meu, per  
Ex 20,26  scalons a l’altar meu, per ço que  no sia ravellada la tua vergonya.” 21,Tit  
Ex 21,5  senyor e ma muller e mos fills, e  no vull axir franch”, 6 ofira son senyor a 
Ex 21,7 algú vendrà sa filla e sa serventa,  no axirà axí com lo serf ha costumat de  
Ex 21,8  serà liurada, jaquesca-la, mas  no haja poder de vendra-la a pobla  
Ex 21,10  ses núpcies e sos vastiments, e  no li nech lo preu de sa nadea. 11 E si no 
Ex 21,11  nech lo preu de sa nadea. 11 E si  no farà aquestes [*] coses, lexa-la anar 
Ex 21,13  lo auciura, muyra. 13 E aquell que  no serà persaguit mas desliurarà aquell en 
Ex 21,13  meta’l hom en loch en lo qual  no degua fugir. 14 E si algú agoytarà  
Ex 21,18  seu ab pedra o ab puny, e aquell  no serà mort mes caurà en lit, 19 si’s  
Ex 21,21  21 mas si sobraviurà un dia o II,  no serà tangut a pena, car la moneda de  
Ex 21,28 corn e moran, sia alepidat lo bou e  no sien menjades les sues carns, e lo  
Ex 21,29  III dies, e son senyor ho sàpia e  no’l tenrà ligat e’nclòs, e ell auciurà  
Ex 21,33  una sisterna e obrir-la-ha e  no la cobrirà, e a’quella caurà bou o  
Ex 21,36  bou faria hir o ara de III dies e  no guardà aquell son senyor, sertes ell  
Ex 22,2  aquí nafra [*] muyra; lo faridor  no és tangut de lla sanch de aquell. 3 Mas 
Ex 22,3 serà pres aquell que ferà lo furt e  no ha de què ho reta, ell deu éser venut.  
Ex 22,8  deu-ne smenar II tans; 8 e si  no serà atrobat lo ladra, acostar-se-  
Ex 22,8  de lla casa al jutge e jurarà que  no mès sa mà en asò de son companyó 9 e  
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Ex 22,14  debilitada e morà, e son senyor  no hi serà present, tangut és de retra; 15 
Ex 22,15  fet en presència de son senyor,  no deu éser restituÿda, majorment si serà  
Ex 22,17  per muller. 17 E si lo para d’ela  no la hy volia donar per muller, deu-li  
Ex 22,18  pendra les verges. 18 »Metzineres  no lexeràs viura. 19 »E qui jaurà ab  
Ex 22,28  [*] 28 »No diràs mal de Déu ne  no malayràs lo príncep del poble. 29 »Tots 
Ex 22,31  31 »Hòmens sants serets a mi, e  no menjarets les carns que seran mortes  
Ex 23,2  an fer mal, ne en juý de molts  no digues santència [*], 3 e hauràs mercè  
Ex 23,7  »6 [*] 7 [*] E lo sant ne lo just  no auciuràs, car yo són contrari dells  
Ex 23,15 mes de meses com axist de Agipta. E  no aparàs davant mi buyt. 16 »E la  
Ex 23,21  21 Guarda ell e ou la sua veu, e  no’t vulles contendra ab ell, car no  
Ex 23,21  no’t vulles contendra ab ell, car  no perdonaré vostres culpas com peccarets, 
Ex 23,29  la tua cara en un any, ne la terra  no serà trestornada desert, per ço que no  
Ex 23,29 serà trestornada desert, per ço que  no crèsquan les bèsties contra tu; 30 poch 
Ex 23,33  tua terra, per ço que per ventura  no féçan peccar en mi; car si servex alls  
Ex 24,2  se acostarà al Senyor, e aquells  no s’hi acostaran, ne lo poble no hy pug  
Ex 24,2  no s’hi acostaran, ne lo poble  no hy pug ab ell. 3 E vench Moysèn e  
Ex 24,11  safir o quax cel com és serè. 11 E  no mès sa mà sobra aquells, car de luyn  
Ex 25,15  los sercles o anells, e null temps  no los trauràs d’ells. 16 E posaràs en la 
Ex 28,28  l’hossen e l’ephot, e vet que  no’s depertèscan. 29 E portarà Aron los  
Ex 28,32 com a ora d’esberch [*] per ço que  no’s trench laugerament. 33 Daval al peu  
Ex 28,35 lo santuari devant nostre Senyor, e  no morrà. 36 »E feràs una launa d’or pur, 
Ex 28,43  per ço que en iniquitat de la cosa  no múyran. Costuma de setgle serà a Aron e 
Ex 29,2  2 e pa alís e crespel en què  no haja levat, que sia untat de oli [*];  
Ex 29,33 la oferta de lurs mans. Los stranys  no menjaran d’açò, car sants són. 34 E si 
Ex 29,34  lo romenent ab foch, car altres  no’n deven menjar, car santifiquades són. 
Ex 30,12  les sues ànimes a nostre Senyor, e  no serà plagua en ells quant comptats  
Ex 30,15  tot a nostre Senyor. 15 Lo rich  no muntiplicarà ne lo pobre no minvarà. 16 
Ex 30,15 Lo rich no muntiplicarà ne lo pobre  no minvarà. 16 E tota la moneda que hauràs 
Ex 30,21  Senyor, 21 per ço que per ventura  no múyran. E serà en fur de setgle a ell e 
Ex 30,37  la timiama. 37 Aytal compoceció  no feçats en vostres usos [*], 38 e  
Ex 32,1  que’ns tragué de terra de Agipta,  no sabem què li és sdevengut. 2 Dix-los  
Ex 32,14  14 E aconortà’s nostre Senyor, e  no féu lo mal que havia perlat [*]. 15 E  
Ex 32,18  de resposta de fortesa, e tanpoch  no és veu de resposta de flaquesa, mas yo  
Ex 32,23  que’ns adux de terra de Agipta,  no sabem què li ha esdevengut.” 24 Alls  
Ex 32,32  Perdona’ls esta arada. 32 E si  no hu vols fer, rau-ma de ton libre [*]. 
Ex 33,3 en terra fluent de mel e de let. Yo  no pujaré ab tu, car aquest poble és de  
Ex 33,3  servitut, per ço que per ventura  no destrovís tu en la via. 4 E ohí lo  
Ex 33,4 paraula mala aquesta, e ploràran, e  no mès nengú son preu sobra ells. 5 E dix  
Ex 33,12  manes que yo amèn aquest poble, e  no’m fas a saber quals anviaràs ab mi. E  
Ex 33,20 plaurà. 20 E altra veguada dix: –Tu  no pots veure la mia faç, car no pot veura 
Ex 33,20  –Tu no pots veure la mia faç, car  no pot veura a mi home que visque. 21  
Ex 33,23  darera de mi, mes la mia faç tu  no pots veura. 34,Tit Capítol XXXIII 1 E  
Ex 34,3  en sobiranesa del munt. 3 E nangú  no puig ab tu [*], ne ovelles ne bous no  
Ex 34,3  puig ab tu [*], ne ovelles ne bous  no pastúran en aquell munt. 4 E tellà II  
Ex 34,10  tots faré senyals que null temps  no fóran vists sobre la terra ne en  
Ex 34,12  ab los habitadors de aquella terra  no faces amistances, car ells són a tu en  
Ex 34,14 lurs ares e lurs ymatges [*]. 14 »E  no vulles adorar déu strany. Nostre Senyor 
Ex 34,20  l’assa reembràs per ovelles, e si  no darà lo preu per aquell, serà ocís. Lo  
Ex 34,20 primer nat de tos fills reembràs, e  no aperràs devant mi buyt. 21 »VI dies  
Ex 34,24  tu e axamplaré ton terme, nengú  no anvajarà la tua terra, e tu, pugant,  
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Ex 34,28  nostre Senyor XL dies e XL nits, e  no menjà pa ne no bech aygua, e scriví en  
Ex 34,28 XL dies e XL nits, e no menjà pa ne  no bech aygua, e scriví en les taulles les 
Ex 34,29  tania II taules del testimoni, e  no sabia que resplandent fos la sua cara  
Ex 36,5  e diguéran: –Més ofer lo poble que  no’ns és nesesari. 6 E dix Moysèn que  
Ex 36,6  per la host que ni hom ni fembra  no oferís pus al santuari. E axí fou sasat 
Ex 36,6  al santuari. E axí fou sasat que  no ofaríran pus a lla obra, 7 [*]. 8 E  
Ex 38,7 per portar l’altar. E aquest altar  no era sòlit, ans era comcavat, de taules, 
Ex 39,19  de l’hossen, axí que lo hossen  no’s podia moura. E fou fet axí com menà  
Ex 39,21  e havia orlla entorn per ço que  no se esquinçàs. 22-24 [*] 25-27 [*] 28  
Ex 40,33 de nostre Senyor omplí aquell. 33 E  no podia intrar Moysèn en la tenda de la  
Lv 1,17  on solen gitar les cenres. 17 E  no destrovirà les ales de aquell, ne no  
Lv 1,17  destrovirà les ales de aquell, ne  no ançatarà ne ab ferre pertirà aquella; e 
Lv 2,11  Senyor sien meys de levat, axí que  no hy haja res [*] ni de mel en so que  
Lv 2,13  per sicrificar, salaràs ab sal, ne  no aportaràs al fermament del teu Déu del  
Lv 2,13  teu sacrifici que en tota oferta  no ofires sal. 14 »Si en altra manera  
Lv 3,17  Ne grex ne sanch de tot en tot  no menjarets, e lo grex que és antorn del  
Lv 4,2  que’l Senyor ha manat que  no fàsan farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo  
Lv 5,1  oyí o hu viu o hy fou consent, si  no ho denunciarà portarà la sua iniquitat. 
Lv 5,2  2 »Ànima que tocarà alguna cosa  no neda, sia que sia morta [*] per si  
Lv 5,7  per ell lo sacerdot [*]. »7 E si  no porà ofarir bestiar, ofira II tortres o 
Lv 5,11  de aquell serà perdonat. 11 »E si  no basta son poder de ofarir II tortres o  
Lv 5,11 ephí, ço és, I sester, de cèmola, e  no meta en aquella oli, ne ensens ni n’hi 
Lv 5,15 paccat I moltó net del folch, e qui  no ho porà fer, II sicles sagons lo pes  
Lv 5,18  paccat. Lo qual ador per ell, car  no sabent ho féu, e serà perdonat [*] 19  
Lv 6,13  lo foch perdurable que null temps  no deu defalir [*]. 14-18 [*] 19 Perlà  
Lv 6,23  sarà consumit de foch, e nangú  no manuch de aquell. 24 Parlà nostre  
Lv 6,30  tenda del tabernacle del testimoni  no sia mengat, mes en foch sia cremat.  
Lv 7,15  carn del qual ells menjaran [*], e  no romangua d’éls nanguna cosa entrò al  
Lv 7,18  rebujada serà sa oferta e  no profitarà a l’ofirent, que mejorment  
Lv 7,19  en nanguna cosa que sia inmunde  no sia menjada, mas sia cremada a foch, e  
Lv 7,23  e de les oveles e de les cabres  no menjarets; 24 lo sèu de lles bèsties  
Lv 8,33  33 [*] de la porta del tabernacle  no axirets VII dies, entrò al dia que sia  
Lv 10,6 a Ytamar, fills d’ell, e dix: –Vós  no tonrets vostres caps ne squinçarets  
Lv 10,6  vestadures per ço que per ventura  no muyrats, per ço que sobra tota la  
Lv 10,6  per ço que sobra tota la coŀleció  no isqua indigneció. Los vostres frares e  
Lv 10,7  cremament que cremà Déu; 7 mas vós  no axirets fora del tabernacle; en altra  
Lv 10,9  vi és qui pot anbriagar; per què  no beuràs tu [*] com entreràs en lo  
Lv 10,10  esiència de triar entre sant e  no sant, e entre sutse e munde. 11 [*] 12  
Lv 10,17  fills de Aron. Dix: 17 –Per què  no mengàs lo sacrefici fet per peccat en  
Lv 10,18  per aquella a nostre Senyor. 18 E  no fo aduyta lla sanch de aquell a lla  
Lv 11,4  ramugarà e haurà ungla, mas  no serà fesa, axí com lo camel e de  
Lv 11,4 fesa, axí com lo camel e de altres,  no menjarets de aquelles, e entre les  
Lv 11,5  5 »E lo conill, que remugue e  no ha la ungle feça, és no nèdeu. 6 »E la  
Lv 11,5  remugue e no ha la ungle feça, és  no nèdeu. 6 »E la lebra atrasí [*]. 7 [*]  
Lv 11,8 8 »[*] e llurs calabrines mortoïnes  no toquets, car no són nèdeas a vós. 9  
Lv 11,8  mortoïnes no toquets, car  no són nèdeas a vós. 9 »Aquests [*] que’s 
Lv 11,10 en stanys, menjarets. 10 Aquell qui  no haurà ales ne scata, [*] en les ayguas  
Lv 11,11  a vós; 11 [*] les lurs carns  no menjarets ne lur mortehina [*]. 12 Tots 
Lv 11,12  mortehina [*]. 12 Tots aquells que  no han ale ne scata en les ayguas són  
Lv 11,13  13 »E aquestes són de les aves que  no davets menjar, squivadores són a vós:  
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Lv 11,24  de aquellas, serà ensutzat e  no serà nèdeu entrò al vespra. 25 E si  
Lv 11,25  leverà los seus vestiments e serà  no nèdeu tro al sol post. 26-28 [*] 29 »E  
Lv 11,31  e cocodilus; 31 tots aquests són  no nèdeus, [*] tro al vespra. 32 »E qui  
Lv 11,34  serà gitada aygua demunt ells serà  no nèdeu [*]. 35-37 [*] 38 E si  
Lv 11,44  vós [*]. 42-43 [*] 44 [*] E  no ensutzets les vostres ànimes en totes  
Lv 11,47  les diferències del mon e lo  no mon, que sapiats què devets menjar e  
Lv 12,2  sament, si infentarà mascle serà  no neda per VII dies, entorn los dies del  
Lv 12,4  sua purificació per XXXIII dies, e  no toch nanguna cosa santa ne entra en lo  
Lv 12,5  5 »E si infanterà fembra, serà  no nèdea per II setmanes, entorn lo  
Lv 12,8  perteres, mascla e fembra. 8 E si  no sarà son poder que puga ofarir [*],  
Lv 13,5  VII dia, e si veurà que lla lepra  no serà cresquda ni mudada, tengue’l  
Lv 13,6  e si serà scolorida la lebra e  no crexerà en la conna, munderà él, cor  
Lv 13,28  28 e si starà blanqua en son loch,  no asats clara, de cremament és, e per  
Lv 13,32 lo dia VII jutja’l, e si veurà que  no sia sclatada e los cabells seran en lur 
Lv 13,46  46 per tostemps, cor labrós és e  no nèdeu; e aquest habitarrà tot sol fora  
Lv 13,53  de foch. 53 E si veurà que ella  no serà sclatada, 54 man que sien levades, 
Lv 13,54  54 man que sien levades, e si  no’n pot anar, lepra és, e tengua aquells 
Lv 13,55 55 E con veurà la fas de aquell que  no sia mudada ni revesa, ni lepra  
Lv 13,55 ni lepra sclatada, mundada és, e si  no és axí inmunde és: la sua vestimenta  
Lv 13,58  la lepra, sia cremada, 58 e si  no hy aparan, [*] serà munda. 59 »Aquesta  
Lv 14,32 »Açò és lo sacrifici del lebrós qui  no pot haver totes coses en son  
Lv 14,36  serà en aquella, per ço que tota  no sia feyta inmunda de la cosa que en la  
Lv 15,2  qui soferà flux de esperma serà  no nèdeu. 3 E levors sia jutgat aquest  
Lv 15,5  e ell, levat ab aygua, serà  no nèdeu tro al vespra. 6 E si siurà alà  
Lv 15,6  e ell, levat en aygua, serà  no nèdeu entrò al vespra. 7-8 [*] 9 E  
Lv 15,18 jagut levar-s’ha ab aygua e serà  no nèdea entrò al vespra. 19 »E fembra que 
Lv 15,20  20 E tothom qui tocharà ella serà  no nèdeu entrò al vespra; 21 e lo loch [*] 
Lv 15,22  e ell, levat ab aygua, serà  no nèdeu entrò al vespra. 23 E tot vexell  
Lv 15,24  temps de lla sanch mestrual, serà  no nèdeu per VII dies, e en tots los lochs 
Lv 15,25  molts dies soferà flux de sanch,  no en lo temps de les mèstrues, mas aprés  
Lv 15,25  mèstrues, mas aprés lo temps, serà  no nèdea quax axí com en lo temps de les  
Lv 15,31  que’s guàrdan de legesa e que  no múyran en lurs legesses com ansutzaran  
Lv 16,2  e dix: –Parla a Aron ton frare que  no entra null temps en lo santuari que és  
Lv 16,2  que cobra la arqua, per ço que  no muyra, car yo aparaguí sobra la cuberta 
Lv 16,29  aflegirets vostres ànimas; nangú  no faça obra, axí lo nadiu com lo strany  
Lv 17,4  o fora la alberguada, 4 e  no hu oferà a la porta del tabernacle per  
Lv 17,7  al Senyor. 7 E d’aquí avant  no degòllan nangunes presentalles de totes 
Lv 17,9  oferrà holocaust o sacrifici 9 e  no hu aportarà a la porta del tabernacle  
Lv 17,12 fills d’Israell: Tota ànima de vós  no mengerà sanch, ni encara los stranys  
Lv 17,14  d’Israell: La sanch de tota carn  no manjareu, car l’ànima de tota carn en  
Lv 17,16  orde serà fet nèdeu, 16 lo qual si  no leverà ses vestadures e lo cors,  
Lv 18,3 la terra de Agipta on haveu habitat  no fareu; segons la costuma de la regió de 
Lv 18,3  a la qual yo dech metre vosaltres,  no obrareu, ne en les costumes de aquells  
Lv 18,3  ne en les costumes de aquells  no caminareu. 4 Fareu los meus juýs e los  
Lv 18,6 6 »Nangun hom a la proÿsma de sanch  no s’acosterà perquè amostra la lagesa d’ 
Lv 18,7 de ton para ne la lagesa de ta mara  no descobriràs, car mara tua és. No  
Lv 18,8 »La lagesa de la muller de ton pare  no descobriràs, car lagesa de ton para és. 
Lv 18,9  casa o defora casa és engendrada,  no la descobriràs. 10 »La legesa de la  
Lv 18,10  [*] o néta de part de ta filla  no la descobriràs, car vergonya tua és. 11 
Lv 18,13  vergonya de la germana de ta mare  no la descobriràs, car carn de te mara és. 
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Lv 18,14  de ton oncle german de ton para  no la descobriràs, [*] sa muller, car  
Lv 18,15  tua és. 15 »La vergonya de ta nora  no la descobriràs, car muller és de ton  
Lv 18,16  16 »E [*] la muller de ton germà  no la manifestaràs, car vergonya és de ton 
Lv 18,17  germana de ta muller e de sa filla  no la descobriràs; la filla de son fill ni 
Lv 18,17 de son fill ni la filla de sa filla  no pendràs perquè descobres les sues  
Lv 18,23  és. 23 »Ab nanguna bèstia  no pertisiparàs ne t’anleguiràs ab ella.  
Lv 18,23  ne t’anleguiràs ab ella. La dona  no’s sotmetrà a nangun animal ne’s  
Lv 18,26  les mies costumes e juýs e leys, e  no fareu nengunes de aquestes  
Lv 18,28  que a vosaltres en senblant manera  no vomite [*], con he vomitat la gent que  
Lv 18,30  qui foren devant vosaltres, e  no siats enpoluats en negunes de aquelles  
Lv 19,4  a les ýdolles, ne déu de fozina  no fareu. Yo són lo Senyor Déu vostro. 5  
Lv 19,9  sagaràs los blats de la tua terra,  no sagaràs fins a lla terra ne les spigues 
Lv 19,9  lla terra ne les spigues romanents  no coliràs, 10 ne en la tua vinya los  
Lv 19,10 vinya los raÿms ne los grans caents  no les agusteràs, mas als pobles e  
Lv 19,19  leys conserva. Les tues bèsties  no faràs pertisipar ab animals d’altra  
Lv 19,19  altra condició o natura, e lo camp  no’l sembreràs de diverses levors. La  
Lv 19,19  vestedura [*] II fills [*] texida  no la vestiràs. 20 »L’homa si dormirà ab  
Lv 19,20 encara que sia noble emperò ab preu  no remuda ni donada a libertat, seran  
Lv 19,20 a libertat, seran batuts abdossos e  no morran, car no fon francha. 21 E per lo 
Lv 19,20  batuts abdossos e no morran, car  no fon francha. 21 E per lo seu delicta  
Lv 19,23  brótan seran inmundes a vosaltres,  no menjareu d’aquells. 24 En lo quart any 
Lv 20,4 [*] 4 [*] lo pobla de lla terra fer  no hu volrà, menyspresant la mia senyoria, 
Lv 20,4  donat de la sament sua a Maloch e  no’l volrà matar, 5 posaré la mia cara  
Lv 20,13  feminill, cadascú ha fet coses que  no són de perllar: de mort muyra; la sanch 
Lv 20,19  tua tia de part de para ni de mara  no descobriràs. Qui açò ferà la difamació  
Lv 20,21  la muller de son germà farà cosa  no deguda, car la vergonya de son frare ha 
Lv 20,22  per tal que a vosaltres la terra  no us vomita en la qual sou intrats e  
Lv 20,25  de lla inmunda e l’ocel nèdeu del  no nèdeu, perquè no potluau les vostres  
Lv 20,25  l’ocel nèdeu del no nèdeu, perquè  no potluau les vostres ànimes en la bèstia 
Lv 21,3  germà 3 o germana verge la quall  no és a marit ajustada; 4 e ab lo príncep  
Lv 21,4  4 e ab lo príncep de la tera  no s’ensutzerà. 5 No’s reuran lo cap ni  
Lv 21,6  6 Sants seran al Senyor Déu seu, e  no poluyran lo seu nom, car los perfums  
Lv 21,7 seran. 7 »De loch sutsa ni desonest  no pendran muller, ne aquella que rebujada 
Lv 21,10  de santes vestadures, lo seu cap  no’s descobrirà ne les vestadures no  
Lv 21,10  no’s descobrirà ne les vestadures  no esquincerà, 11 [*] 12 [*]. Yo són lo  
Lv 21,14  rebujada ne sutza ne publicha  no la pendrà, sinó infanta de son poble.  
Lv 21,17  per companyas que haurà màcula,  no presenta pa al seu Déu 18 ni s’acost  
Lv 21,21  de la sament de Aron secerdot  no s’acosta a presentar víctima al  
Lv 21,23  és la hora que dintra lo vel  no entre ne s’acost a la ara, car màcula  
Lv 21,23  a la ara, car màcula ha e ansutzar  no deu lo santuari meu. Yo són lo Senyor  
Lv 22,2  coses que són santificades [*], e  no ansútzan lo nom dels santificats a mi  
Lv 22,4 lebrós o malalt per flux de sament,  no menjarà de aquelles coses que  
Lv 22,6  6 serà inmunde fins al vespra e  no manjarà de lles coses que sintificades  
Lv 22,8 és. 8 Caygut mort ni pres de bèstia  no menjarà [*]. Yo són lo Senyor. 9  
Lv 22,9 9 »Guardaran los meus manaments que  no sotmètan a peccat perquè no múyran en  
Lv 22,9  que no sotmètan a peccat perquè  no múyran en lo santuari com l’hauran  
Lv 22,15  a vosaltres. 10-14 [*] 15 »E  no ansutzeràs les coses santificades dels  
Lv 22,16  al Senyor, 16 car per ventura  no sostènguan la malvestat de son paccat  
Lv 22,20  o de cabres; 20 si màcula haurà,  no la preséntan ni serà exceptable. 21  
Lv 22,21  que acceptabla sia; nenguna màcula  no serà en ell. 22 Si serà orb, si haurà  



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

534 
 

Lv 22,22  si haurà [*] clapes o ronya [*],  no preséntan aquell al Senyor ni cramaran  
Lv 22,24  vostra terra açò en nanguna manera  no façats. 25 De la mà de l’stranyer no  
Lv 22,25  façats. 25 De la mà de l’stranyer  no presentau pans al Déu vostre ni nanguna 
Lv 22,25  nanguna cosa que donar volrà  no li pendreu. 26 Perlà nostre Senyor a  
Lv 22,28 Senyor; 28 e aquella vacha o ovella  no serà sacrificade en un dia ab los seus  
Lv 22,30 aquell dia menjareu aquellas coses;  no romendrà nanguna cosa en lo matí del  
Lv 23,3 e serà anomenat sant. Nanguna faena  no fareu en ell. Disapte del Senyor és en  
Lv 23,7  [*]. 7 [*] nanguna obra de servici  no fareu [*] 8 [*]. 9 E parlà lo Senyor a  
Lv 23,14  part de un [*]. 14 »Pa ni farina  no menjareu de les messes fins que lla  
Lv 23,22  les messes de vostra terra,  no les saguareu fins a terra, ni les  
Lv 23,22  a terra, ni les spigues romanents  no les colireu; als pobres e als palagrins 
Lv 23,35 e molt sant. Nanguna obra de servey  no fareu en ell, 36 e per VII dies  
Lv 23,36  ajustança; nanguna obra de servici  no fareu en aquell. 37 »Aquestes són les  
Lv 25,5 [*] los raÿms de lles tues promeyes  no’ls culliràs, car any de repòs de lla  
Lv 25,11  és jubileu [*], 11 [*]. E lo L any  no cenbrereu ne culireu voluntàriament en  
Lv 25,11  e les promícies de lles veremes  no culireu 12 per la santificació de l’  
Lv 25,20  què menjareu en lo VII any, si  no sembrereu ne collireu vostres fruyts,  
Lv 25,23  les velles. 23 »La terra de cert  no’s vendrà a tostemps, car mia és, e  
Lv 25,30  la dins lo temps de I any. 30 E si  no la haurà ramuda en l’any, serà girada  
Lv 25,30 succeïdors per a tostemps, e rembra  no’s porà en lo temps del jubileu. 31 E  
Lv 25,31  E si en la villa serà la casa que  no ha muralla, per dret de camps serà  
Lv 25,31  serà vanuda, car si abans raamuda  no serà, en lo jubileu retornarà a son  
Lv 25,33  sa pòdan rembra. 33 Si reemudes  no seran en lo jubileu, tornaran a lurs  
Lv 25,34  34 e les villes fora ciutat d’éls  no les vendran, car posació per tostemps  
Lv 25,36  e palagrí e viurà ab tu, 36  no prengues usura d’él [*]. Tem lo teu  
Lv 25,37  [*] ni sobresabundàncias de fruyts  no resebràs, 38 car yo són lo Senyor Déu  
Lv 25,39  pobresa [*] vendrà a tu ton frare,  no’l destrenyaràs de servitut axí com als 
Lv 25,46 los vostres frares fills de Israell  no’ls destrenguau per potència. 47 »Si’s 
Lv 25,54  devant tu. 54 E si per açò  no’s porà rembra, en l’any jubileu axirà 
Lv 26,6  en vostres encontrades, dormireu e  no serà qui us despert, relevaré males  
Lv 26,6  relevaré males bèsties e coltell  no pesarà vostres límites, 7 perseguireu  
Lv 26,15  de Agipta [*]. 14 »[*] 15 e si  no servarets les mies leys e los meus juýs 
Lv 26,15 leys e los meus juýs avilanareu que  no feçau les coses que menades són per mi  
Lv 26,17  qui us han en oy, e fugireu nangú  no persaguint a vosaltres. 18 »E si axí no 
Lv 26,18  a vosaltres. 18 »E si axí  no obayreu a mi, anadiré-hy les  
Lv 26,20  vostra treball serà en va,  no jerminarà la terra ni los arbres no  
Lv 26,20 no jerminarà la terra ni los arbres  no daran fruyts. 21 »[*] 22 e faré vanir  
Lv 26,27  27 »E si encara per aquestes coses  no m’oyrets e caminareu contra mi, 28 jo  
Lv 26,35  de sa soladat, per tant com  no ha reposat en los vostres disaptes  
Lv 26,36  si fugían a espasa. Cauran nangú  no persaguint-los 37 e decauran cascú  
Lv 26,37  vosaltres als anamichs contrestar  no porà. 38 Perireu entre les gens, e la  
Lv 26,39 La quall cosa si de aquests nenguns  no romendran, entresequar-s’han en lurs 
Lv 26,44  en la terra batalívol, totalment  no’ls meyspresaré ne axí poch no’ls  
Lv 26,44  no’ls meyspresaré ne axí poch  no’ls avoriré perquè de tot sían  
Ex 3,5  ell respòs: –Ací són. 5 Dix a ell:  –No t’ecosta ací. Descalsa’t lo  
Ex 4,1  IIII 1 E respòs Moysès e dix:  –No creuran a mi ne oyran la mia veu, e  
Ex 4,1  a mi ne oyran la mia veu, e diran:  “No aperech a tu nostre Senyor.” 2 Dix Déu 
Ex 4,11  o qui ha ratut lo veure al sech?  No hu he fet yo? 12 Ara vé, e yo seré en  
Ex 5,2  la sue veu e que yo lex lo poble?  No conech nostre Senyor, ni Israell no  
Ex 8,26  en aquesta terra. 26 Dix Moysès:  –No’s pot axí fer †menys de totes les  
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Ex 10,7  que sacrifícan al Senyor lur Déu.  ¿No veus que Agipta és consumada? 8 E  
Ex 10,11  dupte, ne per què pansats mal? 11  No serà fet axí, mas anats tans hòmens com 
Ex 12,9 ab foch, [*] ab latuges agrestes. 9  No menjarets d’él que sia cru ne cuyt en  
Ex 13,22 los mostràs la via cascun temps. 22  No’s partia d’éls, de dia la colona de  
Ex 14,12  que’ns tragueses de Agipta? 12  ¿No’s aquesta la peraula que nós te díem  
Ex 14,13  desert. 13 E dix Moysèn al poble:  –No us tamats, e stats e vajats les  
Ex 18,17  e la lig de aquell. 17 Dix Jetró:  –No és bona la cosa que tu fas, 18 e en va 
Ex 19,23  sien ferits. 23 Dix Moysèn a Déu:  –No porà nangú pujar al munt de Sinaý, car 
Ex 20,3  de Agipta, de casa de servitut. 3  »No sia a tu altra déu sinó mi, 4 ne no  
Ex 20,5  desús ne en la terra dejús [*]. 5  »No adorreràs ne suplicaràs ells ne los  
Ex 20,7  mi e guàrdan los meus menaments. 7  »No pendràs lo nom del Senyor teu en va  
Ex 20,13 nostra Senyor ton Déu dóne a tu. 13  »No auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15 »No  
Ex 20,14  Déu dóne a tu. 13 »No auciuràs. 14  »No fornicaràs. 15 »No furtaràs. 16 »No  
Ex 20,15 »No auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15  »No furtaràs. 16 »No levaràs fals  
Ex 20,16 »No fornicaràs. 15 »No furtaràs. 16  »No levaràs fals testimoni contra ton  
Ex 20,17  testimoni contra ton proïsma. 17  »No cobejaràs la casa de ton proïsma. No  
Ex 20,17  cobejaràs la casa de ton proïsma.  No desigeràs la muller de aquel, ni son  
Ex 20,19  –Parle tu ab Déu, e oyr-t’hem.  No parla Déu ab nós per ço que no muyram.  
Ex 20,20  no muyram. 20 Dix Moysèn al poble:  –No us temats, car Déu vench per ço que  
Ex 20,23  que del cel he perlat ab vós. 23  No farets déus d’aur ni d’argent, 24 ço  
Ex 22,20 sacrifici al diabla, sia destrovit.  No deu haver sacrifici sinó Déu. 21-27 [*] 
Ex 22,28 sacrifici sinó Déu. 21-27 [*] 28  »No diràs mal de Déu ne no malayràs lo  
Ex 23,1  als cans. 23,Tit Capítol XXII 1  »No sostendràs veu de monsonaguer, ne  
Ex 23,2  un malvat digues fals testimoni. 2  No saguiràs companya an fer mal, ne en juý 
Ex 23,8  yo són contrari dells malvats. 8  No pendràs dons, car axórban los savis e  
Ex 23,9 fan torse la peraula dells justs. 9  »No faças trists los pelegrins, [*] en  
Ex 23,18  teu devant lo Senyor ton Déu. 18  »No degoleràs sobra lo levat la sanch de  
Ex 23,18 lo levat la sanch de mon sacrifici.  No romendrà lo grex de la mia festa entrò  
Ex 23,19  en la casa dell Senyor ton Déu.  »No cogues cabrit ab la let de sa mara. 20 
Ex 23,24  als quals yo contrestaré. 24  No adoreràs los déus de aquells, ne colràs 
Ex 23,26  leu la iniquitat de mig de tu. 26  No serà exellada ne axorquada en la tue  
Ex 23,29  daré en ta servitut. 28 [*] 29  »No gitaré ells devant la tua cara en un  
Ex 23,32  e gitaré aquells devant vós. 32  No faràs ab ells nangun fermament, ne ab  
Ex 23,33  fermament, ne ab lurs déus. 33  No habitaran en la tua terra, per ço que  
Ex 27,8  lats de l’altar per portar ell. 8  No soldat, mas va e vach de dintra feràs  
Ex 30,9  en les vostres generacions. 9  No posarets sobra aquell timiama que haja  
Ex 32,18 oig en la posada. 18 Moysès respòs:  –No és veu de resposta de fortesa, e  
Ex 32,22 ell tan gran peccat? 22 Ell respòs:  –No s’iresqua lo senyor meu. Tu coneys bé 
Ex 34,15  nom d’ell és Déu sacrificador. 15  No tallaràs fermament ab nangun de  
Ex 34,25  ton Déu III veguades en l’any. 25  »No degollaràs sobre levat sanch de ton  
Ex 34,26  en la casa del Senyor ton Déu.  »No cogues cabrit ab let de sa mara. 27  
Ex 35,3  que ferà en ell obra, muyra. 3  No ancendràs foch en tots los vostros  
Lv 18,7  no descobriràs, car mara tua és.  No descobriràs la sua lagesa. 8 »La lagesa 
Lv 18,24  ab ell, car leig peccat és. 24  »No siats poluats ab totes aquestes coses  
Lv 18,30  30 »Guardau los meus manaments.  No vulau fer so que féran aquells qui  
Lv 19,4  Yo són lo Senyor Déu vostra. 4  »No us vullau girar a les ýdolles, ne déu  
Lv 19,11  Yo són lo Senyor Déu vostre. 11  »No fareu furt. No mantireu ne decebreu  
Lv 19,11  Déu vostre. 11 »No fareu furt.  No mantireu ne decebreu vostre proÿsma. 12 
Lv 19,12  ne decebreu vostre proÿsma. 12  No perjureràs en lo meu nom ne poluyràs lo 
Lv 19,13  lo nom dell Senyor ton Déu. 13  »No feràs traÿció ne malesa a ton proÿsma  
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Lv 19,13  ne malesa a ton proÿsma [*].  No romandrà lo treball de ton logater fins 
Lv 19,14  de ton logater fins al matí. 14  No malayràs lo sort ni poseràs, devant lo  
Lv 19,15  lo Déu teu. Yo són lo Senyor. 15  »No [*] jutjaràs injustament. No meyspreus 
Lv 19,15  15 »No [*] jutjaràs injustament.  No meyspreus la persona del pobra ni  
Lv 19,16  ni honras la faç del rich [*]. 16  No seràs faedor de crims ne portador de  
Lv 19,35  Déu vostre. 26-34 [*] 35  »No vullau fer alguna cosa malvada en juý, 
Lv 20,23  sou intrats e deveu habitar. 23  No vullau caminar en les costumes de les  
Lv 21,1  fills de Aron e direts a ells:  »No s’ansutza lo sacerdot en les morts de 
Lv 21,5  de la tera no s’ensutzerà. 5  No’s reuran lo cap ni la barba ne feran  
Lv 21,15  sinó infanta de son poble. 15  No mescla la generació de son linatge [*], 
Lv 22,32 e feu aquells. Yo són lo Senyor. 32  No ensutzeu lo nom sant meu, perquè sia  
Lv 25,17  pocecions. 14-16 [*] 17  No vullau aflegir vostres proïsmes, e tema 
Lv 25,53  serví ab lo loguer ne rebretran.  No aflegiràs a ell forçadament devant tu.  
Lv 26,1  lo Senyor Déu vostre. Capítol XXVI  No fareu a vosaltres ýdola ni dolediç ni  
Ex 39,8 a Moysèn. 8 E féu l’hossen de obra  noble axí com lo ephot, de aur, blau e de  
Lv 19,20  que sia sclava, encara que sia  noble emperò ab preu no remuda ni donada a 
Lv 6,12  sobra la ara de l’altar, lo qual  nodresqua lo sacerdot metén en ell lenya  
Ex 2,9  de Farahó: –Prin aquest infant e  nodrex-lo’m, e yo logar-te-n’he.  
Lv 11,9 nèdeas a vós. 9 »Aquests [*] que’s  nodrèxan a vós en ayguas e són legudes a  
Ex 2,9  -te-n’he. Pres-lo la mara e  nodrí l’infant [*]. E dix la filla de  
Ex 2,7 una fembra de lles hebrees que puga  nodrir a tu aquest infant. 8 Ella li dix:  
Ex 1,15  –de les qualls la una havia  nom Siphorà, e l’altra, Puà–, 16 manant a 
Ex 2,10  en loch de fill. E ella apellà lo  nom de aquel Moysèn dient: «De l’aygua l’ 
Ex 3,13  a vós”; e si dien: “Com és lo  nom d’equell?”, què diré a ells? 14 Dix  
Ex 3,15 de Jacob, dient: Aquest és a mi mon  nom enpertostemps, aquest és lo meu  
Ex 5,23  Farahó per ço que perlàs en lo teu  nom, has opromut lo teu poble e no l’has  
Ex 6,3  en Déu totpoderós, e en lo meu  nom Adonay, lo qual fiu saber a ells, 4 e  
Ex 9,16  e que sia recomptat lo meu  nom en tota la terra. 17 ¿E encara retens  
Ex 15,3  és axí com hom combatador, e son  nom és Totpoderós. 4 Car les caretas de  
Ex 16,31  31 E apellà la casa de Israell lo  nom d’aquell magna, per ço com era  
Ex 17,7  «És Déu ab nós o no?», apellà lo  nom de aquell loch «Temptament e barala  
Ex 17,15  Adifichà Moysèn altar, e apellà lo  nom de Déu «En mon axalçament», dient 16  
Ex 18,4  terra aliena», 4 e l’altra havia  nom Aliètzar, dix: «Déu de mon para, tu  
Ex 20,7  meus menaments. 7 »No pendràs lo  nom del Senyor teu en va [*]. 8 »Remenbra  
Ex 23,21  culpas com peccarets, e és lo meu  nom en aquell. 22 Car si ohiràs la veu d’ 
Ex 30,13  13 Açò darà cascú que pasarà al  nom: mig sicle sagons la masura del  
Ex 31,2  a Moysèn: 2 –Vet que yo apelle per  nom Besechel, lo fill de Urí, nét de Hur,  
Ex 33,7 -lo defora la posada, e apellà lo  nom de aquell «tabernacle de la  
Ex 33,15-17  mi, e tu matex he conagut per  nom. 18 E ell dix: –Mostra a mi la tua  
Ex 33,19  mostraré tot bé a tu, e apalaré lo  nom de nostre Senyor devant tu, e yo hauré 
Ex 34,14  Nostre Senyor és celós, e lo  nom d’ell és Déu sacrificador. 15 No  
Ex 35,30  que nostre Senyor ha apallat lo  nom de Balehel, fill de Urí, nét de Hur,  
Ex 39,14  és, dels XII trips, cascú per son  nom. 15 E feren sobre lo hosen cadenes d’ 
Lv 19,12 proÿsma. 12 No perjureràs en lo meu  nom ne poluyràs lo nom dell Senyor ton  
Lv 19,12  en lo meu nom ne poluyràs lo  nom dell Senyor ton Déu. 13 »No feràs  
Lv 21,6  Déu seu, e no poluyran lo seu  nom, car los perfums del Senyor e los pans 
Lv 21,9  ab mal acta e haurà mal trectat lo  nom de son Déu, ab flames serà cremada. 10 
Lv 22,2  santificades [*], e no ansútzan lo  nom dels santificats a mi que ells  
Lv 22,32 Yo són lo Senyor. 32 No ensutzeu lo  nom sant meu, perquè sia santifichat enmig 
Lv 24,11 hom d’Israell, 11 e com blasmàs lo  nom del Senyor e malaýs ell, amanat fon a  
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Lv 24,16  son peccat, 16 e qui blestomarà lo  nom de nostre Senyor, de mort muyra [*];  
Ex 12,4  casas. 4 E si algú serà manor en  nombra que no puga haver anyell, prengua  
Ex 16,16  un almut per cascun cap; sagons lo  nombra de les vostres ànimes que habítan  
Ex 38,25 ofert de aquells que trespasàran en  nombra de XX anys [*], DCIIIMªDL pesos. 26 
Lv 15,13  manera de pasió era ensutzat,  nombrarà aprés VII dies de la sua  
Lv 15,28  »E si seserà lo flux de la sanch,  nombrarà VII dies de la sua purificació,  
Ex 38,21  del tabernacle del testimoni, que  nombrats són sagons los manaments de  
Ex 5,18  a vós, e retets segons costuma lo  nombre de lles regoles 19 [*] per cascun  
Ex 10,14  terra de Egipte, e foren [*] sens  nombre [*], 15 [*]. E fou manjada tota la  
Ex 23,26  en la tue terra, e compliré lo  nombre de tos dies. 27 »E la mia terror  
Ex 30,12  dells fills d’Israell entorn lur  nombre, deran cascun preu per les sues  
Lv 25,52  poch, serà comta ab ell segons lo  nombre dels anys, retrà lo restant dels  
Ex 12,4  és prop de la sua casa, segons los  nombres de lles ànimes que sían sufacients 
Lv 24,11  malaýs ell, amanat fon a Moysès. E  nomenà’s la mara d’él Salomich filla de  
Ex 1,1  Capítol primer 1 Aquests són los  noms dels fills de Israell qui venguéran  
Ex 28,9  ço és, entallaràs en eles los  noms dels fills de Israell, 10 VI noms en  
Ex 28,10  noms dels fills de Israell, 10 VI  noms en la una pedra e VI en l’altra,  
Ex 28,11  [*] entallaràs en les pedras los  noms dels fills d’Israell; aquestes  
Ex 28,12 fils d’Israell; e portarà Aron los  noms de aquells devant nostre Senyor, e  
Ex 28,29  depertèscan. 29 E portarà Aron los  noms dels fills d’Israell en lo hossen  
Ex 39,6  e en elles éran antalats [*] los  noms dels fills d’Israell, 7 e posà  
Ex 39,14  entretelladas, on éran escrits los  noms dels fills d’Israell, ço és, dels  
Lv 18,15  tua és. 15 »La vergonya de ta  nora no la descobriràs, car muller és de  
Lv 20,12  [*] 12 »Si algú dormirà ab sa  nora, cadescú muyra, car gran peccat ha  
Ex 2,19 19 Ellas diguéran: –Un home agepcià  nos ha defençat de mà dels pastors, e  
Ex 5,16  –Palla no’ns és donada e la obra  nos és manada fer. Som batuts injustament, 
Ex 13,14  tu respondràs a ells: “En mà fort  nos tragué nostre Seyor de terra de  
Ex 34,9  és de dura servitut, e tolràs- nos les nostres iniquitats e nostres  
Ex 34,9  e nostres peccats, e poceiràs- nos. 10 E respòs nostre Senyor: –Yo faré  
Ex 1,9 –Veus que lo poble d’Israell és ab  nós, e és molt fort. 10 Vanits e sapiam  
Ex 1,10  masa, e que escomoguésan contra  nós e·ns fésan gera, e que se anadísan ab  
Ex 1,19  matexas ho saben fer axí bé com  nós, e abans que nós venguam ja han fet  
Ex 1,19  fer axí bé com nós, e abans que  nós venguam ja han fet elles. 20 E féu Déu 
Ex 2,14  t’ha fet príncep ne jutge sobre  nós? ¿Donchs, vols-ma tu auciura axí com 
Ex 2,19  de mà dels pastors, e encara poà a  nós aygua e abeurà nostres ovelles. 20 E  
Ex 2,20  -lo per ço que manuch lo pa ab  nós. 21 E apallàran-lo. E jurà Moysès  
Ex 3,18  Senyor, Déu dels hebreus, apellà a  nós, e irem per via de III dies per lo  
Ex 5,3 diguéran: –Lo rey de Israell apellà  nós per ço que anem la via de III dies per 
Ex 5,3  e que per venture no sdevengua a  nós en pastalència e en morteldat. 4 E dix 
Ex 5,21  mès coltell en sa mà per auciura  nós. 22 E retornà Moysèn a nostre Senyor e 
Ex 8,27  Déu nostro axí com ha manat a  nós. 28 E dix Farahó: –Jo lexaré vós per  
Ex 10,7  serfs de Farahó: –Per què sofarim  nós açò? Lexem anar los hòmens per ço que  
Ex 10,26  E tot nostre bastiar se n’irà ab  nós, axí que no hy romandrà d’ells una  
Ex 10,26  a sarvir al Senyor Déu nostro, car  nós no sabem què davem sacreficar fins  
Ex 14,5  què’lls lexàrem que no servesca a  nós? 6 E mès-sa en carera, e pres tot lo 
Ex 14,11  sapulcras en Agipta? ¿Per ço som  nós amanats en lo desert, per morir? Per  
Ex 14,12  12 ¿No’s aquesta la peraula que  nós te díem en Agipta dient: “Pertex-ta  
Ex 14,12  en Agipta dient: “Pertex-ta de  nós per so que serviscam los agepcians”?  
Ex 14,25  car Déu sa conbat per ells contra  nós. 26 Dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà  
Ex 16,3  en sadolament. Per què has menats  nós en aquest desert, per ço que aucies  
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Ex 16,7  marmurament contra lo Senyor. E  nós, ¿qui som, que mermurats contra nós? 8 
Ex 16,7 nós, ¿qui som, que mermurats contra  nós? 8 Dix Moysèn: –Nostre Senyor derà a  
Ex 16,8  contra ell, [*] car no és contra  nós lo [*] mermurament mes contra’ll  
Ex 17,3 e [*] diguéran: –Per què faïst axir  nós de Agipte, per ço que [*] morísem de  
Ex 17,7 com temptaren Déu dient: «És Déu ab  nós o no?», apellà lo nom de aquell loch  
Ex 20,19  e oyr-t’hem. No parla Déu ab  nós per ço que no muyram. 20 Dix Moysèn al 
Ex 32,1  Aron. Diguéran: –Leve’t e fé a  nós déus que vàjan devant nós, car aquell  
Ex 32,1 ’t e fé a nós déus que vàjan devant  nós, car aquell home, Moysèn, que’ns  
Ex 32,23  a mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a  nós déus qui’ns guían, car Moysèn, que  
Ex 34,9  tu, prech-ta que entres ara ab  nós, car aquest poble és de dura servitut, 
Ex 8,27  al Senyor nostro [*]. 27  Nós irem per lo desert andadura de III  
Ex 24,8  que fermà nostro Senyor ab  nosaltres sobra totes aquestes peraulles.  
Ex 2,23  e cridàran. E lur crit muntà a  nostra Senyor. 24 E oyí Déu lur  
Ex 4,21  de Déu en la mà. 21 E dix a ell  nostra Senyor: –Com te’n retorneràs en  
Ex 4,31  E crech lo poble, e conaguéran que  nostra Senyor los havia vesitats, als  
Ex 8,1  a Farahó e digues a ell: “Açò diu  nostra Senyor: Lexa anar lo meu poble  
Ex 10,13  Moysès sobra la terra de Agipta e  nostra Senyor tramès vent bufant tro  
Ex 10,20  les fins de Agipte. 20 E anduraý  nostra Senyor lo cor de Farahó, e no’n  
Ex 11,3  aÿnes d’aur e d’argent, 3 car  nostra Senyor darà la sua gràcia al seu  
Ex 12,29 E fonch fet en la miga nit que farí  nostra Senyor tots los primers nats de  
Ex 12,36 vaxells d’argent e d’aur. 36 Donà  nostra Senyor gràcia al seu poble devant  
Ex 13,17  com Farahó hagués jaquit lo poble,  nostra Senyor no’ls manà per la carera  
Ex 14,8  a obs de lla host. 8 E anduraý  nostra Senyor lo cor de Farahó, rey de  
Ex 15,21 pertanya a cascuna, dient: Cantem a  nostra Senyor tot gloriós e engranaït,  
Ex 16,10 lo desert, e veus que lla glòria de  nostra Senyor aparech en nuu. 11 E perlà  
Ex 16,16  Aquesta és la peraula la qual manà  nostra Senyor: Culla de açò cascú tant com 
Ex 20,12  longuament sobra la terra la qual  nostra Senyor ton Déu dóne a tu. 13 »No  
Ex 24,4  totes les universas peraules de  nostra Senyor. E levà’s matí e adificà  
Ex 24,7  diguéran: –Tot so que ha perlat  nostra Senyor farem, e serem obadients. 8  
Ex 28,38 tostemps en lo seu front per ço que  nostra Senyor sa tengua per peguat d’él.  
Ex 30,10  generacions. Sant dels sants és a  nostra Senyor. 11 E perlà nostre Senyor a  
Ex 32,11 faré a tu en gent gran. 11 E preguà  nostra Senyor Moysèn: –Per què, Senyor, sa 
Ex 32,16  cascuna part 16 e fetes de obra de  nostra Senyor; eren scrites de la mà de  
Ex 33,1  33,Tit Capítol XXXII 1 E parlà  nostra Senyor a Moysèn dient: –Vé, devala  
Ex 35,29  què fésan la obra que havia manada  nostra Senyor per mà de Moysèn [*]. 30 [*] 
Ex 39,7 dels fills d’Israell, axí com manà  nostra Senyor a Moysèn. 8 E féu l’hossen  
Lv 1,13  e açò és molt suau odor a  nostra Senyor. 14 »E si feran sacrificació 
Lv 7,5 sobra l’altar, car asò és perfum a  nostra Senyor [*]. 6 Tots los mascles dell 
Lv 8,26  dell pa alís que era devant  nostra Senyor; pa menys de levat e una  
Lv 11,1  11,Tit Capítol XI 1 E parlà  nostra Senyor a Moysèn e Aron: 2 –Digues  
Lv 18,1  18,Tit Capítol XVIII 1 E parlà  nostra Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als 
Ex 15,3  de mon para, e yo axalçaré ell. 3  Nostra Senyor és axí com hom combatador,  
Ex 1,17  -la. 17 E les fembres taméran  nostre Senyor e no faéran lo manament d’  
Ex 3,2  en lo munt de Déu, en Horep. 2 E  nostre Senyor aparech a ell en flama de  
Ex 4,1  mia veu, e diran: “No aperech a tu  nostre Senyor.” 2 Dix Déu a ell: –Què’s  
Ex 4,3 mà tua? E ell respòs: –Verge. 3 Dix  nostre Senyor: –Gita-la en terra. Ell le 
Ex 4,6  e Jacob. 6 Dix-li altra veguada  nostre Senyor: –Mit ta mà en ton si. E com 
Ex 4,14 Senyor, que hy trametas altri. 14 E  nostre Senyor iresch-sa ab Moysèn e dix: 
Ex 4,24  camí e fos l’alberguada, corech  nostre Senyor e volch a ell auciure. 25 E  
Ex 5,1  Farahó, e diguéran-li: –Açò diu  nostre Senyor, Déu de Israell: “Lexa anar  
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Ex 5,2  e que yo lex lo poble? No conech  nostre Senyor, ni Israell no lexaré. 3 E  
Ex 5,3  per lo desert e que sacrificham al  nostre Déu e Senyor, e que per venture no  
Ex 5,22  auciura nós. 22 E retornà Moysèn a  nostre Senyor e dix: –Senyor, per què has  
Ex 6,2  ells de lla terra sua. 2 E perlà  nostre Senyor a Moysèn dient: –Yo só lo  
Ex 6,12  sua. 12 E respòs Moysès devant  nostre Senyor: –Vet que los fills d’  
Ex 6,28 Aron 28 en lo dia que perllà a ells  nostre Senyor en terra de Agipta. Capítol  
Ex 7,17 volgut oyr. 17 E per ço vet què diu  nostre Senyor: En açò antenas que yo són  
Ex 7,25  25 E fóran complits VII dies que  nostre Senyor ferí lo flum. 8,Tit Capítol  
Ex 8,12  e Aron de Farahó. Apellà Moysèn  nostre Senyor [*]. 13 E féu nostro Senyor  
Ex 8,29  –Yo axiré devant tu, e adoraré  nostre Senyor que tolgue les mosques a  
Ex 8,29 leys anar lo poble per sacrificar a  nostre Senyor. 30 Axí Moysèn devant nostre 
Ex 8,30 nostre Senyor. 30 Axí Moysèn devant  nostre Senyor e adorà’l, 31 lo qual féu  
Ex 9,1  e parla a ell e dix: “Açò diu  nostre Senyor Déu dels habreus: Lexa anar  
Ex 9,5  als fills de Israell. 5 E ordonà  nostre Senyor lo temps dient: –Demà farà  
Ex 9,23  e descoriments de lamps [*]. Ploch  nostre Senyor pedra sobra la terra de  
Ex 9,28 e mon poble som malvats. 28 Pregats  nostre Senyor que cessa los trons a lla  
Ex 9,29 de lla ciutat, estendré la mia mà a  nostre Senyor e saceran tots los trons e  
Ex 9,30  tu ne tos serfs no tembreu encara  nostre Senyor. 31 L’ordi e lo li fóran  
Ex 9,35 poble d’Israell, axí com havia dit  nostre Senyor [*]. 10,Tit Capítol Xª 1 E  
Ex 10,9 e ab nostres infants irem, e ab tot  nostre bastiar e ab tot nostre arnès, car  
Ex 10,9  e ab tot nostre bastiar e ab tot  nostre arnès, car gran festa és de nostre  
Ex 10,9  nostre arnès, car gran festa és de  nostre Senyor. 10 [*] –[*] Com lexaré anar 
Ex 10,11  com vós vullats, e sacraficats a  nostre Senyor, car açò demenats vosaltres. 
Ex 10,17  peccat aquesta veguada, e preguats  nostre Senyor vostre que leu de mi aquesta 
Ex 10,18  Exí Moysèn devant Farahó e preguà  nostre Senyor, 19 que féu bufar de  
Ex 10,21  anar los fills d’Iraell. 21 E dix  nostre Senyor: –Sten la tua mà, Moysèn,  
Ex 10,26  al Senyor Déu nostro? 26 E tot  nostre bastiar se n’irà ab nós, axí que  
Ex 10,27  loch siam aparaguts. 27 Enduraý  nostre Senyor lo cor de Farahó, e no volch 
Ex 11,4  tot lo pobble. 4 E dix: –Açò diu  nostre Senyor: “En la miga nit entraré en  
Ex 11,10  Farahó, axí com són scrits, e  nostre Senyor anduraý lo cor de Farahó,  
Ex 12,41  matex dia exí tota la host de  nostre Senyor de lla terra de Agipta. 42  
Ex 12,51  51 e’n aquell metex dia amenà  nostre Senyor los fills d’Iraell de terra 
Ex 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 E perlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Santifica 
Ex 13,8  e diràs: “Aquest és lo dia que féu  nostre Senyor a mi com tragué de Agipta.”  
Ex 13,9  tots vulls, per ço que lla lig de  nostre Senyor sia tostemps en la tua  
Ex 13,9  boqua, car ab fort mà tragué a tu  nostre Senyor de Agipta. 10 Per la quall  
Ex 13,11  d’any en any. 11 »E com ta metrà  nostre Senyor en la terra dels cananeus,  
Ex 13,12  aquells que òbran vullva a  nostre Senyor e tots aquells qui són  
Ex 13,14  a ells: “En mà fort nos tragué  nostre Seyor de terra de Agipta, de casa  
Ex 13,15  e no’ns volia lexar anar, e  nostre Senyor ocís tots los primers nats  
Ex 14,10  e taméran-sa fort. Cridàran a  nostre Senyor. 11 Diguéran a Moysèn: –Per  
Ex 14,13  e stats e vajats les meravelles de  nostre Senyor que’lls farà vuy, car  
Ex 14,14  aquí avant no’ls veurets, 14 car  nostre Senyor sa combetrà per vós. E per  
Ex 14,30  a destra e a sinestra. 30 Deliurà  nostre Senyor en aquel dia Israell de la  
Ex 14,31  contra aquells. Tamé lo poble  nostre Senyor [*]. 15,Tit Capítol XV 1  
Ex 15,1  los fills d’Israell aquest cant a  nostre Senyor, e diguéran: Cantem a nostre 
Ex 15,1 nostre Senyor, e diguéran: Cantem a  nostre Senyor, car gloriosament és  
Ex 15,2 mia fortalesa e la mia lehor és en  nostre Senyor. Ell és fet a mi en salut.  
Ex 16,3 –Més amàram éser morts per la mà de  nostre Senyor en la terra de Agipta, on  
Ex 16,7  7 e al matí vauràs la glòria de  nostre Senyor, car ell oyí lo vostro  
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Ex 16,25  aquell vuy, cor disapta és de  nostre Senyor; per amor de açò no  
Ex 16,26  dia ne colits; lo VII és repòs de  nostre Senyor, e per amor de ço no  
Ex 16,33  en un almut, e stoge’ll devant  nostre Senyor per stojar a les vostres  
Ex 18,1  de Moysèn, tot ço que havia fet  nostre Senyor a Moysèn e a Ysraell poble  
Ex 18,10  Israell [*], 10 e dix: –Beneÿt sia  nostre Senyor qui’ns ha desliurats de les 
Ex 18,11 11 Ara conech que gran és lo Senyor  nostre sobre tots los déus [*]. 12 E ofarí 
Ex 18,12  ço que menjàsan pa ab ell devant  nostre Senyor. 13 E l’altra dia saÿa  
Ex 19,3  ragió del munt. 3 E Moysèn pujà a  nostre Senyor, e Déu apellà Moysèn del  
Ex 19,8  ensemps: –Tot ço que ha perlat  nostre Senyor farem. E com retornàs Mosèn  
Ex 21,5 vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo am  nostre senyor e ma muller e mos fills, e  
Ex 24,3  a [*] veu: –Totes les peraules que  nostre Senyor ha perlades farem. 4 E  
Ex 24,11  dells fills de Israell. E véran  nostre Senyor, e menjàran e baguéran. 12  
Ex 24,12  e menjàran e baguéran. 12 Dix  nostre Senyor a Moysèn: –Puja a mi en lo  
Ex 24,16  munt, 16 e habità en la glòria de  nostre Senyor sobra Sinaý. E cobrí ell la  
Ex 25,1  25,Tit Capítol XXIIII 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als 
Ex 28,12  Aron los noms de aquells devant  nostre Senyor, e sobra cascuna spatla per  
Ex 28,30  lo pits d’Aron com entrerà devant  nostre Senyor; e portarà Aron los juýs  
Ex 28,30 ffills de Israell en lo pits devant  nostre Senyor tostemps. 31 »E feràs la  
Ex 28,35  e axirà en lo santuari devant  nostre Senyor, e no morrà. 36 »E feràs una 
Ex 28,36  la obra del solament sant de  nostre Senyor. 37 E liguaràs aquella ab  
Ex 29,11  11 E degoleràs aquell devant  nostre Senyor, prop la porta del  
Ex 29,24  santificaràs aquells alsant devant  nostre Senyor, 25 [*] car oferta d’ell  
Ex 29,26 e santificaràs aquell alsant devant  nostre Senyor, e serà en la tua part. 27  
Ex 29,28  de aquells que oféran a  nostre Senyor. 29 »E les vestadures santes 
Ex 29,42  de suavitat, 42 car sacrifici és a  nostre Senyor, oferta perdurable en les  
Ex 29,42  tabernacle del testament, devant  nostre Senyor, on ara sabs lo loch on yo  
Ex 30,8  de timiama per tostemps devant  nostre Senyor en les vostres generacions.  
Ex 30,11  és a nostra Senyor. 11 E perlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 12 –Quant  
Ex 30,12  cascun preu per les sues ànimes a  nostre Senyor, e no serà plagua en ells  
Ex 30,13  e†, miga part del sicle oferan a  nostre Senyor. 14 E tots aquells que  
Ex 30,14  XX anys amunt donerà lo preu tot a  nostre Senyor. 15 Lo rich no muntiplicarà  
Ex 30,16  per ço que sia covinença devant  nostre Senyor a perdonar sobre vostres  
Ex 30,17  sobre vostres ànimes. 17 E perlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu feràs 
Ex 30,20  ço que ofíran en aquell timiama a  nostre Senyor, 21 per ço que per ventura  
Ex 31,1  pobles. 31,Tit Capítol XXX 1 E dix  nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet que yo  
Ex 31,12  que yo man a tu faran. 12 E perlà  nostre Senyor a Moysèn; dix-li: 13  
Ex 31,15  que és disapta, és repòs sant a  nostre Senyor. Tot hom qui farà obra en  
Ex 31,18  VII sessà de la sua obra.” 18 Donà  nostre Senyor an lo munt de Sinaý a  
Ex 32,7  e levàran-sa a jugar. 7 Parlà  nostre Senyor a Moysèn e dix: –Vé e  
Ex 32,9  de Agipta. 9 E altra veguada dix  nostre Senyor a Moysèn: –Yo veg que aquest 
Ex 32,12  agepcians: “Per mal trasch ells de  nostre poder, per auciura ells en les  
Ex 32,14  del cel [*].” 14 E aconortà’s  nostre Senyor, e no féu lo mal que havia  
Ex 32,16  Senyor; eren scrites de la mà de  nostre Senyor. 17 Oyí Josuè lo brogit dell 
Ex 32,26  alberguada. Dix: –Si nangú és de  nostre Senyor, vengue a mi. E ajustàran- 
Ex 32,29  –Consacrets les vostres mans vuy a  nostre Senyor, cascú de vós en vostres  
Ex 32,30  peccàs de gran peccat. Yo pujaré a  nostre Senyor e per vantura veuré si poré  
Ex 32,31  peccats. 31 E retornà Moysès a  nostre Senyor. Dix: –Senyor, prech-ta  
Ex 32,33 de ton libre [*]. 33 Al qual respòs  nostre Senyor: –Qui pacarà a mi, yo’l  
Ex 32,35  aquest peccat en ells. 35 E farí  nostre Senyor lo poble per rahó del vadell 
Ex 33,5  nengú son preu sobra ells. 5 E dix  nostre Senyor a Moysèn: –Parla als fills  
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Ex 33,12 tabernacles. 11 [*] 12 Dix Moysèn a  nostre Senyor: –Tu manes que yo amèn  
Ex 33,14  poble e aquesta gent. 14 E dix  nostre Senyor: –La mia fas irà devant tu,  
Ex 33,19  a mi la tua glòria. 19 Respòs  nostre Senyor: –Yo mostraré tot bé a tu, e 
Ex 33,19  tot bé a tu, e apalaré lo nom de  nostre Senyor devant tu, e yo hauré mercè  
Ex 34,4  de Sinayí, axí com li havia menat  nostre Senyor, e portà ab si les taulles.  
Ex 34,5  ab si les taulles. 5 Com devellàs  nostre Senyor per la nuu, stech Moysèn ab  
Ex 34,10  e poceiràs-nos. 10 E respòs  nostre Senyor: –Yo faré fermament, e  
Ex 34,24  e tu, pugant, apara’t devant  nostre Senyor ton Déu III veguades en l’  
Ex 34,27  cabrit ab let de sa mara. 27 Dix  nostre Senyor a Moysèn: –Scriu a tu  
Ex 34,28  e ab Israell. 28 Astech Moysèn ab  nostre Senyor XL dies e XL nits, e no  
Ex 34,29  ço com en companya havia perlat ab  nostre Senyor. 30 E com lo véran Aron e  
Ex 34,34  la sua cara. 34 E com perlava ab  nostre Senyor, ell lo’s levava, e com  
Ex 35,1  –Aquestes són les coses que mana  nostre Senyor que façats: 2 “VI dies  
Ex 35,2 sarà a vós sant, disapta e repòs de  nostre Senyor, e aquell que ferà en ell  
Ex 35,4  –Aquesta és la peraulla que manà  nostre Senyor dient: 5 “Triats de vós les  
Ex 35,10  que sia savi, vengua e faça ço que  nostre Senyor ha menat, 11 ço és a saber,  
Ex 35,21  voluntat e devote les promísies a  nostre Senyor, a fer so que era obs al  
Ex 35,30  los fills d’Israell: –Veus que  nostre Senyor ha apallat lo nom de  
Ex 36,1  lo santuari fos nacesari, axí com  nostre Senyor manà fer. 2 E com apellàs  
Ex 39,1  en lo santuari, axí com manà  nostre Senyor a Moysèn. 2 E féu lo ephot  
Ex 39,5  collors, axí com havia manat  nostre Senyor a Moysèn. 6 E aparallà II  
Ex 39,19 moura. E fou fet axí com menà a ell  nostre Senyor. 20 E féran una gonella  
Ex 39,28  [*] 25-27 [*] 28 [*] axí com manà  nostre Senyor a Moysèn. 29 E féran una  
Ex 39,29  scrivíran en ella la obra del sant  nostre Senyor. 30 Strangué ella ab fill  
Ex 39,30 fill blau ab lo mitra, axí com manà  nostre Senyor a Moysèn. 31 E fou acabada  
Ex 39,31  d’Israell tot ço que havia menat  nostre Senyor a Moysèn. 32 E adugéran el  
Ex 39,42  sos fills. 42 Car tot ço que manà  nostre Senyor a Moysèn axí ho féran los  
Ex 39,43  acabadas axí com havia manat a ell  nostre Senyor. 40,Tit Capítol XXXIXª 1  
Ex 40,1  40,Tit Capítol XXXIXª 1 Parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –En lo  
Ex 40,23  les lantes en lur orde, axí com  nostre Senyor ordonà. 24 E posà l’altar  
Ex 40,30  e pujàran a l’altar, axí com manà  nostre Senyor. 31 E fou dreçat lo palau  
Ex 40,32  del testimoni, e la glòria de  nostre Senyor omplí aquell. 33 E no podia  
Ex 40,36  aquell metex loch. 36 E la nuu de  nostre Senyor cobria lo tabernacle de  
Lv 1,1  1 E apellà Moysèn e perlà a ell  nostre Senyor del tebernacle del testimoni 
Lv 1,2  »Home que oferrà de vosaltres a  nostre Senyor, de lles bèsties, dels bous  
Lv 1,3  per ço que plàcia ell devant  nostre Senyor; 4 e posarà la mà sobra lo  
Lv 1,5  5 E degoleran lo vadell devant  nostre Senyor, e ofariran los fills de  
Lv 1,9  holocaust, car açò és suau odor a  nostre Senyor. 10 »E si de lles ovelles és 
Lv 1,11 de l’altar que reguarda [*] devant  nostre Senyor, e los fills de Aron gítan  
Lv 1,17  holocaust e oferena de suau odor a  nostre Senyor. 2,Tit Capítol II 1 »Ànima  
Lv 2,1  II 1 »Ànima com aporta sacrifici a  nostre Senyor, sèmolla serà la sua oferta, 
Lv 2,2  e és sacrifici de plasent odor a  nostre Senyor. 3 E ço que romandrà del  
Lv 2,3  sant dels sants de les ofertes de  nostre Senyor. 4 »E com portaran sacrifici 
Lv 2,8 de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a  nostre Senyor e liurar-ho-has en les  
Lv 2,9  l’altar, en odor de suavitat a  nostre Senyor. 10 E qualquequal cosa  
Lv 2,10  sants dels sants de les ofertes de  nostre Senyor. 11 »Totes les ofertes que  
Lv 2,11  les ofertes que seran ofertes a  nostre Senyor sien meys de levat, axí que  
Lv 2,11 ni de mel en so que sacrificarets a  nostre Senyor. 12 Les premícies tan  
Lv 2,14  les tues promícies de tos fruyts a  nostre Senyor, de les spigues encara  
Lv 2,14  e axí oferàs les tues promícies a  nostre Senyor. 15 Scamparàs demunt oli e  
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Lv 2,15  posaràs damunt, car oferta de  nostre Senyor és; 16 de les quals coses de 
Lv 3,1 sia fembra, ofira lo pus net devant  nostre Senyor, 2 e pos la mà sobra’l cap  
Lv 3,3  del pasificament en oferta a  nostre Senyor, lo grex de la tella e tot  
Lv 3,7  ell. 7 »E si oferan anyell devant  nostre Senyor, 8 pòsan la mà sobra’l [*]  
Lv 3,9 degolladura del pasificament devant  nostre Senyor [*], 10 [*] e tot lo grex de 
Lv 3,11 han sobra lo foch, e feran oferta a  nostre Senyor. 12 »E si serà cabra la lur  
Lv 3,12  la lur oferta [*] oferan aquella a  nostre Senyor, 13 pos la sua mà sobra lo  
Lv 4,13  so que és contra lo menament de  nostre Senyor, 14 e puxes entendrà son  
Lv 4,15 Israell [*] lo cap de aquell devant  nostre Senyor, e com lo vadell serà  
Lv 4,15  com lo vadell serà degollat devant  nostre Senyor, 16 e lo prevera untat  
Lv 4,27  ço és, que fasa qualqua cosa que  nostre Senyor vet en la lig e puys que se  
Lv 4,35  cremat sobra l’altar en ensens a  nostre Senyor, e prech per aquell e per  
Lv 5,7  ofira II tortres o II coloms a  nostre Senyor, un per lo peccat e l’altra 
Lv 5,17  e ferà una de les coses que  nostre Senyor veda en la lig, e entrendà  
Lv 6,1  perdonat [*] 19 [*]. 6,Tit  1 Dix  nostre Senyor a Moysèn: 2 –Ànima qui  
Lv 6,19  defalir [*]. 14-18 [*] 19 Perlà  nostre Senyor a Moysèn e dix: 20 –Aquesta  
Lv 6,21  calent en odor de suavitat a  nostre Senyor. 22 E tota la oferta serà  
Lv 6,24 nangú no manuch de aquell. 24 Parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla a  
Lv 7,14  quals oferràs un per premícies a  nostre Senyor, e serà dels sacerdots que  
Lv 7,22  telants del seu poble. 22 E perlà  nostre [*] a Moysèn dient: 23 –Parla als  
Lv 8,1 Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Prin Aron 
Lv 8,9  axí com havia manat a ell  nostre Senyor. 10 E aportà a ell untament  
Lv 8,28  oferta en odor suau de sacrifici a  nostre Senyor. 29 E pres lo pits, e alçà  
Lv 9,2  munde e net, e ofir aquells devant  nostre Senyor. 3 E diràs alls fills d’  
Lv 9,6  –Aquesta és la peraula que manà  nostre Senyor: farets e aparà a vós la  
Lv 9,23  lo pobble. E aparech la glòria de  nostre Senyor a tota la multitut. 24 E  
Lv 9,24  E com lo poble viu açò, loàran  nostre Senyor e gitàran-sa sobre lurs  
Lv 10,1  e foch strany ofarien devant  nostre Senyor [*]. 2 E isqué foch de  
Lv 10,2  Senyor [*]. 2 E isqué foch de  nostre Senyor e cremà a ells, e foren  
Lv 10,3  a Aron: –Açò és açò que parlà  nostre Senyor: Yo seré santificat en  
Lv 10,12 sacrefici que romàs de la oferta de  nostre Senyor e menjats aquell sens levat  
Lv 10,17  e que preguets per aquella a  nostre Senyor. 18 E no fo aduyta lla sanch 
Lv 16,30  de tots vostres peccats: devant  nostre Senyor serets mundats. 31 Lo  
Lv 16,33  al tabernacle del testimoni de  nostre Senyor e encara a l’altar e als  
Lv 20,1 Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Aquestes  
Lv 22,26 donar volrà no li pendreu. 26 Perlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou o  
Lv 23,1  23,Tit Capítol XXIII 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als 
Lv 24,1  24,Tit Capítol XXIIIIº 1 E parlà  nostre Senyor [*]: 2 –[*] als fills d’  
Lv 24,16  16 e qui blestomarà lo nom de  nostre Senyor, de mort muyra [*]; vulles  
Ex 16,8 mermurats contra nós? 8 Dix Moysèn:  –Nostre Senyor derà a vós en lo vespra  
Ex 34,14  14 »E no vulles adorar déu strany.  Nostre Senyor és celós, e lo nom d’ell és 
Ex 2,19  e encara poà a nós aygua e abeurà  nostres ovelles. 20 E ell los dix: –On és  
Ex 10,9  Déu vostro [*]. 9 Dix Moysès: –Ab  nostres mullers e ab nostres infants irem, 
Ex 10,9  Moysès: –Ab nostres mullers e ab  nostres infants irem, e ab tot nostre  
Ex 10,25  [*]. 25 Dix Moysès: –¿Tu deràs en  nostres sacrificis holocausts que ofiram  
Ex 34,9  dura servitut, e tolràs-nos les  nostres iniquitats e nostres peccats, e  
Ex 34,9  -nos les nostres iniquitats e  nostres peccats, e poceiràs-nos. 10 E  
Ex 2,22 Ètzer dient: «Lo Déu de mon para és  nostro ajudador e desliurà a mi de la mà  
Ex 2,25  ab Ysach e ab Jacob, 25 e reguardà  nostro Senyor los fills de Israell e  
Ex 3,18  ço que sacreficem lo Senyor, Déu  nostro.” 19 Mes yo sé que no lexarà a vós  
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Ex 4,22  22 E diràs açò a ell: “Açò diu  nostro Senyor: Mon fill primer nat  
Ex 5,8  dient: “Anem, sacraficem al  nostro Déu!” 9 Sían obrant e opromuts,  
Ex 5,21  Faraó, 21 e diguéran a ells: –Veja  nostro Senyor e jutja so que vosaltras  
Ex 8,10  nangú no és axí com lo Senyor, Déu  nostro, 11 e pertir-s’han les granotes  
Ex 8,13  Moysèn nostre Senyor [*]. 13 E féu  nostro Senyor segons la peraula de Moysèn, 
Ex 8,26  adoraren e sicrificaren al Senyor  nostro [*]. 27 Nós irem per lo desert  
Ex 8,27  Aquí sacrificarem al Senyor Déu  nostro axí com ha manat a nós. 28 E dix  
Ex 9,5  Senyor lo temps dient: –Demà farà  nostro Senyor aquesta cosa en terra. 6 E  
Ex 9,6  aquesta cosa en terra. 6 E féu  nostro Senyor la cosa aquesta en l’altra  
Ex 9,13  Faraó, e digues a ell: “Açò diu  nostro Senyor [*]: Lexa anar lo meu pobla  
Ex 9,23  stès Moysès la verge vers lo cel e  nostro Senyor donà trons e pedruscada e  
Ex 9,27  e dix a ells: –Yo he peccat ara, e  nostro Senyor és just, e yo e mon poble  
Ex 9,33  [*] e stès ses mans vers lo cel a  nostro Senyor, e cessàran los trons e la  
Ex 10,3  Farahó, e diguéran a ell: –Açò diu  nostro Senyor, [*] dells habreus: “Entrò a 
Ex 10,25 holocausts que ofiram al Senyor Déu  nostro? 26 E tot nostre bastiar se n’irà  
Ex 10,26  necesàrias a sarvir al Senyor Déu  nostro, car nós no sabem què davem  
Ex 11,7  sàpian [*] quants miracles depertí  nostro Senyor entre als agepcians e los  
Ex 11,9  molt irat devant Farahó. E dix  nostro Senyor a Moysèn: –Ferehó no us  
Ex 12,25 E com entreràs en la terra la quall  nostro Senyor és donador a vós, axí com ha 
Ex 12,42  42 Nit és aquesta observadora a  nostro Senyor, car adux a ells de la terra 
Ex 13,5  mes nou de la spiga, 5 e us matrà  nostro Senyor en la terra dels cananeus e  
Ex 13,15  E per amor d’açò yo sacrifich a  nostro Senyor tot lo mascle que obre  
Ex 14,24  fou venguda la vigília del matí,  nostro Senyor reguardà la posada dells  
Ex 15,25  –Què beurem? 25 Aquell apellà  nostro Senyor, e ell mostrà a ell un fust; 
Ex 16,6  de Ysraell: –Al vespra sabrets que  nostro Senyor trasch-vos de terra de  
Ex 18,8 camí, e com havia a ells desliurats  nostro Senyor. 9 Fon molt alegre Jetró per 
Ex 19,18  Sinayí fumava per ço que devellava  nostro Senyor sobra ell ab foch, e pujava  
Ex 24,1  XXIII 1 E a Moysès dix: –Puga a  nostro Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú e  
Ex 24,8 és la sanch del fermament que fermà  nostro Senyor ab nosaltres sobra totes  
Ex 24,17  17 Era la spècia de la glòria de  nostro Senyor quax foch cremant en la  
Ex 40,27  holocaust e sacrificis, axí com  nostro Senyor Déu havia manat. 28 E mès lo 
Lv 7,38  peceficables, 38 les quals mès  nostro Senyor a Moysès en lo munt de  
Lv 8,5  e dix: –Aquesta és la peraulla que  nostro Senyor manà fer. 6 E mantinent  
Ex 1,10  fésan gera, e que se anadísan ab  nostros anamichs, e que·ns gitàsan de lla  
Ex 1,8 E levà’s en le terra de Egipte rey  nou, lo qual no conexia Josep. 9 Dix a son 
Ex 13,4  pa levat. 4 Vuy axirets ab mes  nou de la spiga, 5 e us matrà nostro  
Ex 25,33  l’altra; 33 III poms a manera de  nou en la una cama, e pom e flor ensemps  
Ex 25,34  haura IIII poms a manera de  nous, e haurà en ells poms e flor, 35 e  
Ex 37,19 en cascun canó III poms a manera de  nous, ab flors ensemps e ab liris; e ab l’ 
Ex 37,19  havia atrasí III poms a manera de  nous, ab flors ensemps ab liris; aquesta  
Ex 35,35  e en li, texín e faent tota obra  nova que atrobava. 36,Tit Capítol XXXV 1  
Lv 25,22  any; entrò a tant que les coses  novelles nàsquan, menjareu les velles. 23  
Lv 26,10  de les velles [*], sobravinent les  novelles, lensar-les-heu. 11 Posaré lo 
Ex 1,10  e que escomoguésan contra nós e ·ns fésan gera, e que se anadísan ab  
Ex 1,10  anadísan ab nostros anamichs, e que ·ns gitàsan de lla terra e que hy antràsan 
Ex 5,16  contra vostres serfs? 16 Palla no  ·ns és donade e som batuts. E diguéran a  
Ex 5,16  E diguéran a Faraó: –Palla no  ·ns és donada e la obra nos és manada fer. 
Ex 13,15  15 car Farahó era anduraÿt e no  ·ns volia lexar anar, e nostre Senyor ocís 
Ex 14,11  Per què has volgut fer açò, que  ·ns tragueses de Agipta? 12 ¿No’s aquesta 
Ex 18,10  dix: –Beneÿt sia nostre Senyor qui  ·ns ha desliurats de les mans de Faraó e  
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Ex 32,1  nós, car aquell home, Moysèn, que  ·ns tragué de terra de Agipta, no sabem  
Ex 32,23 e diguéran a mi: “Fé a nós déus qui  ·ns guían, car Moysèn, que’ns adux de  
Ex 32,23 déus qui’ns guían, car Moysèn, que  ·ns adux de terra de Agipta, no sabem què  
Ex 36,5 diguéran: –Més ofer lo poble que no  ·ns és nesesari. 6 E dix Moysèn que fésan  
Ex 2,12 deçà e dellà, e viu que no hy havia  null hom, [*] aucís lo egepcià e ameguà’l 
Ex 14,13  aquests agepcians que ara vaets,  null temps d’aquí avant no’ls veurets,  
Ex 25,15  bares en los sercles o anells, e  null temps no los trauràs d’ells. 16 E  
Ex 34,10  e devant tots faré senyals que  null temps no fóran vists sobre la terra  
Ex 34,12  e als gebuseus. 12 E guarda’t que  null temps ab los habitadors de aquella  
Lv 6,13 13 Aquest és lo foch perdurable que  null temps no deu defalir [*]. 14-18 [*]  
Lv 16,2  a Aron ton frare que no entra  null temps en lo santuari que és de dintra 
Ex 21,10  altra, servesca a la macipa ses  núpcies e sos vastiments, e no li nech lo  
Ex 13,21  la via, de dia en una colomna de  nuu e de nits en una colomna de foch, per  
Ex 13,22  d’éls, de dia la colona de la  nuu ne la colona del foch de nit, devant  
Ex 14,19  ab ells agualment una colona de  nuu [*]; 20 stech entre le posade dells  
Ex 14,20  e los agepcians, scuradat erra la  nuu tenebrosa [*]. 21 E com Moysès stenés  
Ex 14,24  agepcians en colona de foch e en  nuu, destroví la posada dells agepcians,  
Ex 16,10  glòria de nostra Senyor aparech en  nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo 
Ex 19,9  ara vendré a tu en una caliga de  nuu per ço que m’oja perlar lo poble ab  
Ex 24,15  15 E com pujàs Moysèn, cobrí’l la  nuu del munt, 16 e habità en la glòria de  
Ex 24,16  Senyor sobra Sinaý. E cobrí ell la  nuu per VI dies, e en lo VIIª dia cridà  
Ex 24,16  dia cridà Moysèn d’enmig de la  nuu. 17 Era la spècia de la glòria de  
Ex 24,18  18 E entrà Moysèn enmig de lla  nuu e pujà en lo munt, e stech aquí XL  
Ex 32,25  per la qual cosa ell lo costituí  nuu entre los stranys, (per ço com ell hi  
Ex 33,9  develava una colona de una  nuu e stava a la porta del tabernacle, e  
Ex 33,10  servidors, e dèyan que colona de  nuu stava devant lo tabernacle. E stàvan  
Ex 34,5 5 Com devellàs nostre Senyor per la  nuu, stech Moysèn ab ell [*] 6 [*] dix:  
Ex 40,32  coses fóran complides, 32 la  nuu cobrí lo tabernacla del testimoni, e  
Ex 40,33 en la tenda de la amistança, car la  nuu la cobria [*]. 34 E com la nuu sa  
Ex 40,34  la nuu la cobria [*]. 34 E com la  nuu sa levava del tabernacle, movían-sa  
Ex 40,35 en lurs mogudes; 35 e si pengava la  nuu, stàvan-ça en aquell metex loch. 36  
Ex 40,36 -ça en aquell metex loch. 36 E la  nuu de nostre Senyor cobria lo tabernacle  
Lv 13,45  depertida e irà ab lo cap  nuu, e la vestadura que portarà serà  
Lv 16,2  la cuberta e açò se féu en una  nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a lla  
Ex 4,25  los peus de aquell e dix: «Tu est  nuvi de sanch a mi.» 26 E lexà aquell pus  
Ex 4,26  26 E lexà aquell pus que hach dit  «nuvi de sanch a mi», per circuncisió. 27  
Ex 4,11 ell: –Qui féu la boqua de ll’home,  o qui ha fabregat lo sort o lo mut, o qui  
Ex 4,11 ll’home, o qui ha fabregat lo sort  o lo mut, o qui ha ratut lo veure al sech? 
Ex 4,11 o qui ha fabregat lo sort o lo mut,  o qui ha ratut lo veure al sech? No hu he  
Ex 16,4  yo’ls asaig si algú irà en ma ley  o no. 5 E en lo die VI colían-na II  
Ex 17,7 temptaren Déu dient: «És Déu ab nós  o no?», apellà lo nom de aquell loch  
Ex 21,4 darà a ell muller e infantarà fills  o filles, la muller e sos infants seran  
Ex 21,15  que muyra. 15 »E qui farà son para  o sa mara, de mort muyra. 16 »E qui  
Ex 21,18  a ll’altra proïsma seu ab pedra  o ab puny, e aquell no serà mort mes caurà 
Ex 21,20  sostangut. 20 »E qui ferà son serf  o sa serventa ab verge e morà sots sa mà,  
Ex 21,21  crim; 21 mas si sobraviurà un dia  o II, no serà tangut a pena, car la moneda 
Ex 21,26  »E com ell farà l’ull de son serf  o de sa serventa e destrovirà ells, los  
Ex 21,28  franchs. 28 »E si bou ferrà hom  o fembra ab lo corn e moran, sia alepidat  
Ex 21,29  lo bou haurà costumat de farir hir  o ara haurà III dies, e son senyor ho  
Ex 21,29  ligat e’nclòs, e ell auciurà homa  o fembra, lo bou sia alepidat; e son  
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Ex 21,30  sia donada per la ànima de aquell,  o qualqua cosa que sia presa. 31 E si fill 
Ex 21,31  cosa que sia presa. 31 E si fill  o filla serà scornada per lo bou, semblant 
Ex 21,33  la cobrirà, e a’quella caurà bou  o assa, 34 lo senyor de lla sisterna pach  
Ex 21,36  son senyor que’ll bou faria hir  o ara de III dies e no guardà aquell son  
Ex 22,1  XXI 1 E si algú emblarà ovella  o bou e l’auciurà o’l venrà, pach per I  
Ex 22,1  emblarà ovella o bou e l’auciurà  o’l venrà, pach per I bou V bous, e IIII  
Ex 22,4  ab ell so que haurà furtat [*],  o sia bou o sia assa o sia ovella,  
Ex 22,4  so que haurà furtat [*], o sia bou  o sia assa o sia ovella, restituesca-ho  
Ex 22,4  furtat [*], o sia bou o sia assa  o sia ovella, restituesca-ho en doble. 5 
Ex 22,5 en doble. 5 E si algú guastarà camp  o vinya ab foch, o hi lexarà sa bèstia per 
Ex 22,5 algú guastarà camp o vinya ab foch,  o hi lexarà sa bèstia per ço que pexa [*]  
Ex 22,6  »E si axirà foch e trobarà spiguas  o guarbas de forment [*], sertes aquell  
Ex 22,7  algun comenarà a son amich moneda  o vaxella en guarda e li serà enblat de  
Ex 22,9  en bou com en assa com en ovella  o en vestiments, [*] digua devant lo  
Ex 23,4  »E si encontraràs bou de ton amich  o asa arant, retornar-l’has a ton  
Ex 24,10  quax obres de pedres de safir  o quax cel com és serè. 11 E no mès sa mà  
Ex 25,15 15 e seran les bares en los sercles  o anells, e null temps no los trauràs d’  
Ex 27,7  dites anelles, e seran les perxes  o barras en dos lats de l’altar per  
Ex 27,9  te fou mostrat. 9 »E feràs plaça  o cort al tabernacle, e’n l’angle de  
Ex 27,16  15 [*] 16 En le entrada del pelau  o de la cort haurà la cortina XX colzes,  
Ex 29,41  matexa [*]. 41 E altra anyell  o moltó oferàs al vespra, axí com faÿst  
Ex 31,4  qual cosa que es puga fer d’aur  o d’argent [*], 5 [*] o de pedras  
Ex 31,5  fer d’aur o d’argent [*], 5 [*]  o de pedras precioses, e de tota  
Ex 32,27  de le alberguada. Cascú mat muller  o frare o amich o proïsma seu.” 28 E féran 
Ex 32,27  Cascú mat muller o frare  o amich o proïsma seu.” 28 E féran los  
Ex 32,27  Cascú mat muller o frare o amich  o proïsma seu.” 28 E féran los fills de  
Ex 32,29  cascú de vós en vostres fills  o en vostres fraras, per ço que do a vós  
Ex 36,29  27-28 [*] 29 [*] e axí  o féu de cascuna part [*], 30 per ço que  
Lv 1,10  de lles ovelles és son sacrifici,  o de moltons o de cabres, l’holocaust sia 
Lv 1,10  és son sacrifici, o de moltons  o de cabres, l’holocaust sia de I any, e  
Lv 1,14 ocells al Senyor, axí com de tortes  o de colomins, 15 ofariran aquells los  
Lv 3,1  aquell que sacrificarà, sia mascle  o sia fembra, ofira lo pus net devant  
Lv 5,1  e serà testimoni que ell so oyí  o hu viu o hy fou consent, si no ho  
Lv 5,1  testimoni que ell so oyí o hu viu  o hy fou consent, si no ho denunciarà  
Lv 5,2 sia que sia morta [*] per si matexa  o per alguna altra reptilla, e serà  
Lv 5,4  jurarà e mourà sos lavis a mantir  o a mal o a bé, e en aquell jurament  
Lv 5,4  e mourà sos lavis a mantir o a mal  o a bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Lv 5,6  6 e ofira I anyell dell folch  o una cabra, e orerà per ell lo sacerdot  
Lv 5,7  ofarir bestiar, ofira II tortres  o II coloms a nostre Senyor, un per lo  
Lv 5,11  son poder de ofarir II tortres  o II coloms, ofira per son peccat la Xª  
Lv 6,2 haurà rabuda e ell enblarà aquella,  o en alguna manera la nagarà o li’n farà  
Lv 6,2  o en alguna manera la nagarà  o li’n farà alguna calúmnia, 3 o la hy  
Lv 6,3  o li’n farà alguna calúmnia, 3  o la hy matrà en cosa perduda o la hy  
Lv 6,3  3 o la hy matrà en cosa perduda  o la hy salarà, o en totes aquestes  
Lv 6,3  en cosa perduda o la hy salarà,  o en totes aquestes maneras o en una de  
Lv 6,3 salarà, o en totes aquestes maneras  o en una de totes ferà contra aquell, en  
Lv 7,9 e tot so que serà cuyt en la caçola  o en paella, serà del sacerdot que offer;  
Lv 7,10  10 vulle’s que sia ab oli untat  o mesclat o sia sequa menys de res, [*]  
Lv 7,10  ’s que sia ab oli untat o mesclat  o sia sequa menys de res, [*] los fills d’ 
Lv 7,21  qui toquarà la sutzura de l’home  o de lla bèstia o [*] de l’home que  
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Lv 7,21  sutzura de l’home o de lla bèstia  o [*] de l’home que ensutzar pot e  
Lv 7,24  de lles bèsties morteÿnes per si  o de aquelles que seran mortes per altres  
Lv 11,9  en terra e com en aygües de flums  o en stanys, menjarets. 10 Aquell qui no  
Lv 11,32  serà ensutzat, axí vaxell de fust  o vestiment o pels o cilici o en qualqua  
Lv 11,32  axí vaxell de fust o vestiment  o pels o cilici o en qualqua cosa que’s  
Lv 11,32  vaxell de fust o vestiment o pels  o cilici o en qualqua cosa que’s fa obra, 
Lv 11,32 de fust o vestiment o pels o cilici  o en qualqua cosa que’s fa obra, sa  
Lv 12,6  de la sua porificació, per fill  o per filla, porterà un anyell de I any en 
Lv 12,6 any en holocaust e I poll de coloma  o de tortra per peccat a la porta dell  
Lv 12,8  puga ofarir [*], sien II tortres  o II polls de coloms, un dells qualls a  
Lv 13,2  2 –Lo home en lo qual en sa carn  o en sa conna serà nada diversa color o  
Lv 13,2 en sa conna serà nada diversa color  o busanya o póstula o naxença axí com de  
Lv 13,2  serà nada diversa color o busanya  o póstula o naxença axí com de lebrosia,  
Lv 13,2  diversa color o busanya o póstula  o naxença axí com de lebrosia, sia aduyt a 
Lv 13,2 lebrosia, sia aduyt a Aron sacerdot  o a algú de sos fills. 3 Lo qual com veurà 
Lv 13,29  car siquatrix és de foch. 29 »Hom  o fembra en lo cap del qual o en la barba  
Lv 13,29 29 »Hom o fembra en lo cap del qual  o en la barba nexerà lebra, vega ell lo  
Lv 13,30  ensutzat és, car lebra és dell cap  o de lla barba. 31 E si veurà la plaga  
Lv 13,42  e en lo cugurós serà blancha color  o roga, 43 e asò veurà lo sacerdot,  
Lv 13,48  en stam e sots regiment de aquell  o serta pell [*], 49 si d’alba o roga  
Lv 13,49  o serta pell [*], 49 si d’alba  o roga màcula serà ensutzada, per lepra  
Lv 13,51  si comensarà sclatar la lepra  o si persevera, per ensutsat serà jutgat  
Lv 13,59 lla lepra e dels vestiments de lana  o de li o de stam, e de totes coses sots  
Lv 13,59  e dels vestiments de lana o de li  o de stam, e de totes coses sots pel, com  
Lv 14,37  parets de aquella la plagua verda  o vermella e la lur visió dejús la paret,  
Lv 14,47 vespra; 47 e qui dormirà en aquella  o hy menjarà, leverà la sua vestimenta. 48 
Lv 14,55  de tota lebra [*], 55 en vestiment  o en cases 56 o en sanadures o en rotura  
Lv 14,56  [*], 55 en vestiment o en cases 56  o en sanadures o en rotura de carn de  
Lv 14,56  o en cases 56 o en sanadures  o en rotura de carn de màcula luent e de  
Lv 14,57 ab què’s puxa conèxer que és munda  o inmunda. 15,Tit Capítol XV 1 E perlà Déu 
Lv 15,14 E en lo VIIIè dia pendrà II tortres  o II pols de coloms, e devant Déu ell  
Lv 15,29  dia oferà al sacerdot II tortres  o II polls de coloms a lla porta dell  
Lv 17,3  de Israell que [*] la alberguada  o fora la alberguada, 4 e no hu oferà a la 
Lv 17,8  ab vós qui oferrà holocaust  o sacrifici 9 e no hu aportarà a la porta  
Lv 17,10  de lla casa d’Israell, privat  o strany que pelegrín entre vosaltres, si  
Lv 17,13  13 »[*] qui casarà cassa de bèstia  o de voletaria dels quals vos és legut da  
Lv 17,15  ànima qui manjarà cosa de si morta  o presa per bèstia fera, axí dells de la  
Lv 18,9  de ta germana de part de para  o de part de mara, la qual en casa o  
Lv 18,9  o de part de mara, la qual en casa  o defora casa és engendrada, no la  
Lv 18,10  10 »La legesa de la filla [*]  o néta de part de ta filla no la  
Lv 19,19  ab animals d’altra condició  o natura, e lo camp no’l sembreràs de  
Lv 20,17  sa germana, filla de son para  o filla de se mara, e veurà la sua  
Lv 20,20  ab la muller de son pare  o ab la muller de son oncle e haurà  
Lv 20,27  pobles perquè fóseu meus. 27 »Hom  o dona en los quals ha sparit de  
Lv 21,2  ço és, sobre para e mara  o fill o filla, germà 3 o germana verge la 
Lv 21,2  ço és, sobre para e mara o fill  o filla, germà 3 o germana verge la quall  
Lv 21,3 para e mara o fill o filla, germà 3  o germana verge la quall no és a marit  
Lv 21,18 s’acost al seu servey. Si orb serà  o renquellós, de poquesa o asent gran o  
Lv 21,18  orb serà o renquellós, de poquesa  o asent gran o nas tort, 19 si haurà  
Lv 21,18 renquellós, de poquesa o asent gran  o nas tort, 19 si haurà trenquat [*] la  
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Lv 22,4  la sament de Aron que serà lebrós  o malalt per flux de sament, no menjarà de 
Lv 22,5  5 e qui tocarà graponant  o nanguna cosa inmunda, [*] del qual és  
Lv 22,18  presentaran la sua víctima per vot  o volentàriament presentar vulla aquella  
Lv 22,19  sens màcula serà dels bous [*]  o de cabres; 20 si màcula haurà, no la  
Lv 22,21  víctima dels pacífichs al Senyor,  o per vot o voluntàriament, presentant axí 
Lv 22,21 dels pacífichs al Senyor, o per vot  o voluntàriament, presentant axí de bous  
Lv 22,22  trenquat res, si haurà [*] clapes  o ronya [*], no preséntan aquell al Senyor 
Lv 22,27  Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou  o ovella o cabra, com serà engendrada, per 
Lv 22,27  a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella  o cabra, com serà engendrada, per VII dies 
Lv 22,28  porà al Senyor; 28 e aquella vacha  o ovella no serà sacrificade en un dia ab  
Lv 23,5  lo XIIIIè dia a la vesprade, Peça  o Trespasament del Senyor és. 6 [*] per  
Lv 24,16  muyra [*]; vulles que sia palagrí  o de la ciutat, [*] ab pedras sia  
Lv 24,19  ànima. 19 »Qui ferà alguna ferida  o nafra a’lgun de son proïsma, axí com ha 
Lv 24,20  vull, dent per dent; aytal farida  o nafra com haurà donat, aytal la sostenrà 
Lv 24,22  vosaltres, vulles que sia palagrí  o de son proÿsma que haurà peccat, car yo  
Lv 25,40  als sclaus, 40 mas com a logater  o conreador fins l’any jubileu servirà a  
Lv 25,45  que entorn de vosaltres són 45 [*]  o de aquells que nats fóran en vostra  
Lv 25,47  vengut a meys, vendrà’s ton frare  o a’lgú de son linatge, 48 aprés de la  
Lv 25,49  49 e son oncle de part de para  o de mara, e son cosí acostat de parantiu; 
Ex 24,7 perlat nostra Senyor farem, e serem  obadients. 8 E ell pres la sanch que havia 
Ex 15,26  feràs devant ell ço que dret és, e  obayràs los seus manaments e observes [*], 
Lv 26,18  a vosaltres. 18 »E si axí no  obayreu a mi, anadiré-hy les iniquitats  
Lv 23,37  santes. Presentareu en aquelles  oblació al Senyor, los holocausts e  
Lv 7,38  fills de Israell que ofarísan lurs  oblacions al Senyor en lo desert de Sinaý. 
Lv 5,2 o per alguna altra reptilla, e serà  oblidada la sua inmundícia, mala és e deu  
Lv 5,4  jurament afermarà sa peraulla  oblidadament e aprés antendrà en la  
Lv 5,3  que ensutzar sòlan e li serà  oblidat e puxes ho conexerà, digne és de  
Ex 1,11  sobra ells majorals sobre aquesta  obra per so que aflegísan ells. Adonchs  
Ex 1,14 tot servey en lo camp e en tota lur  obra servían ells ab duresa de cor. 15 Dix 
Ex 2,23  rahó del treball que havían en la  obra, e cridàran. E lur crit muntà a  
Ex 5,11  e no us serà aminvat res de vostre  obra. 12 E fou scampat lo poble per tota  
Ex 5,14 14 E éran batuts si no acabàvan lur  obra [*]. [*] 15 E los fills d’Iraell [*] 
Ex 5,16 Faraó: –Palla no’ns és donada e la  obra nos és manada fer. Som batuts  
Ex 6,9  del treball de lur sparit e per lo  obra dura. 10 E perllà Déu a Moysèn dient: 
Ex 12,16  honradament; e no farets nanguna  obra entra vós, acceptats aquells qui són  
Ex 18,20  per la qual dèguan entrar, e lla  obra que deguéran fer. 21 Donchs, tria de  
Ex 20,9  9 VI dies obreràs e faràs tota la  obra, 10 e’n lo dia VII, que és lo  
Ex 20,10  e no faràs en aquell nanguna  obra, tu ne ton fill ne ta filla, ni ton  
Ex 22,15  si serà loguada per preu a la sua  obra. 16 »Si algun forçarà verga abans que 
Ex 23,16  del mes, la primera de te  obra que sembreràs del camp. »E lla festa  
Ex 25,33 e flor ensemps [*]. Aquesta serà la  obra de les VI canes del canalobra, ço és, 
Ex 26,1  de grana [*], e feràs varietat de  obra [*]. 2 E la longuesa de la una  
Ex 27,4  aÿnes d’eram. 4 E feràs en aquell  obra [*] de aram, e feràs sobra [*] l’  
Ex 28,8  I. 8 E la sua texura e tota la sua  obra serà vayrade de aur e de blau e de  
Ex 28,11  la nativitat de aquells. 11 Per  obra d’entallador [*] entallaràs en les  
Ex 28,14 gran con l’altra, e feràs ellas d’ obra spesa, e deràs les cadenas sobra lurs 
Ex 28,36 d’or pur, en la qual antallaràs la  obra del solament sant de nostre Senyor.  
Ex 28,39  de li e bragués, e faràs-ho de  obra brescada d’aur. 40 E feràs als fills 
Ex 31,3 de antaniment e de eciència en tota  obra 4 per cogitament de fabraguar qual  
Ex 31,14  de mort morà; e qui farà en ell  obra, perirà l’ànima de aquell d’enmig  



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

548 
 

Ex 31,15  a nostre Senyor. Tot hom qui farà  obra en aquell dia morà. 16 Guarden los  
Ex 31,17  terra, e en lo VII sessà de la sua  obra.” 18 Donà nostre Senyor an lo munt de 
Ex 32,16  de cascuna part 16 e fetes de  obra de nostra Senyor; eren scrites de la  
Ex 35,2  façats: 2 “VI dies farets vostre  obra. Lo VII dia sarà a vós sant, disapta  
Ex 35,2  Senyor, e aquell que ferà en ell  obra, muyra. 3 No ancendràs foch en tots  
Ex 35,29  ofaríran lurs dons de què fésan la  obra que havia manada nostra Senyor per mà 
Ex 35,32  doctrina, 32 a cogitar e a fer la  obra en aur e en argent e en eram, 33 e  
Ex 35,33 en eram, 33 e antretallar pedres, e  obra de fusta. E tot ço que pot éser  
Ex 35,35 han la esiència per ço que fàsan la  obra brodada e tallada [*], axí de blau  
Ex 35,35 vermela e en li, texín e faent tota  obra nova que atrobava. 36,Tit Capítol  
Ex 36,1  e entamiment que sabésan fer  obra de ferre, aquella que’n lo santuari  
Ex 36,3  dels fills d’Israell. E com la  obra sa comensàs de fer, tot dia vania lo  
Ex 36,6 fou sasat que no ofaríran pus a lla  obra, 7 [*]. 8 E faéran tots los savis de  
Ex 36,8 tots los savis de cor, a complir le  obra del tabernacle, X cortines de li  
Ex 36,8 e blau e porpra [*] †e capitells† e  obra brodada, 9-12 [*]. 13 E féu L anells 
Ex 36,35  e de color vermela e de li tortís,  obra brodada, vayra e destinta, 36 e IIII  
Ex 37,19  ensemps ab liris; aquesta matexa  obra era en tots los VI canons que axían  
Ex 37,29  de l’odorament molt nèdeu per la  obra de perfumar. 38,Tit Capítol XXXVII 1  
Ex 39,3  e entre li, per ço que fésan  obra brodada e’n poguésen cosir ab les  
Ex 39,8  a Moysèn. 8 E féu l’hossen de  obra noble axí com lo ephot, de aur, blau  
Ex 39,20 E féran una gonella sobre l’ephot,  obra texida mesclat de blau, 21 e la  
Ex 39,29  †pressa†, e scrivíran en ella la  obra del sant nostre Senyor. 30 Strangué  
Ex 39,31  a Moysèn. 31 E fou acabada tota la  obra del tabernacle [*] del testimoni, e  
Lv 11,32  cilici o en qualqua cosa que’s fa  obra, sa tengua en aygua car serà  
Lv 16,29  vostres ànimas; nangú no faça  obra, axí lo nadiu com lo strany qui  
Lv 23,7 dies pans alisos [*]. 7 [*] nanguna  obra de servici no fareu [*] 8 [*]. 9 E  
Lv 23,35  molt gran e molt sant. Nanguna  obra de servey no fareu en ell, 36 e per  
Lv 23,36  car és dia de ajustança; nanguna  obra de servici no fareu en aquell. 37  
Ex 13,12  a tu, 12 depertiràs aquells que  òbran vullva a nostre Senyor e tots  
Ex 5,9  sacraficem al nostro Déu!” 9 Sían  obrant e opromuts, complèscan les obres, e 
Ex 36,2  aquells qui de grat s’hi ofarían  obrar, 3 liurà a ells tots los universos  
Lv 18,3 la qual yo dech metre vosaltres, no  obrareu, ne en les costumes de aquells no  
Ex 5,18  a Déu.” 18 Anats, donchs, e  obrats, car palla no serà donada a vós, e  
Ex 5,13  menasàvan dient: –Complits vostre  obre cascun dia, axí com solíets [*]! 14 E 
Ex 13,2 2 –Santifica a mi lo primer nat qui  obre vullva en los fills d’Israell, axí  
Ex 13,15  a nostro Senyor tot lo mascle que  obre vullva, e tots los primers de mos  
Ex 26,31  collor vermella, de li tortís e de  obre brodade e bella, veyrada, contexta,  
Ex 26,36  de collor vermella e li tortís,  obre brodada. 37 E feràs al cobertor V  
Ex 27,16  de color vermela e de li tortís,  obre brodada. Les sues colones seran IIII, 
Ex 28,6  porpra e de grana, e de li tortís,  obre brodade, 7 ab dues les spatlles  
Ex 28,15  15 »E feràs a l’hosen [*] juý  obre brodada, axí com la obre de l’ephot. 
Ex 28,15  [*] juý obre brodada, axí com la  obre de l’ephot. Feràs ell d’or e de  
Ex 34,19  de terra de Agipta. 19 »Tot ço que  obre vullva de linatge mesculí serà meu de 
Ex 20,9  santifices lo disapta. 9 VI dies  obreràs e faràs tota la obra, 10 e’n lo  
Ex 23,12  [*] de ton oliver. 12 »VI dies  obreràs, e’n lo VII ceseràs, per so que  
Ex 34,21 aperràs devant mi buyt. 21 »VI dies  obreràs, e’n lo VII posaràs [*]. 22 »E  
Ex 3,7  qui’lls opromían en les lurs  obres, 8 e yo sé la lur dollor. Són  
Ex 5,4  sou curosos del poble e de lurs  obres? Anats fer vostres fets! 5 E adonchs 
Ex 5,5  ells si’ls donàvets repòs de lles  obres. 6 E manà en aquell dia lo majoral e 
Ex 5,9  obrant e opromuts, complèscan les  obres, e no’s reposen per peraules  
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Ex 5,10 10 E axíran los sobreposats de lles  obres [*] e diguéran al poble: –Axí ha dit 
Ex 5,13  13 E lurs sobreposats de lles  obres lo menasàvan dient: –Complits vostre 
Ex 8,26 ’s pot axí fer †menys de totes les  obres† dels agepcians adoraren e  
Ex 24,10  e sots lo peu d’aquell quax  obres de pedres de safir o quax cel com és 
Ex 31,15  poble. 15 VI dias farets vostres  obres; lo VII dia, que és disapta, és  
Ex 35,24  lenyam de satim per fer diverses  obres. 25 E les fembres aportàvan de bon  
Ex 38,11 tot era de una matexa masura, e les  obres éran de matall. 12 E de la part que  
Ex 21,33  33 E si algú cavarà una sisterna e  obrir-la-ha e no la cobrirà, e a  
Ex 2,6  E pres la caxeta, 6 e com la  obrísan véran l’infant que plorava. Hach  
Ex 14,7  les altres caretas de Agipta a  obs de lla host. 8 E anduraý nostra Senyor 
Ex 16,18  més; cascú ajustà sagons que havia  obs a son menjar. 19 Dix Moysèn a ells:  
Ex 16,21  aytant com na havían master a lur  obs, e com sa levava lo sol, fonia’s. 22  
Ex 16,23  Totes aquelles coses que haureu  obs demà, feu, e tot ço que deveu coura,  
Ex 26,7  7 »E feràs de pèl de cabra, a  obs de cobrir lo tabernacle, XII cortines, 
Ex 35,21  a nostre Senyor, a fer so que era  obs al tabernacle del testimoni e a tot so 
Ex 39,1 de li tortís faéran draps brodats a  obs de la santadat, dels quals faéran  
Ex 39,29  29 E féran una launa de or pur a  obs de lla sagrada †pressa†, e scrivíran  
Ex 34,11  aquest enmig del qual est [*]. 11  »Observa tot ço que vuy he manat a tu, e  
Ex 12,42  terra de Agipta. 42 Nit és aquesta  observadora a nostro Senyor, car adux a  
Lv 8,35  e de nits starets en lo tabernacle  observans les guardes del Senyor [*], e  
Ex 12,42  la terra de Agipta; aquesta dèvan  observar tots los hòmens dells fills d’  
Lv 26,3 manaments caminareu e so que us man  observareu e fareu aquells, donaré a  
Ex 12,17  diputats aperallar de menjar. 17 E  observats lo alís, cor en força del dia  
Ex 12,25 vós, axí com ha feta covinença, vós  observats totes aquestes coses. 26 E com  
Ex 15,26  és, e obayràs los seus manaments e  observes [*], yo no aportaré sobra vós la  
Ex 10,19  féu bufar de mantinent lo vent de  occident [*], e féu levar les lagostes e  
Ex 27,12 lats de la cort que guardarà devers  occident serà una cortina de L colzos, X  
Ex 38,12  12 E de la part que guardava vers  occident foren les cortines de L colzes, e 
Ex 26,27  en l’altra lats e devers la plaja  occidental. 28 que’s meten per miganes  
Lv 11,18  òliba e duch 18 e’l signe, que és  ocel gran com àguila, e la ganta 19 e lo  
Lv 14,6  sobra ayguas vives, 6 e l’altra  ocel pendrà ab lo fust de cedra e la grana 
Lv 20,25 la bèstia munda de lla inmunda e l’ ocel nèdeu del no nèdeu, perquè no potluau 
Lv 1,14  si feran sacrificació e oferta de  ocells al Senyor, axí com de tortes o de  
Lv 14,5  e hysop. 5 E degol la un dells  ocells en un vaxell de terra sobra ayguas  
Ex 38,23  a ell per compayó Holiab, fill de  Ochimech, del trip de Dan, que era mestra  
Ex 1,16  perir, si serà l’infant mascle,  ociets-lo, e si serà fembra, restaurats  
Ex 5,17  E ell respòs: –Vosaltras vagats en  ociositat, e per amor de açò diets: “Anem  
Ex 32,28 Leví segons la peraula de Moysès, e  ocíran en aquell dia quax XXIII milia  
Ex 13,15  volia lexar anar, e nostre Senyor  ocís tots los primers nats de lla terra de 
Ex 34,20 si no darà lo preu per aquell, serà  ocís. Lo primer nat de tos fills reembràs, 
Ex 25,6 odorants e ungens e timiama de bona  odor, 7 e pedres de unicle e pedras  
Ex 29,18  sobre l’altar. Oferta és a Déu e  odor suau [*]. 19-21 [*] 22-23 »[*]  
Ex 29,41  les coses que havem dites, en  odor de suavitat, 42 car sacrifici és a  
Ex 30,7 Aron perfumerà ensemps sobre ell de  odor suau, perfumerà per lo matí; quant  
Ex 30,38  qualsavulla homa que ferà semblant  odor [*], perirà dels seus pobles. 31,Tit  
Ex 35,8  los ungents e la timiama de l’ odor suau, 9 e pedres de unicle e pedres  
Ex 40,25  e perfumà sobra ell perfum de bona  odor, axí com manà Déu a Moysèn. 26 E posà 
Lv 1,9  en holocaust, car açò és suau  odor a nostre Senyor. 10 »E si de lles  
Lv 1,13  en holocaust, e açò és molt suau  odor a nostra Senyor. 14 »E si feran  
Lv 1,17  Açò és holocaust e oferena de suau  odor a nostre Senyor. 2,Tit Capítol II 1  
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Lv 2,2  e és sacrifici de plasent  odor a nostre Senyor. 3 E ço que romandrà  
Lv 2,9  e ofira’l sobra l’altar, en  odor de suavitat a nostre Senyor. 10 E  
Lv 2,12  sien conpostes sobra l’altar en  odor de suavitat. 13 »E qualqua cosa  
Lv 3,5 e lo foch dejús posat, en oferta en  odor suau al Senyor. 6 »E si la lur oferta 
Lv 4,31 perfumar-n’has sobra l’altar en  odor de suavitat al Senyor, e pregerà per  
Lv 6,21  oli, e ofariran aquella calent en  odor de suavitat a nostre Senyor. 22 E  
Lv 8,28  so com era consagració e oferta en  odor suau de sacrifici a nostre Senyor. 29 
Lv 17,6  [*], e perfumen lo sèu en  odor de sauvitat al Senyor. 7 E d’aquí  
Lv 26,31 santuaris ne rebré d’aquí avant la  odor molt suau, 32 e destroviré le vostra  
Ex 35,15 15 e la ara dels perfums [*] de ll’ odorament e lo cobertor de lla porta a la  
Ex 37,29  de santificació e la timiama de l’ odorament molt nèdeu per la obra de  
Ex 35,28  mitra e la casulla, 28 e coses ben  odorans, e oli a les luminàries [*]. 29  
Ex 25,6 la lumanària e a lla cuyna, e coses  odorants e ungens e timiama de bona odor,  
Lv 16,13  13 E pos sobra lo foch les coses  odorants axí que lla neulla [*] de aquells 
Lv 14,12  colpa, e lo sister de l’oli, [*]  ofarà [*] devant Déu. 13 [*] 14-20 [*]  
Ex 20,24  24 ço és, altar ferets de terra, e  ofarets sobra aquell holocausts e  
Ex 18,12  sobre tots los déus [*]. 12 E  ofarí Jetró, sogra de Moysèn, holocaust e  
Lv 8,6  Senyor manà fer. 6 E mantinent  ofarí Aron e sos fills e levà ells ab  
Ex 36,2  e encara aquells qui de grat s’hi  ofarían obrar, 3 liurà a ells tots los  
Lv 10,1  -hi foch e ensens; e foch strany  ofarien devant nostre Senyor [*]. 2 E  
Ex 22,29  e promeyas ta usaràs a dar per  ofarir. Los primers nats de tos fills  
Lv 5,7  lo sacerdot [*]. »7 E si no porà  ofarir bestiar, ofira II tortres o II  
Lv 5,11  11 »E si no basta son poder de  ofarir II tortres o II coloms, ofira per  
Lv 6,20  Aron e de sos fills la qual dèvan  ofarir al Senyor en lo dia de la sua  
Lv 12,8  8 E si no sarà son poder que puga  ofarir [*], sien II tortres o II polls de  
Lv 17,5  poble. 5 E per amor de açò deven  ofarir sacrificis e dons los sacerdots  
Lv 14,12  testimoni, 12 e pendrà l’anyel e  ofarirà’l per la colpa, e lo sister de l’ 
Lv 1,5  lo vadell devant nostre Senyor, e  ofariran los fills de Aron, secerdots, la  
Lv 1,15 axí com de tortes o de colomins, 15  ofariran aquells los sacerdots a l’altar, 
Lv 6,21  qual fregiran en paella ab oli, e  ofariran aquella calent en odor de  
Lv 7,7  una ley: als sacerdots que a ella  ofariran pertenyaran. 8 »E’l sacerdot qui 
Lv 7,33 en premícies dells sacerdots 33 que  ofariran la sanch e lo sèu; e los fills de 
Ex 24,5 per jóvens dels fills d’Israell, e  ofaríran holocausts e sacreficaren  
Ex 32,6  a Déu. 6 E levàran-sa matí e  ofaríran holocausts e hòsties  
Ex 35,21 fills d’Iraell devant Moysèn, 21 e  ofaríran de bona voluntat e devote les  
Ex 35,22  e tots vaxells d’aur, tot ho  ofaríran a Déu. 23 E si nangú havie  
Ex 35,24 aur ni d’argent ni d’aram, tot ho  ofaríran a Déu, e tot lenyam de satim per  
Ex 35,27  27 E la multitut dels prínceps  ofaríran pedres de unicle e perles demunt  
Ex 35,29  e les fembres ab pensa devota  ofaríran lurs dons de què fésan la obra  
Ex 36,3  dia vania lo poble per lo matí e  ofaríran lurs vos e lurs promeses. 4 Per  
Ex 36,6 al santuari. E axí fou sasat que no  ofaríran pus a lla obra, 7 [*]. 8 E faéran 
Ex 40,27  en lo vestiari del testimoni. E  ofaríran en aquell holocaust e sacrificis, 
Lv 16,1  de abdossos los fills de Aron com  ofaríran lo foch astrany e moriren. 2 Menà 
Lv 9,18  sacrifici pacificabla del poble, e  ofariren e portaren a ell sos fills la  
Lv 9,4  lo Senyor en sacrifici de cascú, e  ofarirets sèmolla mesclada ab oli, car vuy 
Lv 7,38  com menà als fills de Israell que  ofarísan lurs oblacions al Senyor en lo  
Ex 35,5  vostre voluntat e ab alegre cor  ofarits aquells al Senyor: or e argent e  
Ex 36,5  5 a Moysèn e diguéran: –Més  ofer lo poble que no’ns és nesesari. 6 E  
Lv 6,26 dels sants és. 26 E lo sacerdot qui  ofer, manuch aquella en lo loc sant en l’ 
Lv 7,29  –Parla als fills d’Israell: »Qui  ofer sacrifici pasaficabla al Senyor,  
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Lv 15,29  purificació, 29 e en lo VIII dia  oferà al sacerdot II tortres o II polls de 
Lv 17,4  o fora la alberguada, 4 e no hu  oferà a la porta del tabernacle per oferta 
Lv 24,7 perquè sia pa en ramenbrament de la  oferació dell Senyor. 8 »Per cascuns  
Ex 30,13  XX pesos e†, miga part del sicle  oferan a nostre Senyor. 14 E tots aquells  
Lv 3,7  e net serà ofert ell. 7 »E si  oferan anyell devant nostre Senyor, 8  
Lv 3,12  »E si serà cabra la lur oferta [*]  oferan aquella a nostre Senyor, 13 pos la  
Lv 6,20  Senyor en lo dia de la sua onsió:  oferan la Xª part de un sister de sèmola  
Ex 29,28  pasificables de aquells que  oféran a nostre Senyor. 29 »E les  
Lv 6,25  per peccat. »En lo loch on sa  oféran los holocausts degoleràs devant  
Ex 28,38  les iniquitats d’aquells qui  oferaran, e santificarà los fills d’  
Ex 29,3  posar-ho-has en un canastel, e  oferàs-ho; e lo vadell e los II moltons. 
Ex 29,18 -los-has [*] sobra son cap, 18 e  oferàs tot lo moltó ab encens sobre l’  
Ex 29,41  [*]. 41 E altra anyell o moltó  oferàs al vespra, axí com faÿst per lo  
Lv 2,14 los angruneràs axí com a far, e axí  oferàs les tues promícies a nostre Senyor. 
Lv 1,3  3 »E si holocaust serà la lur  oferena [*] de bous, oferrà a mi lo mascle 
Lv 1,17  lo foch posada. Açò és holocaust e  oferena de suau odor a nostre Senyor.  
Lv 4,29  29 e pos la mà sobra [*] la sua  oferena, la qual és per peccat, e degol  
Lv 6,30  car sant dels sants és, 30 e tota  oferena que’s degoll per peccat de la  
Lv 7,11  11 »Aquesta és la ley de llo  oferena de les coses pesificables que  
Lv 3,17 pits e aquell que pénjan los lombes  oferets sobra l’altar. 4,Tit Capítol  
Ex 36,6 per la host que ni hom ni fembra no  oferís pus al santuari. E axí fou sasat  
Lv 1,2  Israell e digues a ells: »Home que  oferrà de vosaltres a nostre Senyor, de  
Lv 1,3  serà la lur oferena [*] de bous,  oferrà a mi lo mascle net, devant la porta 
Lv 2,9 mans dels sacerdots. 9 E com aquell  oferrà aquella, prenga lo mamorial del  
Lv 3,6  sia mascle sia fembra, aquell que  oferrà complit e net serà ofert ell. 7 »E  
Lv 4,3  pequerà faent delinquir lo poble,  oferrà per son peccat un vadel que sia net 
Lv 4,14  14 e puxes entendrà son peccat,  oferrà un vadel per lo peccat. E aporten  
Lv 7,8  pertenyaran. 8 »E’l sacerdot qui  oferrà lo sacrifici de l’holocaust haurà  
Lv 15,15  aquells al sacerdot, 15 lo qual  oferrà la un per lo paccat e l’altra en  
Lv 15,30 dell testimoni, 30 dels quals la un  oferrà per peccat e l’altra per  
Lv 16,3 açò vendrà Aron a lla santedat, que  oferrà I toro per peccat e I moltó en  
Lv 16,9  e les qualls sorts axiran a Déu, e  oferrà Aron aquell que serà axit en sort a 
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà e  oferrà son holocaust e del poble, preguarà 
Lv 17,8  stranys qui peregrínan ab vós qui  oferrà holocaust o sacrifici 9 e no hu  
Ex 34,26  promísies del fruyt de lla terra  oferràs en la casa del Senyor ton Déu. »No 
Lv 2,8  sèmola e de oli. 8 »Pendràs ço que  oferràs a nostre Senyor e liurar-ho-  
Lv 2,14  ofires sal. 14 »Si en altra manera  oferràs dons de les tues promícies de tos  
Lv 7,12  serà per acostament de gràcia,  oferràs pans sens levat salguats d’oli, e 
Lv 7,14  mesclament, 13 [*] 14 dels quals  oferràs un per premícies a nostre Senyor,  
Ex 38,24  despès en [*] del santuari [*] fo  ofert en dons fóran XXVIIIIª quintars e  
Ex 38,25 sicles a pes del santuari. 25 E fou  ofert de aquells que trespasàran en nombra 
Lv 3,6  que oferrà complit e net serà  ofert ell. 7 »E si oferan anyell devant  
Lv 7,7  sants. 7 »E axí com per peccat és  ofert sacrifici, e axí matex per la culpa; 
Lv 7,25 si algú menjarà lo sèu que deu éser  ofert al Senyor en ensens perirà del seu  
Lv 10,16  coses lo boch cremat que era  ofert per peccat, trobà’l, e fou irat  
Lv 10,19  19 Respòs Aron a Moysès: –Vuy és  ofert lo sacrifici per peccat e lo  
Lv 16,25  per lo poble. 25 E lo sèu que és  ofert per peccat serà perfumat sobra l’  
Ex 29,25  devant nostre Senyor, 25 [*] car  oferta d’ell és. 26 Pendràs lo pits del  
Ex 29,33  lo sacrifici e que santifícan la  oferta de lurs mans. Los stranys no  
Ex 29,42  car sacrifici és a nostre Senyor,  oferta perdurable en les vostres  
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Ex 30,9  que haja altra conposició, ne  oferta ne holocaust que haja altra  
Ex 30,10  veguada l’any, en la sanch que és  oferta per peccat, e perdonerà sobra  
Lv 1,14  14 »E si feran sacrificació e  oferta de ocells al Senyor, axí com de  
Lv 2,1  nostre Senyor, sèmolla serà la sua  oferta, e git demunt ella oli, e posa-hy 
Lv 2,13  Déu del teu sacrifici que en tota  oferta no ofires sal. 14 »Si en altra  
Lv 2,15  oli e ensens posaràs damunt, car  oferta de nostre Senyor és; 16 de les  
Lv 2,16  lo prevera per remenbrança de lla  oferta, axí com és del far e de l’oli, e  
Lv 3,3  la degolladura del pasificament en  oferta a nostre Senyor, lo grex de la  
Lv 3,5  lenyes, e lo foch dejús posat, en  oferta en odor suau al Senyor. 6 »E si la  
Lv 3,6 odor suau al Senyor. 6 »E si la lur  oferta serà de ovelles e la degoladura  
Lv 3,11  -l’han sobra lo foch, e feran  oferta a nostre Senyor. 12 »E si serà  
Lv 3,12  Senyor. 12 »E si serà cabra la lur  oferta [*] oferan aquella a nostre Senyor, 
Lv 6,20  a Moysèn e dix: 20 –Aquesta és la  oferta de Aron e de sos fills la qual  
Lv 6,22  a nostre Senyor. 22 E tota la  oferta serà cremada en l’altar per lo  
Lv 6,25  sos fills: Aquesta és la ley de la  oferta per peccat. »En lo loch on sa  
Lv 7,12  que ofíran al Senyor. 12 »E si la  oferta serà per acostament de gràcia,  
Lv 7,18  pesificables, rebujada serà sa  oferta e no profitarà a l’ofirent, que  
Lv 7,20  que menjarà de lles carns de lla  oferta dels pasificaments que és oferta al 
Lv 7,20  oferta dels pasificaments que és  oferta al Senyor, perirà de son poble. 21  
Lv 8,28  per so com era consagració e  oferta en odor suau de sacrifici a nostre  
Lv 10,12  lo sacrefici que romàs de la  oferta de nostre Senyor e menjats aquell  
Lv 17,4 oferà a la porta del tabernacle per  oferta a Déu, digna és de sanch quax com  
Ex 29,18  lo moltó ab encens sobre l’altar.  Oferta és a Déu e odor suau [*]. 19-21 [*] 
Ex 28,38  en tots sos dons e en totes ses  ofertes. E serà la landa tostemps en lo  
Ex 29,41  com faÿst per lo matí, e feràs les  ofertes, segons les coses que havem dites, 
Lv 2,3  e serà sant dels sants de les  ofertes de nostre Senyor. 4 »E com  
Lv 2,10  sos fills, sants dels sants de les  ofertes de nostre Senyor. 11 »Totes les  
Lv 2,11  de nostre Senyor. 11 »Totes les  ofertes que seran ofertes a nostre Senyor  
Lv 2,11  11 »Totes les ofertes que seran  ofertes a nostre Senyor sien meys de  
Lv 2,12  premícies tan solament de aquelles  ofertes [*] e lurs dons, e [*] sien  
Lv 9,22  -los. E com hach axí complit les  ofertes per peccat e los holocausts  
Lv 23,37  los holocausts e sacrificis e  ofertes, 38 meys dels que presentar soleu  
Ex 38,29  vestits de argent. 29 E foren-hi  oferts LXXIIMªCCCC quintars de aram, 30  
Lv 7,9  o en paella, serà del sacerdot que  offer; 10 vulle’s que sia ab oli untat o  
Ex 28,35  35 E vestirà aquella Aron en l’ ofici del ministre per ço que sia oÿt son  
Ex 28,41  a ells, e serviran a mi en  ofici de sacerdots. 42 E fé a ells  
Ex 31,10  fills per ço que servèschan en lur  ofici en les coses segrades, 11 [*] e  
Lv 7,35  lo dia que Moysèn ordonà a ells en  ofici de prevera, 36 que manà a ells lo  
Ex 25,2  de tots los hòmens, e de aquel que  ofir volentés pendràs aquelles. 3 Aquestes 
Lv 9,2  e cascun sia munde e net, e  ofir aquells devant nostre Senyor. 3 E  
Lv 9,7 altar e sacrificha per ton peccat e  ofir l’holocaust, e pregua per tu e per  
Ex 21,6  fills, e no vull axir franch”, 6  ofira son senyor a ell devant lo jutge, e  
Lv 2,9  prenga lo mamorial del sacrifici e  ofira’l sobra l’altar, en odor de  
Lv 3,1  sia mascle o sia fembra,  ofira lo pus net devant nostre Senyor, 2 e 
Lv 4,28  leix 28 e que conegua son peccat,  ofira una cabra nèdea, 29 e pos la mà  
Lv 5,6 5 faça panitència per lo peccat 6 e  ofira I anyell dell folch o una cabra, e  
Lv 5,7  »7 E si no porà ofarir bestiar,  ofira II tortres o II coloms a nostre  
Lv 5,11  de ofarir II tortres o II coloms,  ofira per son peccat la Xª part d’un  
Lv 5,15  del Senyor santificadas paccarà,  ofira per son paccat I moltó net del  
Lv 5,18  peccat per la sua iniquitat, 18  ofira un moltó net del folch al sacerdot,  
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Lv 6,6 donat lo dan. 6 E per lo seu peccat  ofira un moltó nèdeu del folch, e do  
Lv 7,29  sacrifici pasaficabla al Senyor,  ofira ensemps son sacrificament [*]. 30  
Lv 12,7  -ho-ha al sacerdot, 7 que ho  ofira devant Déu e prech per aquella, e  
Lv 14,4 deman aquell que serà purificat que  ofira per si II perdals vius los quals són 
Lv 16,11  lo desert. 11 »E com açò serà fet,  ofira lo tor e prech per si e per la sua  
Lv 17,9  la porta del tabernacle per ço que  ofira a Déu, l’home aquell serà tallat de 
Lv 19,21  francha. 21 E per lo seu delicta  ofira al Senyor a la porta del tebernacle  
Ex 10,25  nostres sacrificis holocausts que  ofiram al Senyor Déu nostro? 26 E tot  
Ex 30,20  ajustar a l’altar per ço que  ofíran en aquell timiama a nostre Senyor,  
Lv 1,10  l’holocaust sia de I any, e  ofíran-lo sens màcula, 11 e sia degolat  
Lv 3,3  la sanch antorn de l’altar, 3 e  ofíran de la degolladura del pasificament  
Lv 3,9  sanch entorn de l’altar, 9 e puxs  ofíran la degolladura del pasificament  
Lv 7,11  de les coses pesificables que  ofíran al Senyor. 12 »E si la oferta serà  
Lv 7,3  scampada entorn de ll’altar. 3 E  ofiren de la coha e dell grex que cobra  
Lv 5,16  saserdot, lo qual prech per aquell  ofirén lo moltó, e serà perdonat a ell. 17 
Lv 7,18  serà sa oferta e no profitarà a l’ ofirent, que mejorment qualquaqual ànima  
Lv 2,13 teu sacrifici que en tota oferta no  ofires sal. 14 »Si en altra manera oferràs 
Ex 3,18 terra fluent de let e de mel.” 18 E  ògan la mia veu, e entraràs tu e los vells 
Ex 33,4  no destrovís tu en la via. 4 E  ohí lo poble le paraula mala aquesta, e  
Ex 6,9  als fills de Israell, los quals no  ohíran ell per rahó del treball de lur  
Ex 23,22  és lo meu nom en aquell. 22 Car si  ohiràs la veu d’aquell e faràs ço que he  
Ex 7,22  anduraÿt lo cor de Farahó e no l’ oí, axí com havia manat Déu. 23 E tornà- 
Ex 9,12  Déu anduraý lo cor de Farahó, e no  oí ells, axí com havia dit Déu a Moysèn.  
Ex 32,17  Dix a Moysèn: –Crits de batalla  oig en la posada. 18 Moysès respòs: –No és 
Lv 5,1  Capítol V 1 »E si ànima pecarà e  oirà la veu de sagrament e serà testimoni  
Lv 24,14  e pòsan tots aquells qui hu han  oït les mans sobra son cap, e alapídan  
Ex 5,2  respòs: –Qui és ton Senyor, que yo  oja la sue veu e que yo lex lo poble? No  
Ex 19,9  en una caliga de nuu per ço que m’ oja perlar lo poble ab tu e que crèguan ab 
Ex 18,19  sostanir. 19 Per la qual cosa,  ojes la mia peraula e prin mon consell, e  
Ex 25,6  vermelles, e fusts de setim 6 e  oli a la lumanària e a lla cuyna, e coses  
Ex 27,20  fills de Israell que apòrtan a tu  oli de arbras de olivers que sia molt pur, 
Ex 29,2 què no haja levat, que sia untat de  oli [*]; emperò tot açò feràs de farina de 
Ex 29,7  la sàvana, 7 e gitar-li-has l’ oli de untamén sobre son cap, e en aquesta 
Ex 29,40  part de sèmola neta mesclada ab  oli, que haja masura de la IIII part de I  
Ex 35,8 vermells [*], e fusts de setim, 8 e  oli per iŀluminar e a cuynar e a confagir  
Ex 35,28  casulla, 28 e coses ben odorans, e  oli a les luminàries [*]. 29 Tots los  
Ex 37,29  de latas d’aur. 29 E componé l’ oli de la untadura de santificació e la  
Ex 39,37  [*], 37 e le taula d’aur, e l’ oli de untadura [*], 38 e lo cobertor del  
Ex 40,9  9 »E pendràs lo untament de l’ oli e untaràs lo tabernacle ab los seus  
Lv 2,1  la sua oferta, e git demunt ella  oli, e posa-hy ensens, 2 e porta-les  
Lv 2,2  un prengua lo puny ple de sèmola e  oli e molt ensens, e faça’n lo prevera  
Lv 2,6  manudament e scamparàs demunt  oli. 7 »E si la presentala serà de  
Lv 2,7  †tamor†, agualment de sèmola e de  oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a nostre  
Lv 2,15  nostre Senyor. 15 Scamparàs demunt  oli e ensens posaràs damunt, car oferta de 
Lv 2,16  oferta, axí com és del far e de l’ oli, e tot l’ancens, cor sacrifici és a  
Lv 5,11  de cèmola, e no meta en aquella  oli, ne ensens ni n’hi pos gens, cor per  
Lv 6,21  21 La qual fregiran en paella ab  oli, e ofariran aquella calent en odor de  
Lv 7,10  que offer; 10 vulle’s que sia ab  oli untat o mesclat o sia sequa menys de  
Lv 7,12 oferràs pans sens levat salguats d’ oli, e fogaça alisa untada d’oli, [*] per 
Lv 7,12  d’oli, e fogaça alisa untada d’ oli, [*] per agual mesclament, 13 [*] 14  
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Lv 8,2  vestadures e ab l’untament de l’ oli e un vadell per peccat e II moltons e  
Lv 8,10  10 E aportà a ell untament d’ oli ab lo quall untà lo tabernacle e tot  
Lv 8,26  a manera de crespel salgada d’ oli e una foguasa alisa posà sobra lo sèu  
Lv 9,4  e ofarirets sèmolla mesclada ab  oli, car vuy aparech a vós Déu.” 5 E  
Lv 10,7  en altra manera parirets, e l’ oli de lla santa onzió és sobra vós. E  
Lv 14,10  en sacrefici, que sia mesclada ab  oli, e I sister de oli. 11 E com lo  
Lv 14,10  sia mesclada ab oli, e I sister de  oli. 11 E com lo sacerdot purificarà l’  
Lv 14,12 ’l per la colpa, e lo sister de l’ oli, [*] ofarà [*] devant Déu. 13 [*]  
Lv 14,26  dret. 26 E pendrà lo prevera de l’ oli del sister e posarà sobra la sua mà  
Lv 14,29  la colpa, 29 e lo romanent de l’ oli qui és en la sua mà sinistra git sobra 
Lv 21,10  major entra sos frares, lo qual ab  oli sant és untat lo seu cap e les sues  
Lv 24,2  fills d’Israell que apòrtan a tu  oli de olives molt pur e net per cremar en 
Lv 11,17  son genus, 15-16 [*] 17 e musol e  òliba e duch 18 e’l signe, que és ocel  
Ex 23,11  camp; e açò matex faràs [*] de ton  oliver. 12 »VI dies obreràs, e’n lo VII  
Ex 27,20  que apòrtan a tu oli de arbras de  olivers que sia molt pur, fet en pique,  
Lv 24,2  d’Israell que apòrtan a tu oli de  olives molt pur e net per cremar en les  
Ex 16,3 terra de Agipta, on saýam sobra les  olles de les carns e menjàvam pa en  
Ex 37,16  diversos usos de la taula, axí com  olles, culleres, giradores, tot fou de aur 
Ex 38,3 de aquell diverses vaxells, axí com  olles e cobertores e mortés e loces e  
Lv 23,13 ell: II delmes de sèmola comolta ab  olli en perfum del Senyor e olor molt  
Lv 23,13  ab olli en perfum del Senyor e  olor molt suau; presentarà vi, la quarta  
Ex 40,32  e la glòria de nostre Senyor  omplí aquell. 33 E no podia intrar Moysèn  
Lv 9,17  17 E sacreficà-li presentalla e  omplí sa palma d’ela e féu-na perfum  
Ex 2,16  vanguéran al pou per poar aygua e  omplir les piques per abeurar lo bastiar  
Ex 40,7  entre l’altar e lo tabernacle;  omplir-l’has d’aygua. 8 Circundiràs la 
Ex 10,6 arbres que’s fan en los camps, 6 e  ompliran les casas tuas e de tos serfs  
Ex 31,3 nét de Hur, de trip de Judà, 3 e he  omplit ell de sperit de Déu e de saviesa e 
Ex 9,26  26 sols en la terra de Gosen,  on éran los fills d’Israell [*]. 27 E  
Ex 12,7  e en los sobralindars de lla casa  on menjaran ell. 8 E menjarets les carns  
Ex 14,7  7 e manà ab si DC caretes triades  on anàvan hòmens conbatens, e totes les  
Ex 15,27  teu. 27 E venguéran en Helim,  on ha XII fonts de aygües e LXX palmes, e  
Ex 16,3  Senyor en la terra de Agipta,  on saýam sobra les olles de les carns e  
Ex 18,5  la muller de Moysèn, en lo desert,  on era la posada prop del munt de Déu, 6 e 
Ex 20,24  e [*] vostres bous en tot loch  on serà mamòria del meu [*]; yo vendré a  
Ex 26,36  a la porta de la tenda, per  on hom entra en lo tabernacle, de blau e  
Ex 29,42  testament, devant nostre Senyor,  on ara sabs lo loch on yo parlaré a tu. 43 
Ex 29,42  nostre Senyor, on ara sabs lo loch  on yo parlaré a tu. 43 E aquí manaré als  
Ex 36,24  argent, II a cascuna post [*], là  on tarminava l’ancastadura. 25 E de la  
Ex 38,26  del santuari e la intrada, a  on penjava lo vel de la clausta. 27 E  
Ex 39,14  -hy XII pedres entretelladas,  on éran escrits los noms dels fills d’  
Lv 1,16  a la plaja de orient, en [*] loch  on solen gitar les cenres. 17 E no  
Lv 4,12  -ho-ha [*], e aquí serà cremat  on sòlan gitar les cenres [*]. 13 »Car si  
Lv 4,33  33 [*] e degoll aquell en lo loch  on sòlan degollar los holocausts [*]. 34  
Lv 6,25  la oferta per peccat. »En lo loch  on sa oféran los holocausts degoleràs  
Lv 7,2  sants és, 2 e per amor de açò allà  on degolaran lo holocaust sacreficaran per 
Lv 15,6  tro al vespra. 6 E si siurà alà  on ell ha sagut, ell leverà les sues  
Lv 15,21  entrò al vespra; 21 e lo loch [*]  on siurà [*] serà sutza. 22 E qui tocarà  
Lv 15,24  per VII dies, e en tots los lochs  on ell dormirà ensutzerà. 25 »Fembra qui  
Lv 15,26 temps de les mèstrues; 26 e lo loch  on dormirà e on siurà serà ensutzat, 27 e  
Lv 15,26 mèstrues; 26 e lo loch on dormirà e  on siurà serà ensutzat, 27 e qui toquarà  
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Lv 18,3  la usança de la terra de Agipta  on haveu habitat no fareu; segons la  
Ex 2,20  nostres ovelles. 20 E ell los dix:  –On és aquell home? Per què’ll lexàs?  
Lv 18,14  te mara és. 14 »La vergonya de ton  oncle german de ton para no la  
Lv 20,20  de son pare o ab la muller de son  oncle e haurà descubert la sua vergonya e  
Lv 25,49  de sos frares lo reembrà, 49 e son  oncle de part de para o de mara, e son  
Ex 15,8 furor són ajustades les ayguas, la  onda corech e stech, als abisos fóran  
Ex 39,13  13 en lo quart, crisòlits e  onicles e beriŀles; e totes aquestes  
Lv 6,20  al Senyor en lo dia de la sua  onsió: oferan la Xª part de un sister de  
Lv 10,7  parirets, e l’oli de lla santa  onzió és sobra vós. E ells féran tot ço  
Ex 1,10  e sapiam quant muntiplicarà, e  opremam-los per ço que per ventura no  
Ex 6,5 d’Iraell, los qualls los agepcians  opréman, e són stat remenbrat de lla mia  
Ex 1,13  en oy los fills de Israell, e  opremien-los e scarnían-los e  
Ex 3,7  de lla duresa de aquells qui’lls  opromían en les lurs obres, 8 e yo sé la  
Ex 1,12  Remercès. 12 E en quant més los  opromien, eytant més muntiplicàvan e  
Ex 5,23  ço que perlàs en lo teu nom, has  opromut lo teu poble e no l’has  
Ex 5,9  al nostro Déu!” 9 Sían obrant e  opromuts, complèscan les obres, e no’s  
Ex 25,12  tot antorn, 12 e quatre sercles d’ or, los quals posaràs sobra IIII angles de 
Ex 25,13 fust de setim; cobriràs aquelles d’ or, 14 e pasaràs la una barra per los II  
Ex 25,14  la una barra per los II secles d’ or de la un lats, e l’altra per los II  
Ex 25,26  d’aur. 26 E feràs IIII sercles d’ or, e posaràs aquells en IIII angles de  
Ex 26,29  d’aur, e lurs anels feràs d’ or, per los quals les baras contènguan les 
Ex 26,29  les quals sían cubertes de lata d’ or. 30 E axequaràs lo tabernacle sagons lo 
Ex 28,15  la obre de l’ephot. Feràs ell d’ or e de blau e de porpra e de color  
Ex 28,36  no morrà. 36 »E feràs una launa d’ or pur, en la qual antallaràs la obra del  
Ex 29,6  sobra son cap e le lande de l’ or santa sobra la sàvana, 7 e gitar-li- 
Ex 32,24  24 Alls quals yo diguí: “Aportau  or.” E adugéran-lo a mi, e yo gití  
Ex 35,5  cor ofarits aquells al Senyor:  or e argent e aram, 6 e blau e porpra e  
Ex 39,29  a Moysèn. 29 E féran una launa de  or pur a obs de lla sagrada †pressa†, e  
Ex 3,1  ell anàs e amenàs son bestiar a la  ora devers lo desert, ell vench en lo munt 
Ex 28,32  cabès, e antorn serà d’ell com a  ora d’esberch [*] per ço que no’s trench 
Ex 28,4  e pali e gonela de li streta, e  oral e breguer. E feran vastiments sants a 
Ex 32,3  -ho axí lo poble aportàran les  oralleres a Aron. 4 E pres-ho de lurs  
Ex 25,18  e posaràs un de cascuna part de l’ oratori, 19 e la un sia a lha un lats, e  
Ex 25,20  la cara de cascú reguart devers l’ oratori, e deu éser cuberta la arqua. 21  
Lv 21,18  18 ni s’acost al seu servey. Si  orb serà o renquellós, de poquesa o asent  
Lv 22,22  màcula no serà en ell. 22 Si serà  orb, si haurà trenquat res, si haurà [*]  
Ex 36,13 E féu L anells d’aur que pàsan per  orda per les bagues de lles cortines, que  
Ex 40,23  23 e ordonàran les lantes en lur  orde, axí com nostre Senyor ordonà. 24 E  
Lv 17,15  fins al vespre. E per aquest  orde serà fet nèdeu, 16 lo qual si no  
Ex 7,1 Dix Déu a Moysès: –Vet que yo t’he  ordenat senyor sobre Farahó, e Aron ton  
Ex 9,31 tembreu encara nostre Senyor. 31 L’ ordi e lo li fóran farits per ço [*] l’  
Ex 9,31  e lo li fóran farits per ço [*] l’ ordi spiguava e lo li ya matia fulles, 32  
Ex 18,21  hajan en oy avarísia, e de aquells  ordona trebuns e senturions e hòmens de  
Ex 9,5  pertanya als fills de Israell. 5 E  ordonà nostre Senyor lo temps dient: –Demà 
Ex 15,25  les ayguas tornàran dolces. E aquí  ordonà los manaments e juhís, e aquí asejà 
Ex 40,23  en lur orde, axí com nostre Senyor  ordonà. 24 E posà l’altar de ll’aur sots 
Lv 7,35  del Senyor en lo dia que Moysèn  ordonà a ells en ofici de prevera, 36 que  
Ex 5,21  so que vosaltras fets per vostra  ordonament devant Farahó e devant sos  
Ex 40,20  pogués oyr la visió de Déu. 20 E  ordonàran la taulla [*], 21 [*]. 22 [*] de 
Ex 40,23  [*] de la part de tremuntana, 23 e  ordonàran les lantes en lur orde, axí com  
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Lv 1,8  que són tallats seran demunt  ordonats, enperò lo cap e tot ço de dins,  
Ex 19,12  de Sinaý devant tot lo poble. 12 E  ordoneràs tot lo poble entorn. Diràs-  
Ex 21,6  la porta [*], e puys forat-li la  orella ab una lena, e serà a ell serf  
Lv 14,25  posarà sobra l’estrem de lla  orella dreta de aquell qui és mundat e  
Lv 14,28  28 e tocar-n’ha l’astrem de la  orella dreta de aquell e lo polze dret de  
Lv 22,23  23 »Lo bou e la ovella ab la  orella tallada e la coha, volentàriament  
Ex 32,2  Dix-los Aron: –Aportats-me les  orelleres [*] de vostres mullers [*] e de  
Ex 10,2 en ell, 2 e que tu ho comtes en les  orelles dels fills de Israell. E de totes  
Ex 17,14  en lo libre, e liure-lo en les  orelles de Josuè. Jo daliré la mamòria de  
Lv 5,6  I anyell dell folch o una cabra, e  orerà per ell lo sacerdot [*]. »7 E si no  
Lv 16,6 holocaust; 6 e com aporterà lo tor,  orerà per si e per la sua casa. 7 E ferà  
Lv 16,34 fur legítim e perdurable per ço que  orets per los fills de Israell e per los  
Ex 27,13  amplesa de la cort que reguarda a  orient sia de L colzes, 14 [*] e al un  
Lv 1,16  fora de l’altar, a la plaja de  orient, en [*] loch on solen gitar les  
Ex 37,11 cobrí-la d’aur pur. E féu a ella  orla d’aur pur, tot entorn, 12 en la  
Ex 37,12 aur pur, tot entorn, 12 en la quall  orla havia corona e cercle d’aur [*] tot  
Ex 39,4  colors sots son ragiment, 4 e II  orles ensemps ajustades de cascun lats en  
Ex 39,21  part contra lo mig, e havia  orlla entorn per ço que no se esquinçàs.  
Ex 33,5  e deliré a tu. Ja ara depòs lo teu  ornament per ço que sàpia què faré a tu. 6 
Ex 33,6  E posàran los fills d’Israell lur  ornament en lo munt de Horep. 7 E Moysèn  
Ex 12,46  d’aquell dafora, ne trenquarets  os d’aquell. 47 »Tota la coŀleció dells  
Ex 13,19  de Egipta. 19 E pres Moysèn la  ossa de Josep ab si, per ço com ell  
Ex 13,19  vós, portats-vos-en la mia  ossa ab vós.» 20 E moguéran-sa de Sachot 
Ex 23,21 loch que t’apella. 21 Guarda ell e  ou la sua veu, e no’t vulles contendra ab 
Lv 7,23 Israell: »Lo sèu dels bous e de les  oveles e de les cabres no menjarets; 24 lo 
Ex 22,1  Capítol XXI 1 E si algú emblarà  ovella o bou e l’auciurà o’l venrà, pach 
Ex 22,1  bou V bous, e IIII ovelles per una  ovella. 2 E si serà sobreprès lo ladra en  
Ex 22,4  [*], o sia bou o sia assa o sia  ovella, restituesca-ho en doble. 5 E si  
Ex 22,9  axí en bou com en assa com en  ovella o en vestiments, [*] digua devant  
Lv 4,32  a sacrificar per peccat, la  ovella que aportarà sia nèdea, 33 [*] e  
Lv 14,10 VIII prengua II anyels nèdeus e una  ovella de un any sens taqua e III deenes  
Lv 22,23  la ara del Senyor. 23 »Lo bou e la  ovella ab la orella tallada e la coha,  
Lv 22,27  Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou o  ovella o cabra, com serà engendrada, per  
Lv 22,28  al Senyor; 28 e aquella vacha o  ovella no serà sacrificade en un dia ab  
Ex 13,13  primer nat de l’assa muderàs per  ovelle, si no’l reembràs [*] per preu de  
Ex 2,17 e defensà les infantas e abeurà les  ovelles. 18 Com elles foren tornades a  
Ex 2,19  poà a nós aygua e abeurà nostres  ovelles. 20 E ell los dix: –On és aquell  
Ex 3,1  III 1 Moysès guardava e paxia les  ovelles de Ytró, son sogre, secerdot de  
Ex 9,3  sobra [*] los bous e les  ovelles.” 4 E féu Déu grans meravelles  
Ex 10,24  al Senyor vostra Déu, mes vostres  ovelles e vostres arnès romànguan, e  
Ex 12,5 pendrets [*] dells moltons e de les  ovelles. 6 E servats-las entrò al XIIII  
Ex 12,32  axí com havets dits. 32 Vostres  ovelles e vostros bous prenets, axí com  
Ex 12,38  e mesclaya gran que pugà ab ells,  ovelles e bous e bèsties [*]. 39 E  
Ex 13,12  qui són primers nats en les tues  ovelles, en qualquequal hauràs mascle  
Ex 22,1  pach per I bou V bous, e IIII  ovelles per una ovella. 2 E si serà  
Ex 22,30  a mi, 30 e de tos bous e de tes  ovelles feràs semblantment: VII dies serà  
Ex 34,3  3 E nangú no puig ab tu [*], ne  ovelles ne bous no pastúran en aquell  
Ex 34,19  los animals, axí de bous com de  ovelles serà meu. 20 E lo primer nat de l’ 
Ex 34,20  primer nat de l’assa reembràs per  ovelles, e si no darà lo preu per aquell,  
Lv 1,2 de lles bèsties, dels bous e de les  ovelles sacrificarets vostres sacrificis.  
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Lv 1,10  a nostre Senyor. 10 »E si de lles  ovelles és son sacrifici, o de moltons o  
Lv 3,6  6 »E si la lur oferta serà de  ovelles e la degoladura serà per  
Lv 22,21  presentant axí de bous com de  ovelles, sens màculla la presentarà que  
Ex 1,13  13 E los agepcians haguéran en  oy los fills de Israell, e opremien-los  
Ex 18,21 los quals sia veritat, que hajan en  oy avarísia, e de aquells ordona trebuns e 
Ex 20,5  generació de aquells qui han en  oy a mi, 6 e fas misericòrdia en millers,  
Lv 26,17  sereu en aquells qui us han en  oy, e fugireu nangú no persaguint a  
Ex 8,15 rapòs; fou agreujat en son cor e no  oý aquells, axí com havia dit [*]. 16 E  
Ex 8,19 fou anderoÿt lo cor de Farahó, e no  oý ells, axí com havia dit Déu a Moysèn.  
Ex 18,1  18,Tit Capítol XVIII 1 E com  oý Jetron sacerdot de Median, sogre de  
Ex 18,24 en son loch en pau. 24 E com Moysèn  oý açò, ell féu tot ço qu·ell li  
Ex 32,5  de tera de Agipta! 5 E com Aron  oý açò, adeficà altar devant ell, e alçà  
Ex 20,18  ne son asa [*]. 18 E tot lo poble  oÿa les veus e vaÿa los lamps e oÿa la veu 
Ex 20,18  oÿa les veus e vaÿa los lamps e  oÿa la veu de la botzina e vaÿa lo munt  
Ex 19,16 sobre lo munt cobrint aquell. E fon  oÿda veu gran de botzines per smeyar, e  
Ex 16,8  pa en sadolament, per ço car ha  oÿdes vostres mermuracions, en los qualls  
Ex 2,24  crit muntà a nostra Senyor. 24 E  oyí Déu lur gemeguament e remenbrà’s de  
Ex 3,7 aflicció del meu poble en Agipta, e  oyí la lur clamor per raó de lla duresa de 
Ex 7,13 fou anduraÿt lo cor de Farahó, e no  oyí aquells, axí com havia dit Déu. 14 Dix 
Ex 16,7 la glòria de nostre Senyor, car ell  oyí lo vostro marmurament contra lo  
Lv 5,1  e serà testimoni que ell so  oyí o hu viu o hy fou consent, si no ho  
Lv 10,3  lo poble seré santificat. E com ho  oyí Aron, callà. 4 E apellà Misael e  
Lv 10,20  los vulls de Déu. 20 E com ho  oyí Moysèn, reebé la satisfacció. 11,Tit  
Ex 32,17  de la mà de nostre Senyor. 17  Oyí Josuè lo brogit dell poble. Dix a  
Ex 6,12  los fills d’Israell no’m volen  oyr; donchs, ¿com ma oyrà Farahó? Guarda  
Ex 7,16  e entrò ara no l’has volgut  oyr. 17 E per ço vet què diu nostre  
Ex 19,16 fon lo terç dia [*], els comensàran  oyr trons e lamps, e la caliga era sobre  
Ex 20,19  a Moysèn: –Parle tu ab Déu, e  oyr-t’hem. No parla Déu ab nós per ço  
Ex 40,19  aquella lo vell per ço que pogués  oyr la visió de Déu. 20 E ordonàran la  
Ex 6,12  no’m volen oyr; donchs, ¿com ma  oyrà Farahó? Guarda com yo són ab los no  
Ex 6,30  són en levis no circunsís. ¿Com ma  oyrà Farahó? 7,Tit 1 Dix Déu a Moysès:  
Ex 7,4  en la terra de Agipta. 4 E no  oyrà a vós lo rey Farahó, e yo donaré  
Ex 11,9  Senyor a Moysèn: –Ferehó no us  oyrà, per molts de senyals que fàsan en la 
Ex 4,1  Moysès e dix: –No creuran a mi ne  oyran la mia veu, e diran: “No aperech a  
Ex 4,8  8 –E si no creuran a tu e no t’ oyran per lo senyal primer, creuran la tua 
Ex 4,9 no’t creuran per los II senyals ne  oyran la tua veu, prin la aygua del flum e 
Ex 15,26  e aquí asejà ells 26 e dix: –Si tu  oyràs la veu dell Senyor, ton Déu, e feràs 
Ex 19,5  e fiu vanir vós a mi. 5 Si ara  oyrets la mia veu e guardarets la mia  
Lv 26,27  si encara per aquestes coses no m’ oyrets e caminareu contra mi, 28 jo iré ab 
Ex 6,5  foren peregrins e stranys. 5 Yo he  oÿt los gemegaments dells fills d’Iraell, 
Ex 16,9  devant lo Senyor, car ell ha  oÿt lo vostre mermurament.” 10 Dementra  
Ex 16,12 perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he  oÿt lo mermurament dels fills d’Israell.  
Ex 28,35  ofici del ministre per ço que sia  oÿt son so com intrerà e axirà en lo  
Ex 34,32  alls quals manà tot ço que havia  oÿt de Déu en lo munt de Sinaý. 33 E com  
Ex 20,22  diràs als fills d’Iraell: “Vós  oÿts que del cel he perlat ab vós. 23 No  
Ex 6,18  fóran: Aram e Asuar e Hobron e  Ozibal. E los anys de Caad foren CXXXIII.  
Lv 10,4  Misael e Ethelsephan, fills de  Ozibell, avoncle de Aron, e dix a ells:  
Ex 2,20  Apallats-lo per ço que manuch lo  pa ab nós. 21 E apallàran-lo. E jurà  
Ex 13,3  aquest loch, per ço que no menjets  pa levat. 4 Vuy axirets ab mes nou de la  
Ex 16,3  les olles de les carns e menjàvam  pa en sadolament. Per què has menats nós  
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Ex 16,4 a Moysèn: –Veus que yo plouré a vós  pa del cel, e axirà lo poble e cullir-n’ 
Ex 16,8  a vós en lo vespra carn, e’l matí  pa en sadolament, per ço car ha oÿdes  
Ex 16,15  s’era. Dix Moysèn: –Aquest és lo  pa que us dóna lo Senyor per menjar. 16  
Ex 16,32  generacions per ço que conèguan lo  pa que fiu menjar a vós en lo desert com  
Ex 18,12  de Ysraell per ço que menjàsan  pa ab ell devant nostre Senyor. 13 E l’  
Ex 23,15  [*] 15 E guardaràs la festa del  pa alís; VII dies menjarets alís, axí com  
Ex 25,30  30 E posaràs sobre ell altar lo  pa de proposició devant mi tostemps. 31 »E 
Ex 29,2  I vadell e II moltons nèdeus, 2 e  pa alís e crespel en què no haja levat,  
Ex 34,28  XL dies e XL nits, e no menjà  pa ne no bech aygua, e scriví en les  
Ex 39,35  [*] 35 [*] e totes ses aÿnes e lo  pa de proposició, 36 e lo canalobra e les  
Lv 8,2  e II moltons e I canastell de  pa alís, 3 e ajusteràs tot lo poble a la  
Lv 8,26  26 E pres de lla sistella dell  pa alís que era devant nostra Senyor; pa  
Lv 8,26  alís que era devant nostra Senyor;  pa menys de levat e una bastesa a manera  
Lv 21,17  que haurà màcula, no presenta  pa al seu Déu 18 ni s’acost al seu  
Lv 24,7  ells perfum molt pur perquè sia  pa en ramenbrament de la oferació dell  
Lv 23,14  vi, la quarta part de un [*]. 14  »Pa ni farina no menjareu de les messes  
Ex 32,33  Al qual respòs nostre Senyor: –Qui  pacarà a mi, yo’l rauré de mon libre. 34  
Lv 5,15  que són del Senyor santificadas  paccarà, ofira per son paccat I moltó net  
Lv 5,10 pregua per aquell lo sacerdot, e lo  paccat de aquell serà perdonat. 11 »E si  
Lv 5,15 santificadas paccarà, ofira per son  paccat I moltó net del folch, e qui no ho  
Lv 5,18  la masura de lla extimació dell  paccat. Lo qual ador per ell, car no  
Lv 15,15  15 lo qual oferrà la un per lo  paccat e l’altra en holocaust e pregarà  
Lv 22,16  no sostènguan la malvestat de son  paccat com coses santificades menjaran. Yo 
Lv 26,39 la terra de sos anamichs, e per los  paccats de lurs pares e seus seran  
Ex 21,34  assa, 34 lo senyor de lla sisterna  pach lo preu de aquella bèstia que hy serà 
Ex 22,1  o bou e l’auciurà o’l venrà,  pach per I bou V bous, e IIII ovelles per  
Lv 9,18  lo bou e l’ariet en sacrifici  pacificabla del poble, e ofariren e  
Ex 18,7 -lo, e saludàran-se ab peraules  pacificables. Com fóran intrats en lo  
Ex 20,24  aquell holocausts e sacrificis  pacificables, e [*] vostres bous en tot  
Ex 24,5  e sacreficaren sacrificis  pacificables a Déu, vadels XII. 6 E pres  
Ex 32,6  e ofaríran holocausts e hòsties  pacificables, e asech-sa lo poble a  
Lv 9,22 ofertes per peccat e los holocausts  pacificables, devellà, 23 e antràran  
Lv 3,1  Capítol III 1 »E si degolladura de  pacificament serà lur [*], axí com de  
Lv 4,35 sèu del moltó qui és sacreficat per  pacificament, e sia cremat sobra l’altar  
Lv 19,5  5 »Si inmolareu víctima dels  pacífichs al Senyor perquè sia piadós, 6  
Lv 22,21 21 »Hom que presentarà víctima dels  pacífichs al Senyor, o per vot o  
Lv 25,24  la regió de vostra posació sots  pacta de restituïsió serà venuda. 25 »Si  
Lv 26,9 sereu muntiplicats e fermaré lo meu  pacta ab vosaltres; 10 menjareu les coses  
Lv 26,42  -m’he de lla amistança e  pacta que fermí ab Jacob e Isach e de  
Lv 26,44 destrovits e que fos trancat lo meu  pacta ab ells, car yo són lo Senyor Déu d’ 
Ex 9,25  los arbres de la regió tranchà le  padrusca, 26 sols en la terra de Gosen, on 
Ex 9,29  e saceran tots los trons e la  padrusca, per ço que sàpias que del Senyor 
Ex 10,12 ménjan tota la herba que romàs a la  padrusca. 13 Astès le sua verge Moysès  
Ex 10,15  dels arbres, e tot ço [*] que a la  padrusca era romàs [*]. 16 Per la qual  
Ex 10,5  e menjaran tot ço que és [*] a la  padruscada, e reuran tots los arbres que  
Ex 9,19  serà mort per lo caÿment de la  padruscha.” 20-21 [*] 22 E dix Déu a  
Ex 9,22 tua mà devers lo cel per ço que sia  padruscha en tota la universa terra de  
Ex 9,34  que lla pluja era cessada e la  padruscha e los trons, anadí a peccat, 35  
Lv 6,21  lo vespra. 21 La qual fregiran en  paella ab oli, e ofariran aquella calent  
Lv 7,9  so que serà cuyt en la caçola o en  paella, serà del sacerdot que offer; 10  
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Lv 26,36  que de vosaltres romendran doneran  pahor en los coratges d’éls en les  
Ex 12,49  matexa ley serà al nadiu e al  palagrí e a l’habitant entre vós. 50 E  
Ex 18,3  Jerson dient [*]: «Strany fuy e  palagrí en la terra aliena», 4 e l’altra  
Lv 18,26 en la terra com lo conreador que és  palagrí entra vosaltres, 27 car totes  
Lv 24,16  de mort muyra [*]; vulles que sia  palagrí o de la ciutat, [*] ab pedras sia  
Lv 24,22 sia entre vosaltres, vulles que sia  palagrí o de son proÿsma que haurà peccat, 
Lv 25,6  e sclaves e al logater teu e al  palagrí que habita ab tu; 7 e al teu  
Lv 25,35  rebràs aquell axí com a stranger e  palagrí e viurà ab tu, 36 no prengues  
Lv 25,47  la mà de l’stranyer e del  palagrí, e, vengut a meys, vendrà’s ton  
Lv 19,10  no les agusteràs, mas als pobles e  palagrins los lexeràs colir. Yo són lo  
Lv 23,22  no les colireu; als pobres e als  palagrins les lexareu aquelles. Yo són lo  
Ex 27,18 a fonaments, seran d’aram. 18 E lo  palau haurà de longuesa C colzes, d’ampla 
Ex 40,31  nostre Senyor. 31 E fou dreçat lo  palau entorn del tabernacla, e l’altar  
Ex 28,4  que faran: hosen e efot, e  pali e gonela de li streta, e oral e  
Ex 29,5  ço és, la gonella de li e lo  pali de ephot e l’hosen, †e adobaràs éls  
Ex 1,14 los fer regoles de brach mesclat ab  palla, e ab tot servey en lo camp e en  
Ex 5,7  7 –D’aquí avant no donets gens de  palla al poble per mesclar-la ab lo  
Ex 5,10 –Axí ha dit Farahó: que no do a vós  palla. 11 Anats e cullits-na en qualqua  
Ex 5,12  de Agipta per ço que colísan la  palla del restol. 13 E lurs sobreposats de 
Ex 5,18  18 Anats, donchs, e obrats, car  palla no serà donada a vós, e retets  
Ex 15,7  la qual devorà ells axí com a  palla, 8 e en l’esparit de la tua furor  
Ex 5,16  fets açò contra vostres serfs? 16  Palla no’ns és donade e som batuts. E  
Ex 5,16  e som batuts. E diguéran a Faraó:  –Palla no’ns és donada e la obra nos és  
Lv 8,7  li e lo braguer, e vastí a ell lo  paŀli e demunt li donà l’afot, 8 e sanyí  
Ex 28,16  ell quadrat en doble, e heurà un  palm de larc e altra palm d’ampla. 17-25  
Ex 28,16  e heurà un palm de larc e altra  palm d’ampla. 17-25 [*] 26  
Ex 39,9 e fo codrat e dobla, de masura de I  palm, 10 e posà en IIII tires pedres  
Lv 9,17  -li presentalla e omplí sa  palma d’ela e féu-na perfum sobra la  
Ex 15,27  on ha XII fonts de aygües e LXX  palmes, e posàran aquí sobres les ayguas.  
Ex 10,21  terra de Agipta, tant fosch que a  palpar hauran. 22 E stès Moysès la mà vers 
Ex 13,17 dret pasatja, que per ventura no’s  panadís Farahó si’ls vaés, e que no levàs 
Lv 5,5 aprés antendrà en la errada, 5 faça  panitència per lo peccat 6 e ofira I  
Ex 12,39  traguéran de Agipta e féran-na  pans alisos, los quals cogéran sots  
Ex 16,12  carns, e al matí serets sadolls de  pans, e sabrets que yo són lo Senyor Déu  
Ex 23,25  vostre, per ço que yo banaesca tos  pans e tes aygües, e que leu la iniquitat  
Ex 29,34  de les carns consagrades e dels  pans entrò al matí, cremeràs lo romenent  
Ex 35,13 [*] 13 [*] e totes ses aÿnas, e los  pans de proposició, 14 e lo canalobra de  
Lv 2,4  sacrifici cuyt en lo forn, axí com  pans de sèmola, ço és a saber, meys de  
Lv 7,12  per acostament de gràcia, oferràs  pans sens levat salguats d’oli, e fogaça  
Lv 8,31  aquell e menjats-les aquí, e los  pans de consegració menjats, los quals són 
Lv 8,32 E ço que romendrà de la carn e dels  pans, sia cremat a foch. 33 [*] de la  
Lv 21,6  car los perfums del Senyor e los  pans del seu Déu preséntan, e per tant  
Lv 21,8  santificat és al Déu seu 8 e los  pans del sacrifici presenta. Sia, donchs,  
Lv 21,21  a presentar víctima al Senyor, ni  pans al seu Déu. 22 Menjarà tan solament  
Lv 21,22  Déu. 22 Menjarà tan solament dels  pans que són en lo santuari, 23 axí  
Lv 22,25  la mà de l’stranyer no presentau  pans al Déu vostre ni nanguna cosa que  
Lv 23,6  del Senyor és. 6 [*] per VII dies  pans alisos [*]. 7 [*] nanguna obra de  
Lv 24,5 cert sèmola e couràs d’aquella XII  pans que en cadescú haurà II dellmes, 6  
Ex 10,10  Per què havets dupte, ne per què  pansats mal? 11 No serà fet axí, mas anats 
Ex 20,18 e vaÿa lo munt fumar, e per açò, de  paor, estiguéran de luny. 19 E diguéran a  
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Lv 26,5 de les messes la vanema [*], e sens  paor habitareu en vostra terra; 6 deré pau 
Ex 33,8  e stava cascú a lla porta de son  papalló, e reguardàvan [*] Moysèn dentrò  
Ex 2,16  per abeurar lo bastiar de lur  para. 17 E sobravanguéran los pastors e  
Ex 2,18 Com elles foren tornades a Ratxell,  para lur, dix-los: –Per què us sou axí  
Ex 2,22  apellà Ètzer dient: «Lo Déu de mon  para és nostro ajudador e desliurà a mi de 
Ex 15,2 Déu, e yo glorificaré lo Déu de mon  para, e yo axalçaré ell. 3 Nostra Senyor  
Ex 18,4  nom Aliètzar, dix: «Déu de mon  para, tu est mon ajudador e’m desliurist  
Ex 20,12  e santifichà. 12 »Honreràs ton  para e ta mara per ço que visques  
Ex 21,15  ço que muyra. 15 »E qui farà son  para o sa mara, de mort muyra. 16 »E qui  
Ex 22,17 dot e pendrà per muller. 17 E si lo  para d’ela no la hy volia donar per  
Lv 6,22 en l’altar per lo sacerdot qui del  para per dret sucehirà, 23 e tot sacrifici 
Lv 16,32  axí com a cecerdot per son  para, e †anaran† vestadures de li e  
Lv 18,7  són lo Senyor. 7 »La lagesa de ton  para ne la lagesa de ta mara no  
Lv 18,8  no descobriràs, car lagesa de ton  para és. 9 »La legesa de ta germana de  
Lv 18,9 »La legesa de ta germana de part de  para o de part de mara, la qual en casa o  
Lv 18,11  de la fila de la muller de ton  para, la qual ha engendrada ton para i és  
Lv 18,11 ton para, la qual ha engendrada ton  para i és ta germana [*]. 12 »[*] car carn 
Lv 18,12  [*]. 12 »[*] car carn de ton  para és. 13 »La vergonya de la germana de  
Lv 18,14 vergonya de ton oncle german de ton  para no la descobriràs, [*] sa muller, car 
Lv 19,3  vostro: 3 »Cadescú la mare e son  para tema. »Los meus disaptes guardau. Yo  
Lv 20,17  pendrà sa germana, filla de son  para o filla de se mara, e veurà la sua  
Lv 20,19 »La legesa de la tua tia de part de  para ni de mara no descobriràs. Qui açò  
Lv 21,2  sa sanc e propinqües, ço és, sobre  para e mara o fill o filla, germà 3 o  
Lv 25,49  reembrà, 49 e son oncle de part de  para o de mara, e son cosí acostat de  
Ex 6,19  e Musí. Aquests tots fóran los  parantats de Leví per les sues companyes.  
Ex 6,24  e Tamar. 24 [*] Aquests són los  parantats de Cariatarim. 25 Alatzar, fill  
Lv 25,49  o de mara, e son cosí acostat de  parantiu; e si ell se porà raembra, fer- 
Ex 3,6  és. 6 E dix: –Yo són lo Déu de tos  paras, Déu de Abram e Déu de Isach e Déu  
Ex 3,13  e diré a ells: “Lo Déu de vostres  paras me tremet a vós”; e si dien: “Com és 
Ex 3,15  Iraell: “Lo Senyor, Déu de vostres  paras, ma tramet a vós, Déu de Abram, Déu  
Ex 4,5  que crèguan que aparech Déu de tos  paras, Abram, Ysach e Jacob. 6 Dix-li  
Ex 13,5  jebuseus, los quals jurà a vostres  paras que’lls donaria aquí terra fluent  
Ex 20,5  qui vesit les iniquitats dells  paras en los fills en la terça e en la  
Ex 33,4  tu en la via. 4 E ohí lo poble le  paraula mala aquesta, e ploràran, e no mès 
Lv 14,52  com ab les ayguas vivas, e ab lo  pardal viu e ab lo fust e ab la grana e ab 
Lv 14,29  git sobra lo cap del purificat a  pardonar sobra él devant Déu, 30 e de lles 
Lv 18,8  8 »La lagesa de la muller de ton  pare no descobriràs, car lagesa de ton  
Lv 20,20  participarà ab la muller de son  pare o ab la muller de son oncle e haurà  
Lv 20,20  descubert la sua vergonya e de sa  parentat, porteran abdossos lo seu peccat; 
Ex 6,15 e Sarí e Esraní. 15 Aquests són les  parentats de Rubèn. E los fills de Simeon  
Ex 6,25 de lles companyes dels levins e los  parentats. 26 Aquest és Aron e Moysèn, als 
Ex 3,16  digues a ells: “Lo Déus de vostres  pares aparaech a mi, lo Déu de Abram, lo  
Ex 13,11 cananeus, segons que ha jurat a tos  pares que donerà aquella a tu, 12  
Ex 34,7  que rets les iniquitats dels  pares en los fills e sobre fills de fills  
Lv 25,41 lla sua generació e pocessió de sos  pares, 42 car mos sclaus són, que jo’ls  
Lv 26,39 anamichs, e per los paccats de lurs  pares e seus seran aflegits, 40 entrò que  
Lv 14,37  o vermella e la lur visió dejús la  paret, 38 axirà lo prevera de lla casa e  
Ex 37,26  tot de aur net, e son tarrat e ses  parets entorn e sos corns. 27 E féu axí  
Lv 14,37  la lepra. 37 E com vaurà en les  parets de aquella la plagua verda o  
Lv 14,44  altra lepra serà tornada e per les  parets són scampades màcules, la lepra és  
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Ex 2,2  matexa casa, 2 la qual concebé e  parí un fill. E veren a ell molt bel, e  
Ex 6,25  de les filles de Putiell, le quall  parí a ell Fineàs. E aquests són prínceps  
Ex 9,6  e dels fills d’Israell no’n  parí nangú. 7 E tramès Farahó si era mort  
Ex 12,19  Aquell que menjarà cosa levada,  parirà la ànima de aquell de lla coŀleció  
Lv 10,7  del tabernacle; en altra manera  parirets, e l’oli de lla santa onzió és  
Ex 6,11  Déu a Moysèn dient: 11 –Entre e  parla a Farahó [*] que yaquesca axir los  
Ex 9,1  Déu a Moysèn: –Entra a Farahó, e  parla a ell e dix: “Açò diu nostre Senyor  
Ex 11,2  2 Digues ara a tot lo poble que  parla cascú ab son amich, e les fembres ab 
Ex 20,19  tu ab Déu, e oyr-t’hem. No  parla Déu ab nós per ço que no muyram. 20  
Ex 6,29  a Moisèn dient: –Yo són lo Senyor.  Parla a Farahó, rey de Agipta, totes les  
Ex 8,16 havia dit [*]. 16 E dix [*] Moysèn:  –Parla a Aron e digues-li: “Stin la tua  
Ex 14,2  1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  –Parla alls fills d’Israell que’s  
Ex 14,15  a Moysèn: –De què’t clamas a mi?  Parla als fills de Israell que’s mòguan,  
Ex 25,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla als fills d’Iraell que apòrtan a  
Ex 31,13  Senyor a Moysèn; dix-li: 13  –Parla als fills de Israell, e digues a  
Ex 33,5  5 E dix nostre Senyor a Moysèn:  –Parla als fills d’Israell. Digues-los  
Lv 4,2  1 E parlà Déu a Moysèn e dix: 2  –Parla als fills de Israell: »Ànima com  
Lv 6,25  nostre Senyor a Moysèn dient: 25  –Parla a Eron e a sos fills: Aquesta és la 
Lv 7,23 perlà nostre [*] a Moysèn dient: 23  –Parla als fills de Israell: »Lo sèu dels  
Lv 7,29  28 E parlà Déu a Moysèn dient: 29  –Parla als fills d’Israell: »Qui ofer  
Lv 12,2 XII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  –Parla als fils d’Israell e digues a  
Lv 16,2 moriren. 2 Menà Déu a Moysèn e dix:  –Parla a Aron ton frare que no entra null  
Lv 17,2  1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  –Parla Aron e a sos fills e a tots los  
Lv 18,2  nostra Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla als fills d’Israell. Diràs a ells: 
Lv 19,2  1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  –Parla a tota la companya dels fills d’  
Lv 21,1  1 Dix de cert lo senyor a Moysèn:  –Parla als sacerdots fills de Aron e  
Lv 22,18  Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 18  –Parla a Aron [*] e als fills d’Israell.  
Lv 23,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla als fills d’Israell. Diràs a ells: 
Lv 23,10  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 10  –Parla als fills d’Israell. Diràs a ells: 
Lv 23,34  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 34  –Parla als fills d’Israell: Del XV dia de 
Lv 25,2 Moysèn en lo munt de Sinaý dient: 2  –Parla als fills de Israell e diràs a  
Ex 6,13  ab los no circunsisos levis. 13 E  parlà Déu a Moysèn e Aron, e donà manament 
Ex 14,1  Israell. 14,Tit Capítol XIIII 1 E  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla alls  
Ex 17,10  Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí com  parlà a ell Moysèn, e batallà’s contra  
Ex 25,1  XL nits. 25,Tit Capítol XXIIII 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 32,30  banadicció. 30 E’n l’altra dia  parlà Moysèn al poble: –Vosaltres peccàs  
Ex 33,1  féu Aron. 33,Tit Capítol XXXII 1 E  parlà nostra Senyor a Moysèn dient: –Vé,  
Lv 4,1  l’altar. 4,Tit Capítol IIIIº 1 E  parlà Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla als  
Lv 6,8  cosa que peccarà. Capítol VIº 8 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana a  
Lv 7,28  sanch perirà del seu poble. 28 E  parlà Déu a Moysèn dient: 29 –Parla als  
Lv 8,1  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 10,3  Dix Moysèn a Aron: –Açò és açò que  parlà nostre Senyor: Yo seré santificat  
Lv 11,1  satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E  parlà nostra Senyor a Moysèn e Aron: 2  
Lv 12,1  lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla als  
Lv 14,33 totes coses en son abundament. 33 E  parlà Déu a Moysès e Aron dient: 34 –Com  
Lv 16,1  ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E  parlà Déu a Moysèn aprés la mort de  
Lv 17,1  a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla Aron e  
Lv 18,1 iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E  parlà nostra Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 19,1 Déu vostre. 19,Tit Capítol XIXº 1 E  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a tota  
Lv 20,1  lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
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Lv 22,1  menades. 22,Tit Capítol XXII 1 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parle a 
Lv 23,1 lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 23,9  de servici no fareu [*] 8 [*]. 9 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 10 –Parla  
Lv 23,33  Déu vostre. 23-32 [*] 33 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 34 –Parla  
Lv 23,44  Yo són lo Senyor Déu vostro. 44 »E  parlà Moysèn sobre les festes del Senyor  
Lv 24,1 Israell. 24,Tit Capítol XXIIIIº 1 E  parlà nostre Senyor [*]: 2 –[*] als fills  
Lv 25,1  a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E  parlà lo Senyor a Moysèn en lo munt de  
Ex 32,7  a beura, e levàran-sa a jugar. 7  Parlà nostre Senyor a Moysèn e dix: –Vé e  
Ex 40,1  Senyor. 40,Tit Capítol XXXIXª 1  Parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –En  
Lv 6,24  e nangú no manuch de aquell. 24  Parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 25  
Lv 21,16  lo Senyor que santifique a ell. 16  Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues 
Lv 21,24  lo Senyor qui santifich a ells. 24  Parlà Moysèn a Aron e als fills seus e a  
Lv 22,17  lo Senyor que santifich a ells. 17  Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla  
Ex 4,16  què devets fer. 16 E aquell  parlarà per tu al poble, e ell serà en la  
Ex 7,2  que yo man a tu, e Aron ton frare  parlarà a Faraó que jaquesca axir los  
Ex 7,2  ton frare serà ton parler. 2 Tu  parlaràs totes les peraules que yo man a  
Lv 24,15  lo poble. 15 Als fills d’Israell  parlaràs: »Hom qui maleyrà lo seu Déu,  
Ex 25,22  la clausta, 22 e aquí’t manaré e  parlaré a tu desobra la clausta, d’entre  
Ex 29,42  Senyor, on ara sabs lo loch on yo  parlaré a tu. 43 E aquí manaré als fills  
Ex 30,6 la clausta que reta testimoni quant  parlaré ab tu. 7 »E Aron perfumerà ensemps 
Ex 34,31  de lles sinagogues. E com ell los  parlàs, 32 vanguéran a ell atrasí tots los 
Lv 15,2 1 E perlà Déu a Moysèn [*] dient: 2  –Parlats als fills de Israell [*]: »Homa  
Ex 16,10 lo vostre mermurament.” 10 Dementra  parlava Aron a tot lo ajustament dels  
Ex 6,29  de Agipta, totes les coses que yo  parle a tu. 30 E dix Moysèn devant Déu:  
Lv 20,24 les he abominades. 24 E a vosaltres  parle: Posaÿu la terra de ells, la qual  
Ex 20,19  de luny. 19 E diguéran a Moysèn:  –Parle tu ab Déu, e oyr-t’hem. No parla 
Lv 22,2 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2  –Parle a Aron e als fills d’ell que’s  
Ex 7,1  Farahó, e Aron ton frare serà ton  parler. 2 Tu parlaràs totes les peraules  
Ex 16,12  mermurament dels fills d’Israell.  Parlla a ells e digues-los: “Al vespra  
Lv 1,2  tebernacle del testimoni e dix: 2  –Parlla alls fills d’Israell e digues a  
Ex 16,36  mesuràran la magna era de la deena  part de I ephí, so és, sister. 17,Tit  
Ex 24,6 sanch e mès-la en un vaxell, e la  part romanent buydà sobra l’altar. 7 E  
Ex 24,17  quax foch cremant en la sobirana  part del munt, devant los fills d’Iraell. 
Ex 25,18  betadís, e posaràs un de cascuna  part de l’oratori, 19 e la un sia a lha  
Ex 25,37  per so que iŀlumínan sobra la  part de se cara. 38 E ses canyelles e sos  
Ex 26,5  puge ajustar ensemps. 5 A cascuna  part de la cortina haurà L anses, ço és,  
Ex 26,6  junyes les cortines, cada una a sa  part, e axí serà’n feta una tenda. 7 »E  
Ex 26,22  II a cascuna taula. 22 E de la  part del tabernacle devers levant faràs VI 
Ex 29,26  nostre Senyor, e serà en la tua  part. 27 [*] e serà consagrat, e la cuxa  
Ex 29,28  Aron e sos fills, e açò caurà en  part a Aron e a sos fills en dret de  
Ex 29,40  vespra sacrificaràs, 40 e la daena  part de sèmola neta mesclada ab oli, que  
Ex 29,40  ab oli, que haja masura de la IIII  part de I sister, e vi trempat atratal  
Ex 30,13  temple, †sicles XX pesos e†, miga  part del sicle oferan a nostre Senyor. 14  
Ex 32,15  en la mà, escrites de cascuna  part 16 e fetes de obra de nostra Senyor;  
Ex 33,23  23 e pendré la mia mà, e veuràs la  part darera de mi, mes la mia faç tu no  
Ex 36,16  De les qualls ell juny sinch a una  part e VI a lla altra. 17 E féu, en  
Ex 36,26  colones de argent, II per cascuna  part de la taulla. 27-28 [*] 29 [*]  
Ex 36,29  29 [*] e axí o féu de cascuna  part [*], 30 per ço que fosen VIII les  
Ex 36,30  colones de argent, II de cascuna  part. 31 E féu barras de fust de satim, V  
Ex 37,8  posà en la sumitat de la una  part, e l’altra en la sumitat de l’altra 
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Ex 37,18  lats, havia III canons, III de una  part e III d’altra. 19 E havia en cascun  
Ex 38,12  obres éran de matall. 12 E de la  part que guardava vers occident foren les  
Ex 38,15  del tabernacle. 15 E de la altra  part de la intrada del tabernacle féu  
Ex 39,21  21 e la capulla en la sobirana  part contra lo mig, e havia orlla entorn  
Ex 40,22 la taulla [*], 21 [*]. 22 [*] de la  part de tremuntana, 23 e ordonàran les  
Lv 1,15 lexen decórer la sanch sobra [*] la  part de l’ara, 16 e gítan lo guavaig e la 
Lv 5,11  coloms, ofira per son peccat la Xª  part d’un ephí, ço és, I sester, de  
Lv 5,16  lo dan, e puys anadesca-hy la V  part e liura-hu al saserdot, lo qual  
Lv 6,5 volia retanir, entregrament, e la V  part més al senyor al qual ha donat lo  
Lv 6,20  dia de la sua onsió: oferan la Xª  part de un sister de sèmola an sacrifici  
Lv 7,33  e los fills de Aron hauran en lur  part la cama dreta. 34 E lo pits de la  
Lv 8,29  de l’ariet de la consegració en  part sua, axí com havia manat a ell lo  
Lv 18,9  és. 9 »La legesa de ta germana de  part de para o de part de mara, la qual en 
Lv 18,9  de ta germana de part de para o de  part de mara, la qual en casa o defora  
Lv 18,10  legesa de la filla [*] o néta de  part de ta filla no la descobriràs, car  
Lv 20,19  19 »La legesa de la tua tia de  part de para ni de mara no descobriràs.  
Lv 23,13 molt suau; presentarà vi, la quarta  part de un [*]. 14 »Pa ni farina no  
Lv 25,49  lo reembrà, 49 e son oncle de  part de para o de mara, e son cosí acostat 
Ex 13,22  la via cascun temps. 22 No’s  partia d’éls, de dia la colona de la nuu  
Lv 20,13  éls. 13 »Qui dormirà ab mascle ab  participació feminill, cadascú ha fet  
Lv 22,4  de la qual ix sament axí com de  participament, 5 e qui tocarà graponant o  
Lv 20,20  abdosos lur malvestat. 20 »Qui  participarà ab la muller de son pare o ab  
Lv 2,16 és; 16 de les quals coses de la una  partida ferà perfum lo prevera per  
Ex 15,22  cavall e lo cavallcador. 22 E féu  partir Moysèn e Aron los fills d’Israell  
Lv 3,4  e los lombras, e en totes les  parts de dins, 5 de tot açò faça perfum  
Lv 7,29  d’Israell: »Qui ofer sacrifici  pasaficabla al Senyor, ofira ensemps son  
Ex 14,4  lo cor d’aquells per ço que vos  pasaguèscan, e seré glorificat en Farahó e 
Ex 14,17 Farahó e dells agepcians per ço que  pasaguèscan a vós, e seré glorificat en  
Ex 14,8  lo cor de Farahó, rey de Agipta, e  pasaguí los fills de Israell; e aquells  
Ex 14,28  e la host de Farahó qui’lls  pasaguia, aquí naguàran en la mar, que no  
Ex 14,9  éran axits ab mà alta. 9 E com los  pasaguían los agepcians, acostàran-sa a  
Ex 14,16  éntran los fills d’Iraell e que  pàsan per mig de lla Mar Roja en sech. 17  
Ex 19,21 ventura no’s desrenglàsan e que no  pàsan los térmens per veura’l Senyor [*], 
Ex 19,24  E los sacerdots ne lo poble no  pàsan lostérmens ne púgan al Senyor, per  
Ex 36,13  [*]. 13 E féu L anells d’aur que  pàsan per orda per les bagues de lles  
Lv 25,50  levant del preu lo temps que ha a  pasar fins l’any del jubileu, e de la  
Ex 12,23  sua casa entrò al matí, 23 car Déu  pasarà per farir los agepcians, e com  
Ex 30,13  seran. 13 Açò darà cascú que  pasarà al nom: mig sicle sagons la masura  
Ex 13,20  20 E moguéran-sa de Sachot e  pasàran en Heasom, en los strems de lla fi 
Ex 14,29 entrò a I. 29 E los fills d’Iraell  pasàran per la mar en sech, e les ayguas  
Ex 25,14  cobriràs aquelles d’or, 14 e  pasaràs la una barra per los II secles d’ 
Ex 12,12  en la Pàscua ell a Déu. 12 »E  pasaré per terra de Agipta e en le nit  
Ex 12,13  vós sots aquí, e vauré la sanch e  pasaré sobra vós, e no sarà a vós plagua  
Ex 14,2 Beelquefon, e devant aquell castell  pasarets sobra la mar. 3 Car Farahó  
Ex 36,33 mar. 33 E féu atrasí altra bara que  pasàs per mig de les taules, de la un  
Ex 12,27  27 vós direts a ells: “Secrifici  pasat és dell Senyor, lo qual passà sobra  
Ex 13,17  dells falisteus, qui’lls era dret  pasatja, que per ventura no’s panadís  
Ex 12,43  e Aron: –Aquesta és la relegió de  Pasca: »Nangun hom strany no manuch d’  
Ex 34,25  ton sacrefici, [*] de la festa de  Pasca. 26 »Les promísies del fruyt de lla  
Ex 12,11 mans; e manyarets cuytosament en la  Pàscua ell a Déu. 12 »E pasaré per terra  
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Ex 12,48  ab [*] en companya e volrà fer  Pàscua a Déu, primerament sien sircuncisos 
Ex 29,28  són e comensaments de sacrificis  pasificables de aquells que oféran a  
Lv 4,31  com sa sol pendre dells sacrificis  pasificables, e perfumar-n’has sobra l’ 
Lv 17,5  e degollen aquelles presentales  pasificables al Senyor, 6 e scampen los  
Lv 3,3  3 e ofíran de la degolladura del  pasificament en oferta a nostre Senyor, lo 
Lv 3,9  9 e puxs ofíran la degolladura del  pasificament devant nostre Senyor [*], 10  
Lv 9,4  holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  pasificament, e degoleràs aquells devant  
Lv 7,20  de lles carns de lla oferta dels  pasificaments que és oferta al Senyor,  
Lv 3,6 de ovelles e la degoladura serà per  pasificar, sia mascle sia fembra, aquell  
Lv 15,13  aquell qui d’aquesta manera de  pasió era ensutzat, nombrarà aprés VII  
Ex 12,21 companyas vostres, e degollarets la  Pasqua. 22 E farets un salpacer de una  
Ex 12,27  pasat és dell Senyor, lo qual  passà sobra les casas dells fills d’  
Ex 12,48  açò, 48 e si algun pelegrí volrà  passar ab [*] en companya e volrà fer  
Ex 37,14  a manera de IIII peus 14 [*] que  passàs per aquelles baras, per ço que hom  
Lv 3,14  altar, 14 e pendran de aquella en  past del foch del diumenga e lo grex que  
Ex 12,34  lo poble, abans que levàs, la lur  pasta liguada ab draps sobra lurs musclos. 
Ex 12,39  e bèsties [*]. 39 E coguéran la  pasta que traguéran de Agipta e féran-na 
Ex 5,3  per venture no sdevengua a nós en  pastalència e en morteldat. 4 E dix a ells 
Ex 9,3  sobra los teus camps, e serà gran  pastilència sobra [*] los bous e les  
Ex 2,17  lur para. 17 E sobravanguéran los  pastors e menesàran-les. E levà’s  
Ex 2,19  agepcià nos ha defençat de mà dels  pastors, e encara poà a nós aygua e abeurà 
Lv 25,7  bastiar les coses que néxan deran  pastura. 8 »Comteràs de cert a tu VII  
Ex 34,3  ab tu [*], ne ovelles ne bous no  pastúran en aquell munt. 4 E tellà II  
Ex 6,4  lo qual fiu saber a ells, 4 e fiu  pati e’ncara fermí ab ells que daria a  
Ex 4,18  són vius. Al qual dix: –Vé en  pau. 19 Dix Déu a Moysèn en Madian: –Vé e  
Ex 18,23  poràs menar cascú en son loch en  pau. 24 E com Moysèn oý açò, ell féu tot  
Lv 26,6  habitareu en vostra terra; 6 deré  pau en vostres encontrades, dormireu e no  
Ex 3,1  Capítol III 1 Moysès guardava e  paxia les ovelles de Ytró, son sogre,  
Lv 23,5  en lo XIIIIè dia a la vesprade,  Peça o Trespasament del Senyor és. 6 [*]  
Lv 4,2  als fills de Israell: »Ànima com  pecarà per ignorància de sacrifici e de  
Lv 5,1  5,Tit Capítol V 1 »E si ànima  pecarà e oirà la veu de sagrament e serà  
Lv 5,17 e serà perdonat a ell. 17 »Ànima si  pecarà per ignorància e ferà una de les  
Ex 32,31  prech-ta per aquest poble que ha  pecat contra tu, per ço com han fet a ells 
Lv 18,25  de la qual yo los lurs leigs  pecats vesitaré, que vomita los seus  
Ex 23,33  per ço que per ventura no féçan  peccar en mi; car si servex alls lurs  
Lv 6,3  aquell, en les quals coses solen  peccar los hòmens, 4 totes coses pensades  
Lv 4,27  és. 22-26 [*] 27 »E si ànima  peccarà per ichnorància del pobla de lla  
Lv 6,2  Senyor a Moysèn: 2 –Ànima qui  peccarà [*] encontra Déu nagarà a son  
Lv 6,7 e perdó aquell per cascuna cosa que  peccarà. Capítol VIº 8 E parlà lo Senyor a 
Ex 23,21 car no perdonaré vostres culpas com  peccarets, e és lo meu nom en aquell. 22  
Ex 32,30  parlà Moysèn al poble: –Vosaltres  peccàs de gran peccat. Yo pujaré a nostre  
Ex 9,27 Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo he  peccat ara, e nostro Senyor és just, e yo  
Ex 9,34 e la padruscha e los trons, anadí a  peccat, 35 e fou anduraÿt son cor e de sos 
Ex 10,16  Moysèn e Aron e dix a ells: –Yo he  peccat [*]. 17 Prech-vos que’m  
Ex 10,17 Prech-vos que’m perdonets aquest  peccat aquesta veguada, e preguats nostre  
Ex 29,14 defora de lla posada per ço car per  peccat és. 15 »E pendràs la un dels  
Ex 29,36 mans d’aquells, 36 e lo vadell per  peccat [*]. 37 VII dies perdoneràs sobra  
Ex 30,10  any, en la sanch que és oferta per  peccat, e perdonerà sobra aquell en les  
Ex 32,7  –Vé e devalla, car lo teu poble ha  peccat, lo quall adugist de terra de  
Ex 32,21  que aportases sobra ell tan gran  peccat? 22 Ell respòs: –No s’iresqua lo  
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Ex 32,30 al poble: –Vosaltres peccàs de gran  peccat. Yo pujaré a nostre Senyor e per  
Ex 32,34  dia de mon revidar vasitaré aquest  peccat en ells. 35 E farí nostre Senyor lo 
Ex 34,7  en milens, e perdonant [*] colpa e  peccat, e nengú devant tu per si és  
Lv 4,3  delinquir lo poble, oferrà per son  peccat un vadel que sia net al Senyor. 4 E 
Lv 4,14  Senyor, 14 e puxes entendrà son  peccat, oferrà un vadel per lo peccat. E  
Lv 4,14  son peccat, oferrà un vadel per lo  peccat. E aporten aquell a la porta del  
Lv 4,28 que se’n leix 28 e que conegua son  peccat, ofira una cabra nèdea, 29 e pos la 
Lv 4,29  [*] la sua oferena, la qual és per  peccat, e degol aquella en loch de ll’  
Lv 4,32  moltó aportaran a sacrificar per  peccat, la ovella que aportarà sia nèdea,  
Lv 4,35  e prech per aquell e per son  peccat, e lurs peccats li seran perdonats. 
Lv 5,5 la errada, 5 faça panitència per lo  peccat 6 e ofira I anyell dell folch o una 
Lv 5,7  coloms a nostre Senyor, un per lo  peccat e l’altra per l’holocaust, 8-9  
Lv 5,11  tortres o II coloms, ofira per son  peccat la Xª part d’un ephí, ço és, I  
Lv 5,11  ensens ni n’hi pos gens, cor per  peccat és. 12-13 [*] 14 E perlà Déu a  
Lv 5,17  en la lig, e entrendà la cosa dell  peccat per la sua iniquitat, 18 ofira un  
Lv 6,6  ha donat lo dan. 6 E per lo seu  peccat ofira un 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 6,25  Aquesta és la ley de la oferta per  peccat. »En lo loch on sa oféran los  
Lv 6,30 30 e tota oferena que’s degoll per  peccat de la qual sa aporta [*] a la tenda 
Lv 7,7  és dels sants. 7 »E axí com per  peccat és ofert sacrifici, e axí matex per 
Lv 7,37  de holocaust e del sacrifici per  peccat e’ncara per culpa e per  
Lv 8,2  untament de l’oli e un vadell per  peccat e II moltons e I canastell de pa  
Lv 8,14  12-13 [*] 14 E portà un vadell per  peccat, e Aron e sos fills posàran les  
Lv 9,2  2 –Prin un vadell fill de bou per  peccat e I ariet en holocaust, e cascun  
Lv 9,3  d’Israell: “Prenets un cabrit per  peccat e I vadell e un anyell d’un any, e 
Lv 9,7 ’t a l’altar e sacrificha per ton  peccat e ofir l’holocaust, e pregua per  
Lv 9,8  e degollà lo vadell per lo seu  peccat, 9 la sanch dell quall [*] ell  
Lv 9,22  hach axí complit les ofertes per  peccat e los holocausts pacificables,  
Lv 10,16  lo boch cremat que era ofert per  peccat, trobà’l, e fou irat contra  
Lv 10,17  què no mengàs lo sacrefici fet per  peccat en lo [*] sant? Car sant dels sants 
Lv 10,19  –Vuy és ofert lo sacrifici per  peccat e lo holocaust devant lo Senyor; a  
Lv 12,6  e I poll de coloma o de tortra per  peccat a la porta dell tabernacla del  
Lv 12,8  a fer holocaust, l’altra per  peccat, e preguarà per ella lo sacerdot e  
Lv 15,30  30 dels quals la un oferrà per  peccat e l’altra per holocaust, e pregarà 
Lv 16,3 lla santedat, que oferrà I toro per  peccat e I moltó en holocaust, 4 e vesta  
Lv 16,5 dels fills d’Israel II cabrits per  peccat e I moltó en holocaust; 6 e com  
Lv 16,9  que serà axit en sort a Déu per  peccat, 10 e l’altra cabrit «na tramès» a 
Lv 16,25 poble. 25 E lo sèu que és ofert per  peccat serà perfumat sobra l’altar. 26 »E 
Lv 16,27  tor [*] que seran degolats per lo  peccat, dels quals és aportada la sanch en 
Lv 18,23  ne’s mesclarà ab ell, car leig  peccat és. 24 »No siats poluats ab totes  
Lv 19,22  Senyor Déu, [*] e remetrà-li son  peccat. 23 »Quant sereu intrats en la  
Lv 20,12 ab sa nora, cadescú muyra, car gran  peccat ha comès; la sanch [*] sia sobra  
Lv 20,20  parentat, porteran abdossos lo seu  peccat; sense fills moran. 21 »Qui pendrà  
Lv 22,9  meus manaments que no sotmètan a  peccat perquè no múyran en lo santuari com 
Lv 24,15 qui maleyrà lo seu Déu, portarà son  peccat, 16 e qui blestomarà lo nom de  
Lv 24,22  palagrí o de son proÿsma que haurà  peccat, car yo són lo Senyor Déu vostro.  
Ex 32,30 si poré acabar que us perdó vostres  peccats. 31 E retornà Moysès a nostre  
Ex 34,9  les nostres iniquitats e nostres  peccats, e poceiràs-nos. 10 E respòs  
Lv 4,21  vadell, car per gran multituts de  peccats és. 22-26 [*] 27 »E si ànima  
Lv 4,35 per aquell e per son peccat, e lurs  peccats li seran perdonats. 5,Tit Capítol  
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Lv 16,30  e encara mundament de tots vostres  peccats: devant nostre Senyor serets  
Lv 16,34  per los fills de Israell e per los  peccats de aquells una veguada en l’any.  
Lv 26,18  a VII dobles per los vostras  peccats, 19 e trencaré la supèrbia de la  
Lv 26,28 vos-he de VII plagues per vostres  peccats, 29 axí que menjau les carns de  
Lv 26,43 ells; e preguaran ells per los lurs  peccats per tant com hauran meyspresats  
Lv 7,37  e per consagració e per sacrificis  peceficables, 38 les quals mès nostro  
Ex 4,25  tantost Siporà pres una squerda de  pedra aguda e tallà lo prepusi de son  
Ex 7,19  axí en vaxells de fust com de  pedra.” 20 E faéran-ho axí Moysès e Aron 
Ex 9,23  de lamps [*]. Ploch nostre Senyor  pedra sobra la terra de Agipta, 24 [*] e  
Ex 9,28  Senyor que cessa los trons a lla  pedra, per ço que lex anar vós e que en  
Ex 15,5  devellàran en pregon axí com a  pedra. 6 Senyor, la tua dreta és  
Ex 17,6 6 E yo staré devant, aquí demont la  pedra de Horeb, e ferràs la pedra e’xirà  
Ex 17,6  la pedra de Horeb, e ferràs la  pedra e’xirà aygua que beurà lo poble. E  
Ex 20,25  tu. 25 »E si feràs a mi altar de  pedra, no adifiquas aquell ab pedres  
Ex 21,18  un farà a ll’altra proïsma seu ab  pedra o ab puny, e aquell no serà mort mes 
Ex 24,12  aquí, e donaré a tu II taules de  pedra e la ley e los manements que escriví 
Ex 28,10  de Israell, 10 VI noms en la una  pedra e VI en l’altra, sagons la  
Ex 31,18 aquestes peraules, II taules [*] de  pedra scrites del dit de Déu. 32,Tit  
Ex 33,21 és lo loch ab mi, e staràs sobra la  pedra, 22 [*] e tendré la mia destra entrò 
Ex 34,1 a Moysèn: –Talla a tu II taulles de  pedra aytals com les primeras e scriu  
Ex 34,4  munt. 4 E tellà II taulles de  pedra aytals com les altres éran, e levà  
Lv 26,1  ni títols redresareu, ni gran  pedra posareu en vostra terra perquè  
Ex 19,13  13 E no tòquan él ab la mà, car ab  pedras serà alepidat e ab sagetes asagetat 
Ex 21,32 d’argent, e lo bou sia alepidat ab  pedras. 33 E si algú cavarà una sisterna e 
Ex 25,7  bona odor, 7 e pedres de unicle e  pedras precioses per adornar ephot e  
Ex 28,9  e de li tortís. 9 »E pendràs II  pedras de unicle e scriuràs, ço és,  
Ex 28,11 d’entallador [*] entallaràs en les  pedras los noms dels fills d’Israell;  
Ex 28,11  dels fills d’Israell; aquestes  pedras ancastaràs en aur [*]. 12 E pose- 
Ex 28,12 -les en les spatlles de l’ephot,  pedras de remenbrança als fils d’Israell; 
Ex 28,14  sobra lurs encastaments de les  pedras. 15 »E feràs a l’hosen [*] juý  
Ex 31,5  d’aur o d’argent [*], 5 [*] o de  pedras precioses, e de tota diversitat de  
Ex 39,6  Senyor a Moysèn. 6 E aparallà II  pedras de unicla encastades en aur, e en  
Ex 39,13  e beriŀles; e totes aquestes  pedras éran ancastades en aur [*]. 14 E  
Lv 14,39  casa, e [*] veurà la plagua en les  pedras, 40 farà [*] gitar aquelles fora la 
Lv 20,27  de divinació, de mort muyra e ab  pedras sían alipidats; la sanch lur en  
Lv 24,16  sia palagrí o de la ciutat, [*] ab  pedras sia alapidat. 17 »Qui ferirà e  
Ex 17,12  Moysès eren fexugues, e prenguéran  pedres, e portàran-les dejús ell, e ell  
Ex 20,25  de pedra, no adifiquas aquell ab  pedres doladises, cor si tu leveràs tayant 
Ex 24,10 sots lo peu d’aquell quax obres de  pedres de safir o quax cel com és serè. 11 
Ex 25,7  ungens e timiama de bona odor, 7 e  pedres de unicle e pedras precioses per  
Ex 35,9  e la timiama de l’odor suau, 9 e  pedres de unicle e pedres precioses a  
Ex 35,9  odor suau, 9 e pedres de unicle e  pedres precioses a adornar lo hossen e l’ 
Ex 35,27  la multitut dels prínceps ofaríran  pedres de unicle e perles demunt lo mitra  
Ex 35,33  argent e en eram, 33 e antretallar  pedres, e obra de fusta. E tot ço que pot  
Ex 39,10  de I palm, 10 e posà en IIII tires  pedres precioses en ell. En lo primer vers 
Ex 39,14  en aur [*]. 14 E havia-hy XII  pedres entretelladas, on éran escrits los  
Lv 14,45 mantinent sia destrovida e les sues  pedres e la fusta e tota la universa  
Lv 24,23  havia blesmat fora les tendes e ab  pedres lo destranguéran. E faéran los  
Ex 9,18  jo faré [*] en aquesta hora ploura  pedruscada major e més que no fou negun  
Ex 9,23 lo cel e nostro Senyor donà trons e  pedruscada e descoriments de lamps [*].  
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Ex 9,33  Senyor, e cessàran los trons e la  pedruscha, axí que no caygué pluja sobra  
Ex 28,38  ço que nostra Senyor sa tengua per  peguat d’él. 39 »Streny sa gonella de li, 
Lv 13,59 li o de stam, e de totes coses sots  pel, com sa deguen mundar e condepnar.  
Ex 26,7  ’n feta una tenda. 7 »E feràs de  pèl de cabra, a obs de cobrir lo  
Ex 27,16 pilars. 15 [*] 16 En le entrada del  pelau o de la cort haurà la cortina XX  
Ex 12,48  Israell faéran açò, 48 e si algun  pelegrí volrà passar ab [*] en companya e  
Ex 20,10  ni ton bou ne ton asse, ni ton  pelegrí qui és dintra de tes portes, 11  
Ex 12,45  circunsisos, e axí mengaran. 45  »Pelegrí ne loguater no manuch d’ell. 46  
Lv 17,10  d’Israell, privat o strany que  pelegrín entre vosaltres, si nanguna sanch 
Ex 23,9 dells justs. 9 »No faças trists los  pelegrins, [*] en terra de Agipta. 10 »Per 
Ex 23,31 de lla Mar Roja entrò a la mar dels  pelestins, e del desert entrò al flum. E  
Lv 7,8  sacrifici de l’holocaust haurà la  pell d’aquell, 9 e tot sacrifici de  
Lv 13,48  e sots regiment de aquell o serta  pell [*], 49 si d’alba o roga màcula serà 
Ex 25,4 e collor de grana, e li e cordovà e  pells de cabras 5 e pells de moltons [*] e 
Ex 25,5  li e cordovà e pells de cabras 5 e  pells de moltons [*] e pells vermelles, e  
Ex 25,5  cabras 5 e pells de moltons [*] e  pells vermelles, e fusts de setim 6 e oli  
Ex 26,14  aquesta feràs altra cobriment de  pells de bochs. 15 »E feràs les taules  
Ex 36,19  19 E féu cobartori a lla tenda, de  pells de moltons anvarmalides, e altra  
Ex 36,19  que stigués demunt aquestes de  pells de boch. 20 E féu les postes del  
Ex 39,33  tins en roig e les cubertes de les  pells dels bochs, 34 e la clausta, e l’  
Lv 16,27  e seran cremats a foch, axí les  pells com la carn e los fems ensemps. 28 E 
Ex 35,6  e color vermella, e li tortís e  pèlls de cabres, 7 [*] moltons vermells  
Ex 35,26  e porpra e color vermela [*] 26 e  pèlls de cabres; tot açò fèyan per lur  
Ex 36,14  tabernacle a manera de fleçades de  pèlls de cabres per cobrir sobra lo  
Lv 13,3 veurà la lebrocia en la conna e los  pèlls blanchs mudats, aquella collor és  
Lv 11,32  axí vaxell de fust o vestiment o  pels o cilici o en qualqua cosa que’s fa  
Ex 35,23  de guodemesins, e pèls de cabres e  péls de moltons [*], 24 ne yoyes d’aur ni 
Ex 35,23 ne blau, ne cuyrs de guodemesins, e  pèls de cabres e péls de moltons [*], 24  
Lv 14,8 la sua vestadura, ragua’s tots los  pèls del cors e lau-se en aygua, e com  
Lv 14,9  e la barba e les celles e tots los  pèls del cors, e lau-sa altra veguada lo 
Ex 21,21  un dia o II, no serà tangut a  pena, car la moneda de aquell és. 22 »E si 
Lv 11,19  segons lur genus, e popuda e racta  penada. 20 »E totes volotaries anant sobra 
Ex 21,14  de dins mon altar lo deus  pendra per ço que muyra. 15 »E qui farà  
Ex 22,17  del dot lo qual ha costumat de  pendra les verges. 18 »Metzineres no  
Ex 21,10 dells fills faça a’quella. 10 E si  pendrà altra, servesca a la macipa ses  
Ex 22,2  sobreprès lo ladra en la casa, e  pendrà aquí nafra [*] muyra; lo faridor no 
Ex 22,16  dormirà ab ella, ferà a ella dot e  pendrà per muller. 17 E si lo para d’ela  
Ex 30,7  suau, perfumerà per lo matí; quant  pendrà les lantes encendrà aquell, 8 e com 
Lv 3,16 la ylada, e tot lo grex de dins, 16  pendrà lo sacerdot e cremar-ho-ha en  
Lv 4,5  e degollarà aquell al Senyor. 5 E  pendrà de la sua sanch e portarà aquella  
Lv 6,10  e bragues de li sobra sa carn, e  pendrà las cendras que farà lo foch e  
Lv 6,11 e vastir-se-n’han d’altres, e  pendrà les cendres e traurà-les fora l’ 
Lv 14,6  ayguas vives, 6 e l’altra ocel  pendrà ab lo fust de cedra e la grana e l’ 
Lv 14,12  del tabernacle del testimoni, 12 e  pendrà l’anyel e ofarirà’l per la colpa, 
Lv 14,26  dret de la mà e del peu dret. 26 E  pendrà lo prevera de l’oli del sister e  
Lv 15,14  serà munde. 14 E en lo VIIIè dia  pendrà II tortres o II pols de coloms, e  
Lv 20,17 sia sobra ells. 14-16 [*] 17 »Qui  pendrà sa germana, filla de son para o  
Lv 20,21  peccat; sense fills moran. 21 »Qui  pendrà la muller de son germà farà cosa no 
Lv 21,14 rebujada ne sutza ne publicha no la  pendrà, sinó infanta de son poble. 15 No  
Ex 12,7  fills d’Israell en lo vespra. 7 E  pendran de lla sanch d’él, e posar-n’  
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Ex 25,3  3 Aquestes són les coses que  pendran: diners, aur e argent, e coure e  
Ex 28,5  a mi axí com a cecerdots. 5 E ells  pendran lo drap de collor [*] vermella [*] 
Lv 3,11  10 [*] e tot lo grex de dins 11  pendran los sacerdots e posar-l’han  
Lv 3,14  la sanch entorn de l’altar, 14 e  pendran de aquella en past del foch del  
Lv 21,7  7 »De loch sutsa ni desonest no  pendran muller, ne aquella que rebujada és 
Ex 20,7 e guàrdan los meus menaments. 7 »No  pendràs lo nom del Senyor teu en va [*]. 8 
Ex 23,8 yo són contrari dells malvats. 8 No  pendràs dons, car axórban los savis e fan  
Ex 25,2  e de aquel que ofir volentés  pendràs aquelles. 3 Aquestes són les coses 
Ex 28,9 color vermella e de li tortís. 9 »E  pendràs II pedras de unicle e scriuràs, ço 
Ex 29,1  a ells a sarvir mi, e tu  pendràs I vadell e II moltons nèdeus, 2 e  
Ex 29,12 la porta del tabernacle. 12 Despuys  pendràs la sanch del vadell, e posar-n’ 
Ex 29,13 dels fonaments del tabernacle. 13 E  pendràs tot lo grex que cobra los budells, 
Ex 29,15  per ço car per peccat és. 15 »E  pendràs la un dels moltons, e Aron e sos  
Ex 29,16  aquell, 16 e degollar-l’has. E  pendràs la sanch de aquell, [*] sobra l’  
Ex 40,9  tenda e la plaça de aquella. 9 »E  pendràs lo untament de l’oli e untaràs lo 
Lv 4,31  git en lo fonament de aquell. 31 E  pendràs tot lo sèu axí com sa sol pendre  
Lv 18,17 son fill ni la filla de sa filla no  pendràs perquè descobres les sues  
Ex 29,26  25 [*] car oferta d’ell és. 26  Pendràs lo pits del moltó, lo qual és  
Lv 2,8  agualment de sèmola e de oli. 8  »Pendràs ço que oferràs a nostre Senyor e  
Lv 24,5 tostemps en presència del Senyor. 5  »Pendràs de cert sèmola e couràs d’  
Lv 4,31 E pendràs tot lo sèu axí com sa sol  pendre dells sacrificis pasificables, e  
Ex 6,7 us ab bras [*] e ab grans juýs, 7 e  pendré vós ab mi en poble, e seré vostra  
Ex 15,9  dix: «Jo’ls pesaguiré e’ls  pendré, e depertiré lurs armes, e la mia  
Ex 33,23  mia destra entrò que trespàs, 23 e  pendré la mia mà, e veuràs la part darera  
Ex 12,5  [*] mascla sens màculla e tenra, e  pendrets [*] dells moltons e de les  
Lv 22,25  nanguna cosa que donar volrà no li  pendreu. 26 Perlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 23,40  serà disapta, dia de repòs, 40 e  pendreu a vosaltres lo primer dia fruyt de 
Ex 40,35 d’Israell en lurs mogudes; 35 e si  pengava la nuu, stàvan-ça en aquell  
Lv 26,40  seran aflegits, 40 entrò que’s  penídan de lurs malvestats e de sos mals,  
Ex 40,19  l’arqua del tabernacla, e  penjà devant aquella lo vell per ço que  
Ex 27,21  fora de la clausta que és  penjada sobra lo testament. Iŀlumineran  
Ex 30,6  contra lo vell e lo cobriment que  pénjan devant l’arqua del testament,  
Lv 3,17 que és antorn del pits e aquell que  pénjan los lombes oferets sobra l’altar.  
Ex 26,32  contexta, 32 lo qual cobriment  penjaràs devant IIII colones de fust de  
Ex 38,26  del santuari e la intrada, a on  penjava lo vel de la clausta. 27 E foren  
Ex 35,29 29 Tots los hòmens e les fembres ab  pensa devota ofaríran lurs dons de què  
Lv 26,41  que’s don vergonya la icnocenta  pensa lur. »E levors pregaran per les  
Lv 6,4  peccar los hòmens, 4 totes coses  pensades retrà, 5 tot ço que per anguan  
Lv 4,3  3 »E [*] lo prevera que és untat  pequerà faent delinquir lo poble, oferrà  
Ex 20,20  sia la sua tamor en vós e que no  pequets. 21 Estech lo poble de luny, e  
Ex 1,10 quant muntiplicarà, e opremam-los  per ço que per ventura no muntiplicàsan  
Ex 1,10  e opremam-los per ço que  per ventura no muntiplicàsan masa, e que  
Ex 1,11  ells majorals sobre aquesta obra  per so que aflegísan ells. Adonchs  
Ex 1,21  e fóran molt confortats. 21 E  per ço com les medrines taméran Déu,  
Ex 2,2  a ell molt bel, e amaguàran-lo  per III mesos. 3 E com més no·l poguésan  
Ex 2,4  flum. 4 E stech sa germana de luny  per saber què·s saria fet d’ell. 5 E veus 
Ex 2,5 veus que devellà la filla de Farahó  per ço que·s levàs en lo flum, e les sues  
Ex 2,16  filles, les quals vanguéran al pou  per poar aygua e omplir les piques per  
Ex 2,16  per poar aygua e omplir les piques  per abeurar lo bastiar de lur para. 17 E  
Ex 2,20  Per què’ll lexàs? Apallats-lo  per ço que manuch lo pa ab nós. 21 E  
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Ex 2,21  E pres Siporà, filla de aquell,  per muller, 22 la quall consabé e infantà  
Ex 2,23  E sospiràran los fils de Israell  per rahó del treball que havían en la  
Ex 3,7  en Agipta, e oyí la lur clamor  per raó de lla duresa de aquells qui’lls  
Ex 3,8 e yo sé la lur dollor. Són devellat  per rahó que’lls desliura de les mans de  
Ex 3,9  la eflicció de aquells los qualls  per los agepcians són aflegits. 10 Donchs, 
Ex 3,18  dels hebreus, apellà a nós, e irem  per via de III dies per lo desert per ço  
Ex 3,18  a nós, e irem per via de III dies  per lo desert per ço que sacreficem lo  
Ex 3,18  per via de III dies per lo desert  per ço que sacreficem lo Senyor, Déu  
Ex 3,19  no lexarà a vós lo rey de Agipta  per ço que us ne anets sinó per mà  
Ex 3,19  Agipta per ço que us ne anets sinó  per mà podarosa. 20 E yo mostraré a ell la 
Ex 4,4  Déu: –Sten la tua mà e pren-la  per la coha. E stès la mà e pres-la, e  
Ex 4,5  tornà verge. 5 –Açò és fet  per ço que crèguan que aparech Déu de tos  
Ex 4,8 –E si no creuran a tu e no t’oyran  per lo senyal primer, creuran la tua veu  
Ex 4,8  senyal primer, creuran la tua veu  per lo senyal sagon. 9 E si no’t creuran  
Ex 4,9  senyal sagon. 9 E si no’t creuran  per los II senyals ne oyran la tua veu,  
Ex 4,16 què devets fer. 16 E aquell parlarà  per tu al poble, e ell serà en la tua  
Ex 4,21  Farahó. E yo andurairé lo seu cor  per ço que no lex lo meu poble. 22 E diràs 
Ex 4,26  que hach dit «nuvi de sanch a mi»,  per circuncisió. 27 E dix Déu a Aron: –Ix  
Ex 4,28  totes les peraules del Senyor  per les qualls tramatia a ells, e lurs  
Ex 5,1 de Israell: “Lexa anar lo meu poble  per so que sacrifícan mi en lo desert.” 2  
Ex 5,3  –Lo rey de Israell apellà nós  per ço que anem la via de III dies per lo  
Ex 5,3  per ço que anem la via de III dies  per lo desert e que sacrificham al nostre  
Ex 5,3  al nostre Déu e Senyor, e que  per venture no sdevengua a nós en  
Ex 5,7  no donets gens de palla al poble  per mesclar-la ab lo brach de les  
Ex 5,7  lo brach de les regoles, ne lenya  per coure-les, axí com debans fèyets;  
Ex 5,9  les obres, e no’s reposen  per peraules monsonogueres. 10 E axíran  
Ex 5,12  obra. 12 E fou scampat lo poble  per tota la terra de Agipta per ço que  
Ex 5,12  poble per tota la terra de Agipta  per ço que colísan la palla del restol. 13 
Ex 5,17  –Vosaltras vagats en ociositat, e  per amor de açò diets: “Anem a sacreficar  
Ex 5,19  lo nombre de lles regoles 19 [*]  per cascun dia. 20 E coraguéran a Moysès e 
Ex 5,21  e jutja so que vosaltras fets  per vostra ordonament devant Farahó e  
Ex 5,21 car vós havets mès coltell en sa mà  per auciura nós. 22 E retornà Moysèn a  
Ex 5,22  a nostre Senyor e dix: –Senyor,  per què has apramut lo teu poble, ne per  
Ex 5,22  què has apramut lo teu poble, ne  per què has tramès a mi? 23 Car per ço que 
Ex 5,23  ne per què has tramès a mi? 23 Car  per ço que yo són entrat a Farahó per ço  
Ex 5,23  per ço que yo són entrat a Farahó  per ço que perlàs en lo teu nom, has  
Ex 6,4  daria a ells la terra de Cananan  per perigrinació de aquells, en la quall  
Ex 6,6 remenbrat de lla mia covinença. 6 E  per amor de açò jo dich alls fills d’  
Ex 6,8  sobra la quall yo levé la mia mà  per ço que donàs ella a Abram e Ysach e  
Ex 6,9 de Israell, los quals no ohíran ell  per rahó del treball de lur sparit e per  
Ex 6,9  rahó del treball de lur sparit e  per lo obra dura. 10 E perllà Déu a Moysèn 
Ex 6,13  Iraell e a Farahó, rey de Agipta,  per ço que trasquésan los fills d’Isrell  
Ex 6,14  són los prínceps de les casades  per companyas suas. Fills de Rubèn, major  
Ex 6,16  16 Aquests són los fills de Leví  per lurs cognicions: Gerson e Caad e  
Ex 6,17  de Leví, foren: Lebení e Semeý  per lurs cognicions. 18 E los fills de  
Ex 6,19  tots fóran los parantats de Leví  per les sues companyes. 20 E pres Amram  
Ex 6,25  fill de Aron, sacerdot, pres  per muller de les filles de Putiell, le  
Ex 6,27  perlàran a Farahó, rey de Agipta,  per traura los fills de Israell de lla  
Ex 7,5  terra de Agipta ab grans juÿns, 5  per ço que sàpian los agepcians que yo són 
Ex 7,11  e ancantadors, e faéran alò metex  per los encantaments [*], 12 e gitàran  
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Ex 7,16  a tu dient: Lexa anar lo meu poble  per ço que sacrifich en lo desert; e entrò 
Ex 7,17  ara no l’has volgut oyr. 17 E  per ço vet què diu nostre Senyor: En açò  
Ex 7,19  e tots los lochs de lles aygües,  per ço que tórnan en sanch e que sia crúor 
Ex 7,24  los egepcians entorn del flum  per trobar aygua que poguésan beura, car  
Ex 8,8  e yo lexaré anar lo seu poble  per so que sacrifich al Senyor, lur Déu. 9 
Ex 8,10  –Yo faré axí com la tua peraula,  per ço que sàpias que nangú no és axí com  
Ex 8,17 de lla terra, e fóran fets poys [*]  per tota la terra de Agipta. 18 E féran  
Ex 8,18 E féran atratal los ancantadors [*]  per adur poys, e no ho poguéran fer. [*]  
Ex 8,22 poble, car no hy seran les mosques,  per ço que tu conegues que yo són Senyor  
Ex 8,24 poble [*], e fou coronpuda la terra  per aquesta manera de mosques. 25 Apellà  
Ex 8,27  al Senyor nostro [*]. 27 Nós irem  per lo desert andadura de III dies. Aquí  
Ex 8,28  28 E dix Farahó: –Jo lexaré vós  per ço que secreficeu al Senyor Déu vostro 
Ex 8,28 no us ne anets pus luny, e preguats  per mi. 29 E dix Moysès: –Yo axiré devant  
Ex 8,29 falesques que no leys anar lo poble  per sacrificar a nostre Senyor. 30 Axí  
Ex 9,1  habreus: Lexa anar lo peu poble  per ço que sacrifich a mi; 2 car si encara 
Ex 9,11  los ancantadors star devant Moysèn  per rahó de lla verola que en ells era  
Ex 9,14  mies plaguas sobra lo teu cor [*],  per ço que sàpias que no és nangú semblant 
Ex 9,16  semblant a mi [*]. 15 [*] 16 E  per amor de açò yo t’he posat, que mostre 
Ex 9,19  que no sarà ajustat, serà mort  per lo caÿment de la padruscha.” 20-21 [*] 
Ex 9,22  –Stin la tua mà devers lo cel  per ço que sia padruscha en tota la  
Ex 9,28  que cessa los trons a lla pedra,  per ço que lex anar vós e que en nanguna  
Ex 9,29  tots los trons e la padrusca,  per ço que sàpias que del Senyor és la  
Ex 9,31  31 L’ordi e lo li fóran farits  per ço [*] l’ordi spiguava e lo li ya  
Ex 10,1  anduraÿt lo seu cor e de sos serfs  per ço que yo faça aquests senyals en ell, 
Ex 10,7  nós açò? Lexem anar los hòmens  per ço que sacrifícan al Senyor lur Déu.  
Ex 10,10  infants? Per què havets dupte, ne  per què pansats mal? 11 No serà fet axí,  
Ex 10,22 en tota la universa terra de Agipta  per III dies, 23 enaxí que nangú no hy  
Ex 11,7  fills d’Iraell no morà un ca [*],  per ço que sàpian [*] quants miracles  
Ex 11,9  a Moysèn: –Ferehó no us oyrà,  per molts de senyals que fàsan en la terra 
Ex 12,3  d’aquest mes prengua cascú de vós  per casada un anyell a lurs casas. 4 E si  
Ex 12,12  la Pàscua ell a Déu. 12 »E pasaré  per terra de Agipta e en le nit aquesta  
Ex 12,15  en fur de setgle. 15 »E  per VII dies menjarets l’alís, e lo  
Ex 12,21  a ells: –Anats e prenets un animal  per companyas vostres, e degollarets la  
Ex 12,23  entrò al matí, 23 car Déu pasarà  per farir los agepcians, e com veurà la  
Ex 12,51  fills d’Iraell de terra d’Egipta  per les sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1  
Ex 13,3 vos n’ha trets Déu d’aquest loch,  per ço que no menjets pa levat. 4 Vuy  
Ex 13,9 quax remenbrança devant tots vulls,  per ço que lla lig de nostre Senyor sia  
Ex 13,13  E lo primer nat de l’assa muderàs  per ovelle, si no’l reembràs [*] per preu 
Ex 13,13  per ovelle, si no’l reembràs [*]  per preu de [*]. 14 Com te demenaran tos  
Ex 13,15  al primer nat de lles bèsties. E  per amor d’açò yo sacrifich a nostro  
Ex 13,17 lo poble, nostra Senyor no’ls manà  per la carera dells falisteus, qui’lls  
Ex 13,17  qui’lls era dret pasatja, que  per ventura no’s panadís Farahó si’ls  
Ex 13,18 retornàs en Agipta, 18 mas menà’ls  per la via dell desert que és prop de la  
Ex 13,19 pres Moysèn la ossa de Josep ab si,  per ço com ell conjurà los fills d’Iraell 
Ex 13,21  desert. 21 E Déu anava devant ells  per mostrar-los la via, de dia en una  
Ex 13,21  e de nits en una colomna de foch,  per ço que los mostràs la via cascun  
Ex 14,2  que’s retórnan e que’s mètan  per la regió de Piaròs, qui és entre  
Ex 14,4  4 E yo andurayré lo cor d’aquells  per ço que vos pasaguèscan, e seré  
Ex 14,11  ço som nós amanats en lo desert,  per morir? Per què has volgut fer açò, que 
Ex 14,12  Agipta dient: “Pertex-ta de nós  per so que serviscam los agepcians”? Car  
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Ex 14,14  14 car nostre Senyor sa combetrà  per vós. E per ço, calats vosaltres. 15  
Ex 14,14  Senyor sa combetrà per vós. E  per ço, calats vosaltres. 15 Dix Déu a  
Ex 14,16  e departir-se-ha aquella,  per ço que éntran los fills d’Iraell e  
Ex 14,16  los fills d’Iraell e que pàsan  per mig de lla Mar Roja en sech. 17 E yo  
Ex 14,17  lo cor de Farahó e dells agepcians  per ço que pasaguèscan a vós, e seré  
Ex 14,22  22 e antràran los fills d’Iraell  per mig de lla mar en sech, e era la mar  
Ex 14,23 Farahó e totes les caretas intràran  per mig de lla mar. 24 E com fou venguda  
Ex 14,25  devant Israell, car Déu sa conbat  per ells contra nós. 26 Dix Déu a Moysèn:  
Ex 14,29 I. 29 E los fills d’Iraell pasàran  per la mar en sech, e les ayguas éran a  
Ex 15,19  e los fills de Israell entràran  per sech enmig de lla mar. 20 E pres  
Ex 15,22 lo desert de Sur, e anàran III dies  per lo desert, e no trobàran ayguas. 23 E  
Ex 15,23 poguéran beure les ayguas de Marech  per so com éran amarsoses; per so fou  
Ex 15,23  Marech per so com éran amarsoses;  per so fou covinent cosa que fos apellat  
Ex 15,23  fos apellat aquell loch Amarech,  per ço com éran amargoses. 24 E murmurà lo 
Ex 16,3  [*]: –Més amàram éser morts  per la mà de nostre Senyor en la terra de  
Ex 16,3  has menats nós en aquest desert,  per ço que aucies tota aquesta multitut de 
Ex 16,4 segons que haurà master aquell dia,  per ço que yo’ls asaig si algú irà en ma  
Ex 16,5  II tants de asò que solían cullir  per sengles dies. 6 E diguéran Moysès e  
Ex 16,8  carn, e’l matí pa en sadolament,  per ço car ha oÿdes vostres mermuracions,  
Ex 16,15  és lo pa que us dóna lo Senyor  per menjar. 16 Aquesta és la peraula la  
Ex 16,16  ne haja mester a menjar, un almut  per cascun cap; sagons lo nombra de les  
Ex 16,21  21 Collían-na cascun d’ells  per lo matí sengles quarts, aytant com na  
Ex 16,25  cor disapta és de nostre Senyor;  per amor de açò no trobarets vuy al camp.  
Ex 16,26 lo VII és repòs de nostre Senyor, e  per amor de ço no trobarets. 27 E vench lo 
Ex 16,27  lo VII dia, e axíran del poble  per ço que colísan, e no trobàran. 28 Dix  
Ex 16,31  de Israell lo nom d’aquell magna,  per ço com era samblant a manera de  
Ex 16,32 e sia guardat a vostres generacions  per ço que conèguan lo pa que fiu menjar a 
Ex 16,33  e stoge’ll devant nostre Senyor  per stojar a les vostres generacions. 34 E 
Ex 16,35  fills d’Iraell menjàran la magna  per XL anys entrò que venguéran en terra  
Ex 17,1  fills de Israell del desert de Sín  per les sues alberguades, sagons la  
Ex 17,2  –Per què pledejàs contra mi, e  per què temptàs Déu? 3 E sedejà aquí lo  
Ex 17,3  Déu? 3 E sedejà aquí lo poble  per aygua, e [*] diguéran: –Per què faïst  
Ex 17,3  –Per què faïst axir nós de Agipte,  per ço que [*] morísem de cet? 4 Cridà  
Ex 17,4 faré de aquest poble, que si no era  per un poch alepidar-me-han? 5 E dix  
Ex 17,7  devant los vells de Israell, 7  per ço com temptaren Déu dient: «És Déu ab 
Ex 17,8 de Israell». 8 Adonchs venc Amalech  per conbatra los fills d’Israell en  
Ex 17,14  14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu açò  per remenbrança en lo libre, e liure-lo  
Ex 18,8  so que Déu havia fet a Farahó [*]  per amor de Israell, e tot lo traball que  
Ex 18,9  Senyor. 9 Fon molt alegre Jetró  per amor del bé que Déu havia fet a  
Ex 18,12  Aron e tots los vells de Ysraell  per ço que menjàsan pa ab ell devant  
Ex 18,13  13 E l’altra dia saÿa Moysèn  per ço que jutgàs lo poble. Astech lo  
Ex 18,16  –Lo poble ve a mi [*] 16 [*]  per so que yo jutge a ells, e fas-los a  
Ex 18,20  e la manera del colre, e la via  per la qual dèguan entrar, e lla obra que  
Ex 19,8  farem. E com retornàs Mosèn a Déu  per dir-li la resposta, 9 dix-li Déu:  
Ex 19,9  vendré a tu en una caliga de nuu  per ço que m’oja perlar lo poble ab tu e  
Ex 19,16  E fon oÿda veu gran de botzines  per smeyar, e temé’s lo poble [*]. 17 E  
Ex 19,18  18 E tot lo munt de Sinayí fumava  per ço que devellava nostro Senyor sobra  
Ex 19,21  e testimonieja ab lo poble que  per ventura no’s desrenglàsan e que no  
Ex 19,21  e que no pàsan los térmens  per veura’l Senyor [*], 22 e no lexs los  
Ex 19,22  pújan al Senyor sían santificats  per ço que ells no sien ferits. 23 Dix  
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Ex 19,24  lostérmens ne púgan al Senyor,  per ço que per ventura jo no’lls aucia.  
Ex 19,24  ne púgan al Senyor, per ço que  per ventura jo no’lls aucia. 25 E devellà 
Ex 20,12  12 »Honreràs ton para e ta mara  per ço que visques longuament sobra la  
Ex 20,18  la botzina e vaÿa lo munt fumar, e  per açò, de paor, estiguéran de luny. 19 E 
Ex 20,19 e oyr-t’hem. No parla Déu ab nós  per ço que no muyram. 20 Dix Moysèn al  
Ex 20,20 poble: –No us temats, car Déu vench  per ço que provàs a vós e per ço que sia  
Ex 20,20 Déu vench per ço que provàs a vós e  per ço que sia la sua tamor en vós e que  
Ex 20,26  serà ensutzat. 26 »E no puges  per scalons a l’altar meu, per ço que no  
Ex 20,26  puges per scalons a l’altar meu,  per ço que no sia ravellada la tua  
Ex 21,4  seran del senyor, e ell exirà  per cabal ab son vestit. 5 E si dirà lo  
Ex 21,12  sens moneda. 12 »E qui farà hom  per voler-lo auciura, muyra. 13 E aquell 
Ex 21,14  de dins mon altar lo deus pendra  per ço que muyra. 15 »E qui farà son para  
Ex 21,23 jutjaràs sagons que’s merex: ànima  per ànima, 24 vull per vull, dent per  
Ex 21,24 ’s merex: ànima per ànima, 24 vull  per vull, dent per dent, mà per mà, peu  
Ex 21,24  per ànima, 24 vull per vull, dent  per dent, mà per mà, peu per peu, 25  
Ex 21,24 24 vull per vull, dent per dent, mà  per mà, peu per peu, 25 cramament per  
Ex 21,24 vull, dent per dent, mà per mà, peu  per peu, 25 cramament per cremament, nafra 
Ex 21,25  per mà, peu per peu, 25 cramament  per cremament, nafra per nafra, blavesa  
Ex 21,25  25 cramament per cremament, nafra  per nafra, blavesa per blavesa. 26 »E com  
Ex 21,25 cremament, nafra per nafra, blavesa  per blavesa. 26 »E com ell farà l’ull de  
Ex 21,27  [*]; 27 e si dent trencarà [*],  per semblantment los lex anar franchs. 28  
Ex 21,30  serà mesa sobra ell, sia donada  per la ànima de aquell, o qualqua cosa que 
Ex 21,31  31 E si fill o filla serà scornada  per lo bou, semblant matex santència. 32 E 
Ex 21,32  32 E si [*] serventa serà farida  per ell, do a son senyor XXX sicles d’  
Ex 22,1 o bou e l’auciurà o’l venrà, pach  per I bou V bous, e IIII ovelles per una  
Ex 22,1  per I bou V bous, e IIII ovelles  per una ovella. 2 E si serà sobreprès lo  
Ex 22,5  ab foch, o hi lexarà sa bèstia  per ço que pexa [*] restituirà allò. 6 »E  
Ex 22,15  majorment si serà loguada  per preu a la sua obra. 16 »Si algun  
Ex 22,16  ab ella, ferà a ella dot e pendrà  per muller. 17 E si lo para d’ela no la  
Ex 22,17 lo para d’ela no la hy volia donar  per muller, deu-li donar la moneda del  
Ex 22,29  delmes e promeyas ta usaràs a dar  per ofarir. Los primers nats de tos fills  
Ex 22,31  les carns que seran mortes  per altras bèstias, mas gitar-les-hets 
Ex 23,1  ne junyes tes mans axí que  per un malvat digues fals testimoni. 2 No  
Ex 23,11  11 lo VII any [*] lexeràs reposar  per ço que ménjan los pobles de ton poble, 
Ex 23,12  dies obreràs, e’n lo VII ceseràs,  per so que repòsan tos bous e tos àsans  
Ex 23,25 25 Servirets lo Senyor, Déu vostre,  per ço que yo banaesca tos pans e tes  
Ex 23,29  terra no serà trestornada desert,  per ço que no crèsquan les bèsties contra  
Ex 23,33  33 No habitaran en la tua terra,  per ço que per ventura no féçan peccar en  
Ex 23,33  en la tua terra, per ço que  per ventura no féçan peccar en mi; car si  
Ex 24,4  al raÿl del munt, e XII títols  per XII trips d’Israell. 5 E anvià per  
Ex 24,5 per XII trips d’Israell. 5 E anvià  per jóvens dels fills d’Israell, e  
Ex 24,12  la ley e los manements que escriví  per so que’ls ansenyas als fills d’  
Ex 24,16  sobra Sinaý. E cobrí ell la nuu  per VI dies, e en lo VIIª dia cridà Moysèn 
Ex 25,7 pedres de unicle e pedras precioses  per adornar ephot e encara lo recional. 8  
Ex 25,14  d’or, 14 e pasaràs la una barra  per los II secles d’or de la un lats, e  
Ex 25,14  d’or de la un lats, e l’altra  per los II sercles de l’altra, e ab  
Ex 25,26  angles de aquexa matexa taulla,  per sengles peus; 27 sots la corona seran  
Ex 25,27 corona seran los cercles d’aur [*]  per so que púgan portar la taulla. 28 E  
Ex 25,37 posaràs aquelles sobre lo canalobra  per so que iŀlumínan sobra la part de se  
Ex 26,4  e en la sumitat de lles cortines  per ço que hom les puge ajustar ensemps. 5 
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Ex 26,5  haurà L anses, ço és, bagues,  per ço que hom puga ajustar la un a l’  
Ex 26,24  que en los angles són posadores  per aytal matexa juntura deven éser  
Ex 26,25  colones de argent seran XVI, II  per cascuna taula. 26 »E feràs barras de  
Ex 26,26 »E feràs barras de fust de setim V,  per tenir ferm les taules de le un lats  
Ex 26,28  plaja occidental. 28 que’s meten  per miganes taules [*] entrò [*]. 29 E  
Ex 26,29  d’aur, e lurs anels feràs d’or,  per los quals les baras contènguan les  
Ex 26,36  cubertor a la porta de la tenda,  per on hom entra en lo tabernacle, de blau 
Ex 27,7  d’aram, 7 e metràs les perxes  per les dites anelles, e seran les perxes  
Ex 27,7  o barras en dos lats de l’altar  per portar ell. 8 No soldat, mas va e vach 
Ex 27,20  que sia molt pur, fet en pique,  per ço que de aquell crem [*] tostemps 21  
Ex 28,1  de mig dels fills d’Israell,  per ecer sacerdots e que servèscan a mi,  
Ex 28,4  a Aron, ton frare, e a sos fills,  per ço que servèscan a mi axí com a  
Ex 28,12  Senyor, e sobra cascuna spatla  per remenbrança. 13 E feràs encastaments  
Ex 28,27  la fas de lla juntura jusana,  per ço que pugen junyr [*] 28 [*] sobre  
Ex 28,32  d’ell com a ora d’esberch [*]  per ço que no’s trench laugerament. 33  
Ex 28,35  Aron en l’ofici del ministre  per ço que sia oÿt son so com intrerà e  
Ex 28,38  la landa tostemps en lo seu front  per ço que nostra Senyor sa tengua per  
Ex 28,38  per ço que nostra Senyor sa tengua  per peguat d’él. 39 »Streny sa gonella de 
Ex 28,42  42 E fé a ells breguers de li  per cobrir lur carn de lur vergonya, e de  
Ex 28,43  e con se acostaran a l’altar  per ço que aminístran en lo santuari, per  
Ex 28,43  ço que aminístran en lo santuari,  per ço que en iniquitat de la cosa no  
Ex 29,14  cremeràs defora de lla posada  per ço car per peccat és. 15 »E pendràs la 
Ex 29,14  defora de lla posada per ço car  per peccat és. 15 »E pendràs la un dels  
Ex 29,29  los fills de aquell aprés d’ell  per ço que en aquella unten e consegren  
Ex 29,30 mans d’aquells. 30 VII dies [*], e  per aquella serà costituició de sos fills  
Ex 29,33  [*]. 31 »[*] 32 [*] menjaran, 33  per ço que sia agradable lo sacrifici e  
Ex 29,36 les mans d’aquells, 36 e lo vadell  per peccat [*]. 37 VII dies perdoneràs  
Ex 29,41  oferàs al vespra, axí com faÿst  per lo matí, e feràs les ofertes, segons  
Ex 29,44  ab altar, e Aron ab sos fills  per so que servèscan a mi axí com a  
Ex 29,46  que adugí ells de terra d’Egipta  per so que stigués entre ells. Yo só lo  
Ex 30,1  XXVIIIIª 1 »E feràs a ell altar  per fer perfum de timiama, e de fust de  
Ex 30,3 ell d’aur net, axí com de dins com  per les spatlles entorn d’él e los corns, 
Ex 30,4  e II anelles d’aur sots lo sercle  per cascun lats per ço que per aquells  
Ex 30,4  aur sots lo sercle per cascun lats  per ço que per aquells sien meses bares ab 
Ex 30,4  sercle per cascun lats per ço que  per aquells sien meses bares ab què sia  
Ex 30,7  sobre ell de odor suau, perfumerà  per lo matí; quant pendrà les lantes  
Ex 30,8  al vespre, ferà perfum de timiama  per tostemps devant nostre Senyor en les  
Ex 30,10  l’any, en la sanch que és oferta  per peccat, e perdonerà sobra aquell en  
Ex 30,12  lur nombre, deran cascun preu  per les sues ànimes a nostre Senyor, e no  
Ex 30,16 en ús del tabernacle del testament,  per ço que sia covinença devant nostre  
Ex 30,18  feràs un vaxell d’aram e un bací  per levar, e posaràs aquell entre lo  
Ex 30,20  e com sa deuran ajustar a l’altar  per ço que ofíran en aquell timiama a  
Ex 30,21  aquell timiama a nostre Senyor, 21  per ço que per ventura no múyran. E serà  
Ex 30,21  a nostre Senyor, 21 per ço que  per ventura no múyran. E serà en fur de  
Ex 30,21  fur de setgle a ell e a sa samença  per successions. 22-34 [*] –[*] 35 [*]  
Ex 31,2  a Moysèn: 2 –Vet que yo apelle  per nom Besechel, lo fill de Urí, nét de  
Ex 31,4  e de eciència en tota obra 4  per cogitament de fabraguar qual cosa que  
Ex 31,6  de fusta. 6 E he donat a ell  per companyó Holiab, fill de Achisemon,  
Ex 31,6 trip de Dan, ab cor de tota saviesa  per ço que faésan totes les coses que yo  
Ex 31,10  ministre Aron sacerdot e sos fills  per ço que servèschan en lur ofici en les  
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Ex 31,13  e vós en les vostres generacions,  per ço que sapiats que yo són Senyor que  
Ex 32,12  mal trasch ells de nostre poder,  per auciura ells en les muntanyes [*]?”  
Ex 32,13  tos servidors, los quals jurest  per tu matex dient: “Yo muntiplicaré la  
Ex 32,25  Moysès que lo poble era despulat,  per ço cor los havia despulat Aron per  
Ex 32,25  per ço cor los havia despulat Aron  per rahó de la gran lageza, per la qual  
Ex 32,25  Aron per rahó de la gran lageza,  per la qual cosa ell lo costituí nuu entre 
Ex 32,25  lo costituí nuu entre los stranys,  (per ço com ell hi consentí). 26 E stech  
Ex 32,27  de la una porta entrò a l’altra  per mig de le alberguada. Cascú mat muller 
Ex 32,29  vostres fills o en vostres fraras,  per ço que do a vós banadicció. 30 E’n l’ 
Ex 32,30 peccat. Yo pujaré a nostre Senyor e  per vantura veuré si poré acabar que us  
Ex 32,31  Senyor. Dix: –Senyor, prech-ta  per aquest poble que ha pecat contra tu,  
Ex 32,31  poble que ha pecat contra tu,  per ço com han fet a ells déus d’aur.  
Ex 32,35  35 E farí nostre Senyor lo poble  per rahó del vadell que féu Aron. 33,Tit  
Ex 33,2 sament daré aquella.” 2 Dar-t’he  per guiador lo meu àngel per ço que gite  
Ex 33,2  -t’he per guiador lo meu àngel  per ço que gite’n los cananeus e los  
Ex 33,3  aquest poble és de dura servitut,  per ço que per ventura no destrovís tu en  
Ex 33,3  és de dura servitut, per ço que  per ventura no destrovís tu en la via. 4 E 
Ex 33,5  a tu. Ja ara depòs lo teu ornament  per ço que sàpia què faré a tu. 6 E  
Ex 33,13  devant tu, mostra a mi la tua fas  per ço que yo sàpia tu [*]; e reguarda  
Ex 33,15-17  devant mi, e tu matex he conagut  per nom. 18 E ell dix: –Mostra a mi la tua 
Ex 34,2  que tranquist. 2 E stà aperallat  per lo matí per ço que puges mantinent en  
Ex 34,2  2 E stà aperallat per lo matí  per ço que puges mantinent en lo munt [*]. 
Ex 34,5  5 Com devellàs nostre Senyor  per la nuu, stech Moysèn ab ell [*] 6 [*]  
Ex 34,7  colpa e peccat, e nengú devant tu  per si és ignocent, que rets les  
Ex 34,10  la terra ne en nengunes gents,  per ço que detriu lo poble aquest enmig  
Ex 34,20 E lo primer nat de l’assa reembràs  per ovelles, e si no darà lo preu per  
Ex 34,20  per ovelles, e si no darà lo preu  per aquell, serà ocís. Lo primer nat de  
Ex 34,29  que resplandent fos la sua cara  per ço com en companya havia perlat ab  
Ex 34,31  acostar prop d’ell. 31 E apallats  per ell, retornàran axí Aron com los  
Ex 35,8  [*], e fusts de setim, 8 e oli  per iŀluminar e a cuynar e a confagir los  
Ex 35,24  a Déu, e tot lenyam de satim  per fer diverses obres. 25 E les fembres  
Ex 35,26 26 e pèlls de cabres; tot açò fèyan  per lur pròpia volentat. 27 E la multitut  
Ex 35,29 obra que havia manada nostra Senyor  per mà de Moysèn [*]. 30 [*] a tots los  
Ex 35,35  35 car abdosos han la esiència  per ço que fàsan la obra brodada e tallada 
Ex 36,3  de fer, tot dia vania lo poble  per lo matí e ofaríran lurs vos e lurs  
Ex 36,6  6 E dix Moysèn que fésan cridar  per la host que ni hom ni fembra no oferís 
Ex 36,13  13 E féu L anells d’aur que pàsan  per orda per les bagues de lles cortines,  
Ex 36,13  L anells d’aur que pàsan per orda  per les bagues de lles cortines, que  
Ex 36,13  cortines ell féu L anelles de aur  per ço que’s pogués junyr ensemps e que  
Ex 36,14  de fleçades de pèlls de cabres  per cobrir sobra lo treginat del  
Ex 36,18 ajunyr. 18 E féu L sivelles de aram  per congonyr la tenda, e que fos fet de  
Ex 36,22  havia en cascuna de les posts  per ço que’s junyís la una a l’altra; e  
Ex 36,26  26 ab XL colones de argent, II  per cascuna part de la taulla. 27-28 [*]  
Ex 36,30 e axí o féu de cascuna part [*], 30  per ço que fosen VIII les taules e que  
Ex 36,31 31 E féu barras de fust de satim, V  per so que contanguésan les taules de la  
Ex 36,33  E féu atrasí altra bara que pasàs  per mig de les taules, de la un angle tro  
Ex 36,34 los cercles deven éser fets d’aur,  per los quals puga éser portat ab les  
Ex 37,3  3 e fermà IIII anelles d’aur  per angles, II anelles en cascun lats. 4 E 
Ex 37,5  cobrí d’aur, 5 les qualls posà  per los anells que éran en los lats de la  
Ex 37,5  que éran en los lats de la archa  per portar-la. 6 E féu una clausta tot  
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Ex 37,14  de IIII peus 14 [*] que passàs  per aquelles baras, per ço que hom la  
Ex 37,14  [*] que passàs per aquelles baras,  per ço que hom la pogués portar. 15 E  
Ex 37,27 ab II anells d’aur sobra la corona  per cacun lats, per ço que posàsan perxes  
Ex 37,27 aur sobra la corona per cacun lats,  per ço que posàsan perxes per ell e que  
Ex 37,27  lats, per ço que posàsan perxes  per ell e que poguésan l’altar portar. 28 
Ex 37,29  timiama de l’odorament molt nèdeu  per la obra de perfumar. 38,Tit Capítol  
Ex 38,5 [*]; 5 e féu desota IIII anells [*]  per los qualls pesasen per les perxes a  
Ex 38,5  anells [*] per los qualls pesasen  per les perxes a portar l’eltar, 6 les  
Ex 38,7 los anells sobre lo lats de lla ara  per portar l’altar. E aquest altar no era 
Ex 38,21  Moysèn en les peraules dels levins  per mà de Nichamar, fill de Aron,  
Ex 38,22  de Hur, del trip de Judà, complí  per lo menament de Moysèn, axí com Déu  
Ex 38,23 havia manat a ell, 23 junyint a ell  per compayó Holiab, fill de Ochimech, del  
Ex 39,3  e entra color vemella e entre li,  per ço que fésan obra brodada e’n  
Ex 39,7  lats sobre los musclos de l’ephot  per remenbrança dels fills d’Israell, axí 
Ex 39,14  ço és, dels XII trips, cascú  per son nom. 15 E feren sobre lo hosen  
Ex 39,18 un anell d’aur, 18 [*] e develàvan  per les spatles devall, e junýan-sa ab  
Ex 39,21 contra lo mig, e havia orlla entorn  per ço que no se esquinçàs. 22-24 [*]  
Ex 39,41  brodats a sarvir en la santadat  per Aron e per sos fills. 42 Car tot ço  
Ex 39,41  a sarvir en la santadat per Aron e  per sos fills. 42 Car tot ço que manà  
Ex 40,9  lo tabernacle ab los seus vaxells  per ço que sían santificats, 10 [*] 11 e  
Ex 40,11 ares e totes les coses consagrades,  per ço que sían sants dels sants. 12  
Ex 40,13  13 portaran les santes vestadures  per ço que aminístran a mi [*]. 14-17 [*]  
Ex 40,19  e penjà devant aquella lo vell  per ço que pogués oyr la visió de Déu. 20  
Ex 40,36  foch, vaent lo poble de Israell  per totes lurs mogudes. Expl Ací fenex lo  
Lv 1,3 porta del tabernacle del testimoni,  per ço que plàcia ell devant nostre  
Lv 2,2  ’n lo prevera perfum sobra la ara  per remenbrança, e és sacrifici de plasent 
Lv 2,13  13 »E qualqua cosa aportaràs  per sicrificar, salaràs ab sal, ne no  
Lv 2,16  una partida ferà perfum lo prevera  per remenbrança de lla oferta, axí com és  
Lv 3,6  de ovelles e la degoladura serà  per pasificar, sia mascle sia fembra,  
Lv 4,2 fills de Israell: »Ànima com pecarà  per ignorància de sacrifici e de tos  
Lv 4,3  faent delinquir lo poble, oferrà  per son peccat un vadel que sia net al  
Lv 4,13  la coŀlació de Israell sa ignorava  per ignorància faent so que és contra lo  
Lv 4,14  son peccat, oferrà un vadel  per lo peccat. E aporten aquell a la porta 
Lv 4,21 -lo axí com lo primer vadell, car  per gran multituts de peccats és. 22-26  
Lv 4,27  22-26 [*] 27 »E si ànima peccarà  per ichnorància del pobla de lla terra, ço 
Lv 4,29  [*] la sua oferena, la qual és  per peccat, e degol aquella en loch de ll’ 
Lv 4,31  de suavitat al Senyor, e pregerà  per aquell e serà-li perdonat. 32 »Si  
Lv 4,32 32 »Si moltó aportaran a sacrificar  per peccat, la ovella que aportarà sia  
Lv 4,35 del sèu del moltó qui és sacreficat  per pacificament, e sia cremat sobra l’  
Lv 4,35  en ensens a nostre Senyor, e prech  per aquell e per son peccat, e lurs  
Lv 4,35 nostre Senyor, e prech per aquell e  per son peccat, e lurs peccats li seran  
Lv 5,2 cosa no neda, sia que sia morta [*]  per si matexa o per alguna altra reptilla, 
Lv 5,2  que sia morta [*] per si matexa o  per alguna altra reptilla, e serà oblidada 
Lv 5,5  en la errada, 5 faça panitència  per lo peccat 6 e ofira I anyell dell  
Lv 5,6  dell folch o una cabra, e orerà  per ell lo sacerdot [*]. »7 E si no porà  
Lv 5,7  o II coloms a nostre Senyor, un  per lo peccat e l’altra per l’holocaust, 
Lv 5,7 Senyor, un per lo peccat e l’altra  per l’holocaust, 8-9 [*]; 10 [*] e  
Lv 5,10  8-9 [*]; 10 [*] e pregua  per aquell lo sacerdot, e lo paccat de  
Lv 5,11  II tortres o II coloms, ofira  per son peccat la Xª part d’un ephí, ço  
Lv 5,11  ne ensens ni n’hi pos gens, cor  per peccat és. 12-13 [*] 14 E perlà Déu a  
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Lv 5,15  Senyor santificadas paccarà, ofira  per son paccat I moltó net del folch, e  
Lv 5,16  -hu al saserdot, lo qual prech  per aquell ofirén lo moltó, e serà  
Lv 5,17 perdonat a ell. 17 »Ànima si pecarà  per ignorància e ferà una de les coses que 
Lv 5,17 lig, e entrendà la cosa dell peccat  per la sua iniquitat, 18 ofira un moltó  
Lv 5,18 extimació dell paccat. Lo qual ador  per ell, car no sabent ho féu, e serà  
Lv 6,5  coses pensades retrà, 5 tot ço que  per anguan volia retanir, entregrament, e  
Lv 6,6 senyor al qual ha donat lo dan. 6 E  per lo seu peccat ofira un moltó nèdeu del 
Lv 6,7 masura del peccat. 7 E aquell prech  per ell devant lo Senyor e perdó aquell  
Lv 6,7 ell devant lo Senyor e perdó aquell  per cascuna cosa que peccarà. Capítol VIº  
Lv 6,20  an sacrifici perdurabla, la meytat  per lo matí e la meytat per lo vespra. 21  
Lv 6,20  la meytat per lo matí e la meytat  per lo vespra. 21 La qual fregiran en  
Lv 6,22  la oferta serà cremada en l’altar  per lo sacerdot qui del para per dret  
Lv 6,22  altar per lo sacerdot qui del para  per dret sucehirà, 23 e tot sacrifici  
Lv 6,25  Aquesta és la ley de la oferta  per peccat. »En lo loch on sa oféran los  
Lv 6,30 és, 30 e tota oferena que’s degoll  per peccat de la qual sa aporta [*] a la  
Lv 7,2  colpa. »Santa dels sants és, 2 e  per amor de açò allà on degolaran lo  
Lv 7,2 degolaran lo holocaust sacreficaran  per la colpa, e la sanch de aquell sia  
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 culpa; e cascun sacrefici serà una  
Lv 7,10  los fills d’Israell sia depertit  per agual masura. 11 »Aquesta és la ley de 
Lv 7,12  al Senyor. 12 »E si la oferta serà  per acostament de gràcia, oferràs pans  
Lv 7,12  e fogaça alisa untada d’oli, [*]  per agual mesclament, 13 [*] 14 dels quals 
Lv 7,14  13 [*] 14 dels quals oferràs un  per premícies a nostre Senyor, e serà dels 
Lv 7,16  al matí. 16 »Si emperò alguna cosa  per volentat serà aportada per sacrifici  
Lv 7,16  cosa per volentat serà aportada  per sacrifici semblantment en aquell dia  
Lv 7,24 24 lo sèu de lles bèsties morteÿnes  per si o de aquelles que seran mortes per  
Lv 7,24  si o de aquelles que seran mortes  per altres bèsties haurets en vostros  
Lv 7,37 la ley de holocaust e del sacrifici  per peccat e’ncara per culpa e per  
Lv 7,37 e del sacrifici per peccat e’ncara  per culpa e per consagració e per  
Lv 7,37  per peccat e’ncara per culpa e  per consagració e per sacrificis  
Lv 7,37  per culpa e per consagració e  per sacrificis peceficables, 38 les quals  
Lv 8,2  l’untament de l’oli e un vadell  per peccat e II moltons e I canastell de  
Lv 8,14 [*]. 12-13 [*] 14 E portà un vadell  per peccat, e Aron e sos fills posàran les 
Lv 8,28  ’n sobre l’eltar de l’holocaust  per so com era consagració e oferta en  
Lv 8,34  com en aquestes presents fets é,  per ço que complats vostra sacrifici. 35  
Lv 9,2 Aron: 2 –Prin un vadell fill de bou  per peccat e I ariet en holocaust, e  
Lv 9,3  d’Israell: “Prenets un cabrit  per peccat e I vadell e un anyell d’un  
Lv 9,4  en holocaust, 4 lo bou e l’ariet  per pasificament, e degoleràs aquells  
Lv 9,7  –Acosta’t a l’altar e sacrificha  per ton peccat e ofir l’holocaust, e  
Lv 9,7  e ofir l’holocaust, e pregua  per tu e per tot lo poble [*]. 8 E  
Lv 9,7  l’holocaust, e pregua per tu e  per tot lo poble [*]. 8 E mantinent Aron  
Lv 9,8  a l’altar e degollà lo vadell  per lo seu peccat, 9 la sanch dell quall  
Lv 9,16 E sacrificà l’holocaust e féu-lo  per son dret. 17 E sacreficà-li  
Lv 9,22  E com hach axí complit les ofertes  per peccat e los holocausts pacificables,  
Lv 10,6  ne squinçarets vostres vestadures  per ço que per ventura no muyrats, per ço  
Lv 10,6  vostres vestadures per ço que  per ventura no muyrats, per ço que sobra  
Lv 10,6  per ço que per ventura no muyrats,  per ço que sobra tota la coŀleció no isqua 
Lv 10,9  9 –Tot vi és qui pot anbriagar;  per què no beuràs tu [*] com entreràs en  
Lv 10,10  en les vostres generacions, 10  per ço que hajats esiència de triar entre  
Lv 10,16  coses lo boch cremat que era ofert  per peccat, trobà’l, e fou irat contra  
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Lv 10,17 –Per què no mengàs lo sacrefici fet  per peccat en lo [*] sant? Car sant dels  
Lv 10,17  de iniquitat e que preguets  per aquella a nostre Senyor. 18 E no fo  
Lv 10,19  Moysès: –Vuy és ofert lo sacrifici  per peccat e lo holocaust devant lo  
Lv 11,2  »Guardats tot ço que he scrit  per ço que sia vostre Déu. Aquests són los 
Lv 11,21 IIII peus [*] haurà longuesa detràs  per què saltarà sobra terra, 22 [*] axí  
Lv 11,33  aquells haurà stat serà ensutzat;  per amor de ço deu éser trenquat. 34 Tots  
Lv 11,38  sobra samença e aprés serà toquada  per la mortaÿna, aquí metex és ensutzada.  
Lv 11,45  que adugí vós de terra de Agipta  per ço que fos [*] en Senyor. Sans sarets, 
Lv 11,47  en aygua e grapónan en terra, 47  per ço que sapiats e conaguats les  
Lv 12,2  a ells: »Fembra que haurà consabut  per sament, si infentarà mascle serà no  
Lv 12,2  si infentarà mascle serà no neda  per VII dies, entorn los dies del  
Lv 12,4  en la sanch de la sua purificació  per XXXIII dies, e no toch nanguna cosa  
Lv 12,5  si infanterà fembra, serà no nèdea  per II setmanes, entorn lo gitament de les 
Lv 12,6  los dies de la sua porificació,  per fill o per filla, porterà un anyell de 
Lv 12,6  de la sua porificació, per fill o  per filla, porterà un anyell de I any en  
Lv 12,6  e I poll de coloma o de tortra  per peccat a la porta dell tabernacla del  
Lv 12,7  7 que ho ofira devant Déu e prech  per aquella, e axí serà mundada del  
Lv 12,8  qualls a fer holocaust, l’altra  per peccat, e preguarà per ella lo  
Lv 12,8  l’altra per peccat, e preguarà  per ella lo sacerdot e axí serà mundada.  
Lv 13,4  sacerdot aquell e tingua’l enclòs  per VII dies; 5 e considerarà en lo VII  
Lv 13,5  ni mudada, tengue’l anclòs  per altres VII dies, 6 e lo dia VII guart  
Lv 13,8  al prevere 8 e comdepnar-l’ha  per inmunde, si a ell serà vist. 9-23 [*]  
Lv 13,28  no asats clara, de cremament és, e  per amor de açò sia mundat, car siquatrix  
Lv 13,31 e los cabells negres, tengua aquell  per VII dies, 32 e en lo dia VII jutja’l, 
Lv 13,33 loch meys de lla plagua, e tenrà’l  per [*] VII dies; 34 e si en lo VII dia  
Lv 13,46  e clamar-s’ha al sacerdot 46  per tostemps, cor labrós és e no nèdeu; e  
Lv 13,49  alba o roga màcula serà ensutzada,  per lepra [*] e sia mostrat al sacerdot.  
Lv 13,50  al sacerdot. 50 Lo qual lo tengue  per VII dies, 51 e en lo VII dia sia  
Lv 13,51  sclatar la lepra o si persevera,  per ensutsat serà jutgat lo vestiment e  
Lv 13,52  e tot ço que serà atrobat, 52 e  per amor de açò sia cremada en flama de  
Lv 13,54  anar, lepra és, e tengua aquells  per altres VII dies. 55 E con veurà la fas 
Lv 14,4 aquell que serà purificat que ofira  per si II perdals vius los quals són  
Lv 14,7  aquell qui és mundat VII veguades  per ço que de dret sia purgat, e puys lex  
Lv 14,12  12 e pendrà l’anyel e ofarirà’l  per la colpa, e lo sister de l’oli, [*]  
Lv 14,28 lo loch de la sanch qui és scampada  per la colpa, 29 e lo romanent de l’oli  
Lv 14,36  si alguna lepra serà en aquella,  per ço que tota no sia feyta inmunda de la 
Lv 14,36  e puys entre lo prevere en la casa  per ço que conegua la lepra. 37 E com  
Lv 14,38  de lla casa e tenquarà la porta  per VII dies; 39 e en lo VII dia tornarà  
Lv 14,44  que altra lepra serà tornada e  per les parets són scampades màcules, la  
Lv 14,51 atresí, e de açò salpuscarà la casa  per VII veguades, 52 e purificarà aquella  
Lv 14,53  volar al camp desliura, adorarà  per la casa e serà mundada per dret. 54  
Lv 14,53  adorarà per la casa e serà mundada  per dret. 54 »Aquesta és la ley de tota  
Lv 15,15  sacerdot, 15 lo qual oferrà la un  per lo paccat e l’altra en holocaust e  
Lv 15,15  e l’altra en holocaust e pregarà  per aquell devant Déu, e serà mundat dell  
Lv 15,19  al cap dell mes, sia depertida  per VII dies. 20 E tothom qui tocharà ella 
Lv 15,24  lla sanch mestrual, serà no nèdeu  per VII dies, e en tots los lochs on ell  
Lv 15,25  dormirà ensutzerà. 25 »Fembra qui  per molts dies soferà flux de sanch, no en 
Lv 15,30  30 dels quals la un oferrà  per peccat e l’altra per holocaust, e  
Lv 15,30  la un oferrà per peccat e l’altra  per holocaust, e pregarà lo prevera per  
Lv 15,30 per holocaust, e pregarà lo prevera  per ella devant Déu e per la mundícia del  
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Lv 15,30  lo prevera per ella devant Déu e  per la mundícia del seu flux. 31 »E  
Lv 15,32  flux de sperma, e que són ensutzas  per jaura ab fembra, 33 e de aquelles que  
Lv 16,2  la cuberta que cobra la arqua,  per ço que no muyra, car yo aparaguí sobra 
Lv 16,3  a lla santedat, que oferrà I toro  per peccat e I moltó en holocaust, 4 e  
Lv 16,4  e vesta la gonella e bragues de li  per ço que cel ses vergonyes, e sínia  
Lv 16,5  dels fills d’Israel II cabrits  per peccat e I moltó en holocaust; 6 e com 
Lv 16,6  6 e com aporterà lo tor, orerà  per si e per la sua casa. 7 E ferà star  
Lv 16,6 com aporterà lo tor, orerà per si e  per la sua casa. 7 E ferà star los II  
Lv 16,9  aquell que serà axit en sort a Déu  per peccat, 10 e l’altra cabrit «na  
Lv 16,11  açò serà fet, ofira lo tor e prech  per si e per la sua casa, e degoll aquell. 
Lv 16,11  fet, ofira lo tor e prech per si e  per la sua casa, e degoll aquell. 12 E  
Lv 16,24 holocaust e del poble, preguarà axí  per si com per lo poble. 25 E lo sèu que  
Lv 16,24  del poble, preguarà axí per si com  per lo poble. 25 E lo sèu que és ofert per 
Lv 16,25  lo poble. 25 E lo sèu que és ofert  per peccat serà perfumat sobra l’altar.  
Lv 16,27  27 E lo tor [*] que seran degolats  per lo peccat, dels quals és aportada la  
Lv 16,32  serà en lo qual haurà untada la mà  per ço que servescha axí com a cecerdot  
Lv 16,32 ço que servescha axí com a cecerdot  per son para, e †anaran† vestadures de li  
Lv 16,34 serà a vós fur legítim e perdurable  per ço que orets per los fills de Israell  
Lv 16,34  e perdurable per ço que orets  per los fills de Israell e per los peccats 
Lv 16,34  orets per los fills de Israell e  per los peccats de aquells una veguada en  
Lv 17,4  hu oferà a la porta del tabernacle  per oferta a Déu, digna és de sanch quax  
Lv 17,5  d’enmig de mig de son poble. 5 E  per amor de açò deven ofarir sacrificis e  
Lv 17,5  los qualls auciuran en lo camp  per ço que sia santificat Déu devant a la  
Lv 17,9  aportarà a la porta del tabernacle  per ço que ofira a Déu, l’home aquell  
Lv 17,12  [*] en la ànima e perdonerà. 12 E  per amor de açò dixí als fills d’Israell: 
Lv 17,15  manjarà cosa de si morta o presa  per bèstia fera, axí dells de la terra com 
Lv 17,15  e serà ensutzat fins al vespre. E  per aquest orde serà fet nèdeu, 16 lo qual 
Lv 18,4  e los meus manaments guardareu, e  per aquells ireu. Yo són Senyor, Déu  
Lv 19,21 no morran, car no fon francha. 21 E  per lo seu delicta ofira al Senyor a la  
Lv 19,22  testimoni I anyell, 22 e preguarà  per ell lo sacerdot [*] al Senyor Déu, [*] 
Lv 20,17 amendossos en presènsia dell pobla,  per tant com lur legesa la un de l’altra  
Lv 20,22 mies leys e los juýs e feu aquelles  per tal que a vosaltres la terra no us  
Lv 21,6 e los pans del seu Déu preséntan, e  per tant sants seran. 7 »De loch sutsa ni  
Lv 21,17  a Aron: »Hom de la tua sament  per companyas que haurà màcula, no  
Lv 22,4  de Aron que serà lebrós o malalt  per flux de sament, no menjarà de aquelles 
Lv 22,16  que preséntan al Senyor, 16 car  per ventura no sostènguan la malvestat de  
Lv 22,18  e presentaran la sua víctima  per vot o volentàriament presentar vulla  
Lv 22,19  al Senyor, 19 presentat sia  per vosaltres. Mascle sens màcula serà  
Lv 22,21 víctima dels pacífichs al Senyor, o  per vot o voluntàriament, presentant axí  
Lv 22,27  o cabra, com serà engendrada,  per VII dies serà sots la mamella de lla  
Lv 22,29  fills. 29 »E si inmolareu víctima  per retre gràcias al Senyor perquè sia  
Lv 23,6 o Trespasament del Senyor és. 6 [*]  per VII dies pans alisos [*]. 7 [*]  
Lv 23,14  al Déu vostre. Menament és  per a tostemps en vostres generacions [*]. 
Lv 23,34  Tabernacles, ço és, Cabanyelles,  per VII dies al Senyor. 35 »Lo primer dia  
Lv 23,36  de servey no fareu en ell, 36 e  per VII dies presentareu holocaust al  
Lv 23,39 de la terra, fareu festa del Senyor  per VII dies. Lo dia primer e lo dia VIII  
Lv 23,41  vostre, 41 e fareu la festa d’él  per VII dies cascun anny; costum serà per  
Lv 23,41  VII dies cascun anny; costum serà  per a tostemps en vostres generacions. E  
Lv 23,42 42 e reposareu en les cases de rama  per VII dies. Tots aquells que seran de la 
Lv 24,2  a tu oli de olives molt pur e net  per cremar en les lànties continuadament.  
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Lv 24,3  davant lo Senyor a honor e usança  per a tostemps en vostres generacions; 4  
Lv 24,4  canalobra molt net seran posades  per a tostemps en presència del Senyor. 5  
Lv 24,8  dels fills d’Israell de amistança  per tostemps, 9 e seran de Aron e de sos  
Lv 24,18 ferirà ni matrà animal, retrà ànima  per ànima. 19 »Qui ferà alguna ferida o  
Lv 24,20  ’n sia fet d’ell: 20 trencadura  per trencadura, vull per vull, dent per  
Lv 24,20  20 trencadura per trencadura, vull  per vull, dent per dent; aytal farida o  
Lv 24,20 per trencadura, vull per vull, dent  per dent; aytal farida o nafra com haurà  
Lv 24,21  matarà bèstia dar-n’ha altra  per aquella; que ferirà l’hom, serà  
Lv 25,3 3 »Per VI anys sembreràs ton camp e  per VI anys poderàs ta vinya e coliràs los 
Lv 25,12  de lles veremes no culireu 12  per la santificació de l’any jubileu [*]. 
Lv 25,24 forasters e conreadors meus sou, 24  per què tota la regió de vostra posació  
Lv 25,25  poceció, e vendrà lo seu propinqua  per raembra aquella, fer-ho pot; 26-27  
Lv 25,30  aquella e los seus succeïdors  per a tostemps, e rembra no’s porà en lo  
Lv 25,31  serà la casa que no ha muralla,  per dret de camps serà vanuda, car si  
Lv 25,34  d’éls no les vendran, car posació  per tostemps és. 35 »Si atendrit serà ton  
Lv 25,45  en vostra terra: aquests haureu  per sclaus, 46 e ab dret de haretatja  
Lv 25,46  als suceÿdors e posayr-los-heu  per tostemps; e los vostres frares fills  
Lv 25,46 fills de Israell no’ls destrenguau  per potència. 47 »Si’s reforçarà devers  
Lv 25,50  l’any del jubileu, e de la moneda  per la qual ere venut sa leverà [*] serà- 
Lv 25,54  ell forçadament devant tu. 54 E si  per açò no’s porà rembra, en l’any  
Lv 26,15  no feçau les coses que menades són  per mi [*], 16 jo de sert aquestes coses  
Lv 26,16  debades sembrareu la sament, que  per los anamichs serà devorada; 17 posaré  
Lv 26,18 les iniquitats vostres a VII dobles  per los vostras peccats, 19 e trencaré la  
Lv 26,27  [*]. 23-26 [*] 27 »E si encara  per aquestes coses no m’oyrets e  
Lv 26,28 e coregir-vos-he de VII plagues  per vostres peccats, 29 axí que menjau les 
Lv 26,35  en los disaptas de sa soladat,  per tant com no ha reposat en los vostres  
Lv 26,39  en la terra de sos anamichs, e  per los paccats de lurs pares e seus seran 
Lv 26,40  e lunyats de mi e han caminat  per lo contrari a mi. 41 Caminaré yo  
Lv 26,41  pensa lur. »E levors pregaran  per les malvestats sues, 42 e remenbrar- 
Lv 26,43  43 la qual com serà lexada  per ells conplaurà a si en los disaptas  
Lv 26,43  los disaptas seus sofirent soladat  per ells; e preguaran ells per los lurs  
Lv 26,43  soladat per ells; e preguaran ells  per los lurs peccats per tant com hauran  
Lv 26,43 preguaran ells per los lurs peccats  per tant com hauran meyspresats los meus  
Lv 26,45  d’Israell en lo munt de Sinaý  per la mà de Moysèn. Lv 27,Tit  1-34 [*]  
Ex 1,18  lo rey féu-les-se vanir e dix:  –Per què és açò que no volets fer ço que  
Ex 2,13  e dix en aquell qui havia lo tort:  –Per què fers ton proïsma? 14 E aquell  
Ex 2,14 lo agepcià? E temé’s Moysèn e dix:  «Per cert, sebuda és la cosa.» 15 E Farahó 
Ex 2,18  a Ratxell, para lur, dix-los:  –Per què us sou axí cuytades de venir? 19  
Ex 2,20  E ell los dix: –On és aquell home?  Per què’ll lexàs? Apallats-lo per ço  
Ex 5,4  4 E dix a ells lo rey de Agipta:  –Per què Moysèn e Aron sou curosos del  
Ex 5,15  d’Iraell [*] diguéran a ells:  –Per què fets açò contra vostres serfs? 16 
Ex 10,3  a quant no vols éser sotmès a mi?  Per què no vols lexar anar lo meu poble  
Ex 10,7 [*] 7 Diguéran los serfs de Farahó:  –Per què sofarim nós açò? Lexem anar los  
Ex 10,10  lexaré anar vós e vostres infants?  Per què havets dupte, ne per què pansats  
Ex 10,16 que a la padrusca era romàs [*]. 16  Per la qual cosa, mantinent Farahó apellà  
Ex 12,19  de aquell matex mes, a vespra. 19  Per VII dies levat no sia trobat en les  
Ex 13,10  a tu nostre Senyor de Agipta. 10  Per la quall cosa tu guardaràs en aquesta  
Ex 14,5  –Què volen fer, ne què havem fet?  Per què’lls lexàrem que no servesca a  
Ex 14,11  Senyor. 11 Diguéran a Moysèn:  –Per ventura no havia sapulcras en Agipta? 
Ex 14,11  no havia sapulcras en Agipta?  ¿Per ço som nós amanats en lo desert, per  
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Ex 14,11  amanats en lo desert, per morir?  Per què has volgut fer açò, que’ns  
Ex 16,3  carns e menjàvam pa en sadolament.  Per què has menats nós en aquest desert,  
Ex 17,2  a Moysèn [*]. E dix [*] Moysèn:  –Per què pledejàs contra mi, e per què  
Ex 17,3 lo poble per aygua, e [*] diguéran:  –Per què faïst axir nós de Agipte, per ço  
Ex 18,14  –Qu·és açò que tu fas al poble?  Per què seus tu tot sol e al poble stà  
Ex 18,19  aquest tu no porias sostanir. 19  Per la qual cosa, ojes la mia peraula e  
Ex 20,11  que hy són, e posà en lo VIIª dia.  Per amor de açò banaý Déu lo dia del  
Ex 23,10  [*] en terra de Agipta. 10  »Per VI anys sembreràs ta terra e  
Ex 28,11  sagons la nativitat de aquells. 11  Per obra d’entallador [*] entallaràs en  
Ex 32,11  11 E preguà nostra Senyor Moysèn:  –Per què, Senyor, sa irexerà la tua ira  
Ex 32,12  12 ¿E diran los agepcians:  “Per mal trasch ells de nostre poder, per  
Ex 36,4  lurs vos e lurs promeses. 4  Per la qual cosa los mestres, vaent que  
Lv 10,17  romanguéran fills de Aron. Dix: 17  –Per què no mengàs lo sacrefici fet per  
Lv 17,14  ànima de tota carn en la sanch és.  Per ço he dit als fills d’Israell: La  
Lv 23,3  les qualls apellareu santes: 3  »Per VI dies fareu faena; lo dia VII  
Lv 24,8  de la oferació dell Senyor. 8  »Per cascuns disaptas seran mudats devant  
Lv 25,3  fareu los disaptas del Senyor. 3  »Per VI anys sembreràs ton camp e per VI  
Ex 2,22 fill, lo quall apellà Garson dient:  «Peragrí fuy en terra stranya.» E puys  
Ex 4,15 E tu perleràs ab ell, e posa la mia  peraula en la boqua de aquell, e yo seré  
Ex 8,10  Dix ell: –Yo faré axí com la tua  peraula, per ço que sàpias que nangú no és 
Ex 8,13  13 E féu nostro Senyor segons la  peraula de Moysèn, e fóran morts los  
Ex 8,31  adorà’l, 31 lo qual féu sagons la  peraula de aquel, e tolch les mosques a  
Ex 14,12  de Agipta? 12 ¿No’s aquesta la  peraula que nós te díem en Agipta dient:  
Ex 16,16 Senyor per menjar. 16 Aquesta és la  peraula la qual manà nostra Senyor: Culla  
Ex 16,32  mel. 32 Dix Mosèn: –Aquesta és la  peraula la qual mana Déu: “Umplits un  
Ex 17,1 per les sues alberguades, sagons la  peraula de Déu, e posàran en Rabidim, en  
Ex 18,19  19 Per la qual cosa, ojes la mia  peraula e prin mon consell, e serà Déu ab  
Ex 23,8  axórban los savis e fan torse la  peraula dells justs. 9 »No faças trists  
Ex 32,28 E féran los fills de Leví segons la  peraula de Moysès, e ocíran en aquell dia  
Lv 9,6  Déu, 6 dix Moysèn: –Aquesta és la  peraula que manà nostre Senyor: farets e  
Lv 17,2  e digues a ells: Aquesta és la  peraule que manà Déu dient: 3 »Qualquaqual 
Ex 4,28  28 E recomtà-li Moysèn totes les  peraules del Senyor per les qualls  
Ex 4,30  30 E dix-los Aron totes les  peraules que Déu los havia perllades a  
Ex 5,9  les obres, e no’s reposen per  peraules monsonogueres. 10 E axíran los  
Ex 6,9 Senyor.” 9 E comtà Moysèn totes les  peraules aquestes als fills de Israell,  
Ex 7,2 ton parler. 2 Tu parlaràs totes les  peraules que yo man a tu, e Aron ton frare 
Ex 18,7  e besà-lo, e saludàran-se ab  peraules pacificables. Com fóran intrats  
Ex 19,6  e gent santa.” Aquestes són les  peraules que perleràs als fills d’  
Ex 19,7  del poble, e dix-los totes les  peraules que’lls havia dites Déu que  
Ex 19,9  Denuncià Moysèn totes aquestes  peraules de Déu al poble, 10 e dix Déu a  
Ex 20,1  XIXª 1 E perlà Déu totes les  peraules aqu [*] dix: 2 –Yo són lo Déu  
Ex 24,3 Moysèn e recomtà al pobla totes les  peraules del Senyor, e encara los juýs, e  
Ex 24,3  poble, tots a [*] veu: –Totes les  peraules que nostre Senyor ha perlades  
Ex 24,4  escriví Moysèn totes les universas  peraules de nostra Senyor. E levà’s matí  
Ex 31,18 Moysès, com hach complides aquestes  peraules, II taules [*] de pedra scrites  
Ex 34,1  e scriu sobre les taules les  peraules les quals éran scrites en les  
Ex 34,27  a Moysèn: –Scriu a tu aquestes  peraules, car sobre les peraulles aquestes 
Ex 34,28  e scriví en les taulles les X  peraules dell fermament. 29 E com devallà  
Ex 34,33  Sinaý. 33 E com hach complides ses  peraules, posà’s cobriment sobra la sua  
Ex 38,21  los manaments de Moysèn en les  peraules dels levins per mà de Nichamar,  
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Lv 20,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Aquestes  peraules diràs als fills d’Israell: [*] e 
Ex 12,24  casas [*]. 24 Tu guarda aquesta  peraulla legítima a tu e a tos fills entrò 
Ex 35,4  fills d’Israell: –Aquesta és la  peraulla que manà nostre Senyor dient: 5  
Lv 5,4  e en aquell jurament afermarà sa  peraulla oblidadament e aprés antendrà en  
Lv 8,5 [*] defora, 5 e dix: –Aquesta és la  peraulla que nostro Senyor manà fer. 6 E  
Ex 24,8  ab nosaltres sobra totes aquestes  peraulles. 9 E pujàran Moysès e Aron e  
Ex 34,27 tu aquestes peraules, car sobre les  peraulles aquestes talaré fermament ab tu  
Ex 3,20 20 E yo mostraré a ell la mia mà, e  percudiré Agipte en totes les mies  
Ex 8,2  si no’l vols lexar, vet que yo’t  percudiré tots los térmens ab granots, 3 e 
Ex 8,16  e digues-li: “Stin la tua mà e  percut la pols de lla terra, e seran poys  
Lv 14,7 dret sia purgat, e puys lex anar lo  perdal viu que se’n vol al camp. 8 »E com 
Lv 14,50  [*]. 50 E com haurà degollat la I  perdal en un test sobre aygües vives, 51  
Lv 14,51 51 en la sanch de aquell banyarà lo  perdal viu, e lo fust e la grana e hysop,  
Lv 14,52  aquella axí en la sua sanch del  perdal com ab les ayguas vivas, e ab lo  
Lv 14,53 hisop. 53 E com haurà lexat anar lo  perdal volar al camp desliura, adorarà per 
Lv 14,4  serà purificat que ofira per si II  perdals vius los quals són leguts de  
Lv 14,49  purificació de aquella prengua II  perdals e fust de cedre e grana [*]. 50 E  
Ex 32,30 vantura veuré si poré acabar que us  perdó vostres peccats. 31 E retornà Moysès 
Lv 6,7  prech per ell devant lo Senyor e  perdó aquell per cascuna cosa que peccarà. 
Lv 16,30  entra vós, 30 car en aquest dia és  perdó vostra e encara mundament de tots  
Ex 32,31  ço com han fet a ells déus d’aur.  Perdona’ls esta arada. 32 E si no hu vols 
Ex 30,16 16 E tota la moneda que hauràs dels  perdonaments dells fills d’Israell  
Ex 34,7  [*] 7 [*] en milens, e  perdonant [*] colpa e peccat, e nengú  
Ex 30,16  covinença devant nostre Senyor a  perdonar sobre vostres ànimes. 17 E perlà  
Lv 17,11  aquella a vós sobra l’altar meu a  perdonar sobre vostres ànimes, car la  
Lv 16,32  ànimes a fur de tostemps. 32 »E  perdonarà lo sacerdot que untat serà en lo 
Ex 23,21 ’t vulles contendra ab ell, car no  perdonaré vostres culpas com peccarets, e  
Lv 4,31  e pregerà per aquell e serà-li  perdonat. 32 »Si moltó aportaran a  
Lv 5,10  e lo paccat de aquell serà  perdonat. 11 »E si no basta son poder de  
Lv 5,16  per aquell ofirén lo moltó, e serà  perdonat a ell. 17 »Ànima si pecarà per  
Lv 5,18  ell, car no sabent ho féu, e serà  perdonat [*] 19 [*]. 6,Tit  1 Dix nostre  
Lv 4,35 son peccat, e lurs peccats li seran  perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E si ànima  
Ex 30,10  sanch que és oferta per peccat, e  perdonerà sobra aquell en les vostres  
Lv 16,33  de li e vestadures santas, 33 e  perdonerà al santuari, al tabernacle del  
Lv 17,11  car la sanch [*] en la ànima e  perdonerà. 12 E per amor de açò dixí als  
Ex 29,37  vadell per peccat [*]. 37 VII dies  perdoneràs sobra l’altar, e santificaràs  
Ex 10,17  peccat [*]. 17 Prech-vos que’m  perdonets aquest peccat aquesta veguada, e 
Lv 6,3  calúmnia, 3 o la hy matrà en cosa  perduda o la hy salarà, o en totes  
Ex 12,17  en vostres generacions en fur  perdurabla. 18 En lo primer mes e en lo  
Ex 27,21  tro al matí devant Déu. Açò serà  perdurabla coltivament als fills d’  
Lv 6,20 de un sister de sèmola an sacrifici  perdurabla, la meytat per lo matí e la  
Lv 7,34 de aquell en fur del Senyor, en ley  perdurabla a tot lo poble de Israell. 35  
Ex 29,42  és a nostre Senyor, oferta  perdurable en les vostres generacions, a  
Lv 6,13  pesificables. 13 Aquest és lo foch  perdurable que null temps no deu defalir  
Lv 7,36  alls fills d’Israell en relegió  perdurable en les generacions sues. 37  
Lv 10,9 del testimoni [*], car testimoni és  perdurable en les vostres generacions, 10  
Lv 16,29  29 »E açò serà a vós en fur  perdurable: en lo mes VII, en lo X dia del 
Lv 16,34  34 »E açò serà a vós fur legítim e  perdurable per ço que orets per los fills  
Lv 17,7  quals són fornicades. Açò serà fur  perdurable en aquells, e aquells que seran 
Lv 3,17 n’ha perfum suau al Senyor [*]. 17  »Perdurable dret en les generacions, en  
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Lv 16,29  axí lo nadiu com lo strany qui  peregrina entra vós, 30 car en aquest dia  
Lv 17,8 casa de Israell e dells stranys qui  peregrínan ab vós qui oferrà holocaust o  
Lv 17,12  sanch, ni encara los stranys qui  peregrínan entre vós. 13 »[*] qui casarà  
Ex 6,4  de aquells, en la quall foren  peregrins e stranys. 5 Yo he oÿt los  
Ex 6,15 fill de la cananea. Aquests són los  perentats de Simeon. 16 Aquests són los  
Ex 12,22  -n’hets lo lindar e abdossos  perestatges. E nangú de vós no ischa fora  
Ex 12,23  sobra lo lindar e’n cascú dells  perestatges, [*] no lexarà [*] vanir en  
Ex 30,1  1 »E feràs a ell altar per fer  perfum de timiama, e de fust de satim  
Ex 30,8  aloguarà aquellas al vespre, ferà  perfum de timiama per tostemps devant  
Ex 40,5  lànteas aquí. 5 E a l’altar del  perfum estarà devant l’arqua del  
Ex 40,25  la clausta, 25 e perfumà sobra ell  perfum de bona odor, axí com manà Déu a  
Lv 2,2 e molt ensens, e faça’n lo prevera  perfum sobra la ara per remenbrança, e és  
Lv 2,16  quals coses de la una partida ferà  perfum lo prevera per remenbrança de lla  
Lv 3,5  parts de dins, 5 de tot açò faça  perfum sobra l’altar, posat demunt les  
Lv 3,16  foch sobra l’altar e fer-n’ha  perfum suau al Senyor [*]. 17 »Perdurable  
Lv 6,12  e lo holocaust posat, desobra farà  perfum del sèu dells sacrificis  
Lv 7,5  fetge [*], 5 e faça’n lo sacerdot  perfum sobra l’altar, car asò és perfum a 
Lv 7,5  perfum sobra l’altar, car asò és  perfum a nostra Senyor [*]. 6 Tots los  
Lv 9,17  e omplí sa palma d’ela e féu-na  perfum sobra la ara estés lo holocaust del 
Lv 23,13 delmes de sèmola comolta ab olli en  perfum del Senyor e olor molt suau;  
Lv 24,7 los poseràs, 7 e poseràs sobra ells  perfum molt pur perquè sia pa en  
Ex 40,25  devant lo vell de la clausta, 25 e  perfumà sobra ell perfum de bona odor, axí 
Lv 8,28  pres-ho de les mans de aquels e  perfumà’n sobre l’eltar de l’holocaust  
Ex 37,29 odorament molt nèdeu per la obra de  perfumar. 38,Tit Capítol XXXVII 1 E féu  
Lv 4,31  dells sacrificis pasificables, e  perfumar-n’has sobra l’altar en odor  
Lv 16,25 lo sèu que és ofert per peccat serà  perfumat sobra l’altar. 26 »E aquell que  
Lv 17,6  a lla porta dell tabernacla [*], e  perfumen lo sèu en odor de sauvitat al  
Ex 30,7  quant parlaré ab tu. 7 »E Aron  perfumerà ensemps sobre ell de odor suau,  
Ex 30,7  ensemps sobre ell de odor suau,  perfumerà per lo matí; quant pendrà les  
Lv 1,17  ne ab ferre pertirà aquella; e  perfumerà sobra ell l’altar ab la lenya  
Ex 29,13  ambdosos los renyons, e d’aquests  perfumeràs lo tabernacle; 14 e la carn,  
Ex 35,15 lla lumanària [*], 15 e la ara dels  perfums [*] de ll’odorament e lo cobertor 
Lv 21,6  e no poluyran lo seu nom, car los  perfums del Senyor e los pans del seu Déu  
Ex 9,4  [*] dels agepcians, axí que no  perí res de alò que pertanya als fills de  
Ex 12,15  vostres casas. Aquella ànima serà  perida de Israell que menjarà levat, del  
Ex 6,4  a ells la terra de Cananan per  perigrinació de aquells, en la quall foren 
Ex 1,16 infants a les juÿes en temps de lur  perir, si serà l’infant mascle, ociets- 
Ex 30,38  homa que ferà semblant odor [*],  perirà dels seus pobles. 31,Tit Capítol  
Ex 31,14  mort morà; e qui farà en ell obra,  perirà l’ànima de aquell d’enmig de son  
Lv 7,20  que és oferta al Senyor,  perirà de son poble. 21 »E qui toquarà la  
Lv 7,25  deu éser ofert al Senyor en ensens  perirà del seu poble. 26 »E la sanch de  
Lv 7,27  27 tota ànima que menjarà sanch  perirà del seu poble. 28 E parlà Déu a  
Lv 17,4  quax com qui scampa sanch, e axí  perirà d’enmig de mig de son poble. 5 E  
Lv 18,29  coses, ço és, abominacions,  perirà enmig de son poble. 30 »Guardau los 
Lv 19,8  santa dell Senyor ha potlluïda, e  perirà l’ànima de aquell de enmig de son  
Lv 22,3  Senyor en lo quall ha inmundícia,  perirà devant lo Senyor. Yo són lo Senyor. 
Lv 26,38 als anamichs contrestar no porà. 38  Perireu entre les gens, e la terra  
Lv 19,12  ne decebreu vostre proÿsma. 12 No  perjureràs en lo meu nom ne poluyràs lo  
Ex 6,2  gitaré ells de lla terra sua. 2 E  perlà nostre Senyor a Moysèn dient: –Yo só 
Ex 6,29  terra de Agipta. Capítol VII 29 E  perlà Déu a Moisèn dient: –Yo són lo  
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Ex 13,1 sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1 E  perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 16,11  nostra Senyor aparech en nuu. 11 E  perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he oÿt lo 
Ex 20,1  coses. 20,Tit Capítol XIXª 1 E  perlà Déu totes les peraules aqu [*] dix:  
Ex 30,11 dels sants és a nostra Senyor. 11 E  perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 12  
Ex 30,17 perdonar sobre vostres ànimes. 17 E  perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu 
Ex 31,12  coses que yo man a tu faran. 12 E  perlà nostre Senyor a Moysèn; dix-li: 13 
Lv 1,1  Capítol primer 1 E apellà Moysèn e  perlà a ell nostre Senyor del tebernacle  
Lv 5,14  cor per peccat és. 12-13 [*] 14 E  perlà Déu a Moysèn: 15 –Ànima com tractarà 
Lv 7,22  seran telants del seu poble. 22 E  perlà nostre [*] a Moysèn dient: 23 –Parla 
Lv 10,12  e entre sutse e munde. 11 [*] 12 E  perlà Moysèn a Aron, e a Eletzar e a  
Lv 13,1  mundada. 13,Tit Capítol XIII 1 E  perlà Déu a Moysèn e Aron dient: 2 –Lo  
Lv 14,1 condepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 E  perlà Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta és la 
Lv 15,1  o inmunda. 15,Tit Capítol XV 1 E  perlà Déu a Moysèn [*] dient: 2 –Parlats  
Lv 24,13  què menava lo Senyor. 13 Lo qual  perlà a Moysèn 14 dient: –Trau lo  
Lv 24,23  yo són lo Senyor Déu vostro. 23 E  perlà Moysèn als fills d’Israell, e  
Lv 6,19  no deu defalir [*]. 14-18 [*] 19  Perlà nostre Senyor a Moysèn e dix: 20  
Lv 22,26  que donar volrà no li pendreu. 26  Perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 27  
Ex 24,3  les peraules que nostre Senyor ha  perlades farem. 4 E escriví Moysèn totes  
Ex 19,9 una caliga de nuu per ço que m’oja  perlar lo poble ab tu e que crèguan ab tu  
Ex 14,3 pasarets sobra la mar. 3 Car Farahó  perlarà sobra los fills d’Israell: “Car  
Ex 6,27 hosts, 27 e aquests són aquells qui  perlàran a Farahó, rey de Agipta, per  
Ex 7,7  de LXXX anys e Aron de LXXXIII com  perlàran a Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn e  
Ex 28,3  teu, en glòria e honrament. 3 E tu  perlaràs a [*] los savis de cor, los quals 
Ex 5,23  yo són entrat a Farahó per ço que  perlàs en lo teu nom, has opromut lo teu  
Ex 4,10  dies yo no antandria so que tu has  perlat. E he enpatxada la bocha, e só tart 
Ex 10,29  Moysèn: –Axí serà fet com has  perlat, que d’equí avant no veuré la tua  
Ex 16,23  23 e ell dix: –Açò és ço que ha  perlat Déu: Lo repòs del disapta és  
Ex 19,8  lo poble ensemps: –Tot ço que ha  perlat nostre Senyor farem. E com retornàs 
Ex 20,22 d’Iraell: “Vós oÿts que del cel he  perlat ab vós. 23 No farets déus d’aur ni 
Ex 24,7 los qualls diguéran: –Tot so que ha  perlat nostra Senyor farem, e serem  
Ex 32,14  Senyor, e no féu lo mal que havia  perlat [*]. 15 E tornant, develà Moysèn  
Ex 34,29  cara per ço com en companya havia  perlat ab nostre Senyor. 30 E com lo véran 
Ex 12,3  e primer mes de l’any. 3  Perlats a tota la universa terra e  
Ex 19,19  fum de fornal. [*] 19 [*] E Moysèn  perlava e Déu responia a ell. 20 Devellà  
Ex 34,34  sobra la sua cara. 34 E com  perlava ab nostre Senyor, ell lo’s  
Ex 34,34  ell, ell lo hi tornava, e puys  perlava ab los fills d’Israell totes les  
Ex 34,35  sclarida, maravalaven-sa, e com  perlava ab ells, ell le’s cobria. 35,Tit  
Ex 33,9  stava a la porta del tabernacle, e  perlàvan de Moysèn 10 tots los universos  
Ex 4,10  m’hi trametas, car yo no són bel  perler, e de aquests III dies yo no  
Ex 4,14  frare [*], conech yo que és bell  perler. Aquest axirà a encontre teu, e  
Ex 4,12 la tua boqua e ansenyar-t’he què  perleràs. 13 Aquell dix: –Prech-te,  
Ex 4,15  alegrar-se-ha son cor. 15 E tu  perleràs ab ell, e posa la mia peraula en  
Ex 19,6  Aquestes són les peraules que  perleràs als fills d’Israell. 7 E vench  
Ex 35,27  ofaríran pedres de unicle e  perles demunt lo mitra e la casulla, 28 e  
Ex 6,10 lur sparit e per lo obra dura. 10 E  perllà Déu a Moysèn dient: 11 –Entre e  
Ex 6,28  és Moysès e Aron 28 en lo dia que  perllà a ells nostre Senyor en terra de  
Lv 10,6  defora axí com los fo manat. 6 E  perllà Moysèn a Aron e a Eletzar e a  
Ex 4,30  les peraules que Déu los havia  perllades a Moysès e féu los senyals  
Lv 20,13  cadascú ha fet coses que no són de  perllar: de mort muyra; la sanch de aquels 
Ex 12,32  bous prenets, axí com havets  perllat. Anats-vos-en e banaÿts mi. 33 
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Ex 23,22  la veu d’aquell e faràs ço que he  perllat, yo seré anamich de tos anamichs,  
Ex 4,14  axirà a encontre teu, e aquell  perllerà ab ell, e veurà tu, e alegrar-  
Ex 8,1  Senyor: Lexa anar lo meu poble  perquè sacrefiqua a mi. 2 E si no’l vols  
Ex 10,3 què no vols lexar anar lo meu poble  perquè sacrifich a mi? 4 E si no ho vols  
Ex 36,17  unes L, e en les altres L, e açò  perquè ensemps sa poguésan ajunyr. 18 E  
Lv 18,6  la proÿsma de sanch no s’acosterà  perquè amostra la lagesa d’ela. Yo són lo 
Lv 18,17  ni la filla de sa filla no pendràs  perquè descobres les sues vergonyes, car  
Lv 19,5  víctima dels pacífichs al Senyor  perquè sia piadós, 6 aquell dia que sarà  
Lv 20,25  e l’ocel nèdeu del no nèdeu,  perquè no potluau les vostres ànimes en la 
Lv 20,26 e us he seperats dels altres pobles  perquè fóseu meus. 27 »Hom o dona en los  
Lv 22,9  manaments que no sotmètan a peccat  perquè no múyran en lo santuari com l’  
Lv 22,29 víctima per retre gràcias al Senyor  perquè sia piadors, 30 en aquell dia  
Lv 22,32  32 No ensutzeu lo nom sant meu,  perquè sia santifichat enmig dells fills  
Lv 22,33 e us he trets de la terra de Agipta  perquè fos a vosaltres en Déu. Yo són lo  
Lv 23,11  alçarà la guarba devant lo Senyor  perquè sia piadors [*], e santificarà  
Lv 23,43 Israell habitaran en les cabanas 43  perquè sàpian los que vendran aprés de  
Lv 24,7  poseràs sobra ells perfum molt pur  perquè sia pa en ramenbrament de la  
Lv 24,9  9 e seran de Aron e de sos fills  perquè’ls ménjan en loch sant, car sant  
Lv 25,18  los meus manaments e mos juýs [*],  perquè pugau habitar en la terra sens  
Lv 25,36  usura d’él [*]. Tem lo teu Déu  perquè puga viura lo teu frare [*]. 37 [*] 
Lv 25,38  us he aduyt de la terra de Agipta  perquè donàs a vosaltras la terra de  
Lv 26,1  gran pedra posareu en vostra terra  perquè adoreu aquella, car yo són lo  
Lv 26,44  ne axí poch no’ls avoriré  perquè de tot sían destrovits e que fos  
Lv 26,45  de Agipta en presència de les gens  perquè fos Déu d’ells. Yo són lo Senyor  
Ex 21,14  [*] son proÿsma ab enguan e’ll  persaguex, de dins mon altar lo deus  
Ex 14,23  e lla sinestra. 23 E los agepcians  persaguían-los e intràran aprés ells, e  
Lv 26,17  us han en oy, e fugireu nangú no  persaguint a vosaltres. 18 »E si axí no  
Lv 26,36 si fugían a espasa. Cauran nangú no  persaguint-los 37 e decauran cascú  
Lv 26,8  e decauran devant vosaltres, 8  persaguiran V de vosaltres a C stranyés, e 
Ex 21,13  muyra. 13 E aquell que no serà  persaguit mas desliurarà aquell en les  
Lv 26,7  no pesarà vostres límites, 7  perseguireu los vostres anamichs e  
Lv 13,51  si comensarà sclatar la lepra o si  persevera, per ensutsat serà jutgat lo  
Lv 14,44  són scampades màcules, la lepra és  perseverant en aquella, la casa és  
Lv 19,15  injustament. No meyspreus la  persona del pobra ni honras la faç del  
Ex 27,19  del tabernacle [*] e tot ço que  pertany a la cort serà d’eram. 20 »E tu  
Ex 9,4  axí que no perí res de alò que  pertanya als fills de Israell. 5 E ordonà  
Ex 15,21  e ab aldufs, 21 sagons que  pertanya a cascuna, dient: Cantem a nostra 
Ex 4,16  e tu seràs en aqueles coses que  pertànyan a Déu. 17 E prin aquesta vergue  
Ex 38,30 de l’aram e ab tots los vaxels que  pertànyan a son ús, 31 [*] ab les staques  
Ex 18,19  tu al poble en aquelles coses que  pertanyen a Déu [*], 20 e stablex homes  
Lv 7,7  als sacerdots que a ella ofariran  pertenyaran. 8 »E’l sacerdot qui oferrà  
Lv 12,7 sanch sua. Aquesta és la ley de les  perteres, mascla e fembra. 8 E si no sarà  
Ex 10,28  ells. 28 E dix Farahó a Moysèn:  –Pertex-ta de mi, e guarda d’aquí avant 
Ex 14,12  que nós te díem en Agipta dient:  “Pertex-ta de nós per so que serviscam  
Ex 8,11 axí com lo Senyor, Déu nostro, 11 e  pertir-s’han les granotes de tu e de la 
Lv 1,17  aquell, ne no ançatarà ne ab ferre  pertirà aquella; e perfumerà sobra ell l’ 
Lv 19,20 20 »L’homa si dormirà ab fembra ab  pertisipació de sanch, que sia sclava,  
Lv 19,19 conserva. Les tues bèsties no faràs  pertisipar ab animals d’altra condició o  
Lv 18,23  és. 23 »Ab nanguna bèstia no  pertisiparàs ne t’anleguiràs ab ella. La  
Lv 20,18  e portaran lur iniquitat. 18 »Qui  pertisiperà ab fembra [*] e haurà  
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Ex 32,8 terra de Agipta, 8 e tantost sa són  pertits de la via que mostrist a ells. Han 
Ex 27,7  de launes d’aram, 7 e metràs les  perxes per les dites anelles, e seran les  
Ex 27,7  per les dites anelles, e seran les  perxes o barras en dos lats de l’altar  
Ex 35,12  e sos pilars, 12 e sa arqua e ses  perxes [*] 13 [*] e totes ses aÿnas, e los 
Ex 35,16  e la gratadora de l’aram e ses  perxes [*], e lo pitxell e lo bací, 17 e  
Ex 37,27  per cacun lats, per ço que posàsan  perxes per ell e que poguésan l’altar  
Ex 38,5  [*] per los qualls pesasen per les  perxes a portar l’eltar, 6 les qualls féu 
Ex 38,7 -les de launa de aram, 7 e mès les  perxes en los anells sobre lo lats de lla  
Ex 39,34  e l’arqua del testament e ses  perxes, [*] 35 [*] e totes ses aÿnes e lo  
Ex 39,39  39 e l’altar de aram, [*] e ses  perxes e totes ses aÿnes, e lo pitxer e lo 
Ex 40,18  14-17 [*] 18 [*] e mès les  perxes sobra la arqua, e posà la cubertura 
Ex 25,39 39 Totes les aÿnes aquestes sien en  pes de un quintar, tot lo pes del  
Ex 25,39  sien en pes de un quintar, tot lo  pes del canalobra; e tots aquests vaxells  
Ex 38,24 XXVIIIIª quintars e DCCXXX sicles a  pes del santuari. 25 E fou ofert de  
Lv 5,15 no ho porà fer, II sicles sagons lo  pes del santuari, 16 e de ço que portarà  
Lv 19,35  cosa malvada en juý, en retgle, en  pes just, [*] mesura. 36 [*] agual [*]. Yo 
Ex 15,9  la mar. 9 L’anamich dix: «Jo’ls  pesaguiré e’ls pendré, e depertiré lurs  
Lv 26,6 relevaré males bèsties e coltell no  pesarà vostres límites, 7 perseguireu los  
Ex 38,5  IIII anells [*] per los qualls  pesasen per les perxes a portar l’eltar,  
Ex 37,24  e sos ansancers d’aur net. 24 E  pesava lo canalobra ab totes ses aÿnes d’ 
Lv 7,32 [*]. 32 E la mà dreta del sacrefici  pesificable serà en premícies dells  
Lv 6,12  perfum del sèu dells sacrificis  pesificables. 13 Aquest és lo foch  
Lv 7,11  la ley de llo oferena de les coses  pesificables que ofíran al Senyor. 12 »E  
Lv 7,18  dia de lles carns dels sacrificis  pesificables, rebujada serà sa oferta e no 
Ex 30,13  la masura del temple, †sicles XX  pesos e†, miga part del sicle oferan a  
Ex 38,25 nombra de XX anys [*], DCIIIMªDL  pesos. 26 Fóran emperò C quintars d’  
Ex 9,1  Déu dels habreus: Lexa anar lo  peu poble per ço que sacrifich a mi; 2 car 
Ex 21,24 per vull, dent per dent, mà per mà,  peu per peu, 25 cramament per cremament,  
Ex 21,24  dent per dent, mà per mà, peu per  peu, 25 cramament per cremament, nafra per 
Ex 24,10  lo Senyor de Israell, e sots lo  peu d’aquell quax obres de pedres de  
Ex 28,33 ’s trench laugerament. 33 Daval al  peu de aquella gonella faràs megranes de  
Ex 32,19  en terra e trenquà aquellas al  peu dell munt. 20 E pres lo vadell que  
Lv 14,25  sobra lo polze dret de la mà e del  peu dret. 26 E pendrà lo prevera de l’oli 
Lv 14,28  e lo polze dret de la sua mà e del  peu altrasí en lo loch de la sanch qui és  
Ex 3,5  Descalsa’t lo calsament de tos  peus, que lo loch en què stàs terra santa  
Ex 4,25 lo prepusi de son fill, e toquà los  peus de aquell e dix: «Tu est nuvi de  
Ex 12,11  e hajats calsaments en vostres  peus e bastó en vostres mans; e manyarets  
Ex 25,26  aquexa matexa taulla, per sengles  peus; 27 sots la corona seran los cercles  
Ex 25,31 batadís, e feràs dell canalobra sos  peus e sa cana e ses branques e sos poms e 
Ex 29,17  e leveràs ses entràmenes e sos  peus, e posar-los-has [*] sobra son  
Ex 30,19 han Aron e sos fills les mans e los  peus 20 com deuran entrar al tabernacle  
Ex 37,13 [*]. 13 [*] angles a manera de IIII  peus 14 [*] que passàs per aquelles baras, 
Ex 40,29  e Aron e sos fills ses mans e sos  peus 30 com intràran dejús lo traginat de  
Lv 1,9  la frexura 9 e los budells e los  peus, seran bé levats en aygua; e posarà  
Lv 1,13 lo foch; 13 enperò los budels e los  peus levaran ab aygua e sacrificar-ho- 
Lv 11,20  totes volotaries anant sobra IIII  peus serà abominabla a vós. 21 E  
Lv 11,21  21 E qualquequal anirà sobra IIII  peus [*] haurà longuesa detràs per què  
Lv 11,23  voletaries que solament hajen IIII  peus, sinó aquestes que havem dites,  
Ex 22,5  o hi lexarà sa bèstia per ço que  pexa [*] restituirà allò. 6 »E si axirà  
Ex 7,18  flum: torneran en sanch, 18 e los  peys que són en lo flum moran; seran  
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Ex 7,21 en sanch, 21 e fóran morts tots los  peys que éran en lo flum, e podrí lo riu,  
Ex 1,11  ciutats als tabernacles de Farahó:  Phiroen, Remercès. 12 E en quant més los  
Lv 22,29  retre gràcias al Senyor perquè sia  piadors, 30 en aquell dia menjareu  
Lv 23,11  guarba devant lo Senyor perquè sia  piadors [*], e santificarà aquell. 12 E en 
Lv 19,5 dels pacífichs al Senyor perquè sia  piadós, 6 aquell dia que sarà sacrificada  
Ex 14,2  e que’s mètan per la regió de  Piaròs, qui és entre Meochdoll e la mar,  
Ex 2,6  l’infant que plorava. Hach-ne  piatat. Dix: –Dels infants dels hebreus és 
Ex 35,17  e sos pilars, e lo cobertor del  pilar del portal de lla cort, 18 e les  
Ex 27,10  10 E feràs XX colones ab lurs  pilars d’eram, e les colones seran  
Ex 27,11 colzes de lonch, e XX colones, e XX  pilars d’aram, e lurs congoyiments d’  
Ex 27,12  L colzos, X colones, e altres tans  pilars en següén. 13 E en aquella amplesa  
Ex 27,14  haja III colones e altres tants  pilars. 15 [*] 16 En le entrada del pelau  
Ex 27,16 Les sues colones seran IIII, e lurs  pilars, atretans. 17 Totes les colones de  
Ex 27,17 e lurs capitells, d’argent, e lurs  pilars, que són axí com a fonaments, seran 
Ex 35,11  e ses bares, e ses colones e sos  pilars, 12 e sa arqua e ses perxes [*] 13  
Ex 35,17  de la cort, e ses colones e sos  pilars, e lo cobertor del pilar del portal 
Ex 36,36  e los fonaments †quax a manera de  pilars feren d’aram†. 37 [*] 38 e les  
Ex 38,27  foren fets C fonaments a manera de  pilars, de C quintars, [*] cascú. 28 E de  
Ex 39,32  e ses bares, e ses colones e sos  pilars, 33 e ses cubertes de cuyrs de  
Ex 39,39  de la cort e ses colones e sos  pilars, 40 e lo cubertor de la cort e ses  
Ex 27,20 de olivers que sia molt pur, fet en  pique, per ço que de aquell crem [*]  
Ex 2,16  al pou per poar aygua e omplir les  piques per abeurar lo bastiar de lur para. 
Ex 28,29  en lo hossen del juý sobra son  pits com entrerà en lo santuari, en  
Ex 28,30  e de veritat que seran en lo  pits d’Aron com entrerà devant nostre  
Ex 28,30  juýs dels ffills de Israell en lo  pits devant nostre Senyor tostemps. 31 »E  
Ex 29,26 car oferta d’ell és. 26 Pendràs lo  pits del moltó, lo qual és alsat a Aron, e 
Lv 3,17  e lo grex que és antorn del  pits e aquell que pénjan los lombes  
Lv 7,30  en la sua mà lo sèu e en altra lo  pits, devant la porta de l’altar del  
Lv 7,34  en lur part la cama dreta. 34 E lo  pits de la alçadura [*], e deran-ho a  
Lv 8,29  a nostre Senyor. 29 E pres lo  pits, e alçà aquell devant Déu, de l’  
Lv 9,20  dell fetge 20 posaren sobra lo  pits; e com foren cremades en l’altar lo  
Lv 9,21  en l’altar lo sèu, 21 e los  pits de aquells e les cames dretas depertí 
Lv 10,14-15 axí com manat és a mi, 14-15 axí lo  pits con totes les altres coses restans.  
Ex 35,16  de l’aram e ses perxes [*], e lo  pitxell e lo bací, 17 e les cortines de la 
Ex 40,28 Senyor Déu havia manat. 28 E mès lo  pitxell, e stec ple de aygua en lo  
Ex 31,9  holocaust e tots los vaxells, e’l  pitxer e lo bací, 10 e les vestadures sues 
Ex 38,8  taules, e dintra vach. 8 E féu lo  pitxer e lo bací d’aram dels spills de  
Ex 39,39  ses perxes e totes ses aÿnes, e lo  pitxer e lo basí, e les cortines de la  
Ex 40,7  de l’holocaust. 7 E metràs lo  pitxer entre l’altar e lo tabernacle;  
Ex 27,9  lo munt te fou mostrat. 9 »E feràs  plaça o cort al tabernacle, e’n l’angle  
Ex 40,8  la intrada de la tenda e la  plaça de aquella. 9 »E pendràs lo untament 
Ex 8,10 demà. 10 Ell respòs: –Fes ço que’t  plàcia. Dix ell: –Yo faré axí com la tua  
Lv 1,3  del testimoni, per ço que  plàcia ell devant nostre Senyor; 4 e  
Ex 36,23  23 En les quals n’havia XX de  plaga de migjorn contra tremuntana, 24 ab  
Lv 13,3  plagua és en la carn e en la cona,  plaga és de lebrosia, e sagons l’arbitra  
Lv 13,31  o de lla barba. 31 E si veurà la  plaga alçada agual de la cotna, e los  
Lv 14,34  yo daré a vós en pocesió, e daré  plaga de lebrosia en casa de terra de  
Ex 7,4  a vós lo rey Farahó, e yo donaré  plagua en Agipte, e trauré les mies hosts  
Ex 11,1  –Encara tocaré Farahó de una  plagua, e Agipta, e aprés açò lexar-vos  
Ex 12,13 e pasaré sobra vós, e no sarà a vós  plagua [*] com yo faré la terra de Agipta. 
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Ex 30,12  ànimes a nostre Senyor, e no serà  plagua en ells quant comptats seran. 13  
Lv 13,3  spècia de lepra, e majorment si la  plagua és en la carn e en la cona, plaga  
Lv 13,32 seran en lur color e lo loch de lla  plagua egual en la cotna, 33 reurà’l en  
Lv 13,33  reurà’l en altra loch meys de lla  plagua, e tenrà’l per [*] VII dies; 34 e  
Lv 13,34 34 e si en lo VII dia veurà que lla  plagua stigua en son loch [*], mundarà  
Lv 14,35  a saber al prevera e dirà: “Enquax  plagua de lebrosia és vist a mi que sia en 
Lv 14,37  vaurà en les parets de aquella la  plagua verda o vermella e la lur visió  
Lv 14,39  prevera en la casa, e [*] veurà la  plagua en les pedras, 40 farà [*] gitar  
Ex 9,14  veguada tramatré totes les mies  plaguas sobra lo teu cor [*], per ço que  
Lv 26,28  e coregir-vos-he de VII  plagues per vostres peccats, 29 axí que  
Ex 26,27  V en l’altra lats e devers la  plaja occidental. 28 que’s meten per  
Ex 38,9 intrada. 9 E [*] era la tenda en la  plaja austral de li tortís, de C colzes,  
Lv 1,16  e la ploma fora de l’altar, a la  plaja de orient, en [*] loch on solen  
Lv 2,2  per remenbrança, e és sacrifici de  plasent odor a nostre Senyor. 3 E ço que  
Lv 10,19  a mi e mengí del sacrifici vuy si  plau devant los vulls de Déu. 20 E com ho  
Ex 33,19  faré misericòrdia an aquell qui’m  plaurà. 20 E altra veguada dix: –Tu no  
Lv 26,34  vostres destrovydes. 34 »Lavors  plauran a lla terra los lurs disaptes en  
Ex 40,28  manat. 28 E mès lo pitxell, e stec  ple de aygua en lo tabernacla del  
Lv 2,2  dels quals la un prengua lo puny  ple de sèmola e oli e molt ensens, e faça  
Ex 17,2  aygua que bagués lo poble. 2 E  pledejà lo poble a Moysèn [*]. E dix [*]  
Ex 17,2  [*]. E dix [*] Moysèn: –Per què  pledejàs contra mi, e per què temptàs Déu? 
Ex 9,8  e Aron: –Prenets vostras punys  plens de cenra [*], 9 [*] pols sobra la  
Lv 19,23  sereu intrats en la terra e haureu  plentat en aquella arbres portans fruyts,  
Ex 23,3  [*], 3 e hauràs mercè del poble en  plet. 4 »E si encontraràs bou de ton amich 
Ex 9,23  e descoriments de lamps [*].  Ploch nostre Senyor pedra sobra la terra  
Ex 15,10  e ells són somorgolats com a  plom en les ayguas grans. 11 Senyor,  
Lv 1,16  l’ara, 16 e gítan lo guavaig e la  ploma fora de l’altar, a la plaja de  
Lv 10,6 frares e totes les casas d’Israell  ploraran sobra lo cremament que cremà Déu; 
Ex 33,4 lo poble le paraula mala aquesta, e  ploràran, e no mès nengú son preu sobra  
Ex 2,6  com la obrísan véran l’infant que  plorava. Hach-ne piatat. Dix: –Dels  
Ex 9,18 Vet que jo faré [*] en aquesta hora  ploura pedruscada major e més que no fou  
Ex 16,4  4 E dix Déu a Moysèn: –Veus que yo  plouré a vós pa del cel, e axirà lo poble  
Ex 9,33  e la pedruscha, axí que no caygué  pluja sobra la terra. 34 E viu Farahó que  
Ex 9,34  la terra. 34 E viu Farahó que lla  pluja era cessada e la padruscha e los  
Lv 26,3 e fareu aquells, donaré a vosaltres  pluja en lo temps, 4 e la terra engendrerà 
Ex 2,19  de mà dels pastors, e encara  poà a nós aygua e abeurà nostres ovelles.  
Ex 2,16  les quals vanguéran al pou per  poar aygua e omplir les piques per abeurar 
Ex 3,10  ’t a Farahó, e treuràs lo meu  pobble, fills de Israell, de Agipta. 11 E  
Ex 11,3  devant [*] Farahó e devant tot lo  pobble. 4 E dix: –Açò diu nostre Senyor:  
Lv 9,23  e despuxes axíran e banaýran lo  pobble. E aparech la glòria de nostre  
Ex 3,21  lexarà vós. 21 E yo daré gràcia al  pobla aquest devant los agepcians, e com  
Ex 8,4 dels teus menjars, 4 e a tu e a ton  pobla e a tos serfs antraran les  
Ex 8,32  en aquesta veguada no lexà anar lo  pobla. 9,Tit Capítol VIIIIª 1 Dix Déu a  
Ex 9,13 nostro Senyor [*]: Lexa anar lo meu  pobla a secrificar, 14 car aquesta veguada 
Ex 14,5  al senyor dels agepcians que llo  pobla d’Iraell fugia, e fou trastornat lo 
Ex 14,6 E mès-sa en carera, e pres tot lo  pobla ab si, 7 e manà ab si DC caretes  
Ex 21,8  mas no haja poder de vendra-la a  pobla strany si menyspresà aquella. 9 E si 
Ex 24,3  ell. 3 E vench Moysèn e recomtà al  pobla totes les peraules del Senyor, e  
Ex 24,7  fermament, e legí’ll devant lo  pobla, los qualls diguéran: –Tot so que ha 
Lv 4,27  ànima peccarà per ichnorància del  pobla de lla terra, ço és, que fasa  
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Lv 20,4  de mort muyra [*]. 3 [*] 4 [*] lo  pobla de lla terra fer no hu volrà,  
Lv 20,17  morts amendossos en presènsia dell  pobla, per tant com lur legesa la un de l’ 
Lv 26,12  seré vostre Déu, e vosaltres sereu  pobla meu. 13 Yo són lo Senyor Déu vostre, 
Ex 1,9  qual no conexia Josep. 9 Dix a son  poble: –Veus que lo poble d’Israell és ab 
Ex 1,9  9 Dix a son poble: –Veus que lo  poble d’Israell és ab nós, e és molt  
Ex 1,20  bé a les medrines, e muntiplicà lo  poble, e fóran molt confortats. 21 E per  
Ex 1,22  cases. 22 Manà Farahó a tot lo  poble dient: –Qualquequal mascle nexerà,  
Ex 3,7 Senyor: –Yo viu la aflicció del meu  poble en Agipta, e oyí la lur clamor per  
Ex 3,12  que yo’t tramet: com trauràs lo  poble meu de Agipta, tu sacrificaràs a Déu 
Ex 4,16  fer. 16 E aquell parlarà per tu al  poble, e ell serà en la tua boqua, e tu  
Ex 4,21 lo seu cor per ço que no lex lo meu  poble. 22 E diràs açò a ell: “Açò diu  
Ex 4,30  Moysès e féu los senyals devant lo  poble. 31 E crech lo poble, e conaguéran  
Ex 4,31  devant lo poble. 31 E crech lo  poble, e conaguéran que nostra Senyor los  
Ex 5,1  Déu de Israell: “Lexa anar lo meu  poble per so que sacrifícan mi en lo  
Ex 5,2  yo oja la sue veu e que yo lex lo  poble? No conech nostre Senyor, ni Israell 
Ex 5,4  què Moysèn e Aron sou curosos del  poble e de lurs obres? Anats fer vostres  
Ex 5,5  dix a son consell: –Molt és lo  poble de la terra. Vejats quanta companya  
Ex 5,7  avant no donets gens de palla al  poble per mesclar-la ab lo brach de les  
Ex 5,10  de lles obres [*] e diguéran al  poble: –Axí ha dit Farahó: que no do a vós 
Ex 5,12 de vostre obra. 12 E fou scampat lo  poble per tota la terra de Agipta per ço  
Ex 5,16  injustament, e fet contra lo teu  poble. 17 E ell respòs: –Vosaltras vagats  
Ex 5,22 –Senyor, per què has apramut lo teu  poble, ne per què has tramès a mi? 23 Car  
Ex 5,23  en lo teu nom, has opromut lo teu  poble e no l’has desliurat. 6,Tit Capítol 
Ex 6,7 grans juýs, 7 e pendré vós ab mi en  poble, e seré vostra Senyor, e sebrets bé  
Ex 7,4  e trauré les mies hosts e lo meu  poble, fills d’Israell, de terra de  
Ex 7,14  cor de Farahó, que no vol lexar lo  poble. 15 Vé a ell al matí, e axiràs a les 
Ex 7,16 tramès a tu dient: Lexa anar lo meu  poble per ço que sacrifich en lo desert; e 
Ex 8,1 diu nostra Senyor: Lexa anar lo meu  poble perquè sacrefiqua a mi. 2 E si no’l 
Ex 8,3  la casa de tos serfs e del teu  poble, e en los teus forns e en les  
Ex 8,8 que tolgue les granotes de mi e mon  poble, e yo lexaré anar lo seu poble per  
Ex 8,8  mon poble, e yo lexaré anar lo seu  poble per so que sacrifich al Senyor, lur  
Ex 8,11  e dells teus infants e dell teu  poble, emperò ells romendran en lo flum.  
Ex 8,20 ell: “Açò diu Déu: Lexa anar lo meu  poble [*], 21 car si no’l lexes anar, vet 
Ex 8,21  vet que yo tramatré a tu [*] e ton  poble e en totes les tues casas tot  
Ex 8,22  de Gossen, en lo qual és lo meu  poble, car no hy seran les mosques, per ço 
Ex 8,23  23 e posaré divisió entre lo meu  poble e lo teu. E demà serà aquest  
Ex 8,24 males en la casa de Farahó e de son  poble [*], e fou coronpuda la terra per  
Ex 8,29  a Farahó e a sos serfs e a son  poble demà; emperò guarda’t que d’aquí  
Ex 8,29  no falesques que no leys anar lo  poble per sacrificar a nostre Senyor. 30  
Ex 8,31  a Farahó e a sos servidors e a son  poble, axí que no’n fo vista una. 32 E  
Ex 9,1  Déu dels habreus: Lexa anar lo peu  poble per ço que sacrifich a mi; 2 car si  
Ex 9,7  lo cor de Farahó e no lexà anar lo  poble. 8 E dix Déu a Mosyèn e Aron:  
Ex 9,17  terra. 17 ¿E encara retens lo meu  poble [*]? 18 Vet que jo faré [*] en  
Ex 9,27 e nostro Senyor és just, e yo e mon  poble som malvats. 28 Pregats nostre  
Ex 9,35 de sos serfs [*], e no lexà anar lo  poble d’Israell, axí com havia dit nostre 
Ex 10,3  Per què no vols lexar anar lo meu  poble perquè sacrifich a mi? 4 E si no ho  
Ex 11,2  -ha axir. 2 Digues ara a tot lo  poble que parla cascú ab son amich, e les  
Ex 11,3  Senyor darà la sua gràcia al seu  poble devant los agepcians. E fou Moysès  
Ex 11,8  adoren-me dient: “Ix tu e tot lo  poble que és sotmès a mi. E aprés açò  
Ex 11,10  cor de Farahó, que no lexà axir lo  poble d’Israell de tota la sua terra.  
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Ex 12,27 cases deliurans.” E ancorbà-se lo  poble e adorrà. 28 Axíran los fills d’  
Ex 12,31  –Levats-vos e axits d’entre mon  poble, vós e als fills de Israell, e anats 
Ex 12,34  som morts!» 34 E portà-sa’n lo  poble, abans que levàs, la lur pasta  
Ex 12,36 36 Donà nostra Senyor gràcia al seu  poble devant los agepcians, que [*]  
Ex 13,3 cor meus sots tots. 3 Dix Moysès al  poble d’Irell: –Remenbrats-vos aquest  
Ex 13,17  17 E com Farahó hagués jaquit lo  poble, nostra Senyor no’ls manà per la  
Ex 13,22  colona del foch de nit, devant lo  poble d’Israell. 14,Tit Capítol XIIII 1 E 
Ex 14,5  e dells serfs d’aquel sobra lo  poble, e dix: –Què volen fer, ne què havem 
Ex 14,13  en lo desert. 13 E dix Moysèn al  poble: –No us tamats, e stats e vajats les 
Ex 14,31  conbatuts contra aquells. Tamé lo  poble nostre Senyor [*]. 15,Tit Capítol XV 
Ex 15,13  en la tua misericòrdia en lo  poble que remist, e aportest aquell en la  
Ex 15,24 com éran amargoses. 24 E murmurà lo  poble contra Moysèn dient: –Què beurem? 25 
Ex 16,4 plouré a vós pa del cel, e axirà lo  poble e cullir-n’ha cascú segons que  
Ex 16,27 27 E vench lo VII dia, e axíran del  poble per ço que colísan, e no trobàran.  
Ex 17,1  loch no havia aygua que bagués lo  poble. 2 E pledejà lo poble a Moysèn [*].  
Ex 17,2 que bagués lo poble. 2 E pledejà lo  poble a Moysèn [*]. E dix [*] Moysèn:  
Ex 17,3 què temptàs Déu? 3 E sedejà aquí lo  poble per aygua, e [*] diguéran: –Per què  
Ex 17,4  a Déu dient: –Què faré de aquest  poble, que si no era per un poch alepidar  
Ex 17,5  a Moysèn: –Cuyta’t e vé devant lo  poble, e prin dells vells d’Iraell, e  
Ex 17,6 la pedra e’xirà aygua que beurà lo  poble. E féu-ho axí Moysèn devant los  
Ex 17,13  13 Aflequí Josuè e Amalech e son  poble en boqua de coltell. 14 E dix Déu a  
Ex 18,1  nostre Senyor a Moysèn e a Ysraell  poble seu, axí com Déu los havia trets de  
Ex 18,13  saÿa Moysèn per ço que jutgàs lo  poble. Astech lo poble devant Moysèn de  
Ex 18,13  ço que jutgàs lo poble. Astech lo  poble devant Moysèn de matí stro al  
Ex 18,14 [*], dix: –Qu·és açò que tu fas al  poble? Per què seus tu tot sol e al poble  
Ex 18,14 poble? Per què seus tu tot sol e al  poble stà devant tu del matí al vespre? 15 
Ex 18,15  vespre? 15 Al qual dix Moysèn: –Lo  poble ve a mi [*] 16 [*] per so que yo  
Ex 18,18  18 e en va te consumes, tu e lo  poble aquest que ab tu és. Ultra les tues  
Ex 18,19  e serà Déu ab tu: sies tu al  poble en aquelles coses que pertanyen a  
Ex 18,21  fer. 21 Donchs, tria de tot lo  poble hòmens poderosos e temens Déu, en  
Ex 18,22  de deenes, 22 los qualls jútjan lo  poble tostemps, e les coses majors a què  
Ex 18,23  poràs sofarir, e tot aquest  poble poràs menar cascú en son loch en  
Ex 18,25 25 Mosèn alegí barons [*] de tot lo  poble de Israell, e stablí-los prínceps  
Ex 18,25  e stablí-los prínceps del  poble, tribuns e senturions e [*] deenes  
Ex 18,26  e [*] deenes 26 que jutjàsan lo  poble tosttemps, e so que era molt greu  
Ex 19,7 Moysès e apellà los majors nats del  poble, e dix-los totes les peraules que  
Ex 19,8  que digués a ells. 8 Respòs tot lo  poble ensemps: –Tot ço que ha perlat  
Ex 19,9  de nuu per ço que m’oja perlar lo  poble ab tu e que crèguan ab tu  
Ex 19,9  totes aquestes peraules de Déu al  poble, 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé al poble 
Ex 19,10  10 e dix Déu a Moysèn: –Vé al  poble e santificha a ells vuy e demà, e  
Ex 19,11  lo munt de Sinaý devant tot lo  poble. 12 E ordoneràs tot lo poble entorn. 
Ex 19,12 tot lo poble. 12 E ordoneràs tot lo  poble entorn. Diràs-los: “Guardats-vos 
Ex 19,14 munt. 14 Devellà Moysèn del munt al  poble e santificà’l. E com haguéran  
Ex 19,16  botzines per smeyar, e temé’s lo  poble [*]. 17 E féu exir Moysèn lo poble  
Ex 19,17  poble [*]. 17 E féu exir Moysèn lo  poble encontra Déu del loch de la  
Ex 19,21  ell: –Devalla e testimonieja ab lo  poble que per ventura no’s desrenglàsan e 
Ex 19,23  “Posa térmens prop del munt al  poble e santifica aquell.” 24 Al qual dix  
Ex 19,24  tu e Aron. E los sacerdots ne lo  poble no pàsan lostérmens ne púgan al  
Ex 19,25 ’lls aucia. 25 E devellà Moysès al  poble e comptà totes aquestes coses.  
Ex 20,18 son bou ne son asa [*]. 18 E tot lo  poble oÿa les veus e vaÿa los lamps e oÿa  
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Ex 20,20  ço que no muyram. 20 Dix Moysèn al  poble: –No us temats, car Déu vench per ço 
Ex 20,21  vós e que no pequets. 21 Estech lo  poble de luny, e Moysèn se acostà a la  
Ex 22,28  Déu ne no malayràs lo príncep del  poble. 29 »Tots los delmes e promeyas ta  
Ex 23,3 santència [*], 3 e hauràs mercè del  poble en plet. 4 »E si encontraràs bou de  
Ex 23,11 per ço que ménjan los pobles de ton  poble, e ço que hy romandrà menjaran les  
Ex 23,27 enviaré devant tu, e auciuré tot lo  poble al qual tu entreràs, e tots tos  
Ex 24,2 e aquells no s’hi acostaran, ne lo  poble no hy pug ab ell. 3 E vench Moysèn e 
Ex 24,3 encara los juýs, e respòs encara lo  poble, tots a [*] veu: –Totes les peraules 
Ex 24,8  reservada e scampà-la sobra lo  poble e dix: –Aquesta és la sanch del  
Ex 31,14  l’ànima de aquell d’enmig de son  poble. 15 VI dias farets vostres obres; lo 
Ex 32,1 Déu. 32,Tit Capítol XXXI 1 E viu lo  poble que masa se tardava Moysèn a  
Ex 32,3  filles. 3 E faéran-ho axí lo  poble aportàran les oralleres a Aron. 4 E  
Ex 32,6  pacificables, e asech-sa lo  poble a menjar e a beura, e levàran-sa a 
Ex 32,7  e dix: –Vé e devalla, car lo teu  poble ha peccat, lo quall adugist de terra 
Ex 32,9 Senyor a Moysèn: –Yo veg que aquest  poble és de dura servitut. 10 E ara lexa  
Ex 32,11  sa irexerà la tua ira contra ton  poble, lo qual has tret de terra de Agipta 
Ex 32,12  aconortat sobre la malesa de ton  poble. 13 Remenbre’t, Senyor, de Abram,  
Ex 32,17 Senyor. 17 Oyí Josuè lo brogit dell  poble. Dix a Moysèn: –Crits de batalla oig 
Ex 32,21 Dix a Aron: –Què ha fet a tu aquest  poble, que aportases sobra ell tan gran  
Ex 32,22  lo senyor meu. Tu coneys bé aquest  poble, que és aperellat a mal; 23 e  
Ex 32,25 aquest vadell. 25 Viu Moysès que lo  poble era despulat, per ço cor los havia  
Ex 32,30  E’n l’altra dia parlà Moysèn al  poble: –Vosaltres peccàs de gran peccat.  
Ex 32,31 Dix: –Senyor, prech-ta per aquest  poble que ha pecat contra tu, per ço com  
Ex 32,34  34 Tu emperò vé e digues en aquest  poble ço que he dit a tu: Vet que lo meu  
Ex 32,35 en ells. 35 E farí nostre Senyor lo  poble per rahó del vadell que féu Aron.  
Ex 33,1  devala de aquest loch, tu e lo teu  poble que traguist de terra de Agipta, en  
Ex 33,3 let. Yo no pujaré ab tu, car aquest  poble és de dura servitut, per ço que per  
Ex 33,4  destrovís tu en la via. 4 E ohí lo  poble le paraula mala aquesta, e ploràran, 
Ex 33,5  d’Israell. Digues-los que lo  poble és de dura servitut. Una veguada  
Ex 33,8  de la posada, levava’s tot lo  poble e stava cascú a lla porta de son  
Ex 33,12  –Tu manes que yo amèn aquest  poble, e no’m fas a saber quals anviaràs  
Ex 33,13  yo sàpia tu [*]; e reguarda aquest  poble e aquesta gent. 14 E dix nostre  
Ex 34,9  que entres ara ab nós, car aquest  poble és de dura servitut, e tolràs-nos  
Ex 34,10  gents, per ço que detriu lo  poble aquest enmig del qual est [*]. 11  
Ex 36,3  comensàs de fer, tot dia vania lo  poble per lo matí e ofaríran lurs vos e  
Ex 36,5 5 a Moysèn e diguéran: –Més ofer lo  poble que no’ns és nesesari. 6 E dix  
Ex 40,36  e de nits lo cobria foch, vaent lo  poble de Israell per totes lurs mogudes.  
Lv 4,3 és untat pequerà faent delinquir lo  poble, oferrà per son peccat un vadel que  
Lv 7,20  és oferta al Senyor, perirà de son  poble. 21 »E qui toquarà la sutzura de l’ 
Lv 7,21  les carns, seran telants del seu  poble. 22 E perlà nostre [*] a Moysèn  
Lv 7,25  al Senyor en ensens perirà del seu  poble. 26 »E la sanch de tots los animals  
Lv 7,27  que menjarà sanch perirà del seu  poble. 28 E parlà Déu a Moysèn dient: 29  
Lv 7,34  Senyor, en ley perdurabla a tot lo  poble de Israell. 35 »E aquesta és la  
Lv 8,3  de pa alís, 3 e ajusteràs tot lo  poble a la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e  
Lv 9,7  e pregua per tu e per tot lo  poble [*]. 8 E mantinent Aron se acostà a  
Lv 9,15  E pres lo cabrit del sacrifici del  poble, e degolà’ll e sacrificà’l axí com 
Lv 9,18  ariet en sacrifici pacificabla del  poble, e ofariren e portaren a ell sos  
Lv 9,22  22 E stès les mans devant lo  poble e banaý-los. E com hach axí  
Lv 9,24  que era sobra l’altar. E com lo  poble viu açò, loàran nostre Senyor e  
Lv 10,3  s’acòstan a mi, e devant tot lo  poble seré santificat. E com ho oyí Aron,  
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Lv 16,24  e oferrà son holocaust e del  poble, preguarà axí per si com per lo  
Lv 16,24  preguarà axí per si com per lo  poble. 25 E lo sèu que és ofert per peccat 
Lv 16,33  e als saserdots e a l’univerç  poble. 34 »E açò serà a vós fur legítim e  
Lv 17,4 e axí perirà d’enmig de mig de son  poble. 5 E per amor de açò deven ofarir  
Lv 17,9  l’home aquell serà tallat de son  poble. 10 »Home qualsavulla de lla casa d’ 
Lv 17,10  de aquel e scamparé aquella de son  poble, 11 car l’ànima de la carn en la  
Lv 18,29  abominacions, perirà enmig de son  poble. 30 »Guardau los meus manaments. No  
Lv 19,8  l’ànima de aquell de enmig de son  poble. 9 »Com sagaràs los blats de la tua  
Lv 20,6  [*] e mataré aquella de mig de son  poble. 7 »Santificau-vos e siau sants,  
Lv 20,18  morts amandosos d’enmig de lur  poble. 19 »La legesa de la tua tia de part 
Lv 21,14  no la pendrà, sinó infanta de son  poble. 15 No mescla la generació de son  
Lv 24,14  son cap, e alapídan aquell tot lo  poble. 15 Als fills d’Israell parlaràs:  
Ex 15,14  en lo teu sant habitacle. 14 E los  pobles pujàran e són aïrats, los  
Ex 19,5  serets a mi tresor de tots los  pobles, car mia és tota la terra, 6 e vós  
Ex 23,11  reposar per ço que ménjan los  pobles de ton poble, e ço que hy romandrà  
Ex 30,38 semblant odor [*], perirà dels seus  pobles. 31,Tit Capítol XXX 1 E dix nostre  
Lv 19,10  caents no les agusteràs, mas als  pobles e palagrins los lexeràs colir. Yo  
Lv 20,24 he seperats a vosaltres dels altres  pobles. 25 Seperau vosaltras, donchs, la  
Lv 20,26  e us he seperats dels altres  pobles perquè fóseu meus. 27 »Hom o dona  
Lv 19,15  No meyspreus la persona del  pobra ni honras la faç del rich [*]. 16 No 
Ex 30,15  15 Lo rich no muntiplicarà ne lo  pobre no minvarà. 16 E tota la moneda que  
Lv 23,22  romanents no les colireu; als  pobres e als palagrins les lexareu  
Lv 25,39  la terra de Canahan [*]. 39 »Si de  pobresa [*] vendrà a tu ton frare, no’l  
Lv 25,25 enpobrit lo teu frare vendrà la sua  poceció, e vendrà lo seu propinqua per  
Lv 25,13  13 »[*] ratorna tothom a les sues  pocecions. 14-16 [*] 17 No vullau  
Ex 34,9  iniquitats e nostres peccats, e  poceiràs-nos. 10 E respòs nostre Senyor: 
Lv 14,34  de Canan, la qual yo daré a vós en  pocesió, e daré plaga de lebrosia en casa  
Ex 9,4  féu Déu grans meravelles entre les  pocesions [*] dels agepcians, axí que no  
Lv 25,33  ciutats dels levítichs en loch de  pocesions són entre los fills d’Israell,  
Lv 25,41  e ratornarà a lla sua generació e  pocessió de sos pares, 42 car mos sclaus  
Ex 12,39  cogéran sots sendra, car no’s  poch levar, car covania’ls axir de  
Ex 17,4  aquest poble, que si no era per un  poch alepidar-me-han? 5 E dix Déu a  
Ex 23,30  crèsquan les bèsties contra tu; 30  poch a poch scamparé ells devant tu entrò  
Ex 23,30  les bèsties contra tu; 30 poch a  poch scamparé ells devant tu entrò que  
Lv 25,52  retrà-li lo preu; 52 e si de  poch, serà comta ab ell segons lo nombre  
Lv 26,44 totalment no’ls meyspresaré ne axí  poch no’ls avoriré perquè de tot sían  
Ex 18,26  molt greu retornava a ell, e tota  pocha cosa jutjàvan ells. 27 E lexà’nar  
Lv 25,32 que en les ciutats són, tostemps sa  pòdan rembra. 33 Si reemudes no seran en  
Ex 3,19  per ço que us ne anets sinó per mà  podarosa. 20 E yo mostraré a ell la mia  
Ex 21,8 liurada, jaquesca-la, mas no haja  poder de vendra-la a pobla strany si  
Ex 32,12  “Per mal trasch ells de nostre  poder, per auciura ells en les muntanyes  
Lv 5,11  perdonat. 11 »E si no basta son  poder de ofarir II tortres o II coloms,  
Lv 12,8 mascla e fembra. 8 E si no sarà son  poder que puga ofarir [*], sien II tortres 
Lv 25,3  sembreràs ton camp e per VI anys  poderàs ta vinya e coliràs los seus  
Ex 6,1  mà fort m’enmanaré ells, e ab mà  poderosa gitaré ells de lla terra sua. 2 E 
Ex 32,11  en gran fortalesa, ab mà fort e  poderosa? 12 ¿E diran los agepcians: “Per  
Ex 18,21 Donchs, tria de tot lo poble hòmens  poderosos e temens Déu, en los quals sia  
Ex 3,6  E cobrí Moysèn sa fas, car no  podia guardar contra Déu. 7 Al qual dix lo 
Ex 10,23  nangú no hy vaÿa son frare ne’s  podia moura dell loch en què era, saul  
Ex 39,19  l’hossen, axí que lo hossen no’s  podia moura. E fou fet axí com menà a ell  
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Ex 40,33 nostre Senyor omplí aquell. 33 E no  podia intrar Moysèn en la tenda de la  
Ex 7,24  aygua que poguésan beura, car no  podían beura de lla aygua del flum. 25 E  
Ex 7,21  los peys que éran en lo flum, e  podrí lo riu, e no poguéran los agepcians  
Ex 12,39  covania’ls axir de Agipta, e no  pogéran fer nanguna demorança ne poguéran  
Ex 7,21  en lo flum, e podrí lo riu, e no  poguéran los agepcians beura [*]. 22 E  
Ex 8,18  [*] per adur poys, e no ho  poguéran fer. [*] 19 Diguéran los  
Ex 9,11  e en totes les bèsties. 11 E no  poguéran los ancantadors star devant  
Ex 12,39 no pogéran fer nanguna demorança ne  poguéran aÿnar ço que’lls era mester. 40  
Ex 15,23  23 E vanguéran en Marech, e no  poguéran beure les ayguas de Marech per so 
Ex 36,13  féu L anelles de aur per ço que’s  pogués junyr ensemps e que fesen un  
Ex 37,14  aquelles baras, per ço que hom la  pogués portar. 15 E aquelles bares féu de  
Ex 40,19  devant aquella lo vell per ço que  pogués oyr la visió de Déu. 20 E ordonàran 
Ex 2,3  lo per III mesos. 3 E com més no·l  poguésan sallar, faéran una erqueta de  
Ex 7,24  del flum per trobar aygua que  poguésan beura, car no podían beura de lla 
Ex 36,17  altres L, e açò perquè ensemps sa  poguésan ajunyr. 18 E féu L sivelles de  
Ex 37,27 ço que posàsan perxes per ell e que  poguésan l’altar portar. 28 E les bares  
Ex 39,3  per ço que fésan obra brodada e’n  poguésen cosir ab les primeres colors sots 
Lv 10,19  és sdevengut axí com tu veus. Com  poguí menjar aquella? E cridaren a mi e  
Lv 12,6 un anyell de I any en holocaust e I  poll de coloma o de tortra per peccat a la 
Lv 12,8  ofarir [*], sien II tortres o II  polls de coloms, un dells qualls a fer  
Lv 14,30  Déu, 30 e de lles tortres e dels  polls dels coloms [*] 31 [*]. 32 »Açò és  
Lv 15,29  oferà al sacerdot II tortres o II  polls de coloms a lla porta dell  
Ex 8,16  -li: “Stin la tua mà e percut la  pols de lla terra, e seran poys en tota la 
Ex 8,17  mà, tanent la sua verge, e ferí la  pols de lla terra, e fóran fets poys [*]  
Ex 9,9  punys plens de cenra [*], 9 [*]  pols sobra la terra de Agipta, e serrà  
Ex 9,10  devant Farahó, e prenguéran de la  pols de la cenra del forn, e scampà  
Lv 15,14 lo VIIIè dia pendrà II tortres o II  pols de coloms, e devant Déu ell vendrà a  
Lv 20,25  que a vosaltres he mostrat d’éser  poluades. 26 »Sereu sants a mi, car sant  
Lv 18,24  car leig peccat és. 24 »No siats  poluats ab totes aquestes coses en les  
Lv 21,6 Sants seran al Senyor Déu seu, e no  poluyran lo seu nom, car los perfums del  
Lv 19,12  12 No perjureràs en lo meu nom ne  poluyràs lo nom dell Senyor ton Déu. 13  
Lv 14,45  e la fusta e tota la universa  pólvora sia gitada fora la posada en loch  
Lv 14,25  de aquell qui és mundat e sobra lo  polze dret de la mà e del peu dret. 26 E  
Lv 14,28  de la orella dreta de aquell e lo  polze dret de la sua mà e del peu altrasí  
Ex 25,33  a manera de nou en la una cama, e  pom e flor ensemps [*]. Aquesta serà la  
Ex 10,15  de la universa terra, e tots los  poms dels arbres, e tot ço [*] que a la  
Ex 25,31 peus e sa cana e ses branques e sos  poms e ses flors d’aur net. 32 VI canas  
Ex 25,33  un lats e III de l’altra; 33 III  poms a manera de nou en la una cama, e pom 
Ex 25,34 en la asta del canalobra haura IIII  poms a manera de nous, e haurà en ells  
Ex 25,34  a manera de nous, e haurà en ells  poms e flor, 35 e [*] sots les II astes en 
Ex 25,36  la una asta del canalobra; 36 lurs  poms e lurs astas de ella seran tots de  
Ex 37,17  [*], de la cana del qual prosaýan  poms e flors, 18 VI en cascun lats, havia  
Ex 37,19  19 E havia en cascun canó III  poms a manera de nous, ab flors ensemps e  
Ex 37,19 e ab l’altra canó havia atrasí III  poms a manera de nous, ab flors ensemps ab 
Lv 11,19  e la fotge segons lur genus, e  popuda e racta penada. 20 »E totes  
Lv 21,18  Si orb serà o renquellós, de  poquesa o asent gran o nas tort, 19 si  
Ex 16,33 e meti-hi aytanta magna com n’hi  porà caber en un almut, e stoge’ll devant 
Ex 19,23  ferits. 23 Dix Moysèn a Déu: –No  porà nangú pujar al munt de Sinaý, car tu  
Lv 5,7 per ell lo sacerdot [*]. »7 E si no  porà ofarir bestiar, ofira II tortres o II 
Lv 5,15  I moltó net del folch, e qui no ho  porà fer, II sicles sagons lo pes del  
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Lv 22,27 VIII dia d’aquí avant presentar sa  porà al Senyor; 28 e aquella vacha o  
Lv 25,30  per a tostemps, e rembra no’s  porà en lo temps del jubileu. 31 E si en  
Lv 25,49  acostat de parantiu; e si ell se  porà raembra, fer-ho porà 50 levant del  
Lv 25,49  e si ell se porà raembra, fer-ho  porà 50 levant del preu lo temps que ha a  
Lv 25,54  devant tu. 54 E si per açò no’s  porà rembra, en l’any jubileu axirà ab  
Lv 26,37  als anamichs contrestar no  porà. 38 Perireu entre les gens, e la  
Ex 18,22  e les coses majors a què no  poran dar consell recontaran a tu, e ells  
Ex 18,22  leugera cosa a tu, e los altres ho  poran sofarir. 23 E si tu fas açò, tu  
Ex 18,23  de Déu, [*] los seus manaments  poràs sofarir, e tot aquest poble poràs  
Ex 18,23  poràs sofarir, e tot aquest poble  poràs menar cascú en son loch en pau. 24 E 
Ex 32,30  Senyor e per vantura veuré si  poré acabar que us perdó vostres peccats.  
Ex 18,18  negoci, e solament aquest tu no  porias sostanir. 19 Per la qual cosa, ojes 
Lv 12,6  seran complits los dies de la sua  porificació, per fill o per filla, porterà 
Ex 25,4 argent, e coure e arams, 4 e blau e  porpra e collor de grana, e li e cordovà e 
Ex 26,31  31 »E faràs cobriment de blau, de  porpra, de collor vermella, de li tortís e 
Ex 26,36  en lo tabernacle, de blau e de  porpra, de collor vermella e li tortís,  
Ex 27,16  la cortina XX colzes, de blau e de  porpra, de color vermela e de li tortís,  
Ex 28,6 de drap d’aur e de color blau e de  porpra e de grana, e de li tortís, obre  
Ex 28,8  serà vayrade de aur e de blau e de  porpra e de color vermella e de li tortís. 
Ex 28,15  Feràs ell d’or e de blau e de  porpra e de color vermella e de li tortís. 
Ex 28,33 gonella faràs megranes de blau e de  porpra e de color vermella sobre son  
Ex 35,6  or e argent e aram, 6 e blau e  porpra e color vermella, e li tortís e  
Ex 35,23  23 E si nangú havie †cassats† ne  porpra e color vermelle ne blau, ne cuyrs  
Ex 35,25  de bon cor jesins e boquines e  porpra e color vermela [*] 26 e pèlls de  
Ex 36,8  X cortines de li tortís e blau e  porpra [*] †e capitells† e obra brodada,  
Ex 38,23  de fusta e de texir blau e de  porpra e de collor vermella e de li  
Ex 39,1  XXXVIII 1 E de aur, blau e de  porpra e de color vermella e de li tortís  
Ex 39,2  2 E féu lo ephot [*], de blau e de  porpra e de color vermella e de li tortís, 
Ex 39,3  fill que fos entra blau e entre la  porpra e entra color vemella e entre li,  
Ex 39,8 axí com lo ephot, de aur, blau e de  porpra e de color vermella e de li tortís, 
Lv 4,16  prengua de lla sanch de aquell e  port-la en lo tabernacle del testimoni,  
Lv 11,25  E si serà necessària cosa que algú  port de aquelles mortes, leverà los seus  
Lv 16,18 [*]. 16-17 [*] 18 [*] e  port la sanch [*] e gitarà aquella sobra  
Ex 12,7  él, e posar-n’han sobra cascuna  porta e en los sobralindars de lla casa on 
Ex 12,22 E nangú de vós no ischa fora de lla  porta de la sua casa entrò al matí, 23 car 
Ex 21,6  devant lo jutge, e acost-se a la  porta [*], e puys forat-li la orella ab  
Ex 26,36  36 »E feràs cubertor a la  porta de la tenda, per on hom entra en lo  
Ex 29,4 4 Presentaràs Aron e sos fills a la  porta del tabernacla del testament e  
Ex 29,11  devant nostre Senyor, prop la  porta del tabernacle. 12 Despuys pendràs  
Ex 29,42  en les vostres generacions, a la  porta del tabernacle del testament, devant 
Ex 32,27  lats, e anats e tornats de la una  porta entrò a l’altra per mig de le  
Ex 33,8 ’s tot lo poble e stava cascú a lla  porta de son papalló, e reguardàvan [*]  
Ex 33,9  una colona de una nuu e stava a la  porta del tabernacle, e perlàvan de Moysèn 
Ex 35,15  ll’odorament e lo cobertor de lla  porta a la porta del tabernacle, 16 e la  
Ex 35,15  e lo cobertor de lla porta a la  porta del tabernacle, 16 e la ara de l’  
Ex 38,8  de les fembres qui saguésan a la  porta del tabernacle, a la intrada. 9 E  
Lv 1,3  a mi lo mascle net, devant la  porta del tabernacle del testimoni, per ço 
Lv 1,5 entorn de l’altar qui és devant la  porta del tabernacle. 6 E com lo holocaust 
Lv 2,2  ella oli, e posa-hy ensens, 2 e  porta-les als fills de Aron, sacerdots,  
Lv 4,4 al Senyor. 4 E aportarà aquell a la  porta del tabernacle del testimoni devant  
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Lv 4,14  lo peccat. E aporten aquell a la  porta del tabernacle, 15 e posen los vells 
Lv 7,30  sèu e en altra lo pits, devant la  porta de l’altar del tabernacle [*] 31  
Lv 8,3  3 e ajusteràs tot lo poble a la  porta [*]. 4 [*] defora, 5 e dix: –Aquesta 
Lv 8,33  sia cremat a foch. 33 [*] de la  porta del tabernacle no axirets VII dies,  
Lv 9,5  les coses que manà Moysèn a lla  porta del tabernacle, en lo quall loch,  
Lv 12,6  coloma o de tortra per peccat a la  porta dell tabernacla del testimoni e  
Lv 14,11  aquestes coses devant Déu, a la  porta del tabernacle del testimoni, 12 e  
Lv 14,38  prevera de lla casa e tenquarà la  porta per VII dies; 39 e en lo VII dia  
Lv 15,14  e devant Déu ell vendrà a la  porta del tabernacle del testimoni e  
Lv 15,29  tortres o II polls de coloms a lla  porta dell tabernacle dell testimoni, 30  
Lv 16,7 star los II cabrits devant Déu a la  porta del tabernacle del testimoni, 8 e  
Lv 17,4 la alberguada, 4 e no hu oferà a la  porta del tabernacle per oferta a Déu,  
Lv 17,5  que sia santificat Déu devant a la  porta dell tabernacle del testimoni; e  
Lv 17,6  sanch sobra l’altar de Déu a lla  porta dell tabernacla [*], e perfumen lo  
Lv 17,9 o sacrifici 9 e no hu aportarà a la  porta del tabernacle per ço que ofira a  
Lv 19,21 lo seu delicta ofira al Senyor a la  porta del tebernacle del testimoni I  
Ex 12,34 terra dient: «Tots som morts!» 34 E  portà-sa’n lo poble, abans que levàs,  
Ex 34,4 com li havia menat nostre Senyor, e  portà ab si les taulles. 5 Com devellàs  
Lv 8,14  sos vaxells [*]. 12-13 [*] 14 E  portà un vadell per peccat, e Aron e sos  
Lv 16,4 qualls deven éser levades com seran  portades. 5 »E sostendrà Aron devant tota  
Lv 19,16 [*]. 16 No seràs faedor de crims ne  portador de legotaries [*]. 17 »[*] 18 [*] 
Ex 32,26  hi consentí). 26 E stech enmig del  portal de lla alberguada. Dix: –Si nangú  
Ex 35,17 pilars, e lo cobertor del pilar del  portal de lla cort, 18 e les staques del  
Ex 39,38  untadura [*], 38 e lo cobertor del  portal, 39 e l’altar de aram, [*] e ses  
Ex 40,26  a Moysèn. 26 E posà cubertor en lo  portal, en l’antrament del tabernacle, 27 
Ex 40,5 testimoni. E metràs lo cubertor del  portall en lo tabernacle. 6 E devant  
Lv 19,23  e haureu plentat en aquella arbres  portans fruyts, levar-n’heu los caps  
Ex 4,20  sobre un asa, e tornà en Agipta  portant la verge de Déu en la mà. 21 E dix 
Ex 32,15  E tornant, develà Moysèn del munt  portant les II taules del testimoni en la  
Ex 25,27 cercles d’aur [*] per so que púgan  portar la taulla. 28 E les barres sien de  
Ex 27,7  barras en dos lats de l’altar per  portar ell. 8 No soldat, mas va e vach de  
Ex 37,5  éran en los lats de la archa per  portar-la. 6 E féu una clausta tot  
Ex 37,14  baras, per ço que hom la pogués  portar. 15 E aquelles bares féu de fust de 
Ex 37,27  per ell e que poguésan l’altar  portar. 28 E les bares féu de fust de  
Ex 38,5 los qualls pesasen per les perxes a  portar l’eltar, 6 les qualls féu de fust  
Ex 38,7 anells sobre lo lats de lla ara per  portar l’altar. E aquest altar no era  
Ex 28,12  remenbrança als fils d’Israell; e  portarà Aron los noms de aquells devant  
Ex 28,29  e vet que no’s depertèscan. 29 E  portarà Aron los noms dels fills d’  
Ex 28,30 com entrerà devant nostre Senyor; e  portarà Aron los juýs dels ffills de  
Ex 28,38 sàvana 38 sobra lo front de Aron, e  portarà les iniquitats d’aquells qui  
Lv 4,5  5 E pendrà de la sua sanch e  portarà aquella en lo tabernacla dell  
Lv 5,1 hy fou consent, si no ho denunciarà  portarà la sua iniquitat. 2 »Ànima que  
Lv 5,16 lo pes del santuari, 16 e de ço que  portarà sa restituesca lo dan, e puys  
Lv 13,45  ab lo cap nuu, e la vestadura que  portarà serà contexta ab lo caperó  
Lv 17,16 no leverà ses vestadures e lo cors,  portarà la sua iniquitat. 18,Tit Capítol  
Lv 24,15  »Hom qui maleyrà lo seu Déu,  portarà son peccat, 16 e qui blestomarà lo 
Ex 40,13  e com saran levats ab aygua, 13  portaran les santes vestadures per ço que  
Lv 2,4  ofertes de nostre Senyor. 4 »E com  portaran sacrifici cuyt en lo forn, axí  
Lv 16,24  levarà la sua carn en loch sant, e  portaran-li ses vestadures. E com serà  
Lv 20,17 la un de l’altra han demostrada, e  portaran lur iniquitat. 18 »Qui  
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Ex 17,12  fexugues, e prenguéran pedres, e  portàran-les dejús ell, e ell seya, e  
Ex 7,15  e la vergua la quall tornà colobra  portaràs en la tua mà, 16 e diràs a ell:  
Lv 9,18 pacificabla del poble, e ofariren e  portaren a ell sos fills la sanch, la  
Lv 23,10  e haureu saguades les messes,  portareu los manols de lles spigues  
Ex 39,1 faéran vastaduras a Aron, les quals  portàs com adminestrarà en lo santuari,  
Ex 30,4 aquells sien meses bares ab què sia  portat l’altar. 5 E aquellas baras faràs  
Ex 36,34  d’aur, per los quals puga éser  portat ab les bares, les quals atrasí  
Ex 40,31  del tabernacla, e l’altar fou  portat en la tenda. Aprés que totes  
Ex 13,19  dient: «Com Déu vasitarà vós,  portats-vos-en la mia ossa ab vós.» 20 
Ex 19,4  fet alls agepcians, ne com vos he  portats sobre ales de àguilles, e fiu  
Lv 10,4  frares devant lo santuari, e  portats-los defora de la albergada. 5 E  
Lv 16,23  las vestidures que primerament  portava com intrà en lo santuari, e lexarà 
Lv 12,6  porificació, per fill o per filla,  porterà un anyell de I any en holocaust e  
Lv 20,19  de lla sua carn descobrirà;  porteran abdosos lur malvestat. 20 »Qui  
Lv 20,20  la sua vergonya e de sa parentat,  porteran abdossos lo seu peccat; sense  
Ex 20,10 ni ton pelegrí qui és dintra de tes  portes, 11 car VI dies són en los qualls  
Lv 10,17  dels sants és, [*] dat a vós que  portets multitut de iniquitat e que  
Lv 3,2  pus net devant nostre Senyor, 2 e  pos la mà sobra’l cap del seu sacrifici,  
Lv 3,13  oferan aquella a nostre Senyor, 13  pos la sua mà sobra lo cap de aquella e  
Lv 4,18  18 e de aquexa matexa sanch  pos en los corns de ll’altar [*]. 19-20  
Lv 4,29 peccat, ofira una cabra nèdea, 29 e  pos la mà sobra [*] la sua oferena, la  
Lv 5,11  en aquella oli, ne ensens ni n’hi  pos gens, cor per peccat és. 12-13 [*] 14  
Lv 16,13  -hy timiama e ensens [*]. 13 E  pos sobra lo foch les coses odorants axí  
Ex 4,15 son cor. 15 E tu perleràs ab ell, e  posa la mia peraula en la boqua de aquell, 
Ex 32,27  lo Senyor Déu d’Israell: “L’home  posa coltell a son lats, e anats e tornats 
Lv 2,1  oferta, e git demunt ella oli, e  posa-hy ensens, 2 e porta-les als  
Ex 19,23  e’lls has squivats dient:  “Posa térmens prop del munt al poble e  
Ex 4,20  Moysès sa muller e sos fills, e  posà aquells sobre un asa, e tornà en  
Ex 7,23  -sa’n en la sua casa, e no hy  posà son cor aquesta veguada. 24 E cavàran 
Ex 16,34  axí Aron com manà Déu a Moysèn, e  posà aquell a reservar en lo tabernacle.  
Ex 20,11 mar e totes les coses que hy són, e  posà en lo VIIª dia. Per amor de açò banaý 
Ex 34,33  E com hach complides ses peraules,  posà’s cobriment sobra la sua cara. 34 E  
Ex 37,5  quals cobrí d’aur, 5 les qualls  posà per los anells que éran en los lats  
Ex 37,7  II xerobins de pur aur, los quals  posà a cascun lats en la clausta: 8 la un  
Ex 37,8 lats en la clausta: 8 la un xorobín  posà en la sumitat de la una part, e l’  
Ex 39,7 los noms dels fills d’Israell, 7 e  posà aquelles en los lats sobre los  
Ex 39,10  e dobla, de masura de I palm, 10 e  posà en IIII tires pedres precioses en  
Ex 40,18  e mès les perxes sobra la arqua, e  posà la cubertura sobra ella 19 E  
Ex 40,24  axí com nostre Senyor ordonà. 24 E  posà l’altar de ll’aur sots lo traginat  
Ex 40,26  axí com manà Déu a Moysèn. 26 E  posà cubertor en lo portal, en l’  
Lv 8,9  quall era doctrina e veritat. 9 E  posà-li la sèvena en lo cap, e en lo  
Lv 8,9  lo cap, e en lo frontal de aquella  posà la làmina de aur consegrada en  
Lv 8,26  salgada d’oli e una foguasa alisa  posà sobra lo sèu [*]. 27 E tot açò liurà  
Lv 25,24  24 per què tota la regió de vostra  posació sots pacta de restituïsió serà  
Lv 25,34  ciutat d’éls no les vendran, car  posació per tostemps és. 35 »Si atendrit  
Ex 14,19 -sa l’àngell de Déu qui guiava la  posada d’Israell, e anà detràs ells, ab  
Ex 14,24 del matí, nostro Senyor reguardà la  posada dells agepcians en colona de foch e 
Ex 14,24  de foch e en nuu, destroví la  posada dells agepcians, 25 e sotsobrà la  
Ex 16,13 e pujàran gaŀles e cobríran tota la  posada [*]. 14 E cobrí tota la fas de lla  
Ex 18,5  de Moysèn, en lo desert, on era la  posada prop del munt de Déu, 6 e tramès a  
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Ex 29,14  menudalles cremeràs defora de lla  posada per ço car per peccat és. 15 »E  
Ex 32,17 Moysèn: –Crits de batalla oig en la  posada. 18 Moysès respòs: –No és veu de  
Ex 32,19  19 E com ell sa acostàs a lla  posada, ell viu lo vadell e los bals, e fo 
Ex 33,7 son tabernacle e tes-lo defora la  posada, e apellà lo nom de aquell  
Ex 33,7  de la covinensa». [*] defora de la  posada. 8 E com axís Moysèn al tabernacle  
Ex 33,8  de la covinensa defora de la  posada, levava’s tot lo poble e stava  
Lv 1,17  ab la lenya qui és sobra lo foch  posada. Açò és holocaust e oferena de suau 
Lv 14,3  3 e axirà lo prevera fora la  posada, e com trobarà la lepra que serà  
Lv 14,45 universa pólvora sia gitada fora la  posada en loch inmunde. 46 »E qualquequal  
Ex 14,20  de nuu [*]; 20 stech entre le  posade dells fills de Israell e los  
Ex 19,2  desert de Sinaý, e faéran tendes e  posades en aquell loch, e devés la ragió  
Lv 24,4  4 sobre canalobra molt net seran  posades per a tostemps en presència del  
Ex 26,24 les II taules que en los angles són  posadores per aytal matexa juntura deven  
Ex 23,30  devant tu entrò que muntipliques e  posaesques la terra. 31 »E posaré los teus 
Ex 29,15 un dels moltons, e Aron e sos fills  pòsan la mà sobre lo cap de aquell, 16 e  
Lv 1,12  menbres e lo cap e sa frexura, e  pòsan-ho sobra la lenya en guisa que ho  
Lv 3,8  anyell devant nostre Senyor, 8  pòsan la mà sobra’l [*] sacrifici, e puys 
Lv 24,14  lo blesfemador fora les tendes, e  pòsan tots aquells qui hu han oït les mans 
Ex 12,7  7 E pendran de lla sanch d’él, e  posar-n’han sobra cascuna porta e en  
Ex 29,3 açò feràs de farina de forment. 3 E  posar-ho-has en un canastel, e oferàs  
Ex 29,12  pendràs la sanch del vadell, e  posar-n’has sobra lo corn de l’altar  
Ex 29,17  ses entràmenes e sos peus, e  posar-los-has [*] sobra son cap, 18 e  
Lv 1,7  e serà slomat de sos menbres, 7  posar-l’han sobra l’altar del foch ab  
Lv 3,11  de dins 11 pendran los sacerdots e  posar-l’han sobra lo foch, e feran  
Lv 6,11  traurà-les fora l’alberguada, e  posar-les-ha en loch net [*]. 12 »E lo 
Lv 1,4  ell devant nostre Senyor; 4 e  posarà la mà sobra lo cap de l’holocaust, 
Lv 1,9  peus, seran bé levats en aygua; e  posarà açò lo sacerdot en holocaust, car  
Lv 4,4  del testimoni devant lo Senyor e  posarà la sua mà sobra lo cap d’aquell e  
Lv 6,10  las cendras que farà lo foch e  posarà aquellas prop de l’altar; 11 e  
Lv 14,25  25 [*] e la sanch de aquell  posarà sobra l’estrem de lla orella dreta 
Lv 14,26  lo prevera de l’oli del sister e  posarà sobra la sua mà sinistra, 27 e  
Lv 16,8  del tabernacle del testimoni, 8 e  posarà sorts sobra cascú: un a Déu e altra 
Lv 16,10  altra cabrit «na tramès» a Zezell,  posarà viu devant Déu e faça pregàrias  
Lv 16,23  en lo tabernacla del testimoni, e  posarà las vestidures que primerament  
Lv 24,3  en lo tabernacla de amistança,  posarà aquelles Aron de vespres al matí  
Ex 29,10  del testament, e Aron e sos fills  posaran les mans sobra lo cap de aquell.  
Ex 2,3  e matéran-hi l’infant dins, e  posàran-la en la rebegina sobra la vora  
Ex 15,27 XII fonts de aygües e LXX palmes, e  posàran aquí sobres les ayguas. 16,Tit  
Ex 17,1  sagons la peraula de Déu, e  posàran en Rabidim, en lo qual loch no  
Ex 33,6 per ço que sàpia què faré a tu. 6 E  posàran los fills d’Israell lur ornament  
Ex 39,16  que tenían II anells d’aur, e  posàran II anels d’aur sobra los lats de  
Lv 8,14  per peccat, e Aron e sos fills  posàran les mans sobra lo cap d’equell,  
Ex 25,12  e quatre sercles d’or, los quals  posaràs sobra IIII angles de la archa: II  
Ex 25,16  temps no los trauràs d’ells. 16 E  posaràs en la arqua lo testament que yo  
Ex 25,18  dos xerobins d’aur betadís, e  posaràs un de cascuna part de l’oratori,  
Ex 25,26  26 E feràs IIII sercles d’or, e  posaràs aquells en IIII angles de aquexa  
Ex 25,30  ses boxos [*] de fin aur pur. 30 E  posaràs sobre ell altar lo pa de  
Ex 25,37  batadís. 37 E feràs VII làntias e  posaràs aquelles sobre lo canalobra per so 
Ex 28,30  devant Déu enpertostemps. 30 E  posaràs en lo hossen los juýs de doctrina  
Ex 29,9  bragués 9 a Aron e a sos fills, e  posaràs a ells capells, e seran a mi  
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Ex 30,6  e cobrir-les-has d’aur. 6 E  posaràs, ell devant, l’altar contra lo  
Ex 30,18  d’aram e un bací per levar, e  posaràs aquell entre lo testimoni del  
Ex 34,21  21 »VI dies obreràs, e’n lo VII  posaràs [*]. 22 »E feràs a tu la festa de  
Ex 40,3  lo tabernacle del testament. 3 E  posaràs en aquell la archa e posaràs  
Ex 40,3  3 E posaràs en aquell la archa e  posaràs devant aquella lo vell. 4 E aduràs 
Ex 40,4  e areseràs tot son arasament, e  posaràs sobra aquella totes aquellas coses 
Ex 40,6 en lo tabernacle. 6 E devant aquell  posaràs l’altar de l’holocaust. 7 E  
Lv 2,15  15 Scamparàs demunt oli e ensens  posaràs damunt, car oferta de nostre  
Ex 8,23 són Senyor enmig de lla terra, 23 e  posaré divisió entre lo meu poble e lo  
Ex 23,31  e posaesques la terra. 31 »E  posaré los teus térmens de lla Mar Roja  
Lv 20,5 sua a Maloch e no’l volrà matar, 5  posaré la mia cara sobra l’homa aquell e  
Lv 20,6  e haurà fornicat ab ells,  posaré la mia cara [*] e mataré aquella de 
Lv 26,17  per los anamichs serà devorada; 17  posaré la mia faç contra vosaltres e  
Lv 26,11  novelles, lensar-les-heu. 11  Posaré lo meu tabernacle enmig de  
Lv 9,20 ab lo sèu e la ratela dell fetge 20  posaren sobra lo pits; e com foren  
Ex 3,22  d’argent e d’aur e vastadures, e  posarets açò sobre los fills e les filles  
Ex 30,9  en les vostres generacions. 9 No  posarets sobra aquell timiama que haja  
Lv 26,1 ni títols redresareu, ni gran pedra  posareu en vostra terra perquè adoreu  
Ex 37,27  corona per cacun lats, per ço que  posàsan perxes per ell e que poguésan l’  
Ex 9,16  [*] 16 E per amor de açò yo t’he  posat, que mostre a tu ma fortalesa e que  
Lv 3,5 tot açò faça perfum sobra l’altar,  posat demunt les lenyes, e lo foch dejús  
Lv 3,5  demunt les lenyes, e lo foch dejús  posat, en oferta en odor suau al Senyor. 6 
Lv 6,12  matí tots dies, e lo holocaust  posat, desobra farà perfum del sèu dells  
Ex 4,21 senyals que t’he mostrats e que he  posats en la tua mà, e feràs aquells  
Lv 8,31  consegració menjats, los quals són  posats en lo canastell, axí com manà a mi  
Ex 14,9  acostàran-sa a ells que  posàvan prop la mar, e tots los cavalcants 
Ex 9,7  si era mort nangú del bastiar que  posaÿan los fills de Israell. Diguéran-  
Lv 25,28  -ho pot; 26-27 [*]. 28 [*] e lo  posaÿdor primer. 29 »Qui vendrà casa dins  
Ex 6,8  e Jacob, e yo daré aquella a vós a  posayr. Yo són Senyor.” 9 E comtà Moysèn  
Lv 25,46  haretatja rematreu als suceÿdors e  posayr-los-heu per tostemps; e los  
Lv 25,30 l’any, serà girada al comprador, e  posayrà aquella e los seus succeïdors per  
Lv 20,24 abominades. 24 E a vosaltres parle:  Posaÿu la terra de ells, la qual donaré a  
Ex 28,12  pedras ancastaràs en aur [*]. 12 E  pose-les en les spatlles de l’ephot,  
Lv 4,15  a la porta del tabernacle, 15 e  posen los vells de Israell [*] lo cap de  
Ex 25,21  cuberta la arqua. 21 En la qual  poseràs lo testament que yo daré a tu ab  
Ex 26,20  que guarda devers tramuntana  poseràs altres XX taules, 21 e aquestes  
Ex 29,24  24 E totes aquestes coses  poseràs sobra les mans de Aron e sos  
Lv 19,14  al matí. 14 No malayràs lo sort ni  poseràs, devant lo cech, ensapeguador, mas 
Lv 24,6  molt pura devant lo Senyor los  poseràs, 7 e poseràs sobra ells perfum  
Lv 24,7  devant lo Senyor los poseràs, 7 e  poseràs sobra ells perfum molt pur perquè  
Ex 36,24  XL colones de argent, II a cascuna  post [*], là on tarminava l’ancastadura.  
Lv 11,25  e serà no nèdeu tro al sol  post. 26-28 [*] 29 »E totes aquestes coses 
Lv 22,7 lavat la sua carn ab aygua 7 e serà  post lo sol, levors, mundat, menjarà de  
Ex 36,20  de pells de boch. 20 E féu les  postes del tabernacle de fust de setim  
Ex 26,29  [*] entrò [*]. 29 E totes aquestes  posts cobriràs d’aur, e lurs anels feràs  
Ex 36,22  tornets– havia en cascuna de les  posts per ço que’s junyís la una a l’  
Lv 13,2 serà nada diversa color o busanya o  póstula o naxença axí com de lebrosia, sia 
Ex 8,26  terra. 26 Dix Moysès: –No’s  pot axí fer †menys de totes les obres†  
Ex 33,20  no pots veure la mia faç, car no  pot veura a mi home que visque. 21 Altra  
Ex 35,33  e obra de fusta. E tot ço que  pot éser trobat en farer 34 ha donat en lo 
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Lv 7,21  o [*] de l’home que ensutzar  pot e mengerà de aquesta matexa manera les 
Lv 10,9  E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és qui  pot anbriagar; per què no beuràs tu [*]  
Lv 13,54 54 man que sien levades, e si no’n  pot anar, lepra és, e tengua aquells per  
Lv 14,8 -se en aygua, e com sarà purificat  pot entrar en la alberguada, [*] defora la 
Lv 14,32  és lo sacrifici del lebrós qui no  pot haver totes coses en son abundament.  
Lv 25,25  per raembra aquella, fer-ho  pot; 26-27 [*]. 28 [*] e lo posaÿdor  
Lv 25,48  linatge, 48 aprés de la venda sa  pot raembra; qualsavulla de sos frares lo  
Lv 25,46  de Israell no’ls destrenguau per  potència. 47 »Si’s reforçarà devers  
Lv 19,8  car la cosa santa dell Senyor ha  potlluïda, e perirà l’ànima de aquell de  
Lv 20,25  ocel nèdeu del no nèdeu, perquè no  potluau les vostres ànimes en la bèstia ne 
Ex 33,20  20 E altra veguada dix: –Tu no  pots veure la mia faç, car no pot veura a  
Ex 33,23  darera de mi, mes la mia faç tu no  pots veura. 34,Tit Capítol XXXIII 1 E dix  
Ex 2,15  de Median, e asec-sa prop del  pou. 16 E lo senyor de Median havia VII  
Ex 2,16  VII filles, les quals vanguéran al  pou per poar aygua e omplir les piques per 
Ex 8,16  la pols de lla terra, e seran  poys en tota la universa terra de Egipta.” 
Ex 8,17  la pols de lla terra, e fóran fets  poys [*] per tota la terra de Agipta. 18 E 
Ex 8,18  los ancantadors [*] per adur  poys, e no ho poguéran fer. [*] 19  
Lv 14,2 hom lo deurà mundar: »Sarà aduyt al  pravera, 3 e axirà lo prevera fora la  
Ex 32,31  a nostre Senyor. Dix: –Senyor,  prech-ta per aquest poble que ha pecat  
Ex 34,9  si yo trob gràcia devant tu,  prech-ta que entres ara ab nós, car  
Lv 4,35  altar en ensens a nostre Senyor, e  prech per aquell e per son peccat, e lurs  
Lv 5,16  e liura-hu al saserdot, lo qual  prech per aquell ofirén lo moltó, e serà  
Lv 6,7 de la masura del peccat. 7 E aquell  prech per ell devant lo Senyor e perdó  
Lv 12,7  7 que ho ofira devant Déu e  prech per aquella, e axí serà mundada del  
Lv 16,11 »E com açò serà fet, ofira lo tor e  prech per si e per la sua casa, e degoll  
Ex 4,10  tornerà en sanch. 10 Dix Moysèn:  –Prech-te, mon Senyor, que no m’hi  
Ex 4,13  t’he què perleràs. 13 Aquell dix:  –Prech-te, Senyor, que hy trametas  
Ex 10,17 e dix a ells: –Yo he peccat [*]. 17  Prech-vos que’m perdonets aquest peccat 
Ex 25,7 odor, 7 e pedres de unicle e pedras  precioses per adornar ephot e encara lo  
Ex 31,5  o d’argent [*], 5 [*] o de pedras  precioses, e de tota diversitat de fusta.  
Ex 35,9 suau, 9 e pedres de unicle e pedres  precioses a adornar lo hossen e l’ephot.  
Ex 39,10  10 e posà en IIII tires pedres  precioses en ell. En lo primer vers eren  
Ex 30,10  que haja altra trampament. 10 E  pregarà Aron sobre lo corn d’aquell una  
Lv 15,15 lo paccat e l’altra en holocaust e  pregarà per aquell devant Déu, e serà  
Lv 15,30  peccat e l’altra per holocaust, e  pregarà lo prevera per ella devant Déu e  
Lv 26,41  la icnocenta pensa lur. »E levors  pregaran per les malvestats sues, 42 e  
Lv 16,10  posarà viu devant Déu e faça  pregàrias sobra aquex, e lex anar aquex en 
Ex 9,28  e yo e mon poble som malvats. 28  Pregats nostre Senyor que cessa los trons  
Lv 4,31  en odor de suavitat al Senyor, e  pregerà per aquell e serà-li perdonat.  
Ex 15,5  Roge, 5 [*] e ells devellàran en  pregon axí com a pedra. 6 Senyor, la tua  
Lv 13,30  lo sacerdot: 30 E si veu que sia  pregon més avall del cuyr e en ell cabels  
Ex 14,25  agepcians, e aportà’lls en la  pregonesa. E diguéran adons los agepcians: 
Lv 5,10  holocaust, 8-9 [*]; 10 [*] e  pregua per aquell lo sacerdot, e lo paccat 
Lv 9,7  ton peccat e ofir l’holocaust, e  pregua per tu e per tot lo poble [*]. 8 E  
Ex 10,18 mort. 18 Exí Moysèn devant Farahó e  preguà nostre Senyor, 19 que féu bufar de  
Ex 32,11  e faré a tu en gent gran. 11 E  preguà nostra Senyor Moysèn: –Per què,  
Lv 12,8  holocaust, l’altra per peccat, e  preguarà per ella lo sacerdot e axí serà  
Lv 16,24 e oferrà son holocaust e del poble,  preguarà axí per si com per lo poble. 25 E 
Lv 19,22  del testimoni I anyell, 22 e  preguarà per ell lo sacerdot [*] al Senyor 
Lv 26,43  seus sofirent soladat per ells; e  preguaran ells per los lurs peccats per  
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Ex 8,9  lur Déu. 9 E dix Moysèn [*]: –Tu  preguas a mi que trague les granotes?  
Ex 8,28  que no us ne anets pus luny, e  preguats per mi. 29 E dix Moysès: –Yo  
Ex 10,17  aquest peccat aquesta veguada, e  preguats nostre Senyor vostre que leu de  
Ex 8,8  Apallà Farahó Moysèn e Aron e dix:  –Preguats lo Senyor que tolgue les  
Lv 10,17 portets multitut de iniquitat e que  preguets per aquella a nostre Senyor. 18 E 
Ex 34,22 a tu la festa de Sinquagesma en les  premícies de la sagada dels forments, e la 
Lv 2,12  a nostre Senyor. 12 Les  premícies tan solament de aquelles ofertes 
Lv 7,14 13 [*] 14 dels quals oferràs un per  premícies a nostre Senyor, e serà dels  
Lv 7,32  del sacrefici pesificable serà en  premícies dells sacerdots 33 que ofariran  
Ex 4,4  ella. 4 Dix Déu: –Sten la tua mà e  pren-la per la coha. E stès la mà e pres 
Ex 12,21  d’Israell. Dix a ells: –Anats e  prenets un animal per companyas vostres, e 
Ex 12,32  32 Vostres ovelles e vostros bous  prenets, axí com havets perllat. Anats-  
Ex 16,16  habítan en lo tabernacle, axí’n  prenets. 17 E faéran-ho axí los fills de 
Lv 10,4  de Aron, e dix a ells: –Anats e  prenets vostres frares devant lo santuari, 
Ex 9,8 poble. 8 E dix Déu a Mosyèn e Aron:  –Prenets vostras punys plens de cenra [*], 
Lv 9,3  3 E diràs alls fills d’Israell:  “Prenets un cabrit per peccat e I vadell e 
Lv 10,12  fills d’él que li éran romasos:  –Prenets lo sacrefici que romàs de la  
Lv 2,9  9 E com aquell oferrà aquella,  prenga lo mamorial del sacrifici e ofira  
Ex 12,3  a ells: “Lo X dia d’aquest mes  prengua cascú de vós per casada un anyell  
Ex 12,4 en nombra que no puga haver anyell,  prengua ell son vaý que és prop de la sua  
Lv 2,2  Aron, sacerdots, dels quals la un  prengua lo puny ple de sèmola e oli e molt 
Lv 4,16  Senyor, 16 e lo prevera untat  prengua de lla sanch de aquell e port-la 
Lv 4,30  en loch de ll’holocaust, 30 e  prengua lo sacerdot de lla sanch en lo seu 
Lv 4,35  git al fonament de aquell. 35 E  prengua lo sèu e faça d’ell axí com sol  
Lv 13,4  4 »Mas si serà luent e blanch [*],  prengua’l lo sacerdot aquell e tingua’l  
Lv 14,10  vestadures. 10 »E en lo dia VIII  prengua II anyels nèdeus e una ovella de  
Lv 14,49  49 »E en la purificació de aquella  prengua II perdals e fust de cedre e grana 
Lv 16,12  la sua casa, e degoll aquell. 12 E  prengua l’ancenser e unpla-hu de les  
Lv 16,14 que és sobra lo testament [*]. 14 E  prengua de la sanch del tor e bany-hi  
Ex 9,10  10 E ells stàvan devant Farahó, e  prenguéran de la pols de la cenra del  
Ex 17,12 les mans de Moysès eren fexugues, e  prenguéran pedres, e portàran-les dejús  
Lv 10,1  X 1 E Nedab e Abiú, fills de Aron,  prenguéran lurs ensensers e matéran-hi  
Lv 25,36  e palagrí e viurà ab tu, 36 no  prengues usura d’él [*]. Tem lo teu Déu  
Ex 39,19  lats vanían tanbé cadenas que  prenían los II anells de l’hossen, axí  
Ex 21,22  hòmens e algú d’ells ferrà fembre  prenys e ella se afollerà, e si ella viu,  
Ex 4,25  squerda de pedra aguda e tallà lo  prepusi de son fill, e toquà los peus de  
Ex 2,1  exí un home de la casa de Leví, e  pres muller de aquella matexa casa, 2 la  
Ex 2,5  tramès-hi una de ses mecipes. E  pres la caxeta, 6 e com la obrísan véran  
Ex 2,21  E jurà Moysès que staria ab ell. E  pres Siporà, filla de aquell, per muller,  
Ex 4,4  -la per la coha. E stès la mà e  pres-la, e mantinent tornà verge. 5 –Açò 
Ex 4,20  la tua ànima són morts. 20 E  pres Moysès sa muller e sos fills, e posà  
Ex 4,25  a ell auciure. 25 E tantost Siporà  pres una squerda de pedra aguda e tallà lo 
Ex 6,20  Leví per les sues companyes. 20 E  pres Amram muller Jacobech, sa tia, la  
Ex 6,23 de Ezibell foren: Misaell [*]. 23 E  pres Aron muller Elisebe filla de  
Ex 6,25 25 Alatzar, fill de Aron, sacerdot,  pres per muller de les filles de Putiell,  
Ex 13,19  de lla terra de Egipta. 19 E  pres Moysèn la ossa de Josep ab si, per ço 
Ex 14,6  a nós? 6 E mès-sa en carera, e  pres tot lo pobla ab si, 7 e manà ab si DC 
Ex 15,20  per sech enmig de lla mar. 20 E  pres Mariam, sor de Aron, lo temboret en  
Ex 18,2  Déu los havia trets de Agipta, 2  pres Siporà, muller de Moysèn, la quall  
Ex 22,3  homey, ell deu morir. E si serà  pres aquell que ferà lo furt e no ha de  
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Ex 24,6 pacificables a Déu, vadels XII. 6 E  pres Moysès la meytat de la sanch e mès- 
Ex 24,7  romanent buydà sobra l’altar. 7 E  pres lo libre dell fermament, e legí’ll  
Ex 24,8  farem, e serem obadients. 8 E ell  pres la sanch que havia reservada e scampà 
Ex 32,4 aportàran les oralleres a Aron. 4 E  pres-ho de lurs mans e gità-hu en la  
Ex 32,20  aquellas al peu dell munt. 20 E  pres lo vadell que havían fet e cremà’l  
Ex 33,7  en lo munt de Horep. 7 E Moysèn  pres son tabernacle e tes-lo defora la  
Lv 8,26  [*] 26 E  pres de lla sistella dell pa alís que era  
Lv 8,28 haguésan alçat devant Déu, 28 e ell  pres-ho de les mans de aquels e perfumà  
Lv 8,29  de sacrifici a nostre Senyor. 29 E  pres lo pits, e alçà aquell devant Déu, de 
Lv 8,30  havia manat a ell lo Senyor. 30 E  pres l’ungent de untadura e la sanch que  
Lv 9,15  restant. 11 [*] 12-14 [*] 15 [*] E  pres lo cabrit del sacrifici del poble, e  
Lv 22,8 car vianda sua és. 8 Caygut mort ni  pres de bèstia no menjarà [*]. Yo són lo  
Ex 2,9  -lo’m, e yo logar-te-n’he.  Pres-lo la mara e nodrí l’infant [*]. E 
Lv 8,15  cap d’equell, 15 e degolà aquell.  Pres Moysèn la sanch e benyà son dit e  
Ex 21,30  de aquell, o qualqua cosa que sia  presa. 31 E si fill o filla serà scornada  
Lv 17,15  qui manjarà cosa de si morta o  presa per bèstia fera, axí dells de la  
Ex 22,15  és de retra; 15 mas si serà fet en  presència de son senyor, no deu éser  
Lv 18,24  les qualls yo gitaré devant vostra  presència, 25 dels quals la terra és  
Lv 24,4 net seran posades per a tostemps en  presència del Senyor. 5 »Pendràs de cert  
Lv 26,8  los vostres anamichs d’espasa en  presència vostra. 9 Rebré a vosaltres e  
Lv 26,45  traguí de lla terra de Agipta en  presència de les gens perquè fos Déu d’  
Lv 20,17  horibla; seran morts amendossos en  presènsia dell pobla, per tant com lur  
Ex 9,18 fo fundada la terra entrò en aquest  present temps. 19 Donques, ajusta ara ton  
Ex 22,14  e morà, e son senyor no hi serà  present, tangut és de retra; 15 mas si  
Lv 21,8  Déu seu 8 e los pans del sacrifici  presenta. Sia, donchs, sant, que yo sant  
Lv 21,17  per companyas que haurà màcula, no  presenta pa al seu Déu 18 ni s’acost al  
Lv 2,7  e scamparàs demunt oli. 7 »E si la  presentala serà de †tamor†, agualment de  
Lv 17,5  del testimoni; e degollen aquelles  presentales pasificables al Senyor, 6 e  
Lv 9,17  per son dret. 17 E sacreficà-li  presentalla e omplí sa palma d’ela e féu  
Lv 17,7  d’aquí avant no degòllan nangunes  presentalles de totes les coses [*] ab les 
Lv 21,6  del Senyor e los pans del seu Déu  preséntan, e per tant sants seran. 7 »De  
Lv 22,3  coses que santificades són e que  preséntan los fills de Israell al Senyor  
Lv 22,15  dels fills d’Israell que  preséntan al Senyor, 16 car per ventura no 
Lv 22,20  cabres; 20 si màcula haurà, no la  preséntan ni serà exceptable. 21 »Hom que  
Lv 22,22 si haurà [*] clapes o ronya [*], no  preséntan aquell al Senyor ni cramaran  
Lv 22,21 Senyor, o per vot o voluntàriament,  presentant axí de bous com de ovelles,  
Lv 21,21  de Aron secerdot no s’acosta a  presentar víctima al Senyor, ni pans al  
Lv 22,18  víctima per vot o volentàriament  presentar vulla aquella cosa en holocaust  
Lv 22,27  lur, e al VIII dia d’aquí avant  presentar sa porà al Senyor; 28 e aquella  
Lv 23,38  e ofertes, 38 meys dels que  presentar soleu lo dia del disapta, e meys 
Lv 22,21  ni serà exceptable. 21 »Hom que  presentarà víctima dels pacífichs al  
Lv 22,21  com de ovelles, sens màculla la  presentarà que acceptabla sia; nenguna  
Lv 23,13 perfum del Senyor e olor molt suau;  presentarà vi, la quarta part de un [*].  
Lv 22,18  que habítan entre vosaltres e  presentaran la sua víctima per vot o  
Ex 29,4 ho; e lo vadell e los II moltons. 4  Presentaràs Aron e sos fills a la porta  
Lv 23,14 menjareu de les messes fins que lla  presentareu al Déu vostre. Menament és per 
Lv 23,36  no fareu en ell, 36 e per VII dies  presentareu holocaust al Senyor. Lo dia  
Lv 23,36  VIII serà gran festa e molt santa;  presentareu holocaust al Senyor, car és  
Lv 23,37 apallareu molt grans e molt santes.  Presentareu en aquelles oblació al Senyor, 
Lv 22,19  cosa en holocaust al Senyor, 19  presentat sia per vosaltres. Mascle sens  
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Lv 23,13  del Senyor, 13 e [*] seran  presentats ab ell: II delmes de sèmola  
Lv 22,25  25 De la mà de l’stranyer no  presentau pans al Déu vostre ni nanguna  
Lv 22,2  nom dels santificats a mi que ells  presenten. Yo són lo Senyor. 3 »Digues a  
Lv 8,34  [*], 34 axí com en aquestes  presents fets é, per ço que complats  
Lv 10,5 albergada. 5 E mantinent entràran e  preséran-los axí com los trobàran,  
Lv 24,12  de Dan. 12 E materen aquell en la  presó fins que conaguesen què menava lo  
Ex 39,29  de or pur a obs de lla sagrada  †pressa†, e scrivíran en ella la obra del  
Ex 11,2  fembres ab lurs vaÿnes, que’lls  préstan aÿnes d’aur e d’argent, 3 car  
Ex 13,13  ovelle, si no’l reembràs [*] per  preu de [*]. 14 Com te demenaran tos fills 
Ex 21,10  e sos vastiments, e no li nech lo  preu de sa nadea. 11 E si no farà aquestes 
Ex 21,34  lo senyor de lla sisterna pach lo  preu de aquella bèstia que hy serà morta.  
Ex 22,15  majorment si serà loguada per  preu a la sua obra. 16 »Si algun forçarà  
Ex 30,12  entorn lur nombre, deran cascun  preu per les sues ànimes a nostre Senyor,  
Ex 30,14  hauran de XX anys amunt donerà lo  preu tot a nostre Senyor. 15 Lo rich no  
Ex 33,4  e ploràran, e no mès nengú son  preu sobra ells. 5 E dix nostre Senyor a  
Ex 34,20  per ovelles, e si no darà lo  preu per aquell, serà ocís. Lo primer nat  
Lv 19,20  encara que sia noble emperò ab  preu no remuda ni donada a libertat, seran 
Lv 25,50  fer-ho porà 50 levant del  preu lo temps que ha a pasar fins l’any  
Lv 25,51  segons lo comte retrà-li lo  preu; 52 e si de poch, serà comta ab ell  
Lv 2,2  e oli e molt ensens, e faça’n lo  prevera perfum sobra la ara per  
Lv 2,16  de la una partida ferà perfum lo  prevera per remenbrança de lla oferta, axí 
Lv 4,3 fàsan farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo  prevera que és untat pequerà faent  
Lv 4,16  devant nostre Senyor, 16 e lo  prevera untat prengua de lla sanch de  
Lv 7,35  Moysèn ordonà a ells en ofici de  prevera, 36 que manà a ells lo Senyor  
Lv 13,7  sua vastimenta [*]. 7 »E si [*] lo  prevera l’haurà vist [*] la lepra [*] e  
Lv 14,3  aduyt al pravera, 3 e axirà lo  prevera fora la posada, e com trobarà la  
Lv 14,26  mà e del peu dret. 26 E pendrà lo  prevera de l’oli del sister e posarà  
Lv 14,35  de casa e fer-ho-ha a saber al  prevera e dirà: “Enquax plagua de lebrosia 
Lv 14,36 a mi que sia en la mia casa.” 36 Lo  prevera mana a ell que denege totes les  
Lv 14,38  visió dejús la paret, 38 axirà lo  prevera de lla casa e tenquarà la porta  
Lv 14,39  39 e en lo VII dia tornarà là lo  prevera en la casa, e [*] veurà la plagua  
Lv 14,48  la sua vestimenta. 48 »E com lo  prevera intrarà en la casa e veurà la  
Lv 15,30  altra per holocaust, e pregarà lo  prevera per ella devant Déu e per la  
Lv 13,7  e serà vist lebrós, sia tornat al  prevere 8 e comdepnar-l’ha per inmunde, 
Lv 14,36  que en la casa és, e puys entre lo  prevere en la casa per ço que conegua la  
Lv 7,6  6 Tots los mascles dell linatga de  preveres en loch sant mengaran aquestes  
Ex 1,Tit  libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol  primer 1 Aquests són los noms dels fills  
Ex 4,8  a tu e no t’oyran per lo senyal  primer, creuran la tua veu per lo senyal  
Ex 4,22  “Açò diu nostro Senyor: Mon fill  primer nat engendrat [*]. 23 [*]” 24 E com 
Ex 11,5  saent sobra son siti, entrò al  primer nat de la serventa que és detràs la 
Ex 12,2  mes aquest és a vós començament e  primer mes de l’any. 3 Perlats a tota la  
Ex 12,15  VII dies menjarets l’alís, e lo  primer dia no serà levat en les vostres  
Ex 12,15  de Israell que menjarà levat, del  primer dia entrò al VII. 16 Lo primer dia  
Ex 12,16  del primer dia entrò al VII. 16 Lo  primer dia e al sagon serà encara de gran  
Ex 12,18  en fur perdurabla. 18 En lo  primer mes e en lo XIIIIª dia del mes, en  
Ex 12,29  nats de terra de Agipta, del  primer nat [*] de lles catives que éran en 
Ex 13,2  Moysèn dient: 2 –Santifica a mi lo  primer nat qui obre vullva en los fills d’ 
Ex 13,13  consegreràs al Senyor. 13 E lo  primer nat de l’assa muderàs per ovelle,  
Ex 13,15  primers nats dels hòmens entrò al  primer nat de lles bèsties. E per amor d’ 
Ex 26,34  e entre lo sant [*]. 34 »[*]  primer sobre l’arqua [*] 35 [*] e lo  
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Ex 34,20  com de ovelles serà meu. 20 E lo  primer nat de l’assa reembràs per  
Ex 34,20  lo preu per aquell, serà ocís. Lo  primer nat de tos fills reembràs, e no  
Ex 35,19 e lo drap de la santedat a Aron, al  primer, e los draps de servir a sos fills, 
Ex 39,10  pedres precioses en ell. En lo  primer vers eren sàrdius [*], 11 [*] 12 en 
Ex 40,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –En lo  primer mes e en lo primer dia del mes,  
Ex 40,2  dient: 2 –En lo primer mes e en lo  primer dia del mes, dreceràs lo tabernacle 
Lv 1,Tit  los jueus Vaycrà. 1,Tit Capítol  primer 1 E apellà Moysèn e perlà a ell  
Lv 4,21 alberguada e créman-lo axí com lo  primer vadell, car per gran multituts de  
Lv 9,15  ’ll e sacrificà’l axí com lo  primer. 16 E sacrificà l’holocaust e féu  
Lv 23,5  fer deveu en son temps. 5 »Lo  primer mes, en lo XIIIIè dia a la  
Lv 23,35  per VII dies al Senyor. 35 »Lo  primer dia serà anomenat molt gran e molt  
Lv 23,39  del Senyor per VII dies. Lo dia  primer e lo dia VIII serà disapta, dia de  
Lv 23,40  repòs, 40 e pendreu a vosaltres lo  primer dia fruyt de arbre [*] spes de  
Lv 25,28  26-27 [*]. 28 [*] e lo posaÿdor  primer. 29 »Qui vendrà casa dins los murs  
Ex 23,16  16 »E la somplemnitat del mes, la  primera de te obra que sembreràs del camp. 
Lv 26,45  -m’he de la mia amistança  primera quant los traguí de lla terra de  
Ex 12,48  companya e volrà fer Pàscua a Déu,  primerament sien sircuncisos tots los  
Lv 16,23  e posarà las vestidures que  primerament portava com intrà en lo  
Ex 34,1  II taulles de pedra aytals com les  primeras e scriu sobre les taules les  
Ex 39,3  brodada e’n poguésen cosir ab les  primeres colors sots son ragiment, 4 e II  
Lv 13,57  [*]; 57 e [*] veurà hom que en les  primeres taques aparà la lepra, sia  
Ex 11,5  en Agipta, 5 e moran tots los  primers nats [*] de Farahó, saent sobra  
Ex 11,5  que és detràs la molla, e tots los  primers nats de les bèsties. 6 E serà gran 
Ex 12,12  e en le nit aquesta faré tots los  primers nats en la terra de Agipta, de l’ 
Ex 12,29 nit que farí nostra Senyor tots los  primers nats de terra de Agipta, del  
Ex 12,29  que éran en càrser, e tots los  primers nats de lles bèsties. 30 Levà’s  
Ex 13,12  Senyor e tots aquells qui són  primers nats en les tues ovelles, en  
Ex 13,15 anar, e nostre Senyor ocís tots los  primers nats de lla terra de Agipta, dels  
Ex 13,15  nats de lla terra de Agipta, dels  primers nats dels hòmens entrò al primer  
Ex 13,15  mascle que obre vullva, e tots los  primers de mos fills [*].” 16 Serà quax  
Ex 22,29  ta usaràs a dar per ofarir. Los  primers nats de tos fills daràs a mi, 30 e 
Ex 4,9 los II senyals ne oyran la tua veu,  prin la aygua del flum e gita-la en lo  
Ex 4,17  coses que pertànyan a Déu. 17 E  prin aquesta vergue [*] ab la quall seran  
Ex 17,5  –Cuyta’t e vé devant lo poble, e  prin dells vells d’Iraell, e aporta en ta 
Ex 18,19 la qual cosa, ojes la mia peraula e  prin mon consell, e serà Déu ab tu: sies  
Ex 2,9 9 A la qual dix la filla de Farahó:  –Prin aquest infant e nodrex-lo’m, e yo 
Ex 7,9  -ma senyal”, digues a Aron:  “Prin la tua verge e gita-la an terra  
Ex 7,19 E dix Déu a Moysèn: –Digues a Aron:  “Prin la vergue e astín la tua mà sobre  
Ex 16,33  d’Egipta.” 33 Dix Moysèn a Aron:  –Prin un vaxell e meti-hi aytanta magna  
Lv 8,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Prin Aron ab sos fills e ab lurs  
Lv 9,2 mayors nats d’Israell. Dix Aron: 2  –Prin un vadell fill de bou per peccat e I 
Ex 2,14  14 E aquell respòs: –Qui t’ha fet  príncep ne jutge sobre nós? ¿Donchs, vols  
Ex 22,28  diràs mal de Déu ne no malayràs lo  príncep del poble. 29 »Tots los delmes e  
Lv 21,4  no és a marit ajustada; 4 e ab lo  príncep de la tera no s’ensutzerà. 5 No  
Ex 6,14  de Agipta. 14 E aquests són los  prínceps de les casades per companyas  
Ex 6,25  parí a ell Fineàs. E aquests són  prínceps de lles companyes dels levins e  
Ex 15,4 host gità en mar, e tots los alets  prínceps de aquells són nagats en la Mar 
Ex 16,22 dos tants [*]. E vanguéran tots los  prínceps de lla multitut, e recomptàran- 
Ex 18,21  e senturions e hòmens de Les e  prínceps de deenes, 22 los qualls jútjan  
Ex 18,25 lo poble de Israell, e stablí-los  prínceps del poble, tribuns e senturions e 
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Ex 34,31  ell, retornàran axí Aron com los  prínceps de lles sinagogues. E com ell los 
Ex 35,27  volentat. 27 E la multitut dels  prínceps ofaríran pedres de unicle e  
Lv 21,13  Yo són lo Senyor. 13 »Lo sacerdot  pringua muller nina; 14 vídua, rebujada ne 
Lv 17,10 qualsavulla de lla casa d’Israell,  privat o strany que pelegrín entre  
Ex 15,20  de Aron, lo temboret en la mà, e  profetitzà. Axíran totes les fembres aprés 
Lv 1,4  e serà pus acceptabla e a ell pus  profitabla. 5 E degoleran lo vadell devant 
Lv 7,18  rebujada serà sa oferta e no  profitarà a l’ofirent, que mejorment  
Ex 2,13  havia lo tort: –Per què fers ton  proïsma? 14 E aquell respòs: –Qui t’ha  
Ex 20,16  levaràs fals testimoni contra ton  proïsma. 17 »No cobejaràs la casa de ton  
Ex 20,17  17 »No cobejaràs la casa de ton  proïsma. No desigeràs la muller de aquel,  
Ex 21,18 berelleran e la un farà a ll’altra  proïsma seu ab pedra o ab puny, e aquell  
Ex 22,14  »E si algú manlavarà bèstia de son  proïsma e serà debilitada e morà, e son  
Ex 32,27  Cascú mat muller o frare o amich o  proïsma seu.” 28 E féran los fills de Leví 
Lv 24,19  ferida o nafra a’lgun de son  proïsma, axí com ha fet axí’n sia fet d’ 
Lv 25,17  17 No vullau aflegir vostres  proïsmes, e tema cascú son Déu, car yo són 
Ex 36,3  lo matí e ofaríran lurs vos e lurs  promeses. 4 Per la qual cosa los mestres,  
Lv 23,38  disapta, e meys de vostres vots e  promeses e donatius al Senyor. 39 »Del XV  
Ex 22,29  del poble. 29 »Tots los delmes e  promeyas ta usaràs a dar per ofarir. Los  
Lv 23,10 portareu los manols de lles spigues  promeyes de les vostres messes al  
Lv 25,5  [*]; 5 [*] los raÿms de lles tues  promeyes no’ls culliràs, car any de repòs 
Lv 2,14  manera oferràs dons de les tues  promícies de tos fruyts a nostre Senyor,  
Lv 2,14  com a far, e axí oferàs les tues  promícies a nostre Senyor. 15 Scamparàs  
Lv 25,11  les coses que hy nexeran, e les  promícies de lles veremes no culireu 12  
Ex 23,19  la mia festa entrò al matí. 19 Les  promísies de ta terra aportaràs en la casa 
Ex 25,2  d’Iraell que apòrtan a mi les  promísies de tots los hòmens, e de aquel  
Ex 29,28  setgle alls fills d’Israell, car  promísies són e comensaments de sacrificis 
Ex 34,26  [*] de la festa de Pasca. 26 »Les  promísies del fruyt de lla terra oferràs  
Ex 35,5  Senyor dient: 5 “Triats de vós les  promísies al Senyor, de tote vostre  
Ex 35,21  de bona voluntat e devote les  promísies a nostre Senyor, a fer so que  
Ex 2,15  en terra de Median, e asec-sa  prop del pou. 16 E lo senyor de Median  
Ex 12,4  anyell, prengua ell son vaý que és  prop de la sua casa, segons los nombres de 
Ex 13,18  ’ls per la via dell desert que és  prop de la Mar Roja. E armats pujàran los  
Ex 14,9  acostàran-sa a ells que posàvan  prop la mar, e tots los cavalcants [*] e  
Ex 18,5  en lo desert, on era la posada  prop del munt de Déu, 6 e tramès a dir a  
Ex 19,23  has squivats dient: “Posa térmens  prop del munt al poble e santifica  
Ex 29,11  aquell devant nostre Senyor,  prop la porta del tabernacle. 12 Despuys  
Ex 29,12  e lo romanent de la sanch gitaràs  prop dels fonaments del tabernacle. 13 E  
Ex 34,30  teméran-sa de acostar  prop d’ell. 31 E apallats per ell,  
Ex 40,28  en lo tabernacla del testimoni  prop de l’altar. 29 E levàran-sa Moysès 
Lv 3,15  ab lo fetge, que és sobra aquells  prop de la ylada, e tot lo grex de dins,  
Lv 6,10  que farà lo foch e posarà aquellas  prop de l’altar; 11 e puys despularà’s  
Lv 10,12  Senyor e menjats aquell sens levat  prop de l’altar, cor sant dels sants és.  
Ex 35,26  de cabres; tot açò fèyan per lur  pròpia volentat. 27 E la multitut dels  
Lv 25,25  la sua poceció, e vendrà lo seu  propinqua per raembra aquella, fer-ho  
Lv 21,2  en les conjuntes de sa sanc e  propinqües, ço és, sobre para e mara o  
Ex 21,1  XX 1 »Aquests són los juýs que  proposarets als fills d’Israell: 2 »Si  
Ex 25,30  E posaràs sobre ell altar lo pa de  proposició devant mi tostemps. 31 »E feràs 
Ex 35,13  e totes ses aÿnas, e los pans de  proposició, 14 e lo canalobra de lla  
Ex 39,35 35 [*] e totes ses aÿnes e lo pa de  proposició, 36 e lo canalobra e les lantes 
Ex 25,33  VI canes del canalobra, ço és, que  prosaèxan de la asta de aquell. 34 E en la 
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Ex 37,17 de aur pur [*], de la cana del qual  prosaýan poms e flors, 18 VI en cascun  
Ex 20,20 us temats, car Déu vench per ço que  provàs a vós e per ço que sia la sua tamor 
Ex 21,14  algú agoytarà acordadament [*] son  proÿsma ab enguan e’ll persaguex, de dins 
Lv 6,2  [*] encontra Déu nagarà a son  proÿsma alguna comanda que lli serà feta  
Lv 18,6  Yo són Senyor. 6 »Nangun hom a la  proÿsma de sanch no s’acosterà perquè  
Lv 19,11  No mantireu ne decebreu vostre  proÿsma. 12 No perjureràs en lo meu nom ne 
Lv 19,13  »No feràs traÿció ne malesa a ton  proÿsma [*]. No romandrà lo treball de ton 
Lv 24,22  vulles que sia palagrí o de son  proÿsma que haurà peccat, car yo són lo  
Ex 1,15  una havia nom Siphorà, e l’altra,  Puà–, 16 manant a elles: –Quant vós  
Lv 21,14  14 vídua, rebujada ne sutza ne  publicha no la pendrà, sinó infanta de son 
Ex 16,20  al matí, trobàran-ho vèrmens e  pudents; e fo irat contra ells Moysèn. 21  
Ex 24,2  s’hi acostaran, ne lo poble no hy  pug ab ell. 3 E vench Moysèn e recomtà al  
Ex 2,7 a tu una fembra de lles hebrees que  puga nodrir a tu aquest infant. 8 Ella li  
Ex 12,4 si algú serà manor en nombra que no  puga haver anyell, prengua ell son vaý que 
Ex 26,5  ço és, bagues, per ço que hom  puga ajustar la un a l’altra. 6 E feràs L 
Ex 26,17 II tornets, enaxí que una taulla sa  puga ajunyr ab l’altra, e despuys junyr  
Ex 31,4  de fabraguar qual cosa que es  puga fer d’aur o d’argent [*], 5 [*] o  
Ex 36,34  éser fets d’aur, per los quals  puga éser portat ab les bares, les quals  
Lv 12,8  8 E si no sarà son poder que  puga ofarir [*], sien II tortres o II  
Lv 25,36  d’él [*]. Tem lo teu Déu perquè  puga viura lo teu frare [*]. 37 [*] ni  
Ex 24,1  Capítol XXIII 1 E a Moysès dix:  –Puga a nostro Senyor, tu e Aron, Nadab e  
Ex 12,38  38 e companyes e mesclaya gran que  pugà ab ells, ovelles e bous e bèsties  
Ex 19,24  ne lo poble no pàsan lostérmens ne  púgan al Senyor, per ço que per ventura jo 
Ex 25,27  los cercles d’aur [*] per so que  púgan portar la taulla. 28 E les barres  
Ex 34,24  no anvajarà la tua terra, e tu,  pugant, apara’t devant nostre Senyor ton  
Ex 5,11  -na en qualqua loch que vós na  pugats haver, e no us serà aminvat res de  
Lv 25,18  manaments e mos juýs [*], perquè  pugau habitar en la terra sens temença 19  
Ex 26,4 de lles cortines per ço que hom les  puge ajustar ensemps. 5 A cascuna part de  
Ex 28,27  de lla juntura jusana, per ço que  pugen junyr [*] 28 [*] sobre los musclos  
Ex 20,26  aquell, serà ensutzat. 26 »E no  puges per scalons a l’altar meu, per ço  
Ex 34,2  aperallat per lo matí per ço que  puges mantinent en lo munt [*]. Staràs ab  
Ex 19,12 Diràs-los: “Guardats-vos que no  pugets al munt ne us acostets a les sues  
Ex 34,3  sobiranesa del munt. 3 E nangú no  puig ab tu [*], ne ovelles ne bous no  
Ex 24,12  12 Dix nostre Senyor a Moysèn:  –Puja a mi en lo munt e stà aquí, e donaré 
Ex 19,3 devés la ragió del munt. 3 E Moysèn  pujà a nostre Senyor, e Déu apellà Moysèn  
Ex 24,13  e Yosuè, ministre d’aquell, e  pujà Moysèn en lo munt de Déu, 14 e dix  
Ex 24,18  E entrà Moysèn enmig de lla nuu e  pujà en lo munt, e stech aquí XL dies e XL 
Ex 34,4  altres éran, e levà’s da nits, e  pujà en lo munt de Sinayí, axí com li  
Ex 19,13 comensaran sonar la botzina, levors  pújan al munt. 14 Devellà Moysèn del munt  
Ex 19,22 no lexs los sacerdots e aquells que  pújan al Senyor sían santificats per ço  
Ex 19,23 23 Dix Moysèn a Déu: –No porà nangú  pujar al munt de Sinaý, car tu has a ells  
Ex 8,3  tots los flums de granotes, e  pujaran e antreran en la tua casa, e en la 
Ex 8,6  Aron sobre les ayguas de Agipta, e  pujàran les granotes e cobríran tota la  
Ex 10,14  levàran-sa les lagostes 14 e  pujàran sobra la universa terra de Egipte, 
Ex 13,18  és prop de la Mar Roja. E armats  pujàran los fills d’Israell de lla terra  
Ex 15,14 teu sant habitacle. 14 E los pobles  pujàran e són aïrats, los habitadors de  
Ex 16,13 Déu vostro.” 13 E fou fet vespra, e  pujàran gaŀles e cobríran tota la posada  
Ex 17,10  Amalech. E Moysèn e Aron e Hur  pujàran sobre lo cap dell coll. 11 E com  
Ex 24,9 sobra totes aquestes peraulles. 9 E  pujàran Moysès e Aron e Nadab e Abiú e LXX 
Ex 40,30 dejús lo traginat de la covinença e  pujàran a l’altar, axí com manà nostre  
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Ex 19,24  Al qual dix Déu: –Vé e devalla, e  pujaràs tu e Aron. E los sacerdots ne lo  
Ex 32,30  peccàs de gran peccat. Yo  pujaré a nostre Senyor e per vantura veuré 
Ex 33,3 terra fluent de mel e de let. Yo no  pujaré ab tu, car aquest poble és de dura  
Ex 33,5  és de dura servitut. Una veguada  pujaré ab tu e deliré a tu. Ja ara depòs  
Ex 24,15  recomtats-les a ells. 15 E com  pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu del munt, 16 
Ex 16,9 universitat dells fills de Israell:  “Pujats devant lo Senyor, car ell ha oÿt  
Ex 19,18  nostro Senyor sobra ell ab foch, e  pujava lo fum de aquell quax com a fum de  
Lv 24,21  aquella; que ferirà l’hom, serà  punit. 22 »E agual juý sia entre  
Ex 21,18 ll’altra proïsma seu ab pedra o ab  puny, e aquell no serà mort mes caurà en  
Lv 2,2  dels quals la un prengua lo  puny ple de sèmola e oli e molt ensens, e  
Ex 9,8  a Mosyèn e Aron: –Prenets vostras  punys plens de cenra [*], 9 [*] pols sobra 
Ex 25,29  mortés e ses boxos [*] de fin aur  pur. 30 E posaràs sobre ell altar lo pa de 
Ex 25,39  aquests vaxells sien fets d’aur  pur. 40 E guarde fé segons l’exemplar que 
Ex 27,20  de arbras de olivers que sia molt  pur, fet en pique, per ço que de aquell  
Ex 28,36  morrà. 36 »E feràs una launa d’or  pur, en la qual antallaràs la obra del  
Ex 37,1  I colze e mig. E cobrí-la d’aur  pur, de dins e de fora. 2 E féu a aquella  
Ex 37,6  6 E féu una clausta tot antorn, de  pur aur, e havia de lonch II colzes e mig, 
Ex 37,7  d’ample. 7 E féu II xerobins de  pur aur, los quals posà a cascun lats en  
Ex 37,11 colze e mig; 11 e cobrí-la d’aur  pur. E féu a ella orla d’aur pur, tot  
Ex 37,11  aur pur. E féu a ella orla d’aur  pur, tot entorn, 12 en la quall orla havia 
Ex 37,16 culleres, giradores, tot fou de aur  pur [*]. 17 E féu canalobre de aur pur  
Ex 37,17  pur [*]. 17 E féu canalobre de aur  pur [*], de la cana del qual prosaýan poms 
Ex 39,29  Moysèn. 29 E féran una launa de or  pur a obs de lla sagrada †pressa†, e  
Lv 24,2 que apòrtan a tu oli de olives molt  pur e net per cremar en les lànties  
Lv 24,7  7 e poseràs sobra ells perfum molt  pur perquè sia pa en ramenbrament de la  
Lv 24,6  deçà e dellà sobra la taulla molt  pura devant lo Senyor los poseràs, 7 e  
Lv 12,4  sien complits los dies de lla sua  purgació. 5 »E si infanterà fembra, serà  
Lv 12,5  LXVI dies en la sanch de la sua  purgació. 6 »E com seran complits los dies 
Lv 14,7 VII veguades per ço que de dret sia  purgat, e puys lex anar lo perdal viu que  
Lv 12,4  E ella starà en la sanch de la sua  purificació per XXXIII dies, e no toch  
Lv 14,49  li és ratude sanitat. 49 »E en la  purificació de aquella prengua II perdals  
Lv 15,28  sanch, nombrarà VII dies de la sua  purificació, 29 e en lo VIII dia oferà al  
Lv 14,11 sister de oli. 11 E com lo sacerdot  purificarà l’home, steblirà aquell e  
Lv 14,48  casa, aprés que la haurà exelbada,  purificarà aquella pus li és ratude  
Lv 14,52  la casa per VII veguades, 52 e  purificarà aquella axí en la sua sanch del 
Lv 14,4 serà munda, 4 deman aquell que serà  purificat que ofira per si II perdals vius 
Lv 14,8  e lau-se en aygua, e com sarà  purificat pot entrar en la alberguada, [*] 
Lv 14,29  mà sinistra git sobra lo cap del  purificat a pardonar sobra él devant Déu,  
Ex 4,26  de sanch a mi.» 26 E lexà aquell  pus que hach dit «nuvi de sanch a mi», per 
Ex 8,28  [*]; solament que no us ne anets  pus luny, e preguats per mi. 29 E dix  
Ex 36,6 host que ni hom ni fembra no oferís  pus al santuari. E axí fou sasat que no  
Ex 36,6  E axí fou sasat que no ofaríran  pus a lla obra, 7 [*]. 8 E faéran tots los 
Lv 1,4  lo cap de l’holocaust, e serà  pus acceptabla e a ell pus profitabla. 5 E 
Lv 1,4  e serà pus acceptabla e a ell  pus profitabla. 5 E degoleran lo vadell  
Lv 3,1  sia mascle o sia fembra, ofira lo  pus net devant nostre Senyor, 2 e pos la  
Lv 14,48  haurà exelbada, purificarà aquella  pus li és ratude sanitat. 49 »E en la  
Lv 26,10  10 menjareu les coses molt  pus velles de les velles [*], sobravinent  
Ex 6,25  pres per muller de les filles de  Putiell, le quall parí a ell Fineàs. E  
Lv 14,57  colors d’aquelles 57 ab què’s  puxa conèxer que és munda o inmunda.  
Ex 5,8  del trebal ne’ls lexets vagar; e  puxes cridaran dient: “Anem, sacraficem al 
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Lv 4,14  lo menament de nostre Senyor, 14 e  puxes entendrà son peccat, oferrà un vadel 
Lv 5,3  ensutzar sòlan e li serà oblidat e  puxes ho conexerà, digne és de culpa. 4  
Lv 3,9  la sanch entorn de l’altar, 9 e  puxs ofíran la degolladura del  
Ex 2,22  «Peragrí fuy en terra stranya.» E  puys hach-ne un altra, lo qual apellà  
Ex 21,6  e acost-se a la porta [*], e  puys forat-li la orella ab una lena, e  
Ex 29,17 de aquell, [*] sobra l’altar, 17 e  puys desmenbreràs lo moltó de tots sos  
Ex 34,34  devant ell, ell lo hi tornava, e  puys perlava ab los fills d’Israell totes 
Lv 2,14  torraràs aquelles al foch, e  puys los angruneràs axí com a far, e axí  
Lv 3,8  la mà sobra’l [*] sacrifici, e  puys degol-lo devant la tenda dell  
Lv 4,27  que nostre Senyor vet en la lig e  puys que se’n leix 28 e que conegua son  
Lv 5,16  portarà sa restituesca lo dan, e  puys anadesca-hy la V part e liura-hu  
Lv 6,11  aquellas prop de l’altar; 11 e  puys despularà’s aquests draps e vastir- 
Lv 6,28  serà vaxell de coura, sia respat e  puys levat ab aygua. 29 »Tots los mascles  
Lv 14,7  per ço que de dret sia purgat, e  puys lex anar lo perdal viu que se’n vol  
Lv 14,36  de la cosa que en la casa és, e  puys entre lo prevere en la casa per ço  
Ex 18,14  14 Com Jetró, son sogra, viu so  qu·ell havia fet [*], dix: –Qu·és açò  
Ex 18,24 E com Moysèn oý açò, ell féu tot ço  qu·ell li consellà. 25 Mosèn alegí barons 
Ex 18,14  viu so qu·ell havia fet [*], dix:  –Qu·és açò que tu fas al poble? Per què  
Ex 38,1  fust de satim, e havia de cascuna  quadra V colzes, e III d’alt, 2 dell  
Ex 27,1  de lonch e V d’ampla, así que sia  quadrat, e haurà III colzes d’alt. 2 E  
Ex 28,16  e de li tortís. 16 E feràs ell  quadrat en doble, e heurà un palm de larc  
Ex 1,8  en le terra de Egipte rey nou, lo  qual no conexia Josep. 9 Dix a son poble:  
Ex 2,2 muller de aquella matexa casa, 2 la  qual concebé e parí un fill. E veren a ell 
Ex 2,9  apellà la mara de aquell. 9 A la  qual dix la filla de Farahó: –Prin aquest  
Ex 2,22  E puys hach-ne un altra, lo  qual apellà Ètzer dient: «Lo Déu de mon  
Ex 3,7  no podia guardar contra Déu. 7 Al  qual dix lo Senyor: –Yo viu la aflicció  
Ex 4,18  e veuré si encara són vius. Al  qual dix: –Vé en pau. 19 Dix Déu a Moysèn  
Ex 4,27 ancontre de Moysèn en lo desert. Lo  qual li axí a carere en lo munt de Déu e  
Ex 6,3  e en lo meu nom Adonay, lo  qual fiu saber a ells, 4 e fiu pati e  
Ex 6,20  Amram muller Jacobech, sa tia, la  qual infantà a ell Aron e Moysèn e Marian. 
Ex 8,22  en la terra de Gossen, en lo  qual és lo meu poble, car no hy seran les  
Ex 8,31  nostre Senyor e adorà’l, 31 lo  qual féu sagons la peraula de aquel, e  
Ex 10,8 tornàran Moysèn e Aron a Farahó, lo  qual dix: –Anats e secrificats al Déu  
Ex 10,16  padrusca era romàs [*]. 16 Per la  qual cosa, mantinent Farahó apellà Moysèn  
Ex 10,28  avant no veges le mia cara, que en  qual dia ma vendràs devant, morràs. 29 E  
Ex 12,27 “Secrifici pasat és dell Senyor, lo  qual passà sobra les casas dells fills d’ 
Ex 13,3  –Remenbrats-vos aquest dia en lo  qual sots axits de Agipta, de casa de  
Ex 15,7 meus. Tu trametist la tua irra, la  qual devorà ells axí com a palla, 8 e en  
Ex 16,16 menjar. 16 Aquesta és la peraula la  qual manà nostra Senyor: Culla de açò  
Ex 16,32  Mosèn: –Aquesta és la peraula la  qual mana Déu: “Umplits un almut d’ell, e 
Ex 17,1 de Déu, e posàran en Rabidim, en lo  qual loch no havia aygua que bagués lo  
Ex 17,5  e aporta en ta mà la vergua ab la  qual farist lo flum e vé. 6 E yo staré  
Ex 18,3  3 abdós de aquells fills, lo  qual un era apellat Jerson dient [*]:  
Ex 18,7  tua e II fills teus ab ella. 7 Lo  qual axí de casa e sobleguà e besà-lo, e 
Ex 18,15 devant tu del matí al vespre? 15 Al  qual dix Moysèn: –Lo poble ve a mi [*] 16  
Ex 18,19  tu no porias sostanir. 19 Per la  qual cosa, ojes la mia peraula e prin mon  
Ex 18,20  manera del colre, e la via per la  qual dèguan entrar, e lla obra que  
Ex 19,24 al poble e santifica aquell.” 24 Al  qual dix Déu: –Vé e devalla, e pujaràs tu  
Ex 20,12  longuament sobra la terra la  qual nostra Senyor ton Déu dóne a tu. 13  
Ex 21,8  en los vulls de son senyor al  qual serà liurada, jaquesca-la, mas no  
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Ex 21,13  mans, meta’l hom en loch en lo  qual no degua fugir. 14 E si algú agoytarà 
Ex 22,17 deu-li donar la moneda del dot lo  qual ha costumat de pendra les verges. 18  
Ex 23,27  tu, e auciuré tot lo poble al  qual tu entreràs, e tots tos anamichs daré 
Ex 25,21 deu éser cuberta la arqua. 21 En la  qual poseràs lo testament que yo daré a tu 
Ex 26,32  e bella, veyrada, contexta, 32 lo  qual cobriment penjaràs devant IIII  
Ex 26,33  sterà l’arqua del testament, la  qual dapartirà entre la santadat e entre  
Ex 27,1  XXVI 1 »E feràs altar de satim, lo  qual haurà V colzos de lonch e V d’ampla, 
Ex 28,36 »E feràs una launa d’or pur, en la  qual antallaràs la obra del solament sant  
Ex 29,26  26 Pendràs lo pits del moltó, lo  qual és alsat a Aron, e santificaràs  
Ex 29,28  que departist del moltó 28 ab la  qual és santificat Aron e sos fills, e açò 
Ex 31,4  obra 4 per cogitament de fabraguar  qual cosa que es puga fer d’aur o d’  
Ex 32,11  la tua ira contra ton poble, lo  qual has tret de terra de Agipta en gran  
Ex 32,25  per rahó de la gran lageza, per la  qual cosa ell lo costituí nuu entre los  
Ex 32,33  rau-ma de ton libre [*]. 33 Al  qual respòs nostre Senyor: –Qui pacarà a  
Ex 34,10  detriu lo poble aquest enmig del  qual est [*]. 11 »Observa tot ço que vuy  
Ex 36,4  lurs vos e lurs promeses. 4 Per la  qual cosa los mestres, vaent que’lls dons 
Ex 37,17  de aur pur [*], de la cana del  qual prosaýan poms e flors, 18 VI en  
Lv Inc Moysèn, que és apellat Levítich, lo  qual apéllan los jueus Vaycrà. 1,Tit  
Lv 4,29  la mà sobra [*] la sua oferena, la  qual és per peccat, e degol aquella en  
Lv 5,16 V part e liura-hu al saserdot, lo  qual prech per aquell ofirén lo moltó, e  
Lv 5,18  de lla extimació dell paccat. Lo  qual ador per ell, car no sabent ho féu, e 
Lv 6,5  e la V part més al senyor al  qual ha donat lo dan. 6 E per lo seu  
Lv 6,12  sobra la ara de l’altar, lo  qual nodresqua lo sacerdot metén en ell  
Lv 6,20 la oferta de Aron e de sos fills la  qual dèvan ofarir al Senyor en lo dia de  
Lv 6,21  e la meytat per lo vespra. 21 La  qual fregiran en paella ab oli, e ofariran 
Lv 6,28  28 E lo vaxell de lla tera en la  qual la carn d’ell serà cuyta, sia  
Lv 6,30  que’s degoll per peccat de la  qual sa aporta [*] a la tenda del  
Lv 7,15  de lla sanch, 15 la carn del  qual ells menjaran [*], e no romangua d’  
Lv 11,33  33 Tot vaxell de terra en lo  qual alguna cosa de aquells haurà stat  
Lv 13,2  e Aron dient: 2 –Lo home en lo  qual en sa carn o en sa conna serà nada  
Lv 13,3  o a algú de sos fills. 3 Lo  qual com veurà la lebrocia en la conna e  
Lv 13,29  29 »Hom o fembra en lo cap del  qual o en la barba nexerà lebra, vega ell  
Lv 13,50  e sia mostrat al sacerdot. 50 Lo  qual lo tengue per VII dies, 51 e en lo  
Lv 14,34  entrats en terra de Canan, la  qual yo daré a vós en pocesió, e daré  
Lv 14,45  aquella, la casa és inmunde. 45 La  qual mantinent sia destrovida e les sues  
Lv 15,4  és leig. 4 Tota la strada en la  qual ell dormirà, e en la qual él siurà,  
Lv 15,4  en la qual ell dormirà, e en la  qual él siurà, inmunda és. 5 E si algun  
Lv 15,15 e donarà aquells al sacerdot, 15 lo  qual oferrà la un per lo paccat e l’altra 
Lv 15,16  de la sua sament. 16 »E homa del  qual axirà sament de coit, levar-s’ha  
Lv 15,23 al vespra. 23 E tot vexell sobra lo  qual ella siurà, qualquequal lo toch  
Lv 16,32  lo sacerdot que untat serà en lo  qual haurà untada la mà per ço que  
Lv 17,16  aquest orde serà fet nèdeu, 16 lo  qual si no leverà ses vestadures e lo  
Lv 18,3  costuma de la regió de Canan, a la  qual yo dech metre vosaltres, no obrareu,  
Lv 18,9  part de para o de part de mara, la  qual en casa o defora casa és engendrada,  
Lv 18,11  fila de la muller de ton para, la  qual ha engendrada ton para i és ta  
Lv 18,25  quals la terra és ensutzada, de la  qual yo los lurs leigs pecats vesitaré,  
Lv 20,22  la terra no us vomita en la  qual sou intrats e deveu habitar. 23 No  
Lv 20,24  parle: Posaÿu la terra de ells, la  qual donaré a vosaltres en haratat, terra  
Lv 21,10 sacerdot major entra sos frares, lo  qual ab oli sant és untat lo seu cap e les 
Lv 22,4  inmunda sobra cosa morta de la  qual ix sament axí com de participament, 5 
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Lv 22,5  o nanguna cosa inmunda, [*] del  qual és sutza, 6 serà inmunde fins al  
Lv 24,13  què menava lo Senyor. 13 Lo  qual perlà a Moysèn 14 dient: –Trau lo  
Lv 25,2  intrats serets en la terra la  qual yo donaré a vosaltres, fareu los  
Lv 25,20  †sumptuositat† de nengú. 20 La  qual cosa si direu què menjareu en lo VII  
Lv 25,50  del jubileu, e de la moneda per la  qual ere venut sa leverà [*] serà-li  
Lv 26,43  terra de cert me menbraré, 43 la  qual com serà lexada per ells conplaurà a  
Ex 2,22  filla de aquell, per muller, 22 la  quall consabé e infantà fill, lo quall  
Ex 2,22 la quall consabé e infantà fill, lo  quall apellà Garson dient: «Peragrí fuy en 
Ex 4,17  17 E prin aquesta vergue [*] ab la  quall seran fets los senyals. 18 E anà  
Ex 6,4  per perigrinació de aquells, en la  quall foren peregrins e stranys. 5 Yo he  
Ex 6,8 aportaré a vós en la terra sobra la  quall yo levé la mia mà per ço que donàs  
Ex 6,25 muller de les filles de Putiell, le  quall parí a ell Fineàs. E aquests són  
Ex 7,15  lla riba dell flum, e la vergua la  quall tornà colobra portaràs en la tua mà, 
Ex 12,25  25 E com entreràs en la terra la  quall nostro Senyor és donador a vós, axí  
Ex 13,10  nostre Senyor de Agipta. 10 Per la  quall cosa tu guardaràs en aquesta manera  
Ex 15,25  e ell mostrà a ell un fust; lo  quall com l’hach mès en les ayguas, les  
Ex 16,1  d’Iraell en lo desert de Sín, lo  quall és entre Helim e Synaý, en lo XV dia 
Ex 18,2 2 pres Siporà, muller de Moysèn, la  quall ell havia jaquida, 3 abdós de  
Ex 28,32  tota blava, 32 enmig loch de la  quall serà lo cabès, e antorn serà d’ell  
Ex 32,7  car lo teu poble ha peccat, lo  quall adugist de terra de Agipta, 8 e  
Ex 37,12  d’aur pur, tot entorn, 12 en la  quall orla havia corona e cercle d’aur  
Ex 38,2  V colzes, e III d’alt, 2 dell  quall axían corns en cascun angle, e cobrí 
Lv 8,8  e ab aquells adobà l’hosen, en lo  quall era doctrina e veritat. 9 E posà-  
Lv 8,10  aportà a ell untament d’oli ab lo  quall untà lo tabernacle e tot açò que és  
Lv 9,5  a lla porta del tabernacle, en lo  quall loch, com stigués tota la multitut  
Lv 9,9  per lo seu peccat, 9 la sanch dell  quall [*] ell benyà son dit, e toquà’n lo 
Lv 9,18  a ell sos fills la sanch, la  quall escampà sobra l’altar entorn. 19 E  
Lv 21,3 o filla, germà 3 o germana verge la  quall no és a marit ajustada; 4 e ab lo  
Lv 22,3  fills de Israell al Senyor en lo  quall ha inmundícia, perirà devant lo  
Lv 23,10  »Com serets entrats en la terra la  quall jo us donaré e haureu saguades les  
Lv 23,11  vostres messes al sacerdot, 11 lo  quall alçarà la guarba devant lo Senyor  
Lv 26,39  batalívoll vos consumerà. 39 La  quall cosa si de aquests nenguns no  
Ex 1,15  Egipte a II juÿes medrines –de les  qualls la una havia nom Siphorà, e l’  
Ex 3,9 e encara la eflicció de aquells los  qualls per los agepcians són aflegits. 10  
Ex 4,28  les peraules del Senyor per les  qualls tramatia a ells, e lurs senyals que 
Ex 6,5  dells fills d’Iraell, los  qualls los agepcians opréman, e són stat  
Ex 16,8  oÿdes vostres mermuracions, en los  qualls marmuraments marmurats contra ell,  
Ex 18,22 de Les e prínceps de deenes, 22 los  qualls jútjan lo poble tostemps, e les  
Ex 20,11  portes, 11 car VI dies són en los  qualls Déu féu lo cel e la terra e la mar  
Ex 24,7  e legí’ll devant lo pobla, los  qualls diguéran: –Tot so que ha perlat  
Ex 27,6 a l’altar de fust de setim II, les  qualls cobriràs de launes d’aram, 7 e  
Ex 36,16  de una matexa masura. 16 De les  qualls ell juny sinch a una part e VI a  
Ex 37,5  los quals cobrí d’aur, 5 les  qualls posà per los anells que éran en los 
Ex 38,5  féu desota IIII anells [*] per los  qualls pesasen per les perxes a portar l’ 
Ex 38,6 les perxes a portar l’eltar, 6 les  qualls féu de fust de satim e cobrí-les  
Lv 12,8  o II polls de coloms, un dells  qualls a fer holocaust, l’altra per  
Lv 16,4  aquestes són santes vestadures les  qualls deven éser levades com seran  
Lv 16,9  a «trametrà» a Zezell; 9 e les  qualls sorts axiran a Déu, e oferrà Aron  
Lv 17,5  dells fills d’Israell, los  qualls auciuran en lo camp per ço que sia  
Lv 18,24  totes les gents universalment, les  qualls yo gitaré devant vostra presència,  



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

609 
 

Lv 20,23  en les costumes de les necions les  qualls yo deig foragitar devant vosaltres, 
Lv 23,2  són les festes dell Senyor les  qualls apellareu santes: 3 »Per VI dies  
Lv 23,4  són [*] les festes [*] santas les  qualls fer deveu en son temps. 5 »Lo  
Lv 23,37  són les festes del Senyor les  qualls apallareu molt grans e molt santes. 
Lv 24,6 en cadescú haurà II dellmes, 6 dels  qualls de VI en VI deçà e dellà sobra la  
Lv 25,55  són tots los fills d’Israell, los  qualls he trets de la terra de Agipta.  
Ex 5,11  palla. 11 Anats e cullits-na en  qualqua loch que vós na pugats haver, e no 
Ex 21,30  donada per la ànima de aquell, o  qualqua cosa que sia presa. 31 E si fill o 
Lv 2,13 l’altar en odor de suavitat. 13 »E  qualqua cosa aportaràs per sicrificar,  
Lv 4,27 pobla de lla terra, ço és, que fasa  qualqua cosa que nostre Senyor vet en la  
Lv 11,32  o vestiment o pels o cilici o en  qualqua cosa que’s fa obra, sa tengua en  
Lv 7,18  a l’ofirent, que mejorment  qualquaqual ànima que aytal cabrit  
Lv 11,23  brugos sagons son genus [*]. 23 E  qualquaqual de les voletaries que solament 
Lv 16,28  la carn e los fems ensemps. 28 E  qualquaqual cremerà açò, leverà sa  
Lv 17,3 és la peraule que manà Déu dient: 3  »Qualquaqual home dells fills de Israell  
Ex 13,12  nats en les tues ovelles, en  qualquequal hauràs mascle consegreràs al  
Ex 35,10 adornar lo hossen e l’ephot. 10 »E  qualquequal que sia savi, vengua e faça ço 
Lv 2,10  de suavitat a nostre Senyor. 10 E  qualquequal cosa romendrà de allò, serà de 
Lv 6,27  l’antrament del tabernacle. 27 »E  qualquequal tocarà les carns de aquell  
Lv 11,4  ungla e que remuch menjarets. 4 E  qualquequal ramugarà e haurà ungla, mas no 
Lv 11,21  peus serà abominabla a vós. 21 E  qualquequal anirà sobra IIII peus [*]  
Lv 13,44  que és nada en la calvva. 44 »E  qualquequal home serà toquat de lebra e  
Lv 14,46  la posada en loch inmunde. 46 »E  qualquequal intrerà en la casa dementra és 
Lv 15,23  vexell sobra lo qual ella siurà,  qualquequal lo toch levarà les sues  
Ex 1,22  Manà Farahó a tot lo poble dient:  –Qualquequal mascle nexerà, sia gitat en  
Ex 2,16  de Median havia VII filles, les  quals vanguéran al pou per poar aygua e  
Ex 6,9  aquestes als fills de Israell, los  quals no ohíran ell per rahó del treball  
Ex 6,26  26 Aquest és Aron e Moysèn, als  quals manà Déu que traguésan lurs fills d’ 
Ex 12,39  e féran-na pans alisos, los  quals cogéran sots sendra, car no’s poch  
Ex 12,41  en Agipte fon CCCCXXX anys; 41 los  quals com fóran complits, en aquell matex  
Ex 13,5  e dels eveus e dels jebuseus, los  quals jurà a vostres paras que’lls  
Ex 15,11  en les ayguas grans. 11 Senyor,  ¿quals dels forts és semblant a tu en  
Ex 18,21  poderosos e temens Déu, en los  quals sia veritat, que hajan en oy  
Ex 23,23 a cananeu e a’veu e a jebuseu, als  quals yo contrestaré. 24 No adoreràs los  
Ex 25,12  12 e quatre sercles d’or, los  quals posaràs sobra IIII angles de la  
Ex 26,8  XII cortines, 8 la una de les  quals haurà XXX colzos de lonch e IIII de  
Ex 26,18  e despuys junyr totes, 18 les  quals deven éser vint en lo lats del  
Ex 26,19  XL colonnes de argent, de lles  quals metràs II desots cascuna taulla e en 
Ex 26,29  e lurs anels feràs d’or, per los  quals les baras contènguan les taules, les 
Ex 26,29  baras contènguan les taules, les  quals sían cubertes de lata d’or. 30 E  
Ex 26,32  IIII colones de fust de satim, les  quals seran cubertes de aur, e hauran los  
Ex 28,3  a [*] los savis de cor, los  quals yo he complits de sparit de saviesa, 
Ex 28,3  que fàçan vestadures a Aró, en les  quals santificats aministren a mi. 4  
Ex 32,13  e de Jacob, tos servidors, los  quals jurest per tu matex dient: “Yo  
Ex 32,24  què li ha esdevengut.” 24 Alls  quals yo diguí: “Aportau or.” E adugéran- 
Ex 32,27  ell tots los fills de Leví, 27 als  quals dix: –Açò diu lo Senyor Déu d’  
Ex 33,12  aquest poble, e no’m fas a saber  quals anviaràs ab mi. E tu digist los me  
Ex 34,1  sobre les taules les peraules les  quals éran scrites en les taulles que  
Ex 34,32  tots los fills d’Israell, alls  quals manà tot ço que havia oÿt de Déu en  
Ex 36,1  Holiab e tots los hòmens savis als  quals Déus donà saviesa e entamiment que  



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

610 
 

Ex 36,2  a tots los hòmens ensemps als  quals Déu havia donada saviesa, e encara  
Ex 36,23  taules del tabernacla. 23 En les  quals n’havia XX de plaga de migjorn  
Ex 36,34  deven éser fets d’aur, per los  quals puga éser portat ab les bares, les  
Ex 36,34  puga éser portat ab les bares, les  quals atrasí deven éser cubertes de launa  
Ex 37,4 4 E féu bares de fust de satim, los  quals cobrí d’aur, 5 les qualls posà per  
Ex 37,7 7 E féu II xerobins de pur aur, los  quals posà a cascun lats en la clausta: 8  
Ex 38,22  fill de Aron, sacerdot, 22 les  quals Beseleell, fill de Urí, nét de Hur,  
Ex 38,26  emperò C quintars d’argent, dels  quals fóran fetes les colones del santuari 
Ex 38,28  fets los caps de les colones, los  quals foren vestits de argent. 29 E foren  
Ex 38,30  quintars de aram, 30 dels  quals fóran fets los fonaments de la  
Ex 39,1  brodats a obs de la santadat, dels  quals faéran vastaduras a Aron, les quals  
Ex 39,1 quals faéran vastaduras a Aron, les  quals portàs com adminestrarà en lo  
Lv 2,2  als fills de Aron, sacerdots, dels  quals la un prengua lo puny ple de sèmola  
Lv 2,16  de nostre Senyor és; 16 de les  quals coses de la una partida ferà perfum  
Lv 6,3 de totes ferà contra aquell, en les  quals coses solen peccar los hòmens, 4  
Lv 7,14  agual mesclament, 13 [*] 14 dels  quals oferràs un per premícies a nostre  
Lv 7,38 per sacrificis peceficables, 38 les  quals mès nostro Senyor a Moysès en lo  
Lv 8,27 ab la cama dreta e a sos fills. Los  quals com ho haguésan alçat devant Déu, 28 
Lv 8,31  pans de consegració menjats, los  quals són posats en lo canastell, axí com  
Lv 14,4  ofira per si II perdals vius los  quals són leguts de menjar, e fust de  
Lv 15,30  tabernacle dell testimoni, 30 dels  quals la un oferrà per peccat e l’altra  
Lv 16,27  seran degolats per lo peccat, dels  quals és aportada la sanch en lo santuari, 
Lv 17,7  de totes les coses [*] ab les  quals són fornicades. Açò serà fur  
Lv 17,13 cassa de bèstia o de voletaria dels  quals vos és legut da menjar, scamp la  
Lv 18,24  ab totes aquestes coses en les  quals són ensutzades totes les gents  
Lv 18,25  devant vostra presència, 25 dels  quals la terra és ensutzada, de la qual yo 
Lv 20,27  fóseu meus. 27 »Hom o dona en los  quals ha sparit de divinació, de mort  
Lv 25,19  a vosaltres los seus fruyts, dels  quals menjeu fins a sadolament, tament  
Lv 26,40  malvestats e de sos mals, ab los  quals sa són capgirats e lunyats de mi e  
Lv 26,45 són los menaments e juýs e leys les  quals donà lo Senyor entre si e los fills  
Ex 30,38 no feçats en vostres usos [*], 38 e  qualsavulla homa que ferà semblant odor  
Lv 17,10  serà tallat de son poble. 10 »Home  qualsavulla de lla casa d’Israell, privat 
Lv 25,48  aprés de la venda sa pot raembra;  qualsavulla de sos frares lo reembrà, 49 e 
Lv 4,2  Senyor ha manat que no fàsan farà  qualsevolrà: 3 »E [*] lo prevera que és  
Ex 1,10  e és molt fort. 10 Vanits e sapiam  quant muntiplicarà, e opremam-los per ço 
Ex 1,12  Farahó: Phiroen, Remercès. 12 E en  quant més los opromien, eytant més  
Ex 5,5  –Molts. E ell dix: –Donchs, vejats  quant saria ells si’ls donàvets repòs de  
Ex 9,19 que és en lo camp, [*] car tot ço e  quant serà trobat al camp defora que no  
Ex 10,3 Senyor, [*] dells habreus: “Entrò a  quant no vols éser sotmès a mi? Per què no 
Ex 16,28  28 Dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a  quant no volran guardar lo meu manament ne 
Ex 30,6  la clausta que reta testimoni  quant parlaré ab tu. 7 »E Aron perfumerà  
Ex 30,7  odor suau, perfumerà per lo matí;  quant pendrà les lantes encendrà aquell, 8 
Ex 30,12  Senyor, e no serà plagua en ells  quant comptats seran. 13 Açò darà cascú  
Lv 19,6  aquella, e l’altra dia, e tot  quant serà restat en lo terç dia ho  
Lv 23,39 Senyor. 39 »Del XV dia del mes VII,  quant ajustareu los fruyts de la terra,  
Lv 26,34 en tots los dies de la sua soledat,  quant sereu 35 en la terra dels hosts;  
Lv 26,35  ha reposat en los vostres disaptes  quant habitàveu en aquella. 36 »E los que  
Lv 26,45 -m’he de la mia amistança primera  quant los traguí de lla terra de Agipta en 
Ex 1,16  l’altra, Puà–, 16 manant a elles:  –Quant vós levarets infants a les juÿes en 
Ex 9,29  no romanguats. 29 E dix Moysèn:  –Quant yo seré axit de lla ciutat,  
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Ex 30,12  nostre Senyor a Moysèn dient: 12  –Quant levaràs la suma dells fills d’  
Lv 19,23  [*] e remetrà-li son peccat. 23  »Quant sereu intrats en la terra e haureu  
Lv 25,2  fills de Israell e diràs a ells:  »Quant intrats serets en la terra la qual  
Ex 5,5  és lo poble de la terra. Vejats  quanta companya esvaex a ell! E diguéran a 
Ex 11,7  un ca [*], per ço que sàpian [*]  quants miracles depertí nostro Senyor  
Ex 4,19  ’n a Agipta, car tots aquells que  quarían la tua ànima són morts. 20 E pres  
Ex 39,13  àchates e ametistes; 13 en lo  quart, crisòlits e onicles e beriŀles; e  
Lv 19,24  no menjareu d’aquells. 24 En lo  quart any tots los fruyts seran  
Ex 20,5  en los fills en la terça e en la  quarta generació de aquells qui han en oy  
Ex 34,7  sobre fills de fills en la terça e  quarta generació. 8 E cuytà’s Moysèn, e  
Lv 23,13 e olor molt suau; presentarà vi, la  quarta part de un [*]. 14 »Pa ni farina no 
Ex 16,21  cascun d’ells per lo matí sengles  quarts, aytant com na havían master a lur  
Ex 28,34  d’aur, e en l’altra tira haja  quasquavells d’aur e megranes atrasí. 35  
Ex 25,12  un sercle d’aur tot antorn, 12 e  quatre sercles d’or, los quals posaràs  
Ex 13,9  mi com tragué de Agipta.” 9 E serà  quax senyal en la tua mà e quax  
Ex 13,9 9 E serà quax senyal en la tua mà e  quax remenbrança devant tots vulls, per ço 
Ex 13,16  primers de mos fills [*].” 16 Serà  quax senyal [*] de remenbrament entre tos  
Ex 16,14  en lo desert una cosa manuda  quax radona, samblant a soliandra, sobra  
Ex 16,31 de solandra, blanch, e la sua sabor  quax semblant de crespells ab mel. 32 Dix 
Ex 19,18  ab foch, e pujava lo fum de aquell  quax com a fum de fornal. [*] 19 [*] E  
Ex 24,10 de Israell, e sots lo peu d’aquell  quax obres de pedres de safir o quax cel  
Ex 24,10  quax obres de pedres de safir o  quax cel com és serè. 11 E no mès sa mà  
Ex 24,17  de la glòria de nostro Senyor  quax foch cremant en la sobirana part del  
Ex 32,28  de Moysès, e ocíran en aquell dia  quax XXIII milia hòmens. 29 E dix Moysèn:  
Ex 36,36  cuberts d’aur, e los fonaments  †quax a manera de pilars feren d’aram†.  
Lv 15,25  mas aprés lo temps, serà no nèdea  quax axí com en lo temps de les mèstrues;  
Lv 17,4 per oferta a Déu, digna és de sanch  quax com qui scampa sanch, e axí perirà d’ 
Ex Inc  Inc E comença lo libre de Èxodus,  que és lo sagon libre de la Bíblia. 1,Tit  
Ex 1,5  Aser. 5 E foren totes les ànimes  que hy entràran de la cuxa de Jacob LXXV.  
Ex 1,9  Josep. 9 Dix a son poble: –Veus  que lo poble d’Israell és ab nós, e és  
Ex 1,10  e opremam-los per ço  que per ventura no muntiplicàsan masa, e  
Ex 1,10  ventura no muntiplicàsan masa, e  que escomoguésan contra nós e·ns fésan  
Ex 1,10  contra nós e·ns fésan gera, e  que se anadísan ab nostros anamichs, e  
Ex 1,10  se anadísan ab nostros anamichs, e  que·ns gitàsan de lla terra e que hy  
Ex 1,10  e que·ns gitàsan de lla terra e  que hy antràsan ells. 11 E matéran sobra  
Ex 1,11  majorals sobre aquesta obra per so  que aflegísan ells. Adonchs adificàran  
Ex 1,18  -se vanir e dix: –Per què és açò  que no volets fer ço que jo us he manat?  
Ex 1,18  què és açò que no volets fer ço  que jo us he manat? Car vós reservats lurs 
Ex 1,19  saben fer axí bé com nós, e abans  que nós venguam ja han fet elles. 20 E féu 
Ex 2,5  què·s saria fet d’ell. 5 E veus  que devellà la filla de Farahó per ço  
Ex 2,5  devellà la filla de Farahó per ço  que·s levàs en lo flum, e les sues mecipes 
Ex 2,6  6 e com la obrísan véran l’infant  que plorava. Hach-ne piatat. Dix: –Dels  
Ex 2,7  a tu una fembra de lles hebrees  que puga nodrir a tu aquest infant. 8 Ella 
Ex 2,11  tret.» 11 En aquells dies, aprés  que fon crescut Moysèn, axí a sos frares e 
Ex 2,11  aflicció. E havia un home agepcià  que batia un de sos frares, que era  
Ex 2,11 agepcià que batia un de sos frares,  que era hebreu, 12 e guardà deçà e dellà,  
Ex 2,12  12 e guardà deçà e dellà, e viu  que no hy havia null hom, [*] aucís lo  
Ex 2,20 què’ll lexàs? Apallats-lo per ço  que manuch lo pa ab nós. 21 E apallàran- 
Ex 2,21  21 E apallàran-lo. E jurà Moysès  que staria ab ell. E pres Siporà, filla de 
Ex 2,23  de Israell per rahó del treball  que havían en la obra, e cridàran. E lur  
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Ex 2,24  e remenbrà’s de lla covinensa  que féu ab Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 
Ex 3,2  enmig de una romeguera, e aparia  que’ll romaguer cremàs, e no cremava. 3 E 
Ex 3,5  ’t lo calsament de tos peus,  que lo loch en què stàs terra santa és. 6  
Ex 3,8  lur dollor. Són devellat per rahó  que’lls desliura de les mans de Farahó e  
Ex 3,11  11 E dix Moysès [*]: –Qui són yo,  que vaja a Farahó e que git los fills de  
Ex 3,11  –Qui són yo, que vaja a Farahó e  que git los fills de Israell de Agipta? 12 
Ex 3,12  –Yo seré ab tu, e açò serà senyal  que yo’t tramet: com trauràs lo poble meu 
Ex 3,13  13 Dix Moysèn al Senyor: –Vet  que yo vaig als fills de Israell e diré a  
Ex 3,16 vesita a vós, e viu totes les coses  que són sdevengudes a vós en Agipta, 17 e  
Ex 3,17  a vós en Agipta, 17 e dix  que aportaré vós de la aflecció de Agipta  
Ex 3,18  de III dies per lo desert per ço  que sacreficem lo Senyor, Déu nostro.” 19  
Ex 3,19  Senyor, Déu nostro.” 19 Mes yo sé  que no lexarà a vós lo rey de Agipta per  
Ex 3,19  a vós lo rey de Agipta per ço  que us ne anets sinó per mà podarosa. 20 E 
Ex 4,2  2 Dix Déu a ell: –Què’s axò  que tens en la mà tua? E ell respòs:  
Ex 4,5  tornà verge. 5 –Açò és fet per ço  que crèguan que aparech Déu de tos paras,  
Ex 4,5  5 –Açò és fet per ço que crèguan  que aparech Déu de tos paras, Abram, Ysach 
Ex 4,10  Moysèn: –Prech-te, mon Senyor,  que no m’hi trametas, car yo no són bel  
Ex 4,10 aquests III dies yo no antandria so  que tu has perlat. E he enpatxada la  
Ex 4,13 13 Aquell dix: –Prech-te, Senyor,  que hy trametas altri. 14 E nostre Senyor  
Ex 4,14  –Aron, ton frare [*], conech yo  que és bell perler. Aquest axirà a  
Ex 4,16  boqua, e tu seràs en aqueles coses  que pertànyan a Déu. 17 E prin aquesta  
Ex 4,19 -te’n a Agipta, car tots aquells  que quarían la tua ànima són morts. 20 E  
Ex 4,21  en Agipta, veges tots los senyals  que t’he mostrats e que he posats en la  
Ex 4,21  los senyals que t’he mostrats e  que he posats en la tua mà, e feràs  
Ex 4,21  E yo andurairé lo seu cor per ço  que no lex lo meu poble. 22 E diràs açò a  
Ex 4,26  sanch a mi.» 26 E lexà aquell pus  que hach dit «nuvi de sanch a mi», per  
Ex 4,28  tramatia a ells, e lurs senyals  que manave fer. 29 E venguéran abdossos e  
Ex 4,30 E dix-los Aron totes les peraules  que Déu los havia perllades a Moysès e féu 
Ex 4,31  31 E crech lo poble, e conaguéran  que nostra Senyor los havia vesitats, als  
Ex 4,31  vesitats, als fills d’Iraell e  que havia guardada la lur aflicció, e  
Ex 5,1  “Lexa anar lo meu poble per so  que sacrifícan mi en lo desert.” 2 E  
Ex 5,2  aquell respòs: –Qui és ton Senyor,  que yo oja la sue veu e que yo lex lo  
Ex 5,2 ton Senyor, que yo oja la sue veu e  que yo lex lo poble? No conech nostre  
Ex 5,3  rey de Israell apellà nós per ço  que anem la via de III dies per lo desert  
Ex 5,3  la via de III dies per lo desert e  que sacrificham al nostre Déu e Senyor, e  
Ex 5,3  al nostre Déu e Senyor, e  que per venture no sdevengua a nós en  
Ex 5,7  -les, axí com debans fèyets; mas  que ells vàjan colir lo restoll en les  
Ex 5,10  al poble: –Axí ha dit Farahó:  que no do a vós palla. 11 Anats e cullits  
Ex 5,11  e cullits-na en qualqua loch  que vós na pugats haver, e no us serà  
Ex 5,12  per tota la terra de Agipta per ço  que colísan la palla del restol. 13 E lurs 
Ex 5,20  20 E coraguéran a Moysès e Aron,  que stàvan encontra lo aximent de Faraó,  
Ex 5,21  –Veja nostro Senyor e jutja so  que vosaltras fets per vostra ordonament  
Ex 5,23  què has tramès a mi? 23 Car per ço  que yo són entrat a Farahó per ço que  
Ex 5,23  que yo són entrat a Farahó per ço  que perlàs en lo teu nom, has opromut lo  
Ex 6,3 a Moysèn dient: –Yo só lo Senyor, 3  que aparaguí a Abram e a Ysach e a Jacob  
Ex 6,4 4 e fiu pati e’ncara fermí ab ells  que daria a ells la terra de Cananan per  
Ex 6,6  fills d’Iraell: “Yo són lo Senyor  que treuré vós [*] de lla servitut d’ell, 
Ex 6,7  e seré vostra Senyor, e sebrets bé  que yo són Senyor vostra e Déu vostra, que 
Ex 6,7  yo són Senyor vostra e Déu vostra,  que desliuré a vós del senyorejament dells 
Ex 6,8  la quall yo levé la mia mà per ço  que donàs ella a Abram e Ysach e Jacob, e  
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Ex 6,11  11 –Entre e parla a Farahó [*]  que yaquesca axir los fills de Israell de  
Ex 6,12  Moysès devant nostre Senyor: –Vet  que los fills d’Israell no’m volen oyr;  
Ex 6,13  e a Farahó, rey de Agipta, per ço  que trasquésan los fills d’Isrell de  
Ex 6,26  Aron e Moysèn, als quals manà Déu  que traguésan lurs fills d’Israell de lla 
Ex 6,28  és Moysès e Aron 28 en lo dia  que perllà a ells nostre Senyor en terra  
Ex 6,29  rey de Agipta, totes les coses  que yo parle a tu. 30 E dix Moysèn devant  
Ex 7,1  7,Tit 1 Dix Déu a Moysès: –Vet  que yo t’he ordenat senyor sobre Farahó,  
Ex 7,2  2 Tu parlaràs totes les peraules  que yo man a tu, e Aron ton frare parlarà  
Ex 7,2  e Aron ton frare parlarà a Faraó  que jaquesca axir los fills de Israell de  
Ex 7,5  de Agipta ab grans juÿns, 5 per ço  que sàpian los agepcians que yo són  
Ex 7,5  5 per ço que sàpian los agepcians  que yo són Senyor, que estendré la mia mà  
Ex 7,5  los agepcians que yo són Senyor,  que estendré la mia mà sobra Agipta e  
Ex 7,14  Moysèn: –Greu és lo cor de Farahó,  que no vol lexar lo poble. 15 Vé a ell al  
Ex 7,16  Lexa anar lo meu poble per ço  que sacrifich en lo desert; e entrò ara no 
Ex 7,17  diu nostre Senyor: En açò antenas  que yo són Senyor. Vet que yo fir ab la  
Ex 7,17  açò antenas que yo són Senyor. Vet  que yo fir ab la mia verge que és en la  
Ex 7,17  Vet que yo fir ab la mia verge  que és en la mia mà les aygües del flum:  
Ex 7,18  torneran en sanch, 18 e los peys  que són en lo flum moran; seran  
Ex 7,19  los lochs de lles aygües, per ço  que tórnan en sanch e que sia crúor en  
Ex 7,19  per ço que tórnan en sanch e  que sia crúor en tota la terra de Agipta,  
Ex 7,21  21 e fóran morts tots los peys  que éran en lo flum, e podrí lo riu, e no  
Ex 7,24  entorn del flum per trobar aygua  que poguésan beura, car no podían beura de 
Ex 7,25  flum. 25 E fóran complits VII dies  que nostre Senyor ferí lo flum. 8,Tit  
Ex 8,2  a mi. 2 E si no’l vols lexar, vet  que yo’t percudiré tots los térmens ab  
Ex 8,8  e Aron e dix: –Preguats lo Senyor  que tolgue les granotes de mi e mon poble, 
Ex 8,8  yo lexaré anar lo seu poble per so  que sacrifich al Senyor, lur Déu. 9 E dix  
Ex 8,9  E dix Moysèn [*]: –Tu preguas a mi  que trague les granotes? Elles romendran  
Ex 8,10  fins demà. 10 Ell respòs: –Fes ço  que’t plàcia. Dix ell: –Yo faré axí com  
Ex 8,10 faré axí com la tua peraula, per ço  que sàpias que nangú no és axí com lo  
Ex 8,10  la tua peraula, per ço que sàpias  que nangú no és axí com lo Senyor, Déu  
Ex 8,15  la terra compodrí. 15 E viu Farahó  que dat li era rapòs; fou agreujat en son  
Ex 8,21  21 car si no’l lexes anar, vet  que yo tramatré a tu [*] e ton poble e en  
Ex 8,22 car no hy seran les mosques, per ço  que tu conegues que yo són Senyor enmig de 
Ex 8,22 les mosques, per ço que tu conegues  que yo són Senyor enmig de lla terra, 23 e 
Ex 8,28 E dix Farahó: –Jo lexaré vós per ço  que secreficeu al Senyor Déu vostro [*];  
Ex 8,28  al Senyor Déu vostro [*]; solament  que no us ne anets pus luny, e preguats  
Ex 8,29  devant tu, e adoraré nostre Senyor  que tolgue les mosques a Farahó e a sos  
Ex 8,29  a son poble demà; emperò guarda’t  que d’aquí avant no falesques que no leys 
Ex 8,29  ’t que d’aquí avant no falesques  que no leys anar lo poble per sacrificar a 
Ex 8,31  a sos servidors e a son poble, axí  que no’n fo vista una. 32 E fou anduraït  
Ex 8,32  fou anduraït lo cor de Farahó, axí  que en aquesta veguada no lexà anar lo  
Ex 9,1  Lexa anar lo peu poble per ço  que sacrifich a mi; 2 car si encara los  
Ex 9,3  2 car si encara los tendràs, 3 vet  que lla mia mà serà sobra los teus camps,  
Ex 9,4  pocesions [*] dels agepcians, axí  que no perí res de alò que pertanya als  
Ex 9,4  axí que no perí res de alò  que pertanya als fills de Israell. 5 E  
Ex 9,6  la cosa aquesta en l’altra dia,  que foren morts tots los animals dels  
Ex 9,7  si era mort nangú del bastiar  que posaÿan los fills de Israell. Diguéran 
Ex 9,7 los fills de Israell. Diguéran-li  que no. Agreujà’s lo cor de Farahó e no  
Ex 9,11  Moysèn per rahó de lla verola  que en ells era [*]. 12 E Déu anduraý lo  
Ex 9,14  sobra lo teu cor [*], per ço  que sàpias que no és nangú semblant a mi  
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Ex 9,14  lo teu cor [*], per ço que sàpias  que no és nangú semblant a mi [*]. 15 [*]  
Ex 9,16  E per amor de açò yo t’he posat,  que mostre a tu ma fortalesa e que sia  
Ex 9,16  que mostre a tu ma fortalesa e  que sia recomptat lo meu nom en tota la  
Ex 9,18  retens lo meu poble [*]? 18 Vet  que jo faré [*] en aquesta hora ploura  
Ex 9,18  hora ploura pedruscada major e més  que no fou negun temps en Agipta, despuys  
Ex 9,18  fou negun temps en Agipta, despuys  que fo fundada la terra entrò en aquest  
Ex 9,19  ajusta ara ton bastiar e tot ço  que és en lo camp, [*] car tot ço e quant  
Ex 9,19  e quant serà trobat al camp defora  que no sarà ajustat, serà mort per lo  
Ex 9,22  la tua mà devers lo cel per ço  que sia padruscha en tota la universa  
Ex 9,24  de Agipta, 24 [*] e fo en cantitat  que anch nangun temps no fonch tanta [*].  
Ex 9,25  no fonch tanta [*]. 25 [*] tot ço  que trobà en los camps, de l’home entrò a 
Ex 9,28  malvats. 28 Pregats nostre Senyor  que cessa los trons a lla pedra, per ço  
Ex 9,28 cessa los trons a lla pedra, per ço  que lex anar vós e que en nanguna manera  
Ex 9,28  pedra, per ço que lex anar vós e  que en nanguna manera de aquí avant no  
Ex 9,29  los trons e la padrusca, per ço  que sàpias que del Senyor és la terra. 30  
Ex 9,29  e la padrusca, per ço que sàpias  que del Senyor és la terra. 30 Mas yo  
Ex 9,30  és la terra. 30 Mas yo conech  que tu ne tos serfs no tembreu encara  
Ex 9,33  los trons e la pedruscha, axí  que no caygué pluja sobra la terra. 34 E  
Ex 9,34  sobra la terra. 34 E viu Farahó  que lla pluja era cessada e la padruscha e 
Ex 10,1  lo seu cor e de sos serfs per ço  que yo faça aquests senyals en ell, 2 e  
Ex 10,2 yo faça aquests senyals en ell, 2 e  que tu ho comtes en les orelles dels fills 
Ex 10,2  Israell. E de totes aquelles coses  que són antravengudes en Agipte, los meus  
Ex 10,2  en Agipte, los meus senyals  que yo he fets en ells, sapiats que yo són 
Ex 10,2  que yo he fets en ells, sapiats  que yo són lo Senyor Déu vostro. 3  
Ex 10,4  a mi? 4 E si no ho vols fer, vet  que yo aduré [*] de terra lengostes en la  
Ex 10,5  lengostes en la tua casa 5 enaxí  que cobriran tota la terra, axí que res de 
Ex 10,5  que cobriran tota la terra, axí  que res de ella no aparà, e menjaran tot  
Ex 10,5 de ella no aparà, e menjaran tot ço  que és [*] a la padruscada, e reuran tots  
Ex 10,5  e reuran tots los arbres  que’s fan en los camps, 6 e ompliran les  
Ex 10,7  açò? Lexem anar los hòmens per ço  que sacrifícan al Senyor lur Déu. ¿No veus 
Ex 10,7  al Senyor lur Déu. ¿No veus  que Agipta és consumada? 8 E tornàran  
Ex 10,12  terra de Agipta, als lagosts [*],  que ménjan tota la herba que romàs a la  
Ex 10,12  [*], que ménjan tota la herba  que romàs a la padrusca. 13 Astès le sua  
Ex 10,15  los poms dels arbres, e tot ço [*]  que a la padrusca era romàs [*]. 16 Per la 
Ex 10,17  –Yo he peccat [*]. 17 Prech-vos  que’m perdonets aquest peccat aquesta  
Ex 10,17  e preguats nostre Senyor vostre  que leu de mi aquesta mort. 18 Exí Moysèn  
Ex 10,19  Farahó e preguà nostre Senyor, 19  que féu bufar de mantinent lo vent de  
Ex 10,19  e gità totes en la Mar Roiga, axí  que no’n romàs una en totes les fins de  
Ex 10,21 tota la terra de Agipta, tant fosch  que a palpar hauran. 22 E stès Moysès la  
Ex 10,23  de Agipta per III dies, 23 enaxí  que nangú no hy vaÿa son frare ne’s podia 
Ex 10,25  en nostres sacrificis holocausts  que ofiram al Senyor Déu nostro? 26 E tot  
Ex 10,26  bastiar se n’irà ab nós, axí  que no hy romandrà d’ells una ungla, ni  
Ex 10,28 d’aquí avant no veges le mia cara,  que en qual dia ma vendràs devant, morràs. 
Ex 10,29  –Axí serà fet com has perlat,  que d’equí avant no veuré la tua cara.  
Ex 11,2  axir. 2 Digues ara a tot lo poble  que parla cascú ab son amich, e les  
Ex 11,2  e les fembres ab lurs vaÿnes,  que’lls préstan aÿnes d’aur e d’argent, 
Ex 11,5  entrò al primer nat de la serventa  que és detràs la molla, e tots los primers 
Ex 11,6  la universa terra de Agipta, tal  que no fo debans ne serà aprés; 7 e de  
Ex 11,7 d’Iraell no morà un ca [*], per ço  que sàpian [*] quants miracles depertí  
Ex 11,8  -me dient: “Ix tu e tot lo poble  que és sotmès a mi. E aprés açò exirem.” 9 
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Ex 11,9  no us oyrà, per molts de senyals  que fàsan en la terra de Egipte. 10 Moysèn 
Ex 11,10  Senyor anduraý lo cor de Farahó,  que no lexà axir lo poble d’Israell de  
Ex 12,4  4 E si algú serà manor en nombra  que no puga haver anyell, prengua ell son  
Ex 12,4  haver anyell, prengua ell son vaý  que és prop de la sua casa, segons los  
Ex 12,4  segons los nombres de lles ànimes  que sían sufacients a manjar l’anyell. 5  
Ex 12,9  agrestes. 9 No menjarets d’él  que sia cru ne cuyt en aygua, mas solament 
Ex 12,13  a vós en senyal sobra les cases  que vós sots aquí, e vauré la sanch e  
Ex 12,15  ànima serà perida de Israell  que menjarà levat, del primer dia entrò al 
Ex 12,19 trobat en les vostres casas. Aquell  que menjarà cosa levada, parirà la ànima  
Ex 12,29 Aron. 29 E fonch fet en la miga nit  que farí nostra Senyor tots los primers  
Ex 12,29  del primer nat [*] de lles catives  que éran en càrser, e tots los primers  
Ex 12,34  34 E portà-sa’n lo poble, abans  que levàs, la lur pasta liguada ab draps  
Ex 12,36  al seu poble devant los agepcians,  que [*] despulàran Agipta. 37 E moguéran  
Ex 12,38  38 e companyes e mesclaya gran  que pugà ab ells, ovelles e bous e bèsties 
Ex 12,39 bèsties [*]. 39 E coguéran la pasta  que traguéran de Agipta e féran-na pans  
Ex 12,39  demorança ne poguéran aÿnar ço  que’lls era mester. 40 La stada que los  
Ex 12,40 ço que’lls era mester. 40 La stada  que los fills d’Israell féran en Agipte  
Ex 13,3 ha trets Déu d’aquest loch, per ço  que no menjets pa levat. 4 Vuy axirets ab  
Ex 13,5  los quals jurà a vostres paras  que’lls donaria aquí terra fluent de let  
Ex 13,8  dia e diràs: “Aquest és lo dia  que féu nostre Senyor a mi com tragué de  
Ex 13,9  devant tots vulls, per ço  que lla lig de nostre Senyor sia tostemps  
Ex 13,11  en la terra dels cananeus, segons  que ha jurat a tos pares que donerà  
Ex 13,11  segons que ha jurat a tos pares  que donerà aquella a tu, 12 depertiràs  
Ex 13,12 aquella a tu, 12 depertiràs aquells  que òbran vullva a nostre Senyor e tots  
Ex 13,15  a nostro Senyor tot lo mascle  que obre vullva, e tots los primers de mos 
Ex 13,17  qui’lls era dret pasatja,  que per ventura no’s panadís Farahó si  
Ex 13,17 no’s panadís Farahó si’ls vaés, e  que no levàs contra ells a batalla, e que  
Ex 13,17  no levàs contra ells a batalla, e  que’lls retornàs en Agipta, 18 mas menà  
Ex 13,18 mas menà’ls per la via dell desert  que és prop de la Mar Roja. E armats  
Ex 13,21 nits en una colomna de foch, per ço  que los mostràs la via cascun temps. 22 No 
Ex 14,2  2 –Parla alls fills d’Israell  que’s retórnan e que’s mètan per la  
Ex 14,2  fills d’Israell que’s retórnan e  que’s mètan per la regió de Piaròs, qui  
Ex 14,4  andurayré lo cor d’aquells per ço  que vos pasaguèscan, e seré glorificat en  
Ex 14,4 la sua host, e sebran los agepcians  que yo són lo Senyor. E feren-ho axí. 5  
Ex 14,5  denunciat al senyor dels agepcians  que llo pobla d’Iraell fugia, e fou  
Ex 14,5 què havem fet? Per què’lls lexàrem  que no servesca a nós? 6 E mès-sa en  
Ex 14,9  agepcians, acostàran-sa a ells  que posàvan prop la mar, e tots los  
Ex 14,11  morir? Per què has volgut fer açò,  que’ns tragueses de Agipta? 12 ¿No’s  
Ex 14,12  12 ¿No’s aquesta la peraula  que nós te díem en Agipta dient: “Pertex- 
Ex 14,12  dient: “Pertex-ta de nós per so  que serviscam los agepcians”? Car molt és  
Ex 14,12  Car molt és millor servir a ells  que morir en lo desert. 13 E dix Moysèn al 
Ex 14,13  les meravelles de nostre Senyor  que’lls farà vuy, car aquests agepcians  
Ex 14,13  farà vuy, car aquests agepcians  que ara vaets, null temps d’aquí avant no 
Ex 14,15  a mi? Parla als fills de Israell  que’s mòguan, 16 e tu leva la tua verga e 
Ex 14,16  departir-se-ha aquella, per ço  que éntran los fills d’Iraell e que pàsan 
Ex 14,16 ço que éntran los fills d’Iraell e  que pàsan per mig de lla Mar Roja en sech. 
Ex 14,17  de Farahó e dells agepcians per ço  que pasaguèscan a vós, e seré glorificat  
Ex 14,21  mar, manà Déu lo vent fort bufant  que bufàs tota la nit, e mès la mar en  
Ex 14,28  pasaguia, aquí naguàran en la mar,  que no’n romàs d’ells entrò a I. 29 E  
Ex 14,31  mar. E vaéran los fills d’Israell  que ab gran mà los havia Déu conbatuts  
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Ex 15,13 en la tua misericòrdia en lo poble  que remist, e aportest aquell en la tua  
Ex 15,21 ab tamborets e ab aldufs, 21 sagons  que pertanya a cascuna, dient: Cantem a  
Ex 15,23 amarsoses; per so fou covinent cosa  que fos apellat aquell loch Amarech, per  
Ex 15,26  ton Déu, e feràs devant ell ço  que dret és, e obayràs los seus manaments  
Ex 15,26  yo no aportaré sobra vós la malesa  que mis en Agipta. Yo són lo Senyor  
Ex 16,1 e Synaý, en lo XV dia del mes aprés  que fóran axits de terra de Agipta. 2 E  
Ex 16,3 menats nós en aquest desert, per ço  que aucies tota aquesta multitut de fam? 4 
Ex 16,4 de fam? 4 E dix Déu a Moysèn: –Veus  que yo plouré a vós pa del cel, e axirà lo 
Ex 16,4 poble e cullir-n’ha cascú segons  que haurà master aquell dia, per ço que yo 
Ex 16,4 que haurà master aquell dia, per ço  que yo’ls asaig si algú irà en ma ley o  
Ex 16,5  die VI colían-na II tants de asò  que solían cullir per sengles dies. 6 E  
Ex 16,6  de Ysraell: –Al vespra sabrets  que nostro Senyor trasch-vos de terra de 
Ex 16,7  contra lo Senyor. E nós, ¿qui som,  que mermurats contra nós? 8 Dix Moysèn:  
Ex 16,10  reguardàran [*] lo desert, e veus  que lla glòria de nostra Senyor aparech en 
Ex 16,12  serets sadolls de pans, e sabrets  que yo són lo Senyor Déu vostro.” 13 E fou 
Ex 16,15  diguéran tots ensemps: «Man hu?»,  que vol dir: «Què és açò?», cor no sabían  
Ex 16,15  era. Dix Moysèn: –Aquest és lo pa  que us dóna lo Senyor per menjar. 16  
Ex 16,16  lo nombra de les vostres ànimes  que habítan en lo tabernacle, axí’n  
Ex 16,18  més e altres meys, 18 e aquell  que meys na cullia, com mesurava [*]  
Ex 16,18  [*] trobava compliment, e aquell  que més ne cullia, com masurava no’n  
Ex 16,18 ·n trobava més; cascú ajustà sagons  que havia obs a son menjar. 19 Dix Moysèn  
Ex 16,23  a Moysèn, 23 e ell dix: –Açò és ço  que ha perlat Déu: Lo repòs del disapta és 
Ex 16,23  al Senyor. Totes aquelles coses  que haureu obs demà, feu, e tot ço que  
Ex 16,23  que haureu obs demà, feu, e tot ço  que deveu coura, coets. E so que us  
Ex 16,23 tot ço que deveu coura, coets. E so  que us sobrerà, stojats-ho entrò a demà. 
Ex 16,27  VII dia, e axíran del poble per ço  que colísan, e no trobàran. 28 Dix Déu a  
Ex 16,32  a vostres generacions per ço  que conèguan lo pa que fiu menjar a vós en 
Ex 16,32  per ço que conèguan lo pa  que fiu menjar a vós en lo desert com vos  
Ex 16,35 menjàran la magna per XL anys entrò  que venguéran en terra habitable, e aquest 
Ex 17,1  en lo qual loch no havia aygua  que bagués lo poble. 2 E pledejà lo poble  
Ex 17,3  faïst axir nós de Agipte, per ço  que [*] morísem de cet? 4 Cridà Moysèn a  
Ex 17,4  dient: –Què faré de aquest poble,  que si no era per un poch alepidar-me- 
Ex 17,6  e ferràs la pedra e’xirà aygua  que beurà lo poble. E féu-ho axí Moysèn  
Ex 17,16  Déu «En mon axalçament», dient 16  que solament la mà de Déu l’havia  
Ex 18,1  de Median, sogre de Moysèn, tot ço  que havia fet nostre Senyor a Moysèn e a  
Ex 18,8  8 comptà Moysèn a son sogra tot so  que Déu havia fet a Farahó [*] per amor de 
Ex 18,8  amor de Israell, e tot lo traball  que era sdevengut a ells en lo camí, e com 
Ex 18,9  molt alegre Jetró per amor del bé  que Déu havia fet a Israell [*], 10 e dix: 
Ex 18,11  dels egepcians [*]. 11 Ara conech  que gran és lo Senyor nostre sobre tots  
Ex 18,12  e tots los vells de Ysraell per ço  que menjàsan pa ab ell devant nostre  
Ex 18,13  E l’altra dia saÿa Moysèn per ço  que jutgàs lo poble. Astech lo poble  
Ex 18,14 ell havia fet [*], dix: –Qu·és açò  que tu fas al poble? Per què seus tu tot  
Ex 18,16 –Lo poble ve a mi [*] 16 [*] per so  que yo jutge a ells, e fas-los a saber  
Ex 18,17  17 Dix Jetró: –No és bona la cosa  que tu fas, 18 e en va te consumes, tu e  
Ex 18,18  te consumes, tu e lo poble aquest  que ab tu és. Ultra les tues virtuts és  
Ex 18,19  sies tu al poble en aquelles coses  que pertanyen a Déu [*], 20 e stablex  
Ex 18,20  a Déu [*], 20 e stablex homes  que ansènyan lo manament de Déu, e la  
Ex 18,20  la qual dèguan entrar, e lla obra  que deguéran fer. 21 Donchs, tria de tot  
Ex 18,21  Déu, en los quals sia veritat,  que hajan en oy avarísia, e de aquells  
Ex 18,26  e senturions e [*] deenes 26  que jutjàsan lo poble tosttemps, e so que  
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Ex 18,26  jutjàsan lo poble tosttemps, e so  que era molt greu retornava a ell, e tota  
Ex 19,4  4 “Vós metex havets vist ço  que he fet alls agepcians, ne com vos he  
Ex 19,6  santa.” Aquestes són les peraules  que perleràs als fills d’Israell. 7 E  
Ex 19,7  e dix-los totes les peraules  que’lls havia dites Déu que digués a  
Ex 19,7  peraules que’lls havia dites Déu  que digués a ells. 8 Respòs tot lo poble  
Ex 19,8  tot lo poble ensemps: –Tot ço  que ha perlat nostre Senyor farem. E com  
Ex 19,9  a tu en una caliga de nuu per ço  que m’oja perlar lo poble ab tu e que  
Ex 19,9  que m’oja perlar lo poble ab tu e  que crèguan ab tu enpertostemps. Denuncià  
Ex 19,12  Diràs-los: “Guardats-vos  que no pugets al munt ne us acostets a les 
Ex 19,18 tot lo munt de Sinayí fumava per ço  que devellava nostro Senyor sobra ell ab  
Ex 19,21 –Devalla e testimonieja ab lo poble  que per ventura no’s desrenglàsan e que  
Ex 19,21  per ventura no’s desrenglàsan e  que no pàsan los térmens per veura’l  
Ex 19,22  e no lexs los sacerdots e aquells  que pújan al Senyor sían santificats per  
Ex 19,22  al Senyor sían santificats per ço  que ells no sien ferits. 23 Dix Moysèn a  
Ex 19,24  ne púgan al Senyor, per ço  que per ventura jo no’lls aucia. 25 E  
Ex 20,4 4 ne no faces [*] nanguna semblança  que sían en los cels desús ne en la terra  
Ex 20,8  teu en va [*]. 8 »Remenbra’t  que santifices lo disapta. 9 VI dies  
Ex 20,10  tota la obra, 10 e’n lo dia VII,  que és lo disapta del Senyor ton Déu,  
Ex 20,11 la terra e la mar e totes les coses  que hy són, e posà en lo VIIª dia. Per  
Ex 20,12 »Honreràs ton para e ta mara per ço  que visques longuament sobra la terra la  
Ex 20,19  t’hem. No parla Déu ab nós per ço  que no muyram. 20 Dix Moysèn al poble: –No 
Ex 20,20 –No us temats, car Déu vench per ço  que provàs a vós e per ço que sia la sua  
Ex 20,20  per ço que provàs a vós e per ço  que sia la sua tamor en vós e que no  
Ex 20,20  ço que sia la sua tamor en vós e  que no pequets. 21 Estech lo poble de  
Ex 20,22  als fills d’Iraell: “Vós oÿts  que del cel he perlat ab vós. 23 No farets 
Ex 20,26  per scalons a l’altar meu, per ço  que no sia ravellada la tua vergonya.”  
Ex 21,1  Capítol XX 1 »Aquests són los juýs  que proposarets als fills d’Israell: 2  
Ex 21,13  -lo auciura, muyra. 13 E aquell  que no serà persaguit mas desliurarà  
Ex 21,14  mon altar lo deus pendra per ço  que muyra. 15 »E qui farà son para o sa  
Ex 21,19 ignocent aquell qui’l farí, emperò  que satisfaça en aquel les despeses, axí  
Ex 21,19  axí dells metges com del dan  que haurà sostangut. 20 »E qui ferà son  
Ex 21,23  23 Mas si morà, jutjaràs sagons  que’s merex: ànima per ànima, 24 vull per 
Ex 21,30  la ànima de aquell, o qualqua cosa  que sia presa. 31 E si fill o filla serà  
Ex 21,34  pach lo preu de aquella bèstia  que hy serà morta. 35 E si algun bou  
Ex 21,35 35 E si algun bou nefrerà altra bou  que sia d’altri, e aquell morrà, vènan lo 
Ex 21,36  si [*]. 36 E si sabia son senyor  que’ll bou faria hir o ara de III dies e  
Ex 22,3  axit lo sol e s’esdevendrà açò  que faça homey, ell deu morir. E si serà  
Ex 22,3  deu morir. E si serà pres aquell  que ferà lo furt e no ha de què ho reta,  
Ex 22,4 venut. 4 E si serà trobat ab ell so  que haurà furtat [*], o sia bou o sia assa 
Ex 22,5  foch, o hi lexarà sa bèstia per ço  que pexa [*] restituirà allò. 6 »E si  
Ex 22,6  de forment [*], sertes aquell  que ha mès lo foch smena lo dan. 7 »E si  
Ex 22,8  de lla casa al jutge e jurarà  que no mès sa mà en asò de son companyó 9  
Ex 22,16  16 »Si algun forçarà verga abans  que lla haya sposada [*] dormirà ab ella,  
Ex 22,31  a mi, e no menjarets les carns  que seran mortes per altras bèstias, mas  
Ex 23,1 monsonaguer, ne junyes tes mans axí  que per un malvat digues fals testimoni. 2 
Ex 23,11  VII any [*] lexeràs reposar per ço  que ménjan los pobles de ton poble, e ço  
Ex 23,11  los pobles de ton poble, e ço  que hy romandrà menjaran les bèsties del  
Ex 23,12  e’n lo VII ceseràs, per so  que repòsan tos bous e tos àsans [*].  
Ex 23,16  del mes, la primera de te obra  que sembreràs del camp. »E lla festa que  
Ex 23,16  sembreràs del camp. »E lla festa  que és en l’aximent de l’any, com  
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Ex 23,20  ab la let de sa mara. 20 »Vet  que yo tremet lo meu àngel que vaga ab tu  
Ex 23,20  20 »Vet que yo tremet lo meu àngel  que vaga ab tu e que’t guart en la via, e 
Ex 23,20  lo meu àngel que vaga ab tu e  que’t guart en la via, e que’t men en lo 
Ex 23,20  ab tu e que’t guart en la via, e  que’t men en lo loch que t’apella. 21  
Ex 23,20  en la via, e que’t men en lo loch  que t’apella. 21 Guarda ell e ou la sua  
Ex 23,22  ohiràs la veu d’aquell e faràs ço  que he perllat, yo seré anamich de tos  
Ex 23,22 de tos anamichs, e aflegiré aquells  que a tu aflegiran. 23 »E irà mon àngell  
Ex 23,25  lo Senyor, Déu vostre, per ço  que yo banaesca tos pans e tes aygües, e  
Ex 23,25  banaesca tos pans e tes aygües, e  que leu la iniquitat de mig de tu. 26 No  
Ex 23,29  no serà trestornada desert, per ço  que no crèsquan les bèsties contra tu; 30  
Ex 23,30  poch scamparé ells devant tu entrò  que muntipliques e posaesques la terra. 31 
Ex 23,33  habitaran en la tua terra, per ço  que per ventura no féçan peccar en mi; car 
Ex 24,3 tots a [*] veu: –Totes les peraules  que nostre Senyor ha perlades farem. 4 E  
Ex 24,7 pobla, los qualls diguéran: –Tot so  que ha perlat nostra Senyor farem, e serem 
Ex 24,8  obadients. 8 E ell pres la sanch  que havia reservada e scampà-la sobra lo 
Ex 24,8  –Aquesta és la sanch del fermament  que fermà nostro Senyor ab nosaltres sobra 
Ex 24,12  de pedra e la ley e los manements  que escriví per so que’ls ansenyas als  
Ex 24,12  e los manements que escriví per so  que’ls ansenyas als fills d’Israell. 13  
Ex 24,14  vells: –Esparats-vos así entrò  que tornem a vós. E romandran ab vós Aron  
Ex 25,2 dient: 2 –Parla als fills d’Iraell  que apòrtan a mi les promísies de tots los 
Ex 25,2  de tots los hòmens, e de aquel  que ofir volentés pendràs aquelles. 3  
Ex 25,3  aquelles. 3 Aquestes són les coses  que pendran: diners, aur e argent, e coure 
Ex 25,9  tota semblança del tabernacle  que yo mostraré a tu e de tots los  
Ex 25,16  E posaràs en la arqua lo testament  que yo daré a tu. 17 »E feràs una clausta  
Ex 25,20  e l’altra, a l’altra, 20 axí  que cascun lats de la clausta se reguart  
Ex 25,21  21 En la qual poseràs lo testament  que yo daré a tu ab la clausta, 22 e aquí  
Ex 25,22  d’entre les II ales dels xerobins  que seran sobra la arqua del testament,  
Ex 25,22  del testament, totes les coses  que yo menaré a tu e alls fills d’  
Ex 25,25  tot entorn [*] 25 [*] un sercle  que l’aur romendrà de IIII dits d’alt, e 
Ex 25,27 seran los cercles d’aur [*] per so  que púgan portar la taulla. 28 E les  
Ex 25,33  les VI canes del canalobra, ço és,  que prosaèxan de la asta de aquell. 34 E  
Ex 25,35 [*] sots les II astes en III lochs,  que són ensemps VI, que axían de la una  
Ex 25,35  en III lochs, que són ensemps VI,  que axían de la una asta del canalobra; 36 
Ex 25,37  aquelles sobre lo canalobra per so  que iŀlumínan sobra la part de se cara. 38 
Ex 25,40  40 E guarde fé segons l’exemplar  que és a tu mostrat en lo munt. 26,Tit  
Ex 26,4  la sumitat de lles cortines per ço  que hom les puge ajustar ensemps. 5 A  
Ex 26,5  L anses, ço és, bagues, per ço  que hom puga ajustar la un a l’altra. 6 E 
Ex 26,9  -les-has de V en V, e axí  que lla sisena sia doblegada e stigua en  
Ex 26,17  la taulla haurà II tornets, enaxí  que una taulla sa puga ajunyr ab l’altra, 
Ex 26,20  E en lo lats sagon del tabernacla  que guarda devers tramuntana poseràs  
Ex 26,23  VI taules, 23 e II taules faràs  que sían ajustades en l’angla del  
Ex 26,24  ab tornets d’aur, e les II taules  que en los angles són posadores per aytal  
Ex 26,28  e devers la plaja occidental. 28  que’s meten per miganes taules [*] entrò  
Ex 26,30  lo tabernacle sagons lo axemplar  que a tu fo mostrat en lo munt. 31 »E  
Ex 27,1 V colzos de lonch e V d’ampla, así  que sia quadrat, e haurà III colzes d’  
Ex 27,12  ergent. 12 E en lo lats de la cort  que guardarà devers occident serà una  
Ex 27,13  13 E en aquella amplesa de la cort  que reguarda a orient sia de L colzes, 14  
Ex 27,17  d’argent, e lurs pilars,  que són axí com a fonaments, seran d’  
Ex 27,19  aÿnes del tabernacle [*] e tot ço  que pertany a la cort serà d’eram. 20 »E  
Ex 27,20  20 »E tu mana als fills de Israell  que apòrtan a tu oli de arbras de olivers  
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Ex 27,20  a tu oli de arbras de olivers  que sia molt pur, fet en pique, per ço que 
Ex 27,20  sia molt pur, fet en pique, per ço  que de aquell crem [*] tostemps 21 en lo  
Ex 27,21  del testament, fora de la clausta  que és penjada sobra lo testament.  
Ex 27,21  ella Aron e sos fills, axí  que crem de vespres tro al matí devant  
Ex 28,1  d’Israell, per ecer sacerdots e  que servèscan a mi, axí com Aron e Nadab e 
Ex 28,3  he complits de sparit de saviesa,  que fàçan vestadures a Aró, en les quals  
Ex 28,4 a mi. 4 »Aquests són los vestiments  que faran: hosen e efot, e pali e gonela  
Ex 28,4  ton frare, e a sos fills, per ço  que servèscan a mi axí com a cecerdots. 5  
Ex 28,7  d’emdoses sos stremps, axí  que tornen en I. 8 E la sua texura e tota  
Ex 28,27  -los abdós sobra les spatles [*]  que guàrdan contra la fas de lla juntura  
Ex 28,27  fas de lla juntura jusana, per ço  que pugen junyr [*] 28 [*] sobre los  
Ex 28,28 sobre los musclos ab fill blau, axí  que sia feta e romangua la juntura entre  
Ex 28,28  entre l’hossen e l’ephot, e vet  que no’s depertèscan. 29 E portarà Aron  
Ex 28,30  los juýs de doctrina e de veritat  que seran en lo pits d’Aron com entrerà  
Ex 28,32 ell com a ora d’esberch [*] per ço  que no’s trench laugerament. 33 Daval al  
Ex 28,35  en l’ofici del ministre per ço  que sia oÿt son so com intrerà e axirà en  
Ex 28,38  tostemps en lo seu front per ço  que nostra Senyor sa tengua per peguat d’ 
Ex 28,43  con se acostaran a l’altar per ço  que aminístran en lo santuari, per ço que  
Ex 28,43  aminístran en lo santuari, per ço  que en iniquitat de la cosa no múyran.  
Ex 29,1  XXVIII 1 »Aquesta és la cosa  que faràs a ells: »Tu santificaràs a ells  
Ex 29,2  e crespel en què no haja levat,  que sia untat de oli [*]; emperò tot açò  
Ex 29,9  en costuma del setgle. »E aprés  que hauràs untades les mans de aquell, 10  
Ex 29,13  13 E pendràs tot lo grex  que cobra los budells, e la ratalla del  
Ex 29,27  27 [*] e serà consagrat, e la cuxa  que departist del moltó 28 ab la qual és  
Ex 29,28  sacrificis pasificables de aquells  que oféran a nostre Senyor. 29 »E les  
Ex 29,29 fills de aquell aprés d’ell per ço  que en aquella unten e consegren les mans  
Ex 29,33  31 »[*] 32 [*] menjaran, 33 per ço  que sia agradable lo sacrifici e que  
Ex 29,33 ço que sia agradable lo sacrifici e  que santifícan la oferta de lurs mans. Los 
Ex 29,35  són. 35 »Totes les coses  que he manadas a tu, feràs sobra Aron e  
Ex 29,37  e serà sant dels sants, e tot hom  que toquarà aquell serà santificat. 38 »E  
Ex 29,38  serà santificat. 38 »E açò és alò  que feràs en l’altar cascun dia  
Ex 29,40  de sèmola neta mesclada ab oli,  que haja masura de la IIII part de I  
Ex 29,41 feràs les ofertes, segons les coses  que havem dites, en odor de suavitat, 42  
Ex 29,44  altar, e Aron ab sos fills per so  que servèscan a mi axí com a sacerdots. 45 
Ex 29,46  e seré Déu d’éls, 46 e sebran  que yo són lo Senyor Déu d’ells, que  
Ex 29,46  que yo són lo Senyor Déu d’ells,  que adugí ells de terra d’Egipta per so  
Ex 29,46  ells de terra d’Egipta per so  que stigués entre ells. Yo só lo Senyor  
Ex 30,2  un colze, e altra d’ampla, axí  que vengue codrat, e haurà d’alt II  
Ex 30,4  lo sercle per cascun lats per ço  que per aquells sien meses bares ab què  
Ex 30,6 altar contra lo vell e lo cobriment  que pénjan devant l’arqua del testament,  
Ex 30,6  del testament, devant la clausta  que reta testimoni quant parlaré ab tu. 7  
Ex 30,9  9 No posarets sobra aquell timiama  que haja altra conposició, ne oferta ne  
Ex 30,9  conposició, ne oferta ne holocaust  que haja altra trampament. 10 E pregarà  
Ex 30,10  una veguada l’any, en la sanch  que és oferta per peccat, e perdonerà  
Ex 30,13  comptats seran. 13 Açò darà cascú  que pasarà al nom: mig sicle sagons la  
Ex 30,14  a nostre Senyor. 14 E tots aquells  que hauran de XX anys amunt donerà lo preu 
Ex 30,16  no minvarà. 16 E tota la moneda  que hauràs dels perdonaments dells fills  
Ex 30,16  tabernacle del testament, per ço  que sia covinença devant nostre Senyor a  
Ex 30,20 sa deuran ajustar a l’altar per ço  que ofíran en aquell timiama a nostre  
Ex 30,21  timiama a nostre Senyor, 21 per ço  que per ventura no múyran. E serà en fur  
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Ex 30,38  usos [*], 38 e qualsavulla homa  que ferà semblant odor [*], perirà dels  
Ex 31,2  dix nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet  que yo apelle per nom Besechel, lo fill de 
Ex 31,4  cogitament de fabraguar qual cosa  que es puga fer d’aur o d’argent [*], 5  
Ex 31,6  Dan, ab cor de tota saviesa per ço  que faésan totes les coses que yo he  
Ex 31,6  per ço que faésan totes les coses  que yo he menades a tu: 7 lo tabernacle de 
Ex 31,7 la arqua del testimoni e la clausta  que sobra ella és, [*] 8 [*] e l’altar de 
Ex 31,10  Aron sacerdot e sos fills per ço  que servèschan en lur ofici en les coses  
Ex 31,11  11 [*] e totes aquestes coses  que yo man a tu faran. 12 E perlà nostre  
Ex 31,13  e digues a ells: “Guardat-vos  que’ll disapta meu colguats, car senyal  
Ex 31,13  en les vostres generacions, per ço  que sapiats que yo són Senyor que  
Ex 31,13  generacions, per ço que sapiats  que yo són Senyor que santifich a vós. 14  
Ex 31,13  ço que sapiats que yo són Senyor  que santifich a vós. 14 [*] E qui  
Ex 31,15  farets vostres obres; lo VII dia,  que és disapta, és repòs sant a nostre  
Ex 32,1  Capítol XXXI 1 E viu lo poble  que masa se tardava Moysèn a devellar dell 
Ex 32,1  Diguéran: –Leve’t e fé a nós déus  que vàjan devant nós, car aquell home,  
Ex 32,1  nós, car aquell home, Moysèn,  que’ns tragué de terra de Agipta, no  
Ex 32,8  e tantost sa són pertits de la via  que mostrist a ells. Han fet a ci un  
Ex 32,8  e han-li sacreficat, e han dit  que aquests són los déus [*], d’Israell,  
Ex 32,8  són los déus [*], d’Israell,  que t’han tret de terra de Agipta. 9 E  
Ex 32,9 dix nostre Senyor a Moysèn: –Yo veg  que aquest poble és de dura servitut. 10 E 
Ex 32,14  ’s nostre Senyor, e no féu lo mal  que havia perlat [*]. 15 E tornant, develà 
Ex 32,18 de resposta de flaquesa, mas yo veg  que veu és d’hòmens cantans. 19 E com ell 
Ex 32,20  peu dell munt. 20 E pres lo vadell  que havían fet e cremà’l en foch e molch  
Ex 32,20 cremà’l en foch e molch-lo entrò  que fou ben manut. Escampà-lo sobre les  
Ex 32,21  –Què ha fet a tu aquest poble,  que aportases sobra ell tan gran peccat?  
Ex 32,22  meu. Tu coneys bé aquest poble,  que és aperellat a mal; 23 e diguéran a  
Ex 32,23 nós déus qui’ns guían, car Moysèn,  que’ns adux de terra de Agipta, no sabem  
Ex 32,25 axí’n aquest vadell. 25 Viu Moysès  que lo poble era despulat, per ço cor los  
Ex 32,29  fills o en vostres fraras, per ço  que do a vós banadicció. 30 E’n l’altra  
Ex 32,30  e per vantura veuré si poré acabar  que us perdó vostres peccats. 31 E retornà 
Ex 32,31  prech-ta per aquest poble  que ha pecat contra tu, per ço com han fet 
Ex 32,34  vé e digues en aquest poble ço  que he dit a tu: Vet que lo meu àngell irà 
Ex 32,34  poble ço que he dit a tu: Vet  que lo meu àngell irà devant tu, e yo en  
Ex 32,35 Senyor lo poble per rahó del vadell  que féu Aron. 33,Tit Capítol XXXII 1 E  
Ex 33,1  de aquest loch, tu e lo teu poble  que traguist de terra de Agipta, en la  
Ex 33,1  de terra de Agipta, en la terra  que juré a Abram, a Ysach e Jacob dient:  
Ex 33,2  he per guiador lo meu àngel per ço  que gite’n los cananeus e los amoreus e  
Ex 33,3  poble és de dura servitut, per ço  que per ventura no destrovís tu en la via. 
Ex 33,5  als fills d’Israell. Digues-los  que lo poble és de dura servitut. Una  
Ex 33,5 Ja ara depòs lo teu ornament per ço  que sàpia què faré a tu. 6 E posàran los  
Ex 33,10  los universos servidors, e dèyan  que colona de nuu stava devant lo  
Ex 33,12  Moysèn a nostre Senyor: –Tu manes  que yo amèn aquest poble, e no’m fas a  
Ex 33,13  tu, mostra a mi la tua fas per ço  que yo sàpia tu [*]; e reguarda aquest  
Ex 33,20 mia faç, car no pot veura a mi home  que visque. 21 Altra veguada dix: –Vet así 
Ex 33,22 22 [*] e tendré la mia destra entrò  que trespàs, 23 e pendré la mia mà, e  
Ex 34,1  quals éran scrites en les taulles  que tranquist. 2 E stà aperallat per lo  
Ex 34,2  E stà aperallat per lo matí per ço  que puges mantinent en lo munt [*]. Staràs 
Ex 34,7 nengú devant tu per si és ignocent,  que rets les iniquitats dels pares en los  
Ex 34,9  trob gràcia devant tu, prech-ta  que entres ara ab nós, car aquest poble és 
Ex 34,10  e devant tots faré senyals  que null temps no fóran vists sobre la  
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Ex 34,10  terra ne en nengunes gents, per ço  que detriu lo poble aquest enmig del qual  
Ex 34,11  qual est [*]. 11 »Observa tot ço  que vuy he manat a tu, e yo matex gitaré  
Ex 34,12  e als gebuseus. 12 E guarda’t  que null temps ab los habitadors de  
Ex 34,19  de terra de Agipta. 19 »Tot ço  que obre vullva de linatge mesculí serà  
Ex 34,29 II taules del testimoni, e no sabia  que resplandent fos la sua cara per ço com 
Ex 34,32  d’Israell, alls quals manà tot ço  que havia oÿt de Déu en lo munt de Sinaý.  
Ex 34,34  fills d’Israell totes les coses  que a ell éran menades, 35 cor con veian a 
Ex 35,1 dix a ells: –Aquestes són les coses  que mana nostre Senyor que façats: 2 “VI  
Ex 35,1  les coses que mana nostre Senyor  que façats: 2 “VI dies farets vostre obra. 
Ex 35,2  e repòs de nostre Senyor, e aquell  que ferà en ell obra, muyra. 3 No  
Ex 35,4 d’Israell: –Aquesta és la peraulla  que manà nostre Senyor dient: 5 “Triats de 
Ex 35,10  e l’ephot. 10 »E qualquequal  que sia savi, vengua e faça ço que nostre  
Ex 35,10  que sia savi, vengua e faça ço  que nostre Senyor ha menat, 11 ço és a  
Ex 35,21 promísies a nostre Senyor, a fer so  que era obs al tabernacle del testimoni e  
Ex 35,21 tabernacle del testimoni e a tot so  que era master ne nasesari a lur  
Ex 35,29  lurs dons de què fésan la obra  que havia manada nostra Senyor per mà de  
Ex 35,30  a tots los fills d’Israell: –Veus  que nostre Senyor ha apallat lo nom de  
Ex 35,33  pedres, e obra de fusta. E tot ço  que pot éser trobat en farer 34 ha donat  
Ex 35,35  car abdosos han la esiència per ço  que fàsan la obra brodada e tallada [*],  
Ex 35,35 en li, texín e faent tota obra nova  que atrobava. 36,Tit Capítol XXXV 1  
Ex 36,1  Déus donà saviesa e entamiment  que sabésan fer obra de ferre, aquella que 
Ex 36,1  sabésan fer obra de ferre, aquella  que’n lo santuari fos nacesari, axí com  
Ex 36,4 Per la qual cosa los mestres, vaent  que’lls dons muntiplicàvan, vanguéran 5 a 
Ex 36,5  e diguéran: –Més ofer lo poble  que no’ns és nesesari. 6 E dix Moysèn que 
Ex 36,6  no’ns és nesesari. 6 E dix Moysèn  que fésan cridar per la host que ni hom ni 
Ex 36,6 Moysèn que fésan cridar per la host  que ni hom ni fembra no oferís pus al  
Ex 36,6  pus al santuari. E axí fou sasat  que no ofaríran pus a lla obra, 7 [*]. 8 E 
Ex 36,13 9-12 [*]. 13 E féu L anells d’aur  que pàsan per orda per les bagues de lles  
Ex 36,13  per les bagues de lles cortines,  que havían cascuna L anses, e axí a cada  
Ex 36,13  ell féu L anelles de aur per ço  que’s pogués junyr ensemps e que fesen un 
Ex 36,13  ço que’s pogués junyr ensemps e  que fesen un tabernacle. 14 E fou fet un  
Ex 36,18  de aram per congonyr la tenda, e  que fos fet de totes les XI una. 19 E féu  
Ex 36,19  anvarmalides, e altra cobartor  que stigués demunt aquestes de pells de  
Ex 36,22  en cascuna de les posts per ço  que’s junyís la una a l’altra; e axí ho  
Ex 36,25  25 E de la banda del tabernacle  que romandrà vers tremuntana féu XX  
Ex 36,30  féu de cascuna part [*], 30 per ço  que fosen VIII les taules e que haguésan  
Ex 36,30  per ço que fosen VIII les taules e  que haguésan XVI colones de argent, II de  
Ex 36,31  barras de fust de satim, V per so  que contanguésan les taules de la un lats  
Ex 36,33  la mar. 33 E féu atrasí altra bara  que pasàs per mig de les taules, de la un  
Ex 36,38  ço és, ço an què ells stàvan,  que éran fichats en terra, éran de aram.  
Ex 37,5  5 les qualls posà per los anells  que éran en los lats de la archa per  
Ex 37,14 angles a manera de IIII peus 14 [*]  que passàs per aquelles baras, per ço que  
Ex 37,14  passàs per aquelles baras, per ço  que hom la pogués portar. 15 E aquelles  
Ex 37,19  obra era en tots los VI canons  que axían de la canya dell canalobra.  
Ex 37,27  la corona per cacun lats, per ço  que posàsan perxes per ell e que poguésan  
Ex 37,27 per ço que posàsan perxes per ell e  que poguésan l’altar portar. 28 E les  
Ex 38,12  éran de matall. 12 E de la part  que guardava vers occident foren les  
Ex 38,21  del tabernacle del testimoni,  que nombrats són sagons los manaments de  
Ex 38,23  fill de Ochimech, del trip de Dan,  que era mestra de fusta e de texir blau e  
Ex 38,24  e de li tortís. 24 Tot l’aur  que fo despès en [*] del santuari [*] fo  
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Ex 38,25 santuari. 25 E fou ofert de aquells  que trespasàran en nombra de XX anys [*],  
Ex 38,30  de l’aram e ab tots los vaxels  que pertànyan a son ús, 31 [*] ab les  
Ex 39,3  d’aur, e cosíran-les ab fill  que fos entra blau e entre la porpra e  
Ex 39,3  color vemella e entre li, per ço  que fésan obra brodada e’n poguésen cosir 
Ex 39,16 d’aur net en doble, 16 e II ganxos  que tenían II anells d’aur, e posàran II  
Ex 39,19 de cascun lats vanían tanbé cadenas  que prenían los II anells de l’hossen,  
Ex 39,19  los II anells de l’hossen, axí  que lo hossen no’s podia moura. E fou fet 
Ex 39,21 lo mig, e havia orlla entorn per ço  que no se esquinçàs. 22-24 [*] 25-27 [*]  
Ex 39,31 e féran los fills d’Israell tot ço  que havia menat nostre Senyor a Moysèn. 32 
Ex 39,42 Aron e per sos fills. 42 Car tot ço  que manà nostre Senyor a Moysèn axí ho  
Ex 39,43  43 E Moysès banaý a ells com viu  que totes aquestes coses éran acabadas axí 
Ex 40,4  sobra aquella totes aquellas coses  que’t són manades. E lo canalobra sterà  
Ex 40,9  ab los seus vaxells per ço  que sían santificats, 10 [*] 11 e les ares 
Ex 40,11 totes les coses consagrades, per ço  que sían sants dels sants. 12 »Acostaràs  
Ex 40,13  les santes vestadures per ço  que aminístran a mi [*]. 14-17 [*]  
Ex 40,19 penjà devant aquella lo vell per ço  que pogués oyr la visió de Déu. 20 E  
Ex 40,31 altar fou portat en la tenda. Aprés  que totes aquestes coses fóran complides,  
Lv Inc Inc Comença lo terç libre de Moysèn,  que és apellat Levítich, lo qual apéllan  
Lv 1,2  d’Israell e digues a ells: »Home  que oferrà de vosaltres a nostre Senyor,  
Lv 1,3  tabernacle del testimoni, per ço  que plàcia ell devant nostre Senyor; 4 e  
Lv 1,8  debans conponides; 8 e los menbres  que són tallats seran demunt ordonats,  
Lv 1,11  e sia degolat al lats de l’altar  que reguarda [*] devant nostre Senyor, e  
Lv 1,12  pòsan-ho sobra la lenya en guisa  que ho crem lo foch; 13 enperò los budels  
Lv 1,15 l’altar, e torcen-li lo coll axí  que sia trenquat lo cuyr, e lexen decórer  
Lv 2,3  odor a nostre Senyor. 3 E ço  que romandrà del sacrefici serà de Aron e  
Lv 2,8  de sèmola e de oli. 8 »Pendràs ço  que oferràs a nostre Senyor e liurar-ho  
Lv 2,11  Senyor. 11 »Totes les ofertes  que seran ofertes a nostre Senyor sien  
Lv 2,11  Senyor sien meys de levat, axí  que no hy haja res [*] ni de mel en so que 
Lv 2,11  no hy haja res [*] ni de mel en so  que sacrificarets a nostre Senyor. 12 Les  
Lv 2,13  del teu Déu del teu sacrifici  que en tota oferta no ofires sal. 14 »Si  
Lv 3,1  lur [*], axí com de bous, aquell  que sacrificarà, sia mascle o sia fembra,  
Lv 3,3  lo grex de la tella e tot lo grex  que dins ell és, 4 abdós los ronyons e los 
Lv 3,6  sia mascle sia fembra, aquell  que oferrà complit e net serà ofert ell. 7 
Lv 3,14  del foch del diumenga e lo grex  que cobra lo ventra e [*] tots los menbres 
Lv 3,15  15 e los II lombes ab lo fetge,  que és sobra aquells prop de la ylada, e  
Lv 3,17  tot en tot no menjarets, e lo grex  que és antorn del pits e aquell que pénjan 
Lv 3,17  que és antorn del pits e aquell  que pénjan los lombes oferets sobra l’  
Lv 4,2  de sacrifici e de tos menaments  que’l Senyor ha manat que no fàsan farà  
Lv 4,2  menaments que’l Senyor ha manat  que no fàsan farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo 
Lv 4,3  qualsevolrà: 3 »E [*] lo prevera  que és untat pequerà faent delinquir lo  
Lv 4,3  oferrà per son peccat un vadel  que sia net al Senyor. 4 E aportarà aquell 
Lv 4,13 sa ignorava per ignorància faent so  que és contra lo menament de nostre  
Lv 4,27  del pobla de lla terra, ço és,  que fasa qualqua cosa que nostre Senyor  
Lv 4,27 terra, ço és, que fasa qualqua cosa  que nostre Senyor vet en la lig e puys que 
Lv 4,27  nostre Senyor vet en la lig e puys  que se’n leix 28 e que conegua son  
Lv 4,28  la lig e puys que se’n leix 28 e  que conegua son peccat, ofira una cabra  
Lv 4,32  a sacrificar per peccat, la ovella  que aportarà sia nèdea, 33 [*] e degoll  
Lv 5,1  veu de sagrament e serà testimoni  que ell so oyí o hu viu o hy fou consent,  
Lv 5,2  portarà la sua iniquitat. 2 »Ànima  que tocarà alguna cosa no neda, sia que  
Lv 5,2 que tocarà alguna cosa no neda, sia  que sia morta [*] per si matexa o per  



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

623 
 

Lv 5,3  l’homa sagons totes les sutzures  que ensutzar sòlan e li serà oblidat e  
Lv 5,4  digne és de culpa. 4 »Ànima  que jurarà e mourà sos lavis a mantir o a  
Lv 5,15  falsia e’n aror en aquellas coses  que són del Senyor santificadas paccarà,  
Lv 5,16  lo pes del santuari, 16 e de ço  que portarà sa restituesca lo dan, e puys  
Lv 5,17  ignorància e ferà una de les coses  que nostre Senyor veda en la lig, e  
Lv 6,2 nagarà a son proÿsma alguna comanda  que lli serà feta en fe, e ell l’haurà  
Lv 6,5  coses pensades retrà, 5 tot ço  que per anguan volia retanir,  
Lv 6,7  e perdó aquell per cascuna cosa  que peccarà. Capítol VIº 8 E parlà lo  
Lv 6,10 sobra sa carn, e pendrà las cendras  que farà lo foch e posarà aquellas prop de 
Lv 6,13  13 Aquest és lo foch perdurable  que null temps no deu defalir [*]. 14-18  
Lv 6,30  dels sants és, 30 e tota oferena  que’s degoll per peccat de la qual sa  
Lv 7,3  3 E ofiren de la coha e dell grex  que cobra les entràmanes 4 e abdosos los  
Lv 7,7  serà una ley: als sacerdots  que a ella ofariran pertenyaran. 8 »E’l  
Lv 7,9  qui serà cuyt en forn e tot so  que serà cuyt en la caçola o en paella,  
Lv 7,9  o en paella, serà del sacerdot  que offer; 10 vulle’s que sia ab oli  
Lv 7,10 del sacerdot que offer; 10 vulle’s  que sia ab oli untat o mesclat o sia sequa 
Lv 7,11  oferena de les coses pesificables  que ofíran al Senyor. 12 »E si la oferta  
Lv 7,14  Senyor, e serà dels sacerdots  que stàvan en lo sacriffici de lla sanch,  
Lv 7,18 oferta e no profitarà a l’ofirent,  que mejorment qualquaqual ànima que aytal  
Lv 7,18  que mejorment qualquaqual ànima  que aytal cabrit menyspreserà, serà causa  
Lv 7,19  de leig scomoviment. 19 »E la carn  que tocarà en nanguna cosa que sia inmunde 
Lv 7,19  la carn que tocarà en nanguna cosa  que sia inmunde no sia menjada, mas sia  
Lv 7,19  mas sia cremada a foch, e so  que serà net sia’n menjat d’ella. 20 E  
Lv 7,20  d’ella. 20 E ànima ensutzada  que menjarà de lles carns de lla oferta  
Lv 7,20  de lla oferta dels pasificaments  que és oferta al Senyor, perirà de son  
Lv 7,21  o de lla bèstia o [*] de l’home  que ensutzar pot e mengerà de aquesta  
Lv 7,24  morteÿnes per si o de aquelles  que seran mortes per altres bèsties  
Lv 7,25  usos; 25 e si algú menjarà lo sèu  que deu éser ofert al Senyor en ensens  
Lv 7,27 tots los animals [*]; 27 tota ànima  que menjarà sanch perirà del seu poble. 28 
Lv 7,33  en premícies dells sacerdots 33  que ofariran la sanch e lo sèu; e los  
Lv 7,35  sacrificis del Senyor en lo dia  que Moysèn ordonà a ells en ofici de  
Lv 7,36  a ells en ofici de prevera, 36  que manà a ells lo Senyor donar alls fills 
Lv 7,38  com menà als fills de Israell  que ofarísan lurs oblacions al Senyor en  
Lv 8,5  5 e dix: –Aquesta és la peraulla  que nostro Senyor manà fer. 6 E mantinent  
Lv 8,10  quall untà lo tabernacle e tot açò  que és en ell, 11 e santifichà ells e  
Lv 8,26 E pres de lla sistella dell pa alís  que era devant nostra Senyor; pa menys de  
Lv 8,30  l’ungent de untadura e la sanch  que sobre l’eltar havia scampada, e gità  
Lv 8,32 e sos fills mengaran ells.” 32 E ço  que romendrà de la carn e dels pans, sia  
Lv 8,33  no axirets VII dies, entrò al dia  que sia complit lo temps de la vostra  
Lv 8,34 en aquestes presents fets é, per ço  que complats vostra sacrifici. 35 De dia e 
Lv 9,5 Déu.” 5 E aportàran totes les coses  que manà Moysèn a lla porta del  
Lv 9,6  dix Moysèn: –Aquesta és la peraula  que manà nostre Senyor: farets e aparà a  
Lv 9,24  a tota la multitut. 24 E vech  que foch axí de Déu e devorà lo holocaust  
Lv 9,24  Déu e devorà lo holocaust e lo sèu  que era sobra l’altar. E com lo poble viu 
Lv 10,3  3 Dix Moysèn a Aron: –Açò és açò  que parlà nostre Senyor: Yo seré  
Lv 10,3  Yo seré santificat en aquells  que s’acòstan a mi, e devant tot lo poble 
Lv 10,6  vostres vestadures per ço  que per ventura no muyrats, per ço que  
Lv 10,6  que per ventura no muyrats, per ço  que sobra tota la coŀleció no isqua  
Lv 10,6 Israell ploraran sobra lo cremament  que cremà Déu; 7 mas vós no axirets fora  
Lv 10,7  és sobra vós. E ells féran tot ço  que manà Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9  
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Lv 10,10  les vostres generacions, 10 per ço  que hajats esiència de triar entre sant e  
Lv 10,12 e a Eletzar e a Ytamar, fills d’él  que li éran romasos: –Prenets lo sacrefici 
Lv 10,12 éran romasos: –Prenets lo sacrefici  que romàs de la oferta de nostre Senyor e  
Lv 10,16 entra aquestes coses lo boch cremat  que era ofert per peccat, trobà’l, e fou  
Lv 10,16  fou irat contra Alatzar e Aytamar,  que romanguéran fills de Aron. Dix: 17  
Lv 10,17  sant dels sants és, [*] dat a vós  que portets multitut de iniquitat e que  
Lv 10,17 que portets multitut de iniquitat e  que preguets per aquella a nostre Senyor.  
Lv 11,2  fills d’Israell: »Guardats tot ço  que he scrit per ço que sia vostre Déu.  
Lv 11,2  tot ço que he scrit per ço  que sia vostre Déu. Aquests són los  
Lv 11,2 vostre Déu. Aquests són los animals  que menjarets de tots los animals de lla  
Lv 11,3  animals de lla terra: 3 tot aquel  que ha depertida la ungla e que remuch  
Lv 11,3  aquel que ha depertida la ungla e  que remuch menjarets. 4 E qualquequal  
Lv 11,5  reputats aquella. 5 »E lo conill,  que remugue e no ha la ungle feça, és no  
Lv 11,9 no són nèdeas a vós. 9 »Aquests [*]  que’s nodrèxan a vós en ayguas e són  
Lv 11,9  e són legudes a vós: tots aquells  que han alles ne scates, axí en mar com en 
Lv 11,12  lur mortehina [*]. 12 Tots aquells  que no han ale ne scata en les ayguas són  
Lv 11,13 vós. 13 »E aquestes són de les aves  que no davets menjar, squivadores són a  
Lv 11,18 musol e òliba e duch 18 e’l signe,  que és ocel gran com àguila, e la ganta 19 
Lv 11,23  23 E qualquaqual de les voletaries  que solament hajen IIII peus, sinó  
Lv 11,23  hajen IIII peus, sinó aquestes  que havem dites, lunyades sían de vós. 24  
Lv 11,25  25 E si serà necessària cosa  que algú port de aquelles mortes, leverà  
Lv 11,32  vespra. 32 »E qui caurà sobra ells  que sían morts serà ensutzat, axí vaxell  
Lv 11,32  o pels o cilici o en qualqua cosa  que’s fa obra, sa tengua en aygua car  
Lv 11,34  éser trenquat. 34 Tots los menjars  que menjarets, si serà gitada aygua demunt 
Lv 11,41  entrò al vespre. 41 »E tot ço  que grapone sobre la terra sia abominable  
Lv 11,44  ànimes en totes les reptilles  que’s mòvan en terra, 45 car yo són lo  
Lv 11,45  en terra, 45 car yo són lo Senyor  que adugí vós de terra de Agipta per ço  
Lv 11,45 adugí vós de terra de Agipta per ço  que fos [*] en Senyor. Sans sarets, car yo 
Lv 11,46  volatarias e de totes ànimes vives  que’s mòvan en aygua e grapónan en terra, 
Lv 11,47  e grapónan en terra, 47 per ço  que sapiats e conaguats les diferències  
Lv 11,47  diferències del mon e lo no mon,  que sapiats què devets menjar e què devets 
Lv 12,2 d’Israell e digues a ells: »Fembra  que haurà consabut per sament, si  
Lv 12,4 santa ne entra en lo santuari entrò  que sien complits los dies de lla sua  
Lv 12,7  e donar-ho-ha al sacerdot, 7  que ho ofira devant Déu e prech per  
Lv 12,8  e fembra. 8 E si no sarà son poder  que puga ofarir [*], sien II tortres o II  
Lv 13,5  en lo VII dia, e si veurà  que lla lepra no serà cresquda ni mudada,  
Lv 13,30  vega ell lo sacerdot: 30 E si veu  que sia pregon més avall del cuyr e en ell 
Lv 13,32  en lo dia VII jutja’l, e si veurà  que no sia sclatada e los cabells seran en 
Lv 13,34  dies; 34 e si en lo VII dia veurà  que lla plagua stigua en son loch [*],  
Lv 13,39  35-37 [*] 38 »[*] 39 [*] e home  que és munde. 40 »Homa a qui cauen los  
Lv 13,43  veurà lo sacerdot, condapna-lo  que és dupta de lepra que és nada en la  
Lv 13,43 condapna-lo que és dupta de lepra  que és nada en la calvva. 44 »E  
Lv 13,45 e irà ab lo cap nuu, e la vestadura  que portarà serà contexta ab lo caperó  
Lv 13,47  47 »Vestadures de lana e de li  que lebrós haurà, 48 en stam e sots  
Lv 13,51  serà jutgat lo vestiment e tot ço  que serà atrobat, 52 e per amor de açò sia 
Lv 13,53  en flama de foch. 53 E si veurà  que ella no serà sclatada, 54 man que sien 
Lv 13,54  que ella no serà sclatada, 54 man  que sien levades, e si no’n pot anar,  
Lv 13,55  55 E con veurà la fas de aquell  que no sia mudada ni revesa, ni lepra  
Lv 13,56  ab foch [*]. 56 E si despuys  que la vestadura serà levada altra veguada 
Lv 13,57  veguada [*]; 57 e [*] veurà hom  que en les primeres taques aparà la lepra, 
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Lv 14,3  la posada, e com trobarà la lepra  que serà munda, 4 deman aquell que serà  
Lv 14,4  que serà munda, 4 deman aquell  que serà purificat que ofira per si II  
Lv 14,4  4 deman aquell que serà purificat  que ofira per si II perdals vius los quals 
Lv 14,7  qui és mundat VII veguades per ço  que de dret sia purgat, e puys lex anar lo 
Lv 14,7  e puys lex anar lo perdal viu  que se’n vol al camp. 8 »E com l’home  
Lv 14,10 III deenes de sèmolla en sacrefici,  que sia mesclada ab oli, e I sister de  
Lv 14,35 de vostra haretat, 35 vendrà aquell  que serà de casa e fer-ho-ha a saber  
Lv 14,35  plagua de lebrosia és vist a mi  que sia en la mia casa.” 36 Lo prevera  
Lv 14,36 mia casa.” 36 Lo prevera mana a ell  que denege totes les universes coses de la 
Lv 14,36  coses de la sua casa abans  que entra ell en aquella e que vege si  
Lv 14,36  abans que entra ell en aquella e  que vege si alguna lepra serà en aquella,  
Lv 14,36  lepra serà en aquella, per ço  que tota no sia feyta inmunda de la cosa  
Lv 14,36  no sia feyta inmunda de la cosa  que en la casa és, e puys entre lo prevere 
Lv 14,36  entre lo prevere en la casa per ço  que conegua la lepra. 37 E com vaurà en  
Lv 14,44  con lo sacerdot hi entrarà e veurà  que altra lepra serà tornada e per les  
Lv 14,48  lepra depertida de lla casa, aprés  que la haurà exelbada, purificarà aquella  
Lv 14,57  aquelles 57 ab què’s puxa conèxer  que és munda o inmunda. 15,Tit Capítol XV  
Lv 15,3  n’és, e en cascun remenbrament  que hom toch la carn de aquell qui decora, 
Lv 15,19 nèdea entrò al vespra. 19 »E fembra  que de son temps haurà flux de sanch al  
Lv 15,31  »E mostreràs als fills d’Israell  que’s guàrdan de legesa e que no múyran  
Lv 15,31  Israell que’s guàrdan de legesa e  que no múyran en lurs legesses com  
Lv 15,31  com ansutzaran lo meu tabernacle  que és entre ells. 32 Aquesta és la ley de 
Lv 15,32  32 Aquesta és la ley de aquells  que han malaltia de flux de sperma, e que  
Lv 15,32  han malaltia de flux de sperma, e  que són ensutzas per jaura ab fembra, 33 e 
Lv 15,33  jaura ab fembra, 33 e de aquelles  que han de lur temps e que soféran flux de 
Lv 15,33  de aquelles que han de lur temps e  que soféran flux de sanch, e dels hòmens  
Lv 15,33  flux de sanch, e dels hòmens  que jauen ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E 
Lv 16,2  e dix: –Parla a Aron ton frare  que no entra null temps en lo santuari que 
Lv 16,2  no entra null temps en lo santuari  que és de dintra la clausta devant la  
Lv 16,2 dintra la clausta devant la cuberta  que cobra la arqua, per ço que no muyra,  
Lv 16,2  cuberta que cobra la arqua, per ço  que no muyra, car yo aparaguí sobra la  
Lv 16,3  ab açò vendrà Aron a lla santedat,  que oferrà I toro per peccat e I moltó en  
Lv 16,4  la gonella e bragues de li per ço  que cel ses vergonyes, e sínia encara  
Lv 16,9  axiran a Déu, e oferrà Aron aquell  que serà axit en sort a Déu per peccat, 10 
Lv 16,13  lo foch les coses odorants axí  que lla neulla [*] de aquells cobra la  
Lv 16,13  [*] de aquells cobra la cuberta  que és sobra lo testament [*]. 14 E  
Lv 16,23  testimoni, e posarà las vestidures  que primerament portava com intrà en lo  
Lv 16,25  si com per lo poble. 25 E lo sèu  que és ofert per peccat serà perfumat  
Lv 16,26  sobra l’altar. 26 »E aquell  que haurà lexat anar lo cabrit leverà sos  
Lv 16,27  en la alberguada. 27 E lo tor [*]  que seran degolats per lo peccat, dels  
Lv 16,32  32 »E perdonarà 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 cecerdot per son  
Lv 16,34 vós fur legítim e perdurable per ço  que orets per los fills de Israell e per  
Lv 17,2  a ells: Aquesta és la peraule  que manà Déu dient: 3 »Qualquaqual home  
Lv 17,3  home dells fills de Israell  que [*] la alberguada o fora la  
Lv 17,5  qualls auciuran en lo camp per ço  que sia santificat Déu devant a la porta  
Lv 17,7  perdurable en aquells, e aquells  que seran aprés d’ells. 8 »E a’quells  
Lv 17,9  a la porta del tabernacle per ço  que ofira a Déu, l’home aquell serà  
Lv 17,10  casa d’Israell, privat o strany  que pelegrín entre vosaltres, si nanguna  
Lv 17,14  carn en la sanch és, e quisvulla  que menjarà aquella morrà. 15 »L’ànima  
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Lv 18,5  5 »Guardau les mies leys e juýs  que faent l’hom viurà. Yo són Senyor. 6  
Lv 18,25  yo los lurs leigs pecats vesitaré,  que vomita los seus habitadors. 26  
Lv 18,26  en la terra com lo conreador  que és palagrí entra vosaltres, 27 car  
Lv 18,27  faéran los conreadors de la terra  que fóran devant vosaltres e ensutzàran  
Lv 18,28  aquella. 28 Guardau, donchs,  que a vosaltres en senblant manera no  
Lv 18,28  vomite [*], con he vomitat la gent  que és stada abans de vosaltres. 29 Tota  
Lv 18,29  abans de vosaltres. 29 Tota ànima  que farà nangunes de aquestes coses, ço  
Lv 18,30 los meus manaments. No vulau fer so  que féran aquells qui foren devant  
Lv 19,6  perquè sia piadós, 6 aquell dia  que sarà sacrificada manjareu aquella, e  
Lv 19,20 ab fembra ab pertisipació de sanch,  que sia sclava, encara que sia noble  
Lv 19,20  de sanch, que sia sclava, encara  que sia noble emperò ab preu no remuda ni  
Lv 19,23  los caps dels membres; los brots  que brótan seran inmundes a vosaltres, no  
Lv 20,2  d’Israell: [*] e dels stranys  que habítan en Isrell, si algú derà de  
Lv 20,4  la mia senyoria, lexarà l’hom  que havia donat de la sament sua a Maloch  
Lv 20,5  e tallaré aquell e tots aquells  que hauran consentit en ell en lo  
Lv 20,13  feminill, cadascú ha fet coses  que no són de perllar: de mort muyra; la  
Lv 20,22  e los juýs e feu aquelles per tal  que a vosaltres la terra no us vomita en  
Lv 20,24  mel. Yo són lo Senyor Déu vostro,  que he seperats a vosaltres dels altres  
Lv 20,25  coses qui’s mòvan en la terra  que a vosaltres he mostrat d’éser  
Lv 21,7  no pendran muller, ne aquella  que rebujada és de son marit, car  
Lv 21,8  presenta. Sia, donchs, sant,  que yo sant só [*] qui santificha a  
Lv 21,15  linatge [*], car yo són lo Senyor  que santifique a ell. 16 Parlà lo Senyor a 
Lv 21,17 »Hom de la tua sament per companyas  que haurà màcula, no presenta pa al seu  
Lv 21,21  [*], si serà trenquat, 21 nengú  que haurà màcula de la sament de Aron  
Lv 21,22  22 Menjarà tan solament dels pans  que són en lo santuari, 23 axí dementra és 
Lv 21,23  23 axí dementra és la hora  que dintra lo vel no entre ne s’acost a  
Lv 21,24  seus e a tot Israell totes coses  que a ell éran stades menades. 22,Tit  
Lv 22,2  2 –Parle a Aron e als fills d’ell  que’s guàrdan de aquellas coses que són  
Lv 22,2  que’s guàrdan de aquellas coses  que són santificades [*], e no ansútzan lo 
Lv 22,2  lo nom dels santificats a mi  que ells presenten. Yo són lo Senyor. 3  
Lv 22,3  3 »Digues a ells e an aquells  que vendran aprés d’ells: »Tot hom qui s’ 
Lv 22,3  vostra generació en aquelles coses  que santificades són e que preséntan los  
Lv 22,3  coses que santificades són e  que preséntan los fills de Israell al  
Lv 22,4  4 »Home de la sament de Aron  que serà lebrós o malalt per flux de  
Lv 22,4  no menjarà de aquelles coses  que santificades són a mi entrò a tant que 
Lv 22,4  santificades són a mi entrò a tant  que sia guarit. Qui tocarà inmunda sobra  
Lv 22,6  vespra e no manjarà de lles coses  que sintificades són; e com haurà lavat la 
Lv 22,9  9 »Guardaran los meus manaments  que no sotmètan a peccat perquè no múyran  
Lv 22,15  santificades dels fills d’Israell  que preséntan al Senyor, 16 car per  
Lv 22,16  menjaran. Yo són lo Senyor  que santifich a ells. 17 Parlà lo Senyor a 
Lv 22,18 la casa de Israell e dells strangés  que habítan entre vosaltres e presentaran  
Lv 22,21  ni serà exceptable. 21 »Hom  que presentarà víctima dels pacífichs al  
Lv 22,21 ovelles, sens màculla la presentarà  que acceptabla sia; nenguna màcula no serà 
Lv 22,25  pans al Déu vostre ni nanguna cosa  que donar volrà, car corupta és e  
Lv 22,25 corupta és e maculada; nanguna cosa  que donar volrà no li pendreu. 26 Perlà  
Lv 22,32  fills d’Israell. Yo són lo Senyor  que santifique a vosaltres, 33 e us he  
Lv 23,12  aquell. 12 E en aquell dia  que lla guarba és santifichada, serà  
Lv 23,14  no menjareu de les messes fins  que lla presentareu al Déu vostre.  
Lv 23,22  [*]. 15-21 [*] 22 »E aprés  que haureu saguades les messes de vostra  
Lv 23,38  sacrificis e ofertes, 38 meys dels  que presentar soleu lo dia del disapta, e  
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Lv 23,42  de rama per VII dies. Tots aquells  que seran de la generació de Israell  
Lv 23,43 en les cabanas 43 perquè sàpian los  que vendran aprés de vosaltres que en  
Lv 23,43  los que vendran aprés de vosaltres  que en cabanes fiu habitar los fills d’  
Lv 24,2  [*]: 2 –[*] als fills d’Israell  que apòrtan a tu oli de olives molt pur e  
Lv 24,5 sèmola e couràs d’aquella XII pans  que en cadescú haurà II dellmes, 6 dels  
Lv 24,10  sant dels sants és [*]. 10 E veus  que ha exit un fill de una dona de Israell 
Lv 24,10 exit un fill de una dona de Israell  que enjendrat havia de un homa agepcià  
Lv 24,12  E materen aquell en la presó fins  que conaguesen què menava lo Senyor. 13 Lo 
Lv 24,16  Senyor, de mort muyra [*]; vulles  que sia palagrí o de la ciutat, [*] ab  
Lv 24,21  dar-n’ha altra per aquella;  que ferirà l’hom, serà punit. 22 »E agual 
Lv 24,22  juý sia entre vosaltres, vulles  que sia palagrí o de son proÿsma que haurà 
Lv 24,22  que sia palagrí o de son proÿsma  que haurà peccat, car yo són lo Senyor Déu 
Lv 24,23 fills d’Israell, e adugéran aquell  que havia blesmat fora les tendes e ab  
Lv 25,6  e al logater teu e al palagrí  que habita ab tu; 7 e al teu bastiar les  
Lv 25,7 ab tu; 7 e al teu bastiar les coses  que néxan deran pastura. 8 »Comteràs de  
Lv 25,8  de cert a tu VII setenas de anys,  que són XLIXª anys, 9 e sonareu lo corn lo 
Lv 25,11 voluntàriament en lo camp les coses  que hy nexeran, e les promícies de lles  
Lv 25,22  fins al VIIII any; entrò a tant  que les coses novelles nàsquan, menjareu  
Lv 25,31  31 E si en la villa serà la casa  que no ha muralla, per dret de camps serà  
Lv 25,32  32 »Les cases dells livítichs  que en les ciutats són, tostemps sa pòdan  
Lv 25,38  38 car yo són lo Senyor Déu vostre  que us he aduyt de la terra de Agipta  
Lv 25,42  sos pares, 42 car mos sclaus són,  que jo’ls he trets de lla terra de Agipta 
Lv 25,44  sían a vosaltres de les necions  que entorn de vosaltres són 45 [*] o de  
Lv 25,45  vosaltres són 45 [*] o de aquells  que nats fóran en vostra terra: aquests  
Lv 25,50 ho porà 50 levant del preu lo temps  que ha a pasar fins l’any del jubileu, e  
Lv 25,51  51 e si més muntarà los anys  que romànan fins l’any del jubileu,  
Lv 25,53  dels anys al compredor. 53 Los  que abans serví ab lo loguer ne rebretran. 
Lv 26,3  los meus manaments caminareu e so  que us man observareu e fareu aquells,  
Lv 26,13  13 Yo són lo Senyor Déu vostre,  que us he trets de la terra de Agipta [*]. 
Lv 26,15  leys e los meus juýs avilanareu  que no feçau les coses que menades són per 
Lv 26,15  avilanareu que no feçau les coses  que menades són per mi [*], 16 jo de sert  
Lv 26,16  he leugerament en fretura e ardor,  que consegesca los vostres ulls e deseque  
Lv 26,16  debades sembrareu la sament,  que per los anamichs serà devorada; 17  
Lv 26,22  en vosaltres bèsties dels camps  que destroviran a vosaltres e a vostros  
Lv 26,29 plagues per vostres peccats, 29 axí  que menjau les carns de vostres fills e de 
Lv 26,31  mia ànima vos abominerà 31 en tant  que les vostres ciutats retórnan en  
Lv 26,36  habitàveu en aquella. 36 »E los  que de vosaltres romendran doneran pahor  
Lv 26,40  e seus seran aflegits, 40 entrò  que’s penídan de lurs malvestats e de sos 
Lv 26,41  en la terra batalívol entrò a tant  que’s don vergonya la icnocenta pensa  
Lv 26,42  -m’he de lla amistança e pacta  que fermí ab Jacob e Isach e de Abram, de  
Lv 26,44  perquè de tot sían destrovits e  que fos trancat lo meu pacta ab ells, car  
Ex 3,14  –Axí diràs a ells fills d’Iraell:  “Que és me tramet a vós.” 15 E dix altra  
Ex 1,18  féu-les-se vanir e dix: –Per  què és açò que no volets fer ço que jo us  
Ex 2,4  stech sa germana de luny per saber  què·s saria fet d’ell. 5 E veus que  
Ex 2,13  en aquell qui havia lo tort: –Per  què fers ton proïsma? 14 E aquell respòs:  
Ex 2,18  Ratxell, para lur, dix-los: –Per  què us sou axí cuytades de venir? 19 Ellas 
Ex 2,20  los dix: –On és aquell home? Per  què’ll lexàs? Apallats-lo per ço que  
Ex 3,5  de tos peus, que lo loch en  què stàs terra santa és. 6 E dix: –Yo són  
Ex 3,13  dien: “Com és lo nom d’equell?”,  què diré a ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo  
Ex 4,12  en la tua boqua e ansenyar-t’he  què perleràs. 13 Aquell dix: –Prech-te,  
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Ex 4,15 e en la sua, e mostraré a vosaltres  què devets fer. 16 E aquell parlarà per tu 
Ex 5,4 E dix a ells lo rey de Agipta: –Per  què Moysèn e Aron sou curosos del poble e  
Ex 5,15 d’Iraell [*] diguéran a ells: –Per  què fets açò contra vostres serfs? 16  
Ex 5,22 a nostre Senyor e dix: –Senyor, per  què has apramut lo teu poble, ne per què  
Ex 5,22  has apramut lo teu poble, ne per  què has tramès a mi? 23 Car per ço que yo  
Ex 6,1  1 E dix Déu a Moysèn: –Ara veuràs  què faré a Farahó, car ab mà fort m’  
Ex 7,17  l’has volgut oyr. 17 E per ço vet  què diu nostre Senyor: En açò antenas que  
Ex 10,3 quant no vols éser sotmès a mi? Per  què no vols lexar anar lo meu poble perquè 
Ex 10,7  Diguéran los serfs de Farahó: –Per  què sofarim nós açò? Lexem anar los hòmens 
Ex 10,10  anar vós e vostres infants? Per  què havets dupte, ne per què pansats mal?  
Ex 10,10  Per què havets dupte, ne per  què pansats mal? 11 No serà fet axí, mas  
Ex 10,23  ne’s podia moura dell loch en  què era, saul aquells d’Israell [*]. 24  
Ex 10,26 Senyor Déu nostro, car nós no sabem  què davem sacreficar fins tant en aquell  
Ex 12,30  ells, car no era nanguna casa en  què no hagués mort. 31 Cridà Farahó a  
Ex 14,5 lo poble, e dix: –Què volen fer, ne  què havem fet? Per què’lls lexàrem que no 
Ex 14,5  volen fer, ne què havem fet? Per  què’lls lexàrem que no servesca a nós? 6  
Ex 14,11  en lo desert, per morir? Per  què has volgut fer açò, que’ns tragueses  
Ex 14,15 vosaltres. 15 Dix Déu a Moysèn: –De  què’t clamas a mi? Parla als fills de  
Ex 16,3  e menjàvam pa en sadolament. Per  què has menats nós en aquest desert, per  
Ex 16,15  dir: «Què és açò?», cor no sabían  què s’era. Dix Moysèn: –Aquest és lo pa  
Ex 16,36 la terra de Canan. 36 E lo almut ab  què mesuràran la magna era de la deena  
Ex 17,2 Moysèn [*]. E dix [*] Moysèn: –Per  què pledejàs contra mi, e per què temptàs  
Ex 17,2  –Per què pledejàs contra mi, e per  què temptàs Déu? 3 E sedejà aquí lo poble  
Ex 17,3  per aygua, e [*] diguéran: –Per  què faïst axir nós de Agipte, per ço que  
Ex 18,14  és açò que tu fas al poble? Per  què seus tu tot sol e al poble stà devant  
Ex 18,22  tostemps, e les coses majors a  què no poran dar consell recontaran a tu,  
Ex 20,21  e Moysèn se acostà a la caligua en  què era Déu. 22 E dix Déu a Moysèn: –Açò  
Ex 22,3  aquell que ferà lo furt e no ha de  què ho reta, ell deu éser venut. 4 E si  
Ex 26,6 altra. 6 E feràs L ganxos d’aur ab  què junyes les cortines, cada una a sa  
Ex 26,37  lurs caps d’aur, e les colones en  què siuran seran d’aram. 27,Tit Capítol  
Ex 29,2  nèdeus, 2 e pa alís e crespel en  què no haja levat, que sia untat de oli  
Ex 29,29  29 »E les vestadures santes de  què usarà Aron, hauran los fills de aquell 
Ex 30,4 que per aquells sien meses bares ab  què sia portat l’altar. 5 E aquellas  
Ex 32,1 tragué de terra de Agipta, no sabem  què li és sdevengut. 2 Dix-los Aron:  
Ex 32,11 E preguà nostra Senyor Moysèn: –Per  què, Senyor, sa irexerà la tua ira contra  
Ex 32,23  adux de terra de Agipta, no sabem  què li ha esdevengut.” 24 Alls quals yo  
Ex 33,5  lo teu ornament per ço que sàpia  què faré a tu. 6 E posàran los fills d’  
Ex 35,29  pensa devota ofaríran lurs dons de  què fésan la obra que havia manada nostra  
Ex 36,38  aur, e los fonaments, ço és, ço an  què ells stàvan, que éran fichats en  
Lv 10,9 9 –Tot vi és qui pot anbriagar; per  què no beuràs tu [*] com entreràs en lo  
Lv 10,17  fills de Aron. Dix: 17 –Per  què no mengàs lo sacrefici fet per peccat  
Lv 11,21  peus [*] haurà longuesa detràs per  què saltarà sobra terra, 22 [*] axí com és 
Lv 11,47  del mon e lo no mon, que sapiats  què devets menjar e què devets lexar.  
Lv 11,47  que sapiats què devets menjar e  què devets lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E  
Lv 14,57  diverses colors d’aquelles 57 ab  què’s puxa conèxer que és munda o  
Lv 15,9  vespra. 7-8 [*] 9 E lo siti en  què ha sagut és inmunda. 10-12 [*] 13 »E  
Lv 15,18 al vespra. 17 [*] 18 E la fembra ab  què haurà jagut levar-s’ha ab aygua e  
Lv 20,23 car totes aquestes coses faéran, de  què les he abominades. 24 E a vosaltres  
Lv 24,12  en la presó fins que conaguesen  què menava lo Senyor. 13 Lo qual perlà a  
Lv 25,20  de nengú. 20 La qual cosa si direu  què menjareu en lo VII any, si no  
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Lv 25,24  e conreadors meus sou, 24 per  què tota la regió de vostra posació sots  
Ex 4,2 tu nostre Senyor.” 2 Dix Déu a ell:  –Què’s axò que tens en la mà tua? E ell  
Ex 13,14  14 Com te demenaran tos fills demà  “Què és açò?”, tu respondràs a ells: “En  
Ex 14,5  d’aquel sobra lo poble, e dix:  –Què volen fer, ne què havem fet? Per què  
Ex 15,24  lo poble contra Moysèn dient:  –Què beurem? 25 Aquell apellà nostro  
Ex 16,15  ensemps: «Man hu?», que vol dir:  «Què és açò?», cor no sabían què s’era.  
Ex 17,4 de cet? 4 Cridà Moysèn a Déu dient:  –Què faré de aquest poble, que si no era  
Ex 32,21  fills d’Israell. 21 Dix a Aron:  –Què ha fet a tu aquest poble, que  
Ex 21,9  sagons costuma dells fills faça a  ·quella. 10 E si pendrà altra, servesca a  
Ex 21,33  -la-ha e no la cobrirà, e a  ·quella caurà bou o assa, 34 lo senyor de  
Lv 17,8  que seran aprés d’ells. 8 »E a  ·quells dix: Home de lla casa de Israell e 
Ex 24,14 Hur, car si entre vosaltres nexeran  questions, recomtats-les a ells. 15 E  
Ex 1,1  són los noms dels fills de Israell  qui venguéran en Egipte ab Jacob, cascú ab 
Ex 2,13  en lo segon jorn, e viu II hebreus  qui’s barelàvan, e dix en aquell qui  
Ex 2,13  qui’s barelàvan, e dix en aquell  qui havia lo tort: –Per què fers ton  
Ex 3,7  per raó de lla duresa de aquells  qui’lls opromían en les lurs obres, 8 e  
Ex 3,14  ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són  qui són. E dix: –Axí diràs a ells fills d’ 
Ex 3,20 Agipte en totes les mies meravelles  qui són faedores enmig d’ells, e aprés  
Ex 4,11  –Qui féu la boqua de ll’home, o  qui ha fabregat lo sort o lo mut, o qui ha 
Ex 4,11 qui ha fabregat lo sort o lo mut, o  qui ha ratut lo veure al sech? No hu he  
Ex 6,27 les hosts, 27 e aquests són aquells  qui perlàran a Farahó, rey de Agipta, per  
Ex 10,26  una ungla, ni de aquellas coses  qui són necesàrias a sarvir al Senyor Déu  
Ex 12,16  obra entra vós, acceptats aquells  qui són diputats aperallar de menjar. 17 E 
Ex 13,2  2 –Santifica a mi lo primer nat  qui obre vullva en los fills d’Israell,  
Ex 13,12  a nostre Senyor e tots aquells  qui són primers nats en les tues ovelles,  
Ex 13,17 manà per la carera dells falisteus,  qui’lls era dret pasatja, que per ventura 
Ex 14,2  ’s mètan per la regió de Piaròs,  qui és entre Meochdoll e la mar, contra  
Ex 14,19 [*] 19 E moch-sa l’àngell de Déu  qui guiava la posada d’Israell, e anà  
Ex 14,28  la cavallaria e la host de Farahó  qui’lls pasaguia, aquí naguàran en la  
Ex 15,11  és semblant a tu en fortalesa, ne  qui és semblant a tu en granesa e en  
Ex 16,7  contra lo Senyor. E nós,  ¿qui som, que mermurats contra nós? 8 Dix  
Ex 16,20  e’ll matí d’ell. 20 Aquells  qui no’l na creguéran e n’stojaren entrò 
Ex 18,10 10 e dix: –Beneÿt sia nostre Senyor  qui’ns ha desliurats de les mans de Faraó 
Ex 19,12  a les sues fins, car tot hom  qui toquarà al munt morà de mort.” 13 E no 
Ex 20,2  dix: 2 –Yo són lo Déu Senyor teu  qui’t traguí de terra de Agipta, de casa  
Ex 20,5  lo Senyor ton Déu, fort e jelós,  qui vesit les iniquitats dells paras en  
Ex 20,5 e en la quarta generació de aquells  qui han en oy a mi, 6 e fas misericòrdia  
Ex 20,6 misericòrdia en millers, en aquells  qui àman mi e guàrdan los meus menaments.  
Ex 20,10 ton bou ne ton asse, ni ton pelegrí  qui és dintra de tes portes, 11 car VI  
Ex 21,12  la anar de grat sens moneda. 12 »E  qui farà hom per voler-lo auciura,  
Ex 21,15 deus pendra per ço que muyra. 15 »E  qui farà son para o sa mara, de mort  
Ex 21,16  o sa mara, de mort muyra. 16 »E  qui amblarà homa e vendrà aquell [*],  
Ex 21,19  son bastó, serà ignocent aquell  qui’l farí, emperò que satisfaça en aquel 
Ex 21,20  del dan que haurà sostangut. 20 »E  qui ferà son serf o sa serventa ab verge e 
Ex 22,9  veja la rahó de abdossos, e aquell  qui dirà lo jutja smenerà II tants a son  
Ex 22,19 »Metzineres no lexeràs viura. 19 »E  qui jaurà ab bèstia, de mort muyra. 20  
Ex 25,23  »E feràs taulla de fust de satim,  qui haurà II colzes de lonch, e I colze de 
Ex 28,38 e portarà les iniquitats d’aquells  qui oferaran, e santificarà los fills d’  
Ex 29,30  serà costituició de sos fills  qui entreran en lo tabernacla del  
Ex 31,14  que santifich a vós. 14 [*] E  qui ansutzarà aquell, de mort morà; e qui  
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Ex 31,14  ansutzarà aquell, de mort morà; e  qui farà en ell obra, perirà l’ànima de  
Ex 31,15 repòs sant a nostre Senyor. Tot hom  qui farà obra en aquell dia morà. 16  
Ex 32,4  són los teus déus, d’Israell,  qui’t traguéran de tera de Agipta! 5 E  
Ex 32,23  23 e diguéran a mi: “Fé a nós déus  qui’ns guían, car Moysèn, que’ns adux de 
Ex 33,19  devant tu, e yo hauré mercè de  qui volré, e faré misericòrdia an aquell  
Ex 33,19  e faré misericòrdia an aquell  qui’m plaurà. 20 E altra veguada dix: –Tu 
Ex 36,2  donada saviesa, e encara aquells  qui de grat s’hi ofarían obrar, 3 liurà a 
Ex 38,8  d’aram dels spills de les fembres  qui saguésan a la porta del tabernacle, a  
Lv 1,5 de aquell gitant entorn de l’altar  qui és devant la porta del tabernacle. 6 E 
Lv 1,17  sobra ell l’altar ab la lenya  qui és sobra lo foch posada. Açò és  
Lv 4,35  axí com sol fer del sèu del moltó  qui és sacreficat per pacificament, e sia  
Lv 5,15 son paccat I moltó net del folch, e  qui no ho porà fer, II sicles sagons lo  
Lv 6,2  nostre Senyor a Moysèn: 2 –Ànima  qui peccarà [*] encontra Déu nagarà a son  
Lv 6,22 cremada en l’altar per lo sacerdot  qui del para per dret sucehirà, 23 e tot  
Lv 6,26  dels sants és. 26 E lo sacerdot  qui ofer, manuch aquella en lo loc sant en 
Lv 7,8  pertenyaran. 8 »E’l sacerdot  qui oferrà lo sacrifici de l’holocaust  
Lv 7,9  9 e tot sacrifici de cèmolla  qui serà cuyt en forn e tot so que serà  
Lv 7,21  Senyor, perirà de son poble. 21 »E  qui toquarà la sutzura de l’home o de lla 
Lv 10,9  8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és  qui pot anbriagar; per què no beuràs tu  
Lv 11,10  o en stanys, menjarets. 10 Aquell  qui no haurà ales ne scata, [*] en les  
Lv 11,10  ales ne scata, [*] en les ayguas  qui’s moven com en mar, és abominable a  
Lv 11,24  dites, lunyades sían de vós. 24 »E  qui tocarà mortaÿna de aquellas, serà  
Lv 11,29  entre les ensutzades e de aquells  qui’s mòvan [*], axí com a mustella e  
Lv 11,32 no nèdeus, [*] tro al vespra. 32 »E  qui caurà sobra ells que sían morts serà  
Lv 11,39  »Si algú animal és mort de aquells  qui són leguts a vós menjar, qui lur  
Lv 11,39  qui són leguts a vós menjar,  qui lur mortaÿna tocarà [*]. 40 [*] serà  
Lv 13,40 [*] e home que és munde. 40 »Homa a  qui cauen los cabells dell cap e és calp,  
Lv 14,7  7 E de açò salpusch aquell  qui és mundat VII veguades per ço que de  
Lv 14,25  de lla orella dreta de aquell  qui és mundat e sobra lo polze dret de la  
Lv 14,28  peu altrasí en lo loch de la sanch  qui és scampada per la colpa, 29 e lo  
Lv 14,29  colpa, 29 e lo romanent de l’oli  qui és en la sua mà sinistra git sobra lo  
Lv 14,32  32 »Açò és lo sacrifici del lebrós  qui no pot haver totes coses en son  
Lv 14,47  serà inmunde entrò al vespra; 47 e  qui dormirà en aquella o hy menjarà,  
Lv 15,2  als fills de Israell [*]: »Homa  qui soferà flux de esperma serà no nèdeu.  
Lv 15,3  que hom toch la carn de aquell  qui decora, aytala humor és leig. 4 Tota  
Lv 15,13  [*] 13 »E si serà sanat aquell  qui d’aquesta manera de pasió era  
Lv 15,20 depertida per VII dies. 20 E tothom  qui tocharà ella serà no nèdeu entrò al  
Lv 15,22  [*] on siurà [*] serà sutza. 22 E  qui tocarà lo lit de aquella leverà lo seu 
Lv 15,25  ell dormirà ensutzerà. 25 »Fembra  qui per molts dies soferà flux de sanch,  
Lv 15,27  e on siurà serà ensutzat, 27 e  qui toquarà ella leverà la sua vestimenta, 
Lv 16,29  obra, axí lo nadiu com lo strany  qui peregrina entra vós, 30 car en aquest  
Lv 17,4  a Déu, digna és de sanch quax com  qui scampa sanch, e axí perirà d’enmig de 
Lv 17,8 lla casa de Israell e dells stranys  qui peregrínan ab vós qui oferrà holocaust 
Lv 17,8 dells stranys qui peregrínan ab vós  qui oferrà holocaust o sacrifici 9 e no hu 
Lv 17,12  sanch, ni encara los stranys  qui peregrínan entre vós. 13 »[*] qui  
Lv 17,13  qui peregrínan entre vós. 13 »[*]  qui casarà cassa de bèstia o de voletaria  
Lv 17,15 menjarà aquella morrà. 15 »L’ànima  qui manjarà cosa de si morta o presa per  
Lv 18,30  No vulau fer so que féran aquells  qui foren devant vosaltres, e no siats  
Lv 19,36  [*]. Yo són lo Senyor Déu vostre  qui us ha tret de terra de Agipta. 37  
Lv 20,6 ell en lo fornicament [*]. 6 »Ànima  qui’s declinarà als ancantadors e alls  
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Lv 20,25 ne en lo aucel ne en nengunes coses  qui’s mòvan en la terra que a vosaltres  
Lv 21,8  donchs, sant, que yo sant só [*]  qui santificha a vosaltres. 9 »La filla  
Lv 21,23  lo santuari meu. Yo són lo Senyor  qui santifich a ells. 24 Parlà Moysèn a  
Lv 22,3 que vendran aprés d’ells: »Tot hom  qui s’acostarà de vostra generació en  
Lv 22,5  axí com de participament, 5 e  qui tocarà graponant o nanguna cosa  
Lv 22,9 l’hauran ansutzat. Yo só lo Senyor  qui santifich a vosaltres. 10-14 [*] 15  
Lv 24,14  les tendes, e pòsan tots aquells  qui hu han oït les mans sobra son cap, e  
Lv 24,15 Als fills d’Israell parlaràs: »Hom  qui maleyrà lo seu Déu, portarà son  
Lv 24,16  seu Déu, portarà son peccat, 16 e  qui blestomarà lo nom de nostre Senyor, de 
Lv 26,6  encontrades, dormireu e no serà  qui us despert, relevaré males bèsties e  
Lv 26,17  e subjugats sereu en aquells  qui us han en oy, e fugireu nangú no  
Ex 2,14  ton proïsma? 14 E aquell respòs:  –Qui t’ha fet príncep ne jutge sobre nós? 
Ex 3,11  de Agipta. 11 E dix Moysès [*]:  –Qui són yo, que vaja a Farahó e que git  
Ex 4,11  tart de lengua. 11 Dix Déu a ell:  –Qui féu la boqua de ll’home, o qui ha  
Ex 5,2  en lo desert.” 2 E aquell respòs:  –Qui és ton Senyor, que yo oja la sue veu  
Ex 22,20  jaurà ab bèstia, de mort muyra. 20  »Qui ferà sacrifici al diabla, sia  
Ex 32,33  33 Al qual respòs nostre Senyor:  –Qui pacarà a mi, yo’l rauré de mon  
Lv 7,29  29 –Parla als fills d’Israell:  »Qui ofer sacrifici pasaficabla al Senyor, 
Lv 20,13  la sanch [*] sia sobra éls. 13  »Qui dormirà ab mascle ab participació  
Lv 20,17  sia sobra ells. 14-16 [*] 17  »Qui pendrà sa germana, filla de son para  
Lv 20,18  e portaran lur iniquitat. 18  »Qui pertisiperà ab fembra [*] e haurà  
Lv 20,19  de para ni de mara no descobriràs.  Qui açò ferà la difamació de lla sua carn  
Lv 20,20  porteran abdosos lur malvestat. 20  »Qui participarà ab la muller de son pare  
Lv 20,21  seu peccat; sense fills moran. 21  »Qui pendrà la muller de son germà farà  
Lv 22,4  a mi entrò a tant que sia guarit.  Qui tocarà inmunda sobra cosa morta de la  
Lv 24,17  [*] ab pedras sia alapidat. 17  »Qui ferirà e metarà hom, de mort muyra.  
Lv 24,18  e metarà hom, de mort muyra. 18  Qui ferirà ni matrà animal, retrà ànima  
Lv 24,19  animal, retrà ànima per ànima. 19  »Qui ferà alguna ferida o nafra a’lgun de 
Lv 24,21  sostenrà e de açò serà destret. 21  »Qui matarà bèstia dar-n’ha altra per  
Lv 25,29  28 [*] e lo posaÿdor primer. 29  »Qui vendrà casa dins los murs de la  
Ex 12,26 26 E com diran a vós vostres fills:  “Quina és aquesta relegió?”, 27 vós direts 
Ex 25,39  aÿnes aquestes sien en pes de un  quintar, tot lo pes del canalobra; e tots  
Ex 37,24  ab totes ses aÿnes d’aur net un  quintar. 25 E féu un altar a la timiana,  
Ex 38,24 [*] fo ofert en dons fóran XXVIIIIª  quintars e DCCXXX sicles a pes del  
Ex 38,26  DCIIIMªDL pesos. 26 Fóran emperò C  quintars d’argent, dels quals fóran fetes 
Ex 38,27  fonaments a manera de pilars, de C  quintars, [*] cascú. 28 E de MªDCCLXXV  
Ex 38,29  29 E foren-hi oferts LXXIIMªCCCC  quintars de aram, 30 dels quals fóran fets 
Lv 17,14  de tota carn en la sanch és, e  quisvulla que menjarà aquella morrà. 15  
Ex 21,28  carns, e lo senyor del bou serà  quiti de açò; 29 mas si lo bou haurà  
Lv 25,31  de camps serà vanuda, car si abans  raamuda no serà, en lo jubileu retornarà a 
Ex 17,8  conbatra los fills d’Israell en  Rabidí. 9 Dix Moysèn a Josuè: [*] 10 [*]  
Ex 17,1  la peraula de Déu, e posàran en  Rabidim, en lo qual loch no havia aygua  
Lv 6,2 lli serà feta en fe, e ell l’haurà  rabuda e ell enblarà aquella, o en alguna  
Lv 11,19  fotge segons lur genus, e popuda e  racta penada. 20 »E totes volotaries anant 
Ex 16,14  en lo desert una cosa manuda quax  radona, samblant a soliandra, sobra la  
Lv 25,25  e vendrà lo seu propinqua per  raembra aquella, fer-ho pot; 26-27 [*].  
Lv 25,48  48 aprés de la venda sa pot  raembra; qualsavulla de sos frares lo  
Lv 25,49  de parantiu; e si ell se porà  raembra, fer-ho porà 50 levant del preu  
Ex 34,22 dels forments, e la festa cor yo’t  raemí en aquell temps de l’any. 23 »III  
Ex 39,3  ab les primeres colors sots son  ragiment, 4 e II orles ensemps ajustades  
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Ex 19,2  posades en aquell loch, e devés la  ragió del munt. 3 E Moysèn pujà a nostre  
Lv 14,8  l’home leverà la sua vestadura,  ragua’s tots los pèls del cors e lau-se 
Ex 19,2  de Sinayí, 2 cor ells moguéran de  Rahabidim e vanguéran tro al desert de  
Ex 2,23  sospiràran los fils de Israell per  rahó del treball que havían en la obra, e  
Ex 3,8  sé la lur dollor. Són devellat per  rahó que’lls desliura de les mans de  
Ex 6,9  los quals no ohíran ell per  rahó del treball de lur sparit e per lo  
Ex 9,11  ancantadors star devant Moysèn per  rahó de lla verola que en ells era [*]. 12 
Ex 22,9  digua devant lo jutge, [*] veja la  rahó de abdossos, e aquell qui dirà lo  
Ex 32,25  ço cor los havia despulat Aron per  rahó de la gran lageza, per la qual cosa  
Ex 32,35  E farí nostre Senyor lo poble per  rahó del vadell que féu Aron. 33,Tit  
Lv 25,50  sa leverà [*] serà-li comtat a  rahó de logater; 51 e si més muntarà los  
Lv 23,42  42 e reposareu en les cases de  rama per VII dies. Tots aquells que seran  
Lv 24,7  perfum molt pur perquè sia pa en  ramenbrament de la oferació dell Senyor. 8 
Lv 25,10  l’any L, e apellar-l’has  Ramisió a tots los habitadors de lla tua  
Lv 25,30 temps de I any. 30 E si no la haurà  ramuda en l’any, serà girada al  
Lv 11,4  remuch menjarets. 4 E qualquequal  ramugarà e haurà ungla, mas no serà fesa,  
Ex 3,7  en Agipta, e oyí la lur clamor per  raó de lla duresa de aquells qui’lls  
Ex 8,15  15 E viu Farahó que dat li era  rapòs; fou agreujat en son cor e no oý  
Lv 11,29 ’s mòvan [*], axí com a mustella e  rata e talpa e furó e cascun de aquests  
Ex 29,13 lo grex que cobra los budells, e la  ratalla del fetge, e lo grex de ambdosos  
Lv 9,19  ariet e los ronyons ab lo sèu e la  ratela dell fetge 20 posaren sobra lo  
Lv 25,13  de l’any jubileu [*]. 13 »[*]  ratorna tothom a les sues pocecions. 14-16 
Lv 25,41  41 e aprés n’exirà ab sos fils e  ratornarà a lla sua generació e pocessió  
Lv 14,48  purificarà aquella pus li és  ratude sanitat. 49 »E en la purificació de 
Ex 4,11 fabregat lo sort o lo mut, o qui ha  ratut lo veure al sech? No hu he fet yo?  
Ex 2,18  18 Com elles foren tornades a  Ratxell, para lur, dix-los: –Per què us  
Ex 32,32 esta arada. 32 E si no hu vols fer,  rau-ma de ton libre [*]. 33 Al qual  
Lv 14,41  lo loch inmunde, 41 e la casa ferà  raura de dins [*] 42-43 [*] 44 e con lo  
Ex 32,33  Senyor: –Qui pacarà a mi, yo’l  rauré de mon libre. 34 Tu emperò vé e  
Ex 20,26  a l’altar meu, per ço que no sia  ravellada la tua vergonya.” 21,Tit Capítol 
Ex 19,17  de la alberguada, e steguéran a la  raÿl del munt. 18 E tot lo munt de Sinayí  
Ex 24,4  E levà’s matí e adificà altar al  raÿl del munt, e XII títols per XII trips  
Lv 19,10  coliràs, 10 ne en la tua vinya los  raÿms ne los grans caents no les  
Lv 25,5  del Senyor [*]; 5 [*] los  raÿms de lles tues promeyes no’ls  
Ex 2,3  infant dins, e posàran-la en la  rebegina sobra la vora del flum. 4 E stech 
Ex 15,8  corech e stech, als abisos fóran  reblits enmig de la mar. 9 L’anamich dix: 
Lv 25,35  serà ton frara e malalt de mans,  rebràs aquell axí com a stranger e palagrí 
Lv 26,31 e faré deserts vostres santuaris ne  rebré d’aquí avant la odor molt suau, 32  
Lv 26,9  d’espasa en presència vostra. 9  Rebré a vosaltres e créxer vos faré, sereu 
Lv 25,53 Los que abans serví ab lo loguer ne  rebretran. No aflegiràs a ell forçadament  
Lv 7,18 carns dels sacrificis pesificables,  rebujada serà sa oferta e no profitarà a  
Lv 21,7  no pendran muller, ne aquella que  rebujada és de son marit, car santificat  
Lv 21,14  pringua muller nina; 14 vídua,  rebujada ne sutza ne publicha no la  
Lv 24,8  seran mudats devant lo Senyor,  rebuts dels fills d’Israell de amistança  
Ex 25,7  per adornar ephot e encara lo  recional. 8 E faran a mi santuari e  
Ex 16,22  los prínceps de lla multitut, e  recomptàran-ho a Moysèn, 23 e ell dix:  
Ex 9,16  mostre a tu ma fortalesa e que sia  recomptat lo meu nom en tota la terra. 17  
Ex 13,8  ne en les tues encontrades. 8 E  recomptats [*] en aquell dia e diràs:  
Ex 4,28  lo munt de Déu e besà-llo. 28 E  recomtà-li Moysèn totes les peraules del 
Ex 24,3  hy pug ab ell. 3 E vench Moysèn e  recomtà al pobla totes les peraules del  
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Ex 24,14  entre vosaltres nexeran questions,  recomtats-les a ells. 15 E com pujàs  
Ex 18,22  majors a què no poran dar consell  recontaran a tu, e ells jutgeran les coses 
Lv 26,1  ýdola ni dolediç ni títols  redresareu, ni gran pedra posareu en  
Lv 10,20  de Déu. 20 E com ho oyí Moysèn,  reebé la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1  
Lv 26,5 fruyts los arbres seran complits; 5  reebrà la batuda de les messes la vanema  
Lv 25,29 murs de la ciutat haurà licència de  reembra-la dins lo temps de I any. 30 E  
Lv 25,48  qualsavulla de sos frares lo  reembrà, 49 e son oncle de part de para o  
Ex 13,13  assa muderàs per ovelle, si no’l  reembràs [*] per preu de [*]. 14 Com te  
Ex 34,20  meu. 20 E lo primer nat de l’assa  reembràs per ovelles, e si no darà lo preu 
Ex 34,20  ocís. Lo primer nat de tos fills  reembràs, e no aperràs devant mi buyt. 21  
Lv 25,33  tostemps sa pòdan rembra. 33 Si  reemudes no seran en lo jubileu, tornaran  
Lv 25,47 destrenguau per potència. 47 »Si’s  reforçarà devers vosaltres la mà de l’  
Lv 13,48 que lebrós haurà, 48 en stam e sots  regiment de aquell o serta pell [*], 49 si 
Ex 9,25  la herba e tots los arbres de la  regió tranchà le padrusca, 26 sols en la  
Ex 14,2  ’s retórnan e que’s mètan per la  regió de Piaròs, qui és entre Meochdoll e  
Ex 28,26  26 [*] de l’ephot en la  regió dels musclos e defora. 27 E faràs II 
Lv 18,3  no fareu; segons la costuma de la  regió de Canan, a la qual yo dech metre  
Lv 25,24  meus sou, 24 per què tota la  regió de vostra posació sots pacta de  
Ex 34,15  fermament ab nangun de aquelles  regions, ne fornicaràs ab lurs déus [*] 16 
Lv 26,36 pahor en los coratges d’éls en les  regions dels contraris; los spaordirà lo  
Ex 19,6  la terra, 6 e vós serets a mi en  regna sacerdotal e gent santa.” Aquestes  
Ex 1,14  vida de aquells, e fèyan-los fer  regoles de brach mesclat ab palla, e ab  
Ex 5,7 per mesclar-la ab lo brach de les  regoles, ne lenya per coure-les, axí com 
Ex 5,18  segons costuma lo nombre de lles  regoles 19 [*] per cascun dia. 20 E  
Ex 27,13 E en aquella amplesa de la cort que  reguarda a orient sia de L colzes, 14 [*]  
Ex 33,13  fas per ço que yo sàpia tu [*]; e  reguarda aquest poble e aquesta gent. 14 E 
Lv 1,11 sia degolat al lats de l’altar que  reguarda [*] devant nostre Senyor, e los  
Ex 2,25  Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 e  reguardà nostro Senyor los fills de  
Ex 14,24  la vigília del matí, nostro Senyor  reguardà la posada dells agepcians en  
Ex 37,9 9 stanent lurs ales [*] la clausta,  reguardant la un a l’altra. 10 E féu una  
Ex 16,10  ajustament dels fills d’Israell,  reguardàran [*] lo desert, e veus que lla  
Ex 33,8 cascú a lla porta de son papalló, e  reguardàvan [*] Moysèn dentrò al vanir de  
Ex 25,20  que cascun lats de la clausta se  reguart en l’escampament de lurs ales  
Ex 25,20  lurs ales [*], e la cara de cascú  reguart devers l’oratori, e deu éser  
Ex 12,26  vostres fills: “Quina és aquesta  relegió?”, 27 vós direts a ells:  
Ex 12,43 Déu a Moysèn e Aron: –Aquesta és la  relegió de Pasca: »Nangun hom strany no  
Lv 7,36  donar alls fills d’Israell en  relegió perdurable en les generacions  
Lv 26,6  dormireu e no serà qui us despert,  relevaré males bèsties e coltell no pesarà 
Ex 8,3 poble, e en los teus forns e en les  relíquies dels teus menjars, 4 e a tu e a  
Lv 25,46  sclaus, 46 e ab dret de haretatja  rematreu als suceÿdors e posayr-los-  
Lv 25,30  seus succeïdors per a tostemps, e  rembra no’s porà en lo temps del jubileu. 
Lv 25,32  les ciutats són, tostemps sa pòdan  rembra. 33 Si reemudes no seran en lo  
Lv 25,54  tu. 54 E si per açò no’s porà  rembra, en l’any jubileu axirà ab sos  
Ex 6,6  vós [*] de lla servitut d’ell, e  rembré-us ab bras [*] e ab grans juýs, 7 
Ex 20,8  lo nom del Senyor teu en va [*]. 8  »Remenbra’t que santifices lo disapta. 9  
Ex 2,24  24 E oyí Déu lur gemeguament e  remenbrà’s de lla covinensa que féu ab  
Ex 13,16  [*].” 16 Serà quax senyal [*] de  remenbrament entre tos vulls [*]. 17 E com 
Lv 15,3  vici car tangut n’és, e en cascun  remenbrament que hom toch la carn de  
Ex 12,14  14 E vós haurets aquell dia en  remenbrança e salabrerets aquest dia en  
Ex 13,9  quax senyal en la tua mà e quax  remenbrança devant tots vulls, per ço que  
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Ex 17,14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu açò per  remenbrança en lo libre, e liure-lo en  
Ex 28,12 les spatlles de l’ephot, pedras de  remenbrança als fils d’Israell; e portarà 
Ex 28,12  Senyor, e sobra cascuna spatla per  remenbrança. 13 E feràs encastaments d’  
Ex 28,29 pits com entrerà en lo santuari, en  remenbrança devant Déu enpertostemps. 30 E 
Ex 39,7  sobre los musclos de l’ephot per  remenbrança dels fills d’Israell, axí com 
Lv 2,2  lo prevera perfum sobra la ara per  remenbrança, e és sacrifici de plasent  
Lv 2,16  partida ferà perfum lo prevera per  remenbrança de lla oferta, axí com és del  
Lv 8,35 les guardes del Senyor [*], e siats  remenbrants axí com a mi és manat. 36 [*]  
Lv 26,42  per les malvestats sues, 42 e  remenbrar-m’he de lla amistança e pacta 
Lv 26,45  yo són lo Senyor Déu d’ells, 45 e  remenbrar-m’he de la mia amistança  
Ex 6,5  los agepcians opréman, e són stat  remenbrat de lla mia covinença. 6 E per  
Ex 13,3  3 Dix Moysès al poble d’Irell:  –Remenbrats-vos aquest dia en lo qual  
Ex 32,13  sobre la malesa de ton poble. 13  Remenbre’t, Senyor, de Abram, de Ysach e  
Ex 1,11 als tabernacles de Farahó: Phiroen,  Remercès. 12 E en quant més los opromien,  
Lv 19,22  sacerdot [*] al Senyor Déu, [*] e  remetrà-li son peccat. 23 »Quant sereu  
Ex 15,13  tua misericòrdia en lo poble que  remist, e aportest aquell en la tua  
Ex 21,30  si ho sabia, sia mort. 30 E si  remsó serà mesa sobra ell, sia donada per  
Lv 11,3  que ha depertida la ungla e que  remuch menjarets. 4 E qualquequal ramugarà 
Lv 19,20  que sia noble emperò ab preu no  remuda ni donada a libertat, seran batuts  
Lv 11,5  aquella. 5 »E lo conill, que  remugue e no ha la ungle feça, és no  
Lv 21,18  acost al seu servey. Si orb serà o  renquellós, de poquesa o asent gran o nas  
Ex 29,13  fetge, e lo grex de ambdosos los  renyons, e d’aquests perfumeràs lo  
Ex 5,5  quant saria ells si’ls donàvets  repòs de lles obres. 6 E manà en aquell  
Ex 16,23  –Açò és ço que ha perlat Déu: Lo  repòs del disapta és santificat al Senyor. 
Ex 16,26  En lo VI dia ne colits; lo VII és  repòs de nostre Senyor, e per amor de ço  
Ex 31,15  lo VII dia, que és disapta, és  repòs sant a nostre Senyor. Tot hom qui  
Ex 33,14  –La mia fas irà devant tu, e  repòs donaré a tu. 15-17 [*] –[*] car tu 
Ex 35,2  VII dia sarà a vós sant, disapta e  repòs de nostre Senyor, e aquell que ferà  
Lv 23,3  dia VII reposareu, car disapta de  repòs és, e serà anomenat sant. Nanguna  
Lv 23,39  e lo dia VIII serà disapta, dia de  repòs, 40 e pendreu a vosaltres lo primer  
Lv 25,5  no’ls culliràs, car any de  repòs de lla terra és. 6 E seran a  
Ex 32,12 auciura ells en les muntanyes [*]?”  Repòs-sa la tua ira, e sies aconortat  
Lv 16,31  serets mundats. 31 Lo disapta é  reposament, e aflagirets vostres ànimes a  
Lv 25,4  any disapte serà de la terra, del  reposament del Senyor [*]; 5 [*] los raÿms 
Ex 23,12  e’n lo VII ceseràs, per so que  repòsan tos bous e tos àsans [*]. 13-14  
Ex 23,11  splet; 11 lo VII any [*] lexeràs  reposar per ço que ménjan los pobles de  
Lv 26,35  dels hosts; ferà sos disaptas e  reposarà en los disaptas de sa soladat,  
Ex 20,10  és lo disapta del Senyor ton Déu,  reposaràs e no faràs en aquell nanguna  
Lv 23,3  VI dies fareu faena; lo dia VII  reposareu, car disapta de repòs és, e serà 
Lv 23,42  E en lo VII mes festes fereu 42 e  reposareu en les cases de rama per VII  
Lv 26,35  de sa soladat, per tant com no ha  reposat en los vostres disaptes quant  
Ex 5,9  complèscan les obres, e no’s  reposen per peraules monsonogueres. 10 E  
Lv 5,2  per si matexa o per alguna altra  reptilla, e serà oblidada la sua  
Lv 11,44  les vostres ànimes en totes les  reptilles que’s mòvan en terra, 45 car yo 
Lv 11,4  de aquelles, e entre les inmundes  reputats aquella. 5 »E lo conill, que  
Ex 5,8 ajustats sobre ell e no l’aminvets  res del trebal ne’ls lexets vagar; e  
Ex 5,11  pugats haver, e no us serà aminvat  res de vostre obra. 12 E fou scampat lo  
Ex 9,4 [*] dels agepcians, axí que no perí  res de alò que pertanya als fills de  
Ex 10,5 que cobriran tota la terra, axí que  res de ella no aparà, e menjaran tot ço  
Lv 2,11  meys de levat, axí que no hy haja  res [*] ni de mel en so que sacrificarets  
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Lv 7,10  o mesclat o sia sequa menys de  res, [*] los fills d’Israell sia depertit 
Lv 22,22  22 Si serà orb, si haurà trenquat  res, si haurà [*] clapes o ronya [*], no  
Lv 25,37  ni sobresabundàncias de fruyts no  resebràs, 38 car yo són lo Senyor Déu  
Ex 24,8  8 E ell pres la sanch que havia  reservada e scampà-la sobra lo poble e  
Ex 16,34  manà Déu a Moysèn, e posà aquell a  reservar en lo tabernacle. 35 Los fills d’ 
Ex 1,18  fer ço que jo us he manat? Car vós  reservats lurs infants. 19 Responguéran  
Lv 6,28  e si serà vaxell de coura, sia  respat e puys levat ab aygua. 29 »Tots los 
Ex 34,29  del testimoni, e no sabia que  resplandent fos la sua cara per ço com en  
Ex 34,30 als fills d’Israell ab la cara axí  resplandent, teméran-sa de acostar prop  
Ex 13,14  tos fills demà “Què és açò?”, tu  respondràs a ells: “En mà fort nos tragué  
Ex 1,19  Car vós reservats lurs infants. 19  Responguéran les fembres: –[*] no són axí  
Ex 19,20  en lo cap de aquell. Com aquell li  respongués, 21 dix a ell: –Devalla e  
Ex 19,19  [*] 19 [*] E Moysèn perlava e Déu  responia a ell. 20 Devellà Déu sobra lo  
Ex 2,14  què fers ton proïsma? 14 E aquell  respòs: –Qui t’ha fet príncep ne jutge  
Ex 3,4  [*]: 4 [*] –Moysès, Moysès! E ell  respòs: –Ací són. 5 Dix a ell: –No t’  
Ex 4,1  Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1 E  respòs Moysès e dix: –No creuran a mi ne  
Ex 4,2 ·s axò que tens en la mà tua? E ell  respòs: –Verge. 3 Dix nostre Senyor: –Gita 
Ex 5,2  mi en lo desert.” 2 E aquell  respòs: –Qui és ton Senyor, que yo oja la  
Ex 5,17 e fet contra lo teu poble. 17 E ell  respòs: –Vosaltras vagats en ociositat, e  
Ex 6,12  de Israell de la terra sua. 12 E  respòs Moysès devant nostre Senyor: –Vet  
Ex 8,10  Elles romendran fins demà. 10 Ell  respòs: –Fes ço que’t plàcia. Dix ell:  
Ex 10,29 dia ma vendràs devant, morràs. 29 E  respòs Moysèn: –Axí serà fet com has  
Ex 24,3  del Senyor, e encara los juýs, e  respòs encara lo poble, tots a [*] veu:  
Ex 32,18 batalla oig en la posada. 18 Moysès  respòs: –No és veu de resposta de fortesa, 
Ex 32,22  sobra ell tan gran peccat? 22 Ell  respòs: –No s’iresqua lo senyor meu. Tu  
Ex 32,33  -ma de ton libre [*]. 33 Al qual  respòs nostre Senyor: –Qui pacarà a mi, yo 
Ex 34,10  peccats, e poceiràs-nos. 10 E  respòs nostre Senyor: –Yo faré fermament,  
Ex 19,8  dites Déu que digués a ells. 8  Respòs tot lo poble ensemps: –Tot ço que  
Ex 33,19 dix: –Mostra a mi la tua glòria. 19  Respòs nostre Senyor: –Yo mostraré tot bé  
Lv 10,19 santuari, axí com és manat a mi. 19  Respòs Aron a Moysès: –Vuy és ofert lo  
Ex 19,8  Mosèn a Déu per dir-li la  resposta, 9 dix-li Déu: –Ya ara vendré a 
Ex 32,18  18 Moysès respòs: –No és veu de  resposta de fortesa, e tanpoch no és veu  
Ex 32,18  de fortesa, e tanpoch no és veu de  resposta de flaquesa, mas yo veg que veu  
Lv 10,14-15  lo pits con totes les altres coses  restans. 16 E com Moysès serquàs entra  
Lv 9,10  lo sèu e los ronyons, e féu tot lo  restant. 11 [*] 12-14 [*] 15 [*] E pres lo 
Lv 25,52  lo nombre dels anys, retrà lo  restant dels anys al compredor. 53 Los que 
Lv 19,6  e l’altra dia, e tot quant serà  restat en lo terç dia ho cremereu. 7 Si  
Ex 1,16  ociets-lo, e si serà fembra,  restaurats-la. 17 E les fembres taméran  
Ex 1,22  gitat en lo flum, e si és fembra,  restaurats-la. 2,Tit Capítol II 1 E  
Ex 22,4  o sia bou o sia assa o sia ovella,  restituesca-ho en doble. 5 E si algú  
Lv 5,16 santuari, 16 e de ço que portarà sa  restituesca lo dan, e puys anadesca-hy  
Ex 22,5  sa bèstia per ço que pexa [*]  restituirà allò. 6 »E si axirà foch e  
Lv 25,24  de vostra posació sots pacta de  restituïsió serà venuda. 25 »Si esent  
Ex 22,15  de son senyor, no deu éser  restituÿda, majorment si serà loguada per  
Ex 5,12  per ço que colísan la palla del  restol. 13 E lurs sobreposats de lles  
Ex 5,7 fèyets; mas que ells vàjan colir lo  restoll en les messes, e al bosch la  
Ex 22,3  que ferà lo furt e no ha de què ho  reta, ell deu éser venut. 4 E si serà  
Ex 30,6  testament, devant la clausta que  reta testimoni quant parlaré ab tu. 7 »E  
Lv 6,5  5 tot ço que per anguan volia  retanir, entregrament, e la V part més al  
Ex 9,17  nom en tota la terra. 17 ¿E encara  retens lo meu poble [*]? 18 Vet que jo  
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Ex 5,18  car palla no serà donada a vós, e  retets segons costuma lo nombre de lles  
Lv 19,35  fer alguna cosa malvada en juý, en  retgle, en pes just, [*] mesura. 36 [*]  
Ex 5,22  en sa mà per auciura nós. 22 E  retornà Moysèn a nostre Senyor e dix:  
Ex 32,31  que us perdó vostres peccats. 31 E  retornà Moysès a nostre Senyor. Dix:  
Ex 14,2 –Parla alls fills d’Israell que’s  retórnan e que’s mètan per la regió de  
Lv 26,31  31 en tant que les vostres ciutats  retórnan en soladat, e faré deserts  
Ex 23,4  bou de ton amich o asa arant,  retornar-l’has a ton amich; 5 e si  
Lv 25,31  raamuda no serà, en lo jubileu  retornarà a son senyor. 32 »Les cases  
Ex 14,26  –Stin la tua mà sobra la mar, e  retornaran les ayguas [*]. 27 [*] en lur  
Ex 14,28  aygües, e somorgolaren-los. 28 E  retornàran les ayguas e cobríran les  
Ex 15,19  e ab cavalcadors en la Mar Roga, e  retornàran demunt ells les aygües de la  
Ex 34,31 prop d’ell. 31 E apallats per ell,  retornàran axí Aron com los prínceps de  
Ex 13,17  contra ells a batalla, e que’lls  retornàs en Agipta, 18 mas menà’ls per la 
Ex 19,8  perlat nostre Senyor farem. E com  retornàs Mosèn a Déu per dir-li la  
Ex 18,26  tosttemps, e so que era molt greu  retornava a ell, e tota pocha cosa  
Ex 4,21 dix a ell nostra Senyor: –Com te’n  retorneràs en Agipta, veges tots los  
Ex 22,14  no hi serà present, tangut és de  retra; 15 mas si serà fet en presència de  
Lv 6,4  los hòmens, 4 totes coses pensades  retrà, 5 tot ço que per anguan volia  
Lv 24,18  18 Qui ferirà ni matrà animal,  retrà ànima per ànima. 19 »Qui ferà alguna 
Lv 25,51 l’any del jubileu, segons lo comte  retrà-li lo preu; 52 e si de poch, serà  
Lv 25,52  ab ell segons lo nombre dels anys,  retrà lo restant dels anys al compredor.  
Ex 22,30 dies serà ab sa mara, e lo VIII dia  retràs a mi aquell. 31 »Hòmens sants  
Lv 22,29  29 »E si inmolareu víctima per  retre gràcias al Senyor perquè sia  
Ex 34,7  devant tu per si és ignocent, que  rets les iniquitats dels pares en los  
Lv 13,33 de lla plagua egual en la cotna, 33  reurà’l en altra loch meys de lla plagua, 
Lv 14,9  tende VII dies; 9 e en lo VII dia  reurà’s lo cap e la barba e les celles e  
Ex 10,5  ço que és [*] a la padruscada, e  reuran tots los arbres que’s fan en los  
Lv 21,5 de la tera no s’ensutzerà. 5 No’s  reuran lo cap ni la barba ne feran  
Lv 13,55  fas de aquell que no sia mudada ni  revesa, ni lepra sclatada, mundada és, e  
Ex 32,34  devant tu, e yo en lo dia de mon  revidar vasitaré aquest peccat en ells. 35 
Ex 1,8  8 E levà’s en le terra de Egipte  rey nou, lo qual no conexia Josep. 9 Dix a 
Ex 1,15  ells ab duresa de cor. 15 Dix lo  rey de Egipte a II juÿes medrines –de les  
Ex 1,18  conservàran lurs infants. 18 E lo  rey féu-les-se vanir e dix: –Per què  
Ex 2,23  23 Aprés molt de temps, morí lo  rey de Agipta. E sospiràran los fils de  
Ex 3,18  tu e los vells de Israell al  rey de Agipta, e diràs a ells: “Lo Senyor, 
Ex 3,19 19 Mes yo sé que no lexarà a vós lo  rey de Agipta per ço que us ne anets sinó  
Ex 5,3  no lexaré. 3 E ells diguéran: –Lo  rey de Israell apellà nós per ço que anem  
Ex 5,4  e en morteldat. 4 E dix a ells lo  rey de Agipta: –Per què Moysèn e Aron sou  
Ex 6,13  als fills d’Iraell e a Farahó,  rey de Agipta, per ço que trasquésan los  
Ex 6,27  són aquells qui perlàran a Farahó,  rey de Agipta, per traura los fills de  
Ex 6,29  –Yo són lo Senyor. Parla a Farahó,  rey de Agipta, totes les coses que yo  
Ex 7,4  de Agipta. 4 E no oyrà a vós lo  rey Farahó, e yo donaré plagua en Agipte,  
Ex 14,8  nostra Senyor lo cor de Farahó,  rey de Agipta, e pasaguí los fills de  
Ex 2,5  e les sues mecipes anàvan sobra la  riba del flum. Com la infanta viu la  
Ex 7,15  ayguas e staràs encontra ell a lla  riba dell flum, e la vergua la quall tornà 
Ex 14,31 vaéran los agepcians morts sobra la  riba de la mar. E vaéran los fills d’  
Ex 30,15  lo preu tot a nostre Senyor. 15 Lo  rich no muntiplicarà ne lo pobre no  
Lv 19,15  del pobra ni honras la faç del  rich [*]. 16 No seràs faedor de crims ne  
Ex 2,5  Com la infanta viu la caxeta en lo  riu, tramès-hi una de ses mecipes. E  
Ex 7,21  que éran en lo flum, e podrí lo  riu, e no poguéran los agepcians beura  



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

637 
 

Ex 7,19 e sobra los flums de aquells, e los  rius e los stanys e tots los lochs de lles 
Ex 14,25  dells agepcians, 25 e sotsobrà la  roda de lles caretas dells agepcians, e  
Lv 13,42  en lo cugurós serà blancha color o  roga, 43 e asò veurà lo sacerdot, condapna 
Lv 13,49  o serta pell [*], 49 si d’alba o  roga màcula serà ensutzada, per lepra [*]  
Ex 15,19  caretes e ab cavalcadors en la Mar  Roga, e retornàran demunt ells les aygües  
Ex 15,4  de aquells són nagats en la Mar  Roge, 5 [*] e ells devellàran en pregon  
Ex 39,33  de cuyrs de moltons tins en  roig e les cubertes de les pells dels  
Ex 10,19 les lagostes e gità totes en la Mar  Roiga, axí que no’n romàs una en totes  
Ex 14,16 verga e stin la tua mà sobra la Mar  Roiga, e departir-se-ha aquella, per  
Lv 13,30  més avall del cuyr e en ell cabels  roigs manuts, ensutzat és, car lebra és  
Ex 13,18  dell desert que és prop de la Mar  Roja. E armats pujàran los fills d’  
Ex 14,16  e que pàsan per mig de lla Mar  Roja en sech. 17 E yo andurayré lo cor de  
Ex 15,22 Aron los fills d’Israell de la Mar  Roja, e intràran-se’n en lo desert de  
Ex 23,31  posaré los teus térmens de lla Mar  Roja entrò a la mar dels pelestins, e del  
Ex 3,2  de una romeguera, e aparia que’ll  romaguer cremàs, e no cremava. 3 E dix  
Lv 25,51  51 e si més muntarà los anys que  romànan fins l’any del jubileu, segons lo 
Ex 10,26  se n’irà ab nós, axí que no hy  romandrà d’ells una ungla, ni de aquellas 
Ex 23,11  pobles de ton poble, e ço que hy  romandrà menjaran les bèsties del camp; e  
Ex 36,25 25 E de la banda del tabernacle que  romandrà vers tremuntana féu XX taulles 26 
Lv 2,3  odor a nostre Senyor. 3 E ço que  romandrà del sacrefici serà de Aron e de  
Lv 7,16  dia sia menjada; si alguna cosa  romandrà tro al matí, legut és de mengar- 
Lv 19,13  ne malesa a ton proÿsma [*]. No  romandrà lo treball de ton logater fins al 
Ex 24,14 -vos así entrò que tornem a vós. E  romandran ab vós Aron e Hur, car si entre  
Ex 29,34  d’açò, car sants són. 34 E si  romandran de les carns consagrades e dels  
Ex 24,6  e mès-la en un vaxell, e la part  romanent buydà sobra l’altar. 7 E pres lo 
Ex 29,12  de l’altar ab lo teu dit, e lo  romanent de la sanch gitaràs prop dels  
Lv 4,7  lo vell [*]. 7 [*] e tot l’altra  romanent de la sanch lexarà en lo fonament 
Lv 4,30  de l’altar de l’holocaust, e lo  romanent git en lo fonament de aquell. 31  
Lv 4,34  los holocausts [*]. 34 [*] e lo  romanent git al fonament de aquell. 35 E  
Lv 9,9  ’n lo corn de l’altar e gità lo  romanent al fonament d’aquell. 10 E lo  
Lv 14,29  és scampada per la colpa, 29 e lo  romanent de l’oli qui és en la sua mà  
Lv 19,9  fins a lla terra ne les spigues  romanents no coliràs, 10 ne en la tua  
Lv 23,22  fins a terra, ni les spigues  romanents no les colireu; als pobres e als 
Ex 28,28  ab fill blau, axí que sia feta e  romangua la juntura entre l’hossen e l’  
Lv 7,15  del qual ells menjaran [*], e no  romangua d’éls nanguna cosa entrò al  
Ex 10,24 mes vostres ovelles e vostres arnès  romànguan, e vostras infants [*]. 25 Dix  
Ex 9,28  en nanguna manera de aquí avant no  romanguats. 29 E dix Moysèn: –Quant yo  
Ex 16,29  doblament lo menjar en lo VIª dia.  Romangue cascú de vós ab si matex, e nangú 
Lv 10,16  irat contra Alatzar e Aytamar, que  romanguéran fills de Aron. Dix: 17 –Per  
Ex 10,12  [*], que ménjan tota la herba que  romàs a la padrusca. 13 Astès le sua verge 
Ex 10,15  e tot ço [*] que a la padrusca era  romàs [*]. 16 Per la qual cosa, mantinent  
Ex 10,19  en la Mar Roiga, axí que no’n  romàs una en totes les fins de Agipte. 20  
Ex 14,28  aquí naguàran en la mar, que no’n  romàs d’ells entrò a I. 29 E los fills d’ 
Lv 10,12  romasos: –Prenets lo sacrefici que  romàs de la oferta de nostre Senyor e  
Lv 10,12 e a Ytamar, fills d’él que li éran  romasos: –Prenets lo sacrefici que romàs  
Ex 3,2 a ell en flama de foch enmig de una  romeguera, e aparia que’ll romaguer  
Ex 23,18 levat la sanch de mon sacrifici. No  romendrà lo grex de la mia festa entrò al  
Ex 25,25  [*] 25 [*] un sercle que l’aur  romendrà de IIII dits d’alt, e sobra  
Lv 2,10  Senyor. 10 E qualquequal cosa  romendrà de allò, serà de Aron e de sos  
Lv 8,32  fills mengaran ells.” 32 E ço que  romendrà de la carn e dels pans, sia  
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Lv 22,30  dia menjareu aquellas coses; no  romendrà nanguna cosa en lo matí del dia  
Ex 8,9 a mi que trague les granotes? Elles  romendran fins demà. 10 Ell respòs: –Fes  
Ex 8,11  e dell teu poble, emperò ells  romendran en lo flum. 12 E axíran Moisèn e 
Lv 26,36 aquella. 36 »E los que de vosaltres  romendran doneran pahor en los coratges d’ 
Lv 26,39 quall cosa si de aquests nenguns no  romendran, entresequar-s’han en lurs  
Ex 29,34  pans entrò al matí, cremeràs lo  romenent ab foch, car altres no’n deven  
Lv 13,6  en la conna, munderà él, cor  ronnya és, e sí leverà l’homa la sua  
Lv 22,22 trenquat res, si haurà [*] clapes o  ronya [*], no preséntan aquell al Senyor  
Lv 3,4  grex que dins ell és, 4 abdós los  ronyons e los lombras, e en totes les  
Lv 7,4  les entràmanes 4 e abdosos los  ronyons, e lo sèu demunt ells, e la tella  
Lv 9,10  d’aquell. 10 E lo sèu e los  ronyons, e féu tot lo restant. 11 [*]  
Lv 9,19 dell bou e la coa de l’ariet e los  ronyons ab lo sèu e la ratela dell fetge  
Ex 12,8 menjarets les carns en aquella nit,  rostides ab foch, [*] ab latuges agrestes. 
Ex 12,9  cru ne cuyt en aygua, mas solament  rostit al foch [*]. 10 [*]. 11 E axí  
Lv 14,56  o en cases 56 o en sanadures o en  rotura de carn de màcula luent e de  
Ex 34,12  amistances, car ells són a tu en  roÿna, 13 mas destroviràs lurs ares e lurs 
Ex 6,14  per companyas suas. Fills de  Rubèn, major nat de Isrell, fóran: Enoch  
Ex 6,15  15 Aquests són les parentats de  Rubèn. E los fills de Simeon foren:  
Ex 1,2  cascú ab sa casada hi entràran: 2  Rubuèn, Simeon, Leví, Judàs, 3 Ysaquar,  
Ex 2,4  sa germana de luny per saber què ·s saria fet d’ell. 5 E veus que devellà  
Ex 2,5  la filla de Farahó per ço que ·s levàs en lo flum, e les sues mecipes  
Ex 2,13 lo segon jorn, e viu II hebreus qui  ·s barelàvan, e dix en aquell qui havia lo 
Ex 4,2  Senyor.” 2 Dix Déu a ell: –Què  ·s axò que tens en la mà tua? E ell  
Ex 5,9  complèscan les obres, e no  ·s reposen per peraules monsonogueres. 10  
Ex 8,26  aquesta terra. 26 Dix Moysès: –No  ·s pot axí fer †menys de totes les obres†  
Ex 10,5  e reuran tots los arbres que  ·s fan en los camps, 6 e ompliran les  
Ex 10,23  que nangú no hy vaÿa son frare ne  ·s podia moura dell loch en què era, saul  
Ex 12,39  quals cogéran sots sendra, car no  ·s poch levar, car covania’ls axir de  
Ex 13,17  dret pasatja, que per ventura no  ·s panadís Farahó si’ls vaés, e que no  
Ex 13,22  mostràs la via cascun temps. 22 No  ·s partia d’éls, de dia la colona de la  
Ex 14,2  2 –Parla alls fills d’Israell que  ·s retórnan e que’s mètan per la regió de 
Ex 14,2  d’Israell que’s retórnan e que  ·s mètan per la regió de Piaròs, qui és  
Ex 14,12 que’ns tragueses de Agipta? 12 ¿No  ·s aquesta la peraula que nós te díem en  
Ex 14,15  mi? Parla als fills de Israell que  ·s mòguan, 16 e tu leva la tua verga e  
Ex 19,21  ab lo poble que per ventura no  ·s desrenglàsan e que no pàsan los térmens 
Ex 21,19  serà mort mes caurà en lit, 19 si  ·s levarà e irà defora sobra son bastó,  
Ex 21,22  la moneda de aquell és. 22 »E si  ·s baralaran II hòmens e algú d’ells  
Ex 21,23 23 Mas si morà, jutjaràs sagons que  ·s merex: ànima per ànima, 24 vull per  
Ex 26,28  devers la plaja occidental. 28 que  ·s meten per miganes taules [*] entrò [*]. 
Ex 28,28  l’hossen e l’ephot, e vet que no  ·s depertèscan. 29 E portarà Aron los noms 
Ex 28,32  a ora d’esberch [*] per ço que no  ·s trench laugerament. 33 Daval al peu de  
Ex 36,13 ell féu L anelles de aur per ço que  ·s pogués junyr ensemps e que fesen un  
Ex 36,22  en cascuna de les posts per ço que  ·s junyís la una a l’altra; e axí ho féu  
Ex 39,19  de l’hossen, axí que lo hossen no  ·s podia moura. E fou fet axí com menà a  
Lv 6,30  sants és, 30 e tota oferena que  ·s degoll per peccat de la qual sa aporta  
Lv 11,9  nèdeas a vós. 9 »Aquests [*] que  ·s nodrèxan a vós en ayguas e són legudes  
Lv 11,10  ne scata, [*] en les ayguas qui  ·s moven com en mar, és abominable a vós;  
Lv 11,29  les ensutzades e de aquells qui  ·s mòvan [*], axí com a mustella e rata e  
Lv 11,32 pels o cilici o en qualqua cosa que  ·s fa obra, sa tengua en aygua car serà  
Lv 11,44  ànimes en totes les reptilles que  ·s mòvan en terra, 45 car yo són lo Senyor 
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Lv 11,46  e de totes ànimes vives que  ·s mòvan en aygua e grapónan en terra, 47  
Lv 14,57  colors d’aquelles 57 ab què  ·s puxa conèxer que és munda o inmunda.  
Lv 15,31  mostreràs als fills d’Israell que  ·s guàrdan de legesa e que no múyran en  
Lv 18,23  t’anleguiràs ab ella. La dona no  ·s sotmetrà a nangun animal ne’s mesclarà 
Lv 18,23  no’s sotmetrà a nangun animal ne  ·s mesclarà ab ell, car leig peccat és. 24 
Lv 20,6 en lo fornicament [*]. 6 »Ànima qui  ·s declinarà als ancantadors e alls  
Lv 20,25  lo aucel ne en nengunes coses qui  ·s mòvan en la terra que a vosaltres he  
Lv 21,5  de la tera no s’ensutzerà. 5 No  ·s reuran lo cap ni la barba ne feran  
Lv 21,10 de santes vestadures, lo seu cap no  ·s descobrirà ne les vestadures no  
Lv 22,2  a Aron e als fills d’ell que  ·s guàrdan de aquellas coses que són  
Lv 25,23 les velles. 23 »La terra de cert no  ·s vendrà a tostemps, car mia és, e  
Lv 25,30  per a tostemps, e rembra no  ·s porà en lo temps del jubileu. 31 E si  
Lv 25,47  destrenguau per potència. 47 »Si  ·s reforçarà devers vosaltres la mà de l’ 
Lv 25,54  devant tu. 54 E si per açò no  ·s porà rembra, en l’any jubileu axirà ab 
Lv 26,40 e seus seran aflegits, 40 entrò que  ·s penídan de lurs malvestats e de sos  
Lv 26,41 la terra batalívol entrò a tant que  ·s don vergonya la icnocenta pensa lur. »E 
Ex 1,8  e complíran la terra. 8 E levà  ’s en le terra de Egipte rey nou, lo qual  
Ex 2,14  axí com auciest lo agepcià? E temé  ’s Moysèn e dix: «Per cert, sebuda és la  
Ex 2,17  pastors e menesàran-les. E levà  ’s Moysès e defensà les infantas e abeurà  
Ex 2,24  oyí Déu lur gemeguament e remenbrà  ’s de lla covinensa que féu ab Abram e ab  
Ex 9,7  Diguéran-li que no. Agreujà  ’s lo cor de Farahó e no lexà anar lo  
Ex 9,33  farits, car terdans éran. 33 Axí  ’s Moysès devant Farahó [*] e stès ses  
Ex 12,30  nats de lles bèsties. 30 Levà  ’s Farahó de nits e tots sos serfs [*], e  
Ex 12,33  vos-en e banaÿts mi. 33 E sforçà  ’s Agipta de anviar-los fora la terra  
Ex 16,21  obs, e com sa levava lo sol, fonia  ’s. 22 E en lo dia VIª collían-na dos  
Ex 17,10  com parlà a ell Moysèn, e batallà  ’s contra Amalech. E Moysèn e Aron e Hur  
Ex 19,16 gran de botzines per smeyar, e temé  ’s lo poble [*]. 17 E féu exir Moysèn lo  
Ex 24,4  peraules de nostra Senyor. E levà  ’s matí e adificà altar al raÿl del munt,  
Ex 32,14  steles del cel [*].” 14 E aconortà  ’s nostre Senyor, e no féu lo mal que  
Ex 33,8  defora de la posada, levava  ’s tot lo poble e stava cascú a lla porta  
Ex 34,4  aytals com les altres éran, e levà  ’s da nits, e pujà en lo munt de Sinayí,  
Ex 34,8 terça e quarta generació. 8 E cuytà  ’s Moysèn, e ancorbà’s en terra e adorà,  
Ex 34,8  8 E cuytà’s Moysèn, e ancorbà  ’s en terra e adorà, 9 e dix: –Senyor, si  
Ex 34,33  hach complides ses peraules, posà  ’s cobriment sobra la sua cara. 34 E com  
Ex 34,34  perlava ab nostre Senyor, ell lo  ’s levava, e com axia devant ell, ell lo  
Ex 34,35 -sa, e com perlava ab ells, ell le  ’s cobria. 35,Tit Capítol XXXIIII 1 Ajustà 
Lv 6,11  de l’altar; 11 e puys despularà  ’s aquests draps e vastir-se-n’han d’ 
Lv 7,10  del sacerdot que offer; 10 vulle  ’s que sia ab oli untat o mesclat o sia  
Lv 14,8 home leverà la sua vestadura, ragua  ’s tots los pèls del cors e lau-se en  
Lv 14,9  VII dies; 9 e en lo VII dia reurà  ’s lo cap e la barba e les celles e tots  
Lv 24,10  entre los fills de Israell, beralà  ’s en les tendes ab un hom d’Israell, 11  
Lv 24,11  ell, amanat fon a Moysès. E nomenà  ’s la mara d’él Salomich filla de Ubrí,  
Lv 25,47  palagrí, e, vengut a meys, vendrà  ’s ton frare o a’lgú de son linatge, 48  
Ex 8,11  Senyor, Déu nostro, 11 e pertir- s’han les granotes de tu e de la tua  
Ex 16,15  «Què és açò?», cor no sabían què  s’era. Dix Moysèn: –Aquest és lo pa que  
Ex 22,3 aquell. 3 Mas si sarà axit lo sol e  s’esdevendrà açò que faça homey, ell deu  
Ex 24,2 se acostarà al Senyor, e aquells no  s’hi acostaran, ne lo poble no hy pug ab  
Ex 32,10  10 E ara lexa ell a mi, e aïrar- s’ha la mia ira contra ells, e deliré  
Ex 32,22 tan gran peccat? 22 Ell respòs: –No  s’iresqua lo senyor meu. Tu coneys bé  
Ex 36,2  e encara aquells qui de grat  s’hi ofarían obrar, 3 liurà a ells tots  
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Lv 10,3  Yo seré santificat en aquells que  s’acòstan a mi, e devant tot lo poble  
Lv 13,45  ab lo caperó ensemps, e clamar- s’ha al sacerdot 46 per tostemps, cor  
Lv 15,16  qual axirà sament de coit, levar- s’ha lo cors tot ab aygua, e serà inmunde 
Lv 15,18  fembra ab què haurà jagut levar- s’ha ab aygua e serà no nèdea entrò al  
Lv 18,6  hom a la proÿsma de sanch no  s’acosterà perquè amostra la lagesa d’  
Lv 21,1  fills de Aron e direts a ells: »No  s’ansutza lo sacerdot en les morts de la  
Lv 21,4  4 e ab lo príncep de la tera no  s’ensutzerà. 5 No’s reuran lo cap ni la  
Lv 21,18  no presenta pa al seu Déu 18 ni  s’acost al seu servey. Si orb serà o  
Lv 21,21  de la sament de Aron secerdot no  s’acosta a presentar víctima al Senyor,  
Lv 21,23  hora que dintra lo vel no entre ne  s’acost a la ara, car màcula ha e  
Lv 22,3 vendran aprés d’ells: »Tot hom qui  s’acostarà de vostra generació en  
Lv 26,39 nenguns no romendran, entresequar- s’han en lurs malvestats en la terra de  
Ex 1,1  en Egipte ab Jacob, cascú ab  sa casada hi entràran: 2 Rubuèn, Simeon,  
Ex 2,4  sobra la vora del flum. 4 E stech  sa germana de luny per saber què·s saria  
Ex 2,7  dels hebreus és aquest. 7 E dix  sa germana a lla filla de Farahó: –Iré e  
Ex 2,15  stech en terra de Median, e asec- sa prop del pou. 16 E lo senyor de Median  
Ex 3,6  e Déu de Jacob. E cobrí Moysèn  sa fas, car no podia guardar contra Déu. 7 
Ex 3,22  buyts. 22 Demenarà la fembra a  sa vaÿna e a sa hosta vaxels d’argent e  
Ex 3,22  Demenarà la fembra a sa vaÿna e a  sa hosta vaxels d’argent e d’aur e  
Ex 4,14  altri. 14 E nostre Senyor iresch- sa ab Moysèn e dix: –Aron, ton frare [*],  
Ex 4,20  ànima són morts. 20 E pres Moysès  sa muller e sos fills, e posà aquells  
Ex 4,31  la lur aflicció, e ancorbàran- sa e adoràran. 5,Tit Capítol V 1 Aprés  
Ex 5,21  car vós havets mès coltell en  sa mà per auciura nós. 22 E retornà Moysèn 
Ex 6,20  20 E pres Amram muller Jacobech,  sa tia, la qual infantà a ell Aron e  
Ex 7,12  [*], 12 e gitàran cascuns d’éls  sa vergua, e tornàran colobres; mas la  
Ex 7,23  Déu. 23 E tornà-se’n e intrà- sa’n en la sua casa, e no hy posà son cor 
Ex 8,17  17 E féu-ho axí, car stès Aron  sa mà, tanent la sua verge, e ferí la pols 
Ex 10,11 açò demenats vosaltres. E mantinent  sa isquéran devant Farahó. 12 Dix Déu a  
Ex 10,13 matí fet, lo vent bufant, levàran- sa les lagostes 14 e pujàran sobra la  
Ex 11,9  mi. E aprés açò exirem.” 9 E axí- sa’n Moysèn molt irat devant Farahó. E  
Ex 12,34  «Tots som morts!» 34 E portà- sa’n lo poble, abans que levàs, la lur  
Ex 13,20  mia ossa ab vós.» 20 E moguéran- sa de Sachot e pasàran en Heasom, en los  
Ex 14,6  que no servesca a nós? 6 E mès- sa en carera, e pres tot lo pobla ab si, 7 
Ex 14,9  los agepcians, acostàran- sa a ells que posàvan prop la mar, e tots  
Ex 14,10 en Hiroch contra Beelseon. 10 E com  sa apropinquàs Farahó, lavàran los fills  
Ex 14,10  aprés d’ells, e taméran- sa fort. Cridàran a nostre Senyor. 11  
Ex 14,14  ’ls veurets, 14 car nostre Senyor  sa combetrà per vós. E per ço, calats  
Ex 14,19 la sua host [*]. 18 [*] 19 E moch- sa l’àngell de Déu qui guiava la posada  
Ex 14,25  –Fugiam devant Israell, car Déu  sa conbat per ells contra nós. 26 Dix Déu  
Ex 16,1  16,Tit Capítol XVI 1 E moguéran- sa de Helim, e vench tota la multitut dels 
Ex 16,21  na havían master a lur obs, e com  sa levava lo sol, fonia’s. 22 E en lo dia 
Ex 18,27 ’nar Moysèn son sogre, e ell anà- sa’n en sa casa e terra. 19,Tit Capítol  
Ex 18,27  son sogre, e ell anà-sa’n en  sa casa e terra. 19,Tit Capítol XVIIIIª 1  
Ex 20,17  muller de aquel, ni son servent ne  sa serventa, ne son bou ne son asa [*]. 18 
Ex 21,3  aytal n’exirà. E si havia muller,  sa muller isqua ab ell ensemps. 4 E si son 
Ex 21,7  enpertostemps. 7 »E si algú vendrà  sa filla e sa serventa, no axirà axí com  
Ex 21,7  7 »E si algú vendrà sa filla e  sa serventa, no axirà axí com lo serf ha  
Ex 21,10 vastiments, e no li nech lo preu de  sa nadea. 11 E si no farà aquestes [*]  
Ex 21,15  muyra. 15 »E qui farà son para o  sa mara, de mort muyra. 16 »E qui amblarà  
Ex 21,18 muyra. 17 [*] 18 »Com alguns hòmens  sa berelleran e la un farà a ll’altra  
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Ex 21,20  20 »E qui ferà son serf o  sa serventa ab verge e morà sots sa mà,  
Ex 21,20  o sa serventa ab verge e morà sots  sa mà, digna cerà de crim; 21 mas si  
Ex 21,26  ell farà l’ull de son serf o de  sa serventa e destrovirà ells, los lex  
Ex 22,5  camp o vinya ab foch, o hi lexarà  sa bèstia per ço que pexa [*] restituirà  
Ex 22,8  casa al jutge e jurarà que no mès  sa mà en asò de son companyó 9 e sobre  
Ex 22,30  semblantment: VII dies serà ab  sa mara, e lo VIII dia retràs a mi aquell. 
Ex 23,19 Déu. »No cogues cabrit ab la let de  sa mara. 20 »Vet que yo tremet lo meu  
Ex 24,11 o quax cel com és serè. 11 E no mès  sa mà sobra aquells, car de luyn stiguéran 
Ex 24,13  fills d’Israell. 13 E levàran- sa Moysèn e Yosuè, ministre d’aquell, e  
Ex 25,31  e feràs dell canalobra sos peus e  sa cana e ses branques e sos poms e ses  
Ex 26,6 què junyes les cortines, cada una a  sa part, e axí serà’n feta una tenda. 7  
Ex 26,17  II tornets, enaxí que una taulla  sa puga ajunyr ab l’altra, e despuys  
Ex 26,24  juntes devall tro a damunt, e la I  sa tendrà ab l’altra ab tornets d’aur, e 
Ex 28,38  seu front per ço que nostra Senyor  sa tengua per peguat d’él. 39 »Streny sa  
Ex 28,39 tengua per peguat d’él. 39 »Streny  sa gonella de li, e feràs sàvena de li e  
Ex 30,20  al tabernacle del testimoni e com  sa deuran ajustar a l’altar per ço que  
Ex 30,21  E serà en fur de setgle a ell e a  sa samença per successions. 22-34 [*]  
Ex 32,1  a devellar dell munt. Ajustàran- sa tots sobra Aron. Diguéran: –Leve’t e  
Ex 32,4  e gità-hu en la fornal, e féu- sa un vadel fonadís. E ells diguéran:  
Ex 32,5  adeficà altar devant ell, e alçà  sa veu e cridà. Dix: –Demà és festa a Déu. 
Ex 32,6 –Demà és festa a Déu. 6 E levàran- sa matí e ofaríran holocausts e hòsties  
Ex 32,6  e hòsties pacificables, e asech- sa lo poble a menjar e a beura, e levàran  
Ex 32,6  a menjar e a beura, e levàran- sa a jugar. 7 Parlà nostre Senyor a Moysèn 
Ex 32,8  de terra de Agipta, 8 e tantost  sa són pertits de la via que mostrist a  
Ex 32,11  Senyor Moysèn: –Per què, Senyor,  sa irexerà la tua ira contra ton poble, lo 
Ex 32,12 ells en les muntanyes [*]?” Repòs- sa la tua ira, e sies aconortat sobre la  
Ex 32,19  és d’hòmens cantans. 19 E com ell  sa acostàs a lla posada, ell viu lo vadell 
Ex 32,26  Senyor, vengue a mi. E ajustàran- sa a ell tots los fills de Leví, 27 als  
Ex 33,8  [*] Moysèn dentrò al vanir de  sa tenda. 9 E ell entrat en lo tabernacla  
Ex 34,26  Déu. »No cogues cabrit ab let de  sa mara. 27 Dix nostre Senyor a Moysèn:  
Ex 34,30  la cara axí resplandent, teméran- sa de acostar prop d’ell. 31 E apallats  
Ex 34,35  cor con veian a l’axir de Moysèn  sa fas axí sclarida, maravalaven-sa, e  
Ex 34,35  sa fas axí sclarida, maravalaven- sa, e com perlava ab ells, ell le’s  
Ex 35,11  11 ço és a saber, lo tabernacle e  sa tenda, son cubertor e ses clevilles e  
Ex 35,12  e ses colones e sos pilars, 12 e  sa arqua e ses perxes [*] 13 [*] e totes  
Ex 36,3  fills d’Israell. E com la obra  sa comensàs de fer, tot dia vania lo poble 
Ex 36,17  les altres L, e açò perquè ensemps  sa poguésan ajunyr. 18 E féu L sivelles de 
Ex 39,18  per les spatles devall, e junýan- sa ab lo ephot, e axí era en cascun  
Ex 40,29  prop de l’altar. 29 E levàran- sa Moysès e Aron e sos fills ses mans e  
Ex 40,34  nuu la cobria [*]. 34 E com la nuu  sa levava del tabernacle, movían-sa los  
Ex 40,34  sa levava del tabernacle, movían- sa los fills d’Israell en lurs mogudes;  
Lv 1,12  depertèscan los menbres e lo cap e  sa frexura, e pòsan-ho sobra la lenya en 
Lv 4,13 »Car si tota la coŀlació de Israell  sa ignorava per ignorància faent so que és 
Lv 4,31  31 E pendràs tot lo sèu axí com  sa sol pendre dells sacrificis  
Lv 5,4 a bé, e en aquell jurament afermarà  sa peraulla oblidadament e aprés antendrà  
Lv 5,16  santuari, 16 e de ço que portarà  sa restituesca lo dan, e puys anadesca-  
Lv 6,10  vesta gonela e bragues de li sobra  sa carn, e pendrà las cendras que farà lo  
Lv 6,25  oferta per peccat. »En lo loch on  sa oféran los holocausts degoleràs devant  
Lv 6,30 que’s degoll per peccat de la qual  sa aporta [*] a la tenda del tabernacle  
Lv 7,18  pesificables, rebujada serà  sa oferta e no profitarà a l’ofirent, que 
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Lv 9,17  sacreficà-li presentalla e omplí  sa palma d’ela e féu-na perfum sobra la 
Lv 9,24  loàran nostre Senyor e gitàran- sa sobre lurs cares. 10,Tit Capítol X 1 E  
Lv 11,32  o en qualqua cosa que’s fa obra,  sa tengua en aygua car serà ensutsada  
Lv 13,2  dient: 2 –Lo home en lo qual en  sa carn o en sa conna serà nada diversa  
Lv 13,2 –Lo home en lo qual en sa carn o en  sa conna serà nada diversa color o busanya 
Lv 13,45 l’arbitre dels sacerdots, 45 haurà  sa vestimenta depertida e irà ab lo cap  
Lv 13,59  e de totes coses sots pel, com  sa deguen mundar e condepnar. 14,Tit  
Lv 14,9  e tots los pèls del cors, e lau- sa altra veguada lo cors e les vestadures. 
Lv 15,5 home tocarà lo lit de aquell, lau- sa les vestadures, e ell, levat ab aygua,  
Lv 16,28  E qualquaqual cremerà açò, leverà  sa vastimenta e sa carn ab aygua, e axí  
Lv 16,28 cremerà açò, leverà sa vastimenta e  sa carn ab aygua, e axí entrerrà en la  
Lv 18,14  de ton para no la descobriràs, [*]  sa muller, car sanguinitat tua és. 15 »La  
Lv 18,17  de la germana de ta muller e de  sa filla no la descobriràs; la filla de  
Lv 18,17 la filla de son fill ni la filla de  sa filla no pendràs perquè descobres les  
Lv 20,12  9-11 [*] 12 »Si algú dormirà ab  sa nora, cadescú muyra, car gran peccat ha 
Lv 20,17  ells. 14-16 [*] 17 »Qui pendrà  sa germana, filla de son para o filla de  
Lv 20,20  descubert la sua vergonya e de  sa parentat, porteran abdossos lo seu  
Lv 21,2  tan solament en les conjuntes de  sa sanc e propinqües, ço és, sobre para e  
Lv 22,27 al VIII dia d’aquí avant presentar  sa porà al Senyor; 28 e aquella vacha o  
Lv 25,32  que en les ciutats són, tostemps  sa pòdan rembra. 33 Si reemudes no seran  
Lv 25,48  son linatge, 48 aprés de la venda  sa pot raembra; qualsavulla de sos frares  
Lv 25,50  de la moneda per la qual ere venut  sa leverà [*] serà-li comtat a rahó de  
Lv 26,35  e reposarà en los disaptas de  sa soladat, per tant com no ha reposat en  
Lv 26,40  e de sos mals, ab los quals  sa són capgirats e lunyats de mi e han  
Ex 2,15  sebuda és la cosa.» 15 E Farahó  sabé açò, volch lo auciure. E fogí Moysèn  
Ex 10,26  al Senyor Déu nostro, car nós no  sabem què davem sacreficar fins tant en  
Ex 32,1  ’ns tragué de terra de Agipta, no  sabem què li és sdevengut. 2 Dix-los  
Ex 32,23 que’ns adux de terra de Agipta, no  sabem què li ha esdevengut.” 24 Alls quals 
Ex 1,19  egepcianes, car elles matexas ho  saben fer axí bé com nós, e abans que nós  
Lv 5,18  Lo qual ador per ell, car no  sabent ho féu, e serà perdonat [*] 19 [*]. 
Ex 7,11  colobra. 11 E apellà Farahó hòmens  sabents e ancantadors, e faéran alò metex  
Ex 2,4  4 E stech sa germana de luny per  saber què·s saria fet d’ell. 5 E veus que 
Ex 6,3 e en lo meu nom Adonay, lo qual fiu  saber a ells, 4 e fiu pati e’ncara fermí  
Ex 18,16  que yo jutge a ells, e fas-los a  saber los sacrets de Déu e la lig de  
Ex 33,12 yo amèn aquest poble, e no’m fas a  saber quals anviaràs ab mi. E tu digist  
Ex 33,12  ab mi. E tu digist los me farias a  saber [*], e he trobada gràcia devant tu.  
Ex 35,11  nostre Senyor ha menat, 11 ço és a  saber, lo tabernacle e sa tenda, son  
Lv 2,4  axí com pans de sèmola, ço és a  saber, meys de lavat [*]; 5 [*] 6  
Lv 14,35  que serà de casa e fer-ho-ha a  saber al prevera e dirà: “Enquax plagua de 
Ex 36,1  Déus donà saviesa e entamiment que  sabésan fer obra de ferre, aquella que’n  
Ex 21,29  sia alepidat; e son senyor, si ho  sabia, sia mort. 30 E si remsó serà mesa  
Ex 21,36 e depertèscan entra si [*]. 36 E si  sabia son senyor que’ll bou faria hir o  
Ex 34,29 tania II taules del testimoni, e no  sabia que resplandent fos la sua cara per  
Ex 16,15  que vol dir: «Què és açò?», cor no  sabían què s’era. Dix Moysèn: –Aquest és  
Ex 16,31  de solandra, blanch, e la sua  sabor quax semblant de crespells ab mel.  
Ex 16,6  los fills de Ysraell: –Al vespra  sabrets que nostro Senyor trasch-vos de  
Ex 16,12 e al matí serets sadolls de pans, e  sabrets que yo són lo Senyor Déu vostro.”  
Ex 29,42  devant nostre Senyor, on ara  sabs lo loch on yo parlaré a tu. 43 E aquí 
Ex 9,29  la mia mà a nostre Senyor e  saceran tots los trons e la padrusca, per  
Ex 6,25  25 Alatzar, fill de Aron,  sacerdot, pres per muller de les filles de 
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Ex 18,1  Capítol XVIII 1 E com oý Jetron  sacerdot de Median, sogre de Moysèn, tot  
Ex 31,10  sues santes en lo ministre Aron  sacerdot e sos fills per ço que servèschan 
Ex 38,21  per mà de Nichamar, fill de Aron,  sacerdot, 22 les quals Beseleell, fill de  
Lv 1,9 bé levats en aygua; e posarà açò lo  sacerdot en holocaust, car açò és suau  
Lv 3,16 e tot lo grex de dins, 16 pendrà lo  sacerdot e cremar-ho-ha en foch sobra  
Lv 4,30  de ll’holocaust, 30 e prengua lo  sacerdot de lla sanch en lo seu dit e toch 
Lv 5,6  o una cabra, e orerà per ell lo  sacerdot [*]. »7 E si no porà ofarir  
Lv 5,10  10 [*] e pregua per aquell lo  sacerdot, e lo paccat de aquell serà  
Lv 5,18  18 ofira un moltó net del folch al  sacerdot, sagons la masura de lla  
Lv 6,6  nèdeu del folch, e do aquell al  sacerdot segons la stimació de la masura  
Lv 6,10 serà en aquell matex altar. 10 E lo  sacerdot vesta gonela e bragues de li  
Lv 6,12  de l’altar, lo qual nodresqua lo  sacerdot metén en ell lenya matí tots  
Lv 6,22  serà cremada en l’altar per lo  sacerdot qui del para per dret sucehirà,  
Lv 6,26  Déu, sant dels sants és. 26 E lo  sacerdot qui ofer, manuch aquella en lo  
Lv 7,5  del fetge [*], 5 e faça’n lo  sacerdot perfum sobra l’altar, car asò és 
Lv 7,8  ella ofariran pertenyaran. 8 »E’l  sacerdot qui oferrà lo sacrifici de l’  
Lv 7,9  en la caçola o en paella, serà del  sacerdot que offer; 10 vulle’s que sia ab 
Lv 7,34  alçadura [*], e deran-ho a Eron,  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 Déu e  
Lv 12,8  per peccat, e preguarà per ella lo  sacerdot e axí serà mundada. 13,Tit  
Lv 13,2  com de lebrosia, sia aduyt a Aron  sacerdot o a algú de sos fills. 3 Lo qual  
Lv 13,4  luent e blanch [*], prengua’l lo  sacerdot aquell e tingua’l enclòs per VII 
Lv 13,29  la barba nexerà lebra, vega ell lo  sacerdot: 30 E si veu que sia pregon més  
Lv 13,43  color o roga, 43 e asò veurà lo  sacerdot, condapna-lo que és dupta de  
Lv 13,45 caperó ensemps, e clamar-s’ha al  sacerdot 46 per tostemps, cor labrós és e  
Lv 13,49  per lepra [*] e sia mostrat al  sacerdot. 50 Lo qual lo tengue per VII  
Lv 14,11 oli, e I sister de oli. 11 E com lo  sacerdot purificarà l’home, steblirà  
Lv 14,44  de dins [*] 42-43 [*] 44 e con lo  sacerdot hi entrarà e veurà que altra  
Lv 15,14  del testimoni e donarà aquells al  sacerdot, 15 lo qual oferrà la un per lo  
Lv 15,29  29 e en lo VIII dia oferà al  sacerdot II tortres o II polls de coloms a 
Lv 16,32 fur de tostemps. 32 »E perdonarà lo  sacerdot que untat serà en lo qual haurà  
Lv 19,22  I anyell, 22 e preguarà per ell lo  sacerdot [*] al Senyor Déu, [*] e remetrà  
Lv 21,1  e direts a ells: »No s’ansutza lo  sacerdot en les morts de la sua ciutat, 2  
Lv 21,9  a vosaltres. 9 »La filla del  sacerdot si serà trobada ab mal acta e  
Lv 21,10 Déu, ab flames serà cremada. 10 »Lo  sacerdot major entra sos frares, lo qual  
Lv 21,13  12 [*]. Yo són lo Senyor. 13 »Lo  sacerdot pringua muller nina; 14 vídua,  
Lv 23,10  promeyes de les vostres messes al  sacerdot, 11 lo quall alçarà la guarba  
Ex 19,6 terra, 6 e vós serets a mi en regna  sacerdotal e gent santa.” Aquestes són les 
Lv 6,29  29 »Tots los mascles de linatja  sacerdotal mengen les carns de aquell, car 
Ex 19,22  ’l Senyor [*], 22 e no lexs los  sacerdots e aquells que pújan al Senyor  
Ex 19,24 devalla, e pujaràs tu e Aron. E los  sacerdots ne lo poble no pàsan lostérmens  
Ex 28,1 mig dels fills d’Israell, per ecer  sacerdots e que servèscan a mi, axí com  
Ex 28,41 a ells, e serviran a mi en ofici de  sacerdots. 42 E fé a ells breguers de li  
Ex 29,9  a ells capells, e seran a mi  sacerdots en costuma del setgle. »E aprés  
Ex 29,44 per so que servèscan a mi axí com a  sacerdots. 45 E habitaré enmig dels fills  
Ex 35,19  sos fills, a servir a mi axí com a  sacerdots.” 20 Axí tota la multitut dels  
Lv 1,15  colomins, 15 ofariran aquells los  sacerdots a l’altar, e torcen-li lo  
Lv 2,2  2 e porta-les als fills de Aron,  sacerdots, dels quals la un prengua lo  
Lv 2,8  liurar-ho-has en les mans dels  sacerdots. 9 E com aquell oferrà aquella,  
Lv 3,2  tabernacle, e los fills de Aron,  sacerdots, scàmpan la sanch antorn de l’  
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Lv 3,11  tot lo grex de dins 11 pendran los  sacerdots e posar-l’han sobra lo foch,  
Lv 6,23  sucehirà, 23 e tot sacrifici dells  sacerdots sarà consumit de foch, e nangú  
Lv 7,7  cascun sacrefici serà una ley: als  sacerdots que a ella ofariran pertenyaran. 
Lv 7,14  a nostre Senyor, e serà dels  sacerdots que stàvan en lo sacriffici de  
Lv 7,32 pesificable serà en premícies dells  sacerdots 33 que ofariran la sanch e lo  
Lv 13,44  e serà depertit de l’arbitre dels  sacerdots, 45 haurà sa vestimenta  
Lv 17,5  deven ofarir sacrificis e dons los  sacerdots dells fills d’Israell, los  
Lv 17,6  al Senyor, 6 e scampen los  sacerdots la sanch sobra l’altar de Déu a 
Lv 21,1 cert lo senyor a Moysèn: –Parla als  sacerdots fills de Aron e direts a ells:  
Ex 12,37  fills d’Israell, d’Arammasès en  Sachor, DCMª hòmens sens infants e  
Ex 13,20 ossa ab vós.» 20 E moguéran-sa de  Sachot e pasàran en Heasom, en los strems  
Ex 10,11  tans hòmens com vós vullats, e  sacraficats a nostre Senyor, car açò  
Ex 5,8  e puxes cridaran dient: “Anem,  sacraficem al nostro Déu!” 9 Sían obrant e 
Lv 9,17  e féu-lo per son dret. 17 E  sacreficà-li presentalla e omplí sa  
Ex 5,17  e per amor de açò diets: “Anem a  sacreficar a Déu.” 18 Anats, donchs, e  
Ex 10,26  nostro, car nós no sabem què davem  sacreficar fins tant en aquell loch siam  
Lv 7,2  açò allà on degolaran lo holocaust  sacreficaran per la colpa, e la sanch de  
Ex 24,5 d’Israell, e ofaríran holocausts e  sacreficaren sacrificis pacificables a  
Ex 32,8 d’escança, e han adorat e han-li  sacreficat, e han dit que aquests són los  
Lv 4,35  sol fer del sèu del moltó qui és  sacreficat per pacificament, e sia cremat  
Ex 10,24  Moysès e dix a ells: –Anats e  sacreficats al Senyor vostra Déu, mes  
Ex 3,18  III dies per lo desert per ço que  sacreficem lo Senyor, Déu nostro.” 19 Mes  
Ex 34,25 degollaràs sobre levat sanch de ton  sacrefici, [*] de la festa de Pasca. 26  
Lv 2,3  Senyor. 3 E ço que romandrà del  sacrefici serà de Aron e de sos fills, e  
Lv 7,7  e axí matex per la culpa; e cascun  sacrefici serà una ley: als sacerdots que  
Lv 7,32  [*] 31 [*]. 32 E la mà dreta del  sacrefici pesificable serà en premícies  
Lv 10,12 él que li éran romasos: –Prenets lo  sacrefici que romàs de la oferta de nostre 
Lv 10,17 Aron. Dix: 17 –Per què no mengàs lo  sacrefici fet per peccat en lo [*] sant?  
Lv 14,10  taqua e III deenes de sèmolla en  sacrefici, que sia mesclada ab oli, e I  
Ex 8,1  Lexa anar lo meu poble perquè  sacrefiqua a mi. 2 E si no’l vols lexar,  
Ex 18,16  a ells, e fas-los a saber los  sacrets de Déu e la lig de aquell. 17 Dix  
Ex 6,21 fills de Ysacar foren: Coré e Neb e  Sacrí. 22 E los fills de Ezibell foren:  
Lv 7,14  dels sacerdots que stàvan en lo  sacriffici de lla sanch, 15 la carn del  
Lv 9,15 sacrifici del poble, e degolà’ll e  sacrificà’l axí com lo primer. 16 E  
Lv 9,16  ’l axí com lo primer. 16 E  sacrificà l’holocaust e féu-lo per son  
Lv 1,14  a nostra Senyor. 14 »E si feran  sacrificació e oferta de ocells al Senyor, 
Lv 19,6  sia piadós, 6 aquell dia que sarà  sacrificada manjareu aquella, e l’altra  
Lv 22,28 28 e aquella vacha o ovella no serà  sacrificade en un dia ab los seus fills.  
Ex 34,14  és celós, e lo nom d’ell és Déu  sacrificador. 15 No tallaràs fermament ab  
Lv 7,29  al Senyor, ofira ensemps son  sacrificament [*]. 30 [*] en la sua mà lo  
Ex 5,1  “Lexa anar lo meu poble per so que  sacrifícan mi en lo desert.” 2 E aquell  
Ex 10,7  Lexem anar los hòmens per ço que  sacrifícan al Senyor lur Déu. ¿No veus que 
Ex 8,29  que no leys anar lo poble per  sacrificar a nostre Senyor. 30 Axí Moysèn  
Ex 12,31 vós e als fills de Israell, e anats  sacrificar al Senyor axí com havets dits.  
Lv 1,13  e los peus levaran ab aygua e  sacrificar-ho-han sobra l’altar en  
Lv 4,32  perdonat. 32 »Si moltó aportaran a  sacrificar per peccat, la ovella que  
Lv 3,1  [*], axí com de bous, aquell que  sacrificarà, sia mascle o sia fembra,  
Ex 12,6  al XIIII dia dell mes aquest, e  sacrificaran ella de tota la mulltitut  
Ex 3,12  trauràs lo poble meu de Agipta, tu  sacrificaràs a Déu sobra lo munt aquest.  
Ex 29,39  39 un al matí e altra al vespra  sacrificaràs, 40 e la daena part de sèmola 



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

645 
 

Ex 8,27  desert andadura de III dies. Aquí  sacrificarem al Senyor Déu nostro axí com  
Lv 1,2 bèsties, dels bous e de les ovelles  sacrificarets vostres sacrificis. 3 »E si  
Lv 2,11 hy haja res [*] ni de mel en so que  sacrificarets a nostre Senyor. 12 Les  
Ex 8,25  e Aron e dix a ells: –Anats e  sacrificats al vostra Déu en aquesta  
Ex 7,16  Lexa anar lo meu poble per ço que  sacrifich en lo desert; e entrò ara no l’ 
Ex 8,8 lexaré anar lo seu poble per so que  sacrifich al Senyor, lur Déu. 9 E dix  
Ex 9,1  Lexa anar lo peu poble per ço que  sacrifich a mi; 2 car si encara los  
Ex 10,3 vols lexar anar lo meu poble perquè  sacrifich a mi? 4 E si no ho vols fer, vet 
Ex 13,15  lles bèsties. E per amor d’açò yo  sacrifich a nostro Senyor tot lo mascle  
Lv 9,7 dix a Aron: –Acosta’t a l’altar e  sacrificha per ton peccat e ofir l’  
Ex 5,3 via de III dies per lo desert e que  sacrificham al nostre Déu e Senyor, e que  
Ex 18,12 Jetró, sogra de Moysèn, holocaust e  sacrifici a Déu. E vench Aron e tots los  
Ex 22,20 bèstia, de mort muyra. 20 »Qui ferà  sacrifici al diabla, sia destrovit. No deu 
Ex 22,20 diabla, sia destrovit. No deu haver  sacrifici sinó Déu. 21-27 [*] 28 »No  
Ex 23,18  sobra lo levat la sanch de mon  sacrifici. No romendrà lo grex de la mia  
Ex 29,33  33 per ço que sia agradable lo  sacrifici e que santifícan la oferta de  
Ex 29,42  dites, en odor de suavitat, 42 car  sacrifici és a nostre Senyor, oferta  
Lv 1,10  10 »E si de lles ovelles és son  sacrifici, o de moltons o de cabres, l’  
Lv 2,1  Capítol II 1 »Ànima com aporta  sacrifici a nostre Senyor, sèmolla serà la 
Lv 2,2  sobra la ara per remenbrança, e és  sacrifici de plasent odor a nostre Senyor. 
Lv 2,4 de nostre Senyor. 4 »E com portaran  sacrifici cuyt en lo forn, axí com pans de 
Lv 2,9  aquella, prenga lo mamorial del  sacrifici e ofira’l sobra l’altar, en  
Lv 2,13  al fermament del teu Déu del teu  sacrifici que en tota oferta no ofires  
Lv 2,16  e de l’oli, e tot l’ancens, cor  sacrifici és a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E 
Lv 3,2  2 e pos la mà sobra’l cap del seu  sacrifici, e degollarà aquell en la  
Lv 3,8  Senyor, 8 pòsan la mà sobra’l [*]  sacrifici, e puys degol-lo devant la  
Lv 4,2 »Ànima com pecarà per ignorància de  sacrifici e de tos menaments que’l Senyor 
Lv 6,20  Xª part de un sister de sèmola an  sacrifici perdurabla, la meytat per lo  
Lv 6,23  para per dret sucehirà, 23 e tot  sacrifici dells sacerdots sarà consumit de 
Lv 7,7  7 »E axí com per peccat és ofert  sacrifici, e axí matex per la culpa; e  
Lv 7,8  8 »E’l 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 cèmolla qui serà cuyt en forn 
Lv 7,16 cosa per volentat serà aportada per  sacrifici semblantment en aquell dia sia  
Lv 7,29  als fills d’Israell: »Qui ofer  sacrifici pasaficabla al Senyor, ofira  
Lv 7,37  és la ley de holocaust e del  sacrifici per peccat e’ncara per culpa e  
Lv 8,28  e oferta en odor suau de  sacrifici a nostre Senyor. 29 E pres lo  
Lv 8,34  fets é, per ço que complats vostra  sacrifici. 35 De dia e de nits starets en  
Lv 9,4  aquells devant lo Senyor en  sacrifici de cascú, e ofarirets sèmolla  
Lv 9,15  [*] 15 [*] E pres lo cabrit del  sacrifici del poble, e degolà’ll e  
Lv 9,18  18 E degolà lo bou e l’ariet en  sacrifici pacificabla del poble, e  
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 mengí del  sacrifici vuy si plau devant los vulls de  
Lv 14,32  coloms [*] 31 [*]. 32 »Açò és lo  sacrifici del lebrós qui no pot haver  
Lv 17,8  ab vós qui oferrà holocaust o  sacrifici 9 e no hu aportarà a la porta  
Lv 21,8  és al Déu seu 8 e los pans del  sacrifici presenta. Sia, donchs, sant, que 
Ex 10,25  Dix Moysès: –¿Tu deràs en nostres  sacrificis holocausts que ofiram al Senyor 
Ex 20,24 e ofarets sobra aquell holocausts e  sacrificis pacificables, e [*] vostres  
Ex 24,5  ofaríran holocausts e sacreficaren  sacrificis pacificables a Déu, vadels XII. 
Ex 29,28 car promísies són e comensaments de  sacrificis pasificables de aquells que  
Ex 40,27  E ofaríran en aquell holocaust e  sacrificis, axí com nostro Senyor Déu  
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Lv 1,2  les ovelles sacrificarets vostres  sacrificis. 3 »E si holocaust serà la lur  
Lv 4,31  lo sèu axí com sa sol pendre dells  sacrificis pasificables, e perfumar-n’  
Lv 6,12  desobra farà perfum del sèu dells  sacrificis pesificables. 13 Aquest és lo  
Lv 7,18  en lo terç dia de lles carns dels  sacrificis pesificables, rebujada serà sa  
Lv 7,35 la unció de Aron e a sos fills dels  sacrificis del Senyor en lo dia que Moysèn 
Lv 7,37  per culpa e per consagració e per  sacrificis peceficables, 38 les quals mès  
Lv 10,13  car dat és a tu e a tos fils dells  sacrificis del Senyor, axí com manat és a  
Lv 17,5  5 E per amor de açò deven ofarir  sacrificis e dons los sacerdots dells  
Lv 23,37 oblació al Senyor, los holocausts e  sacrificis e ofertes, 38 meys dels que  
Ex 16,3 olles de les carns e menjàvam pa en  sadolament. Per què has menats nós en  
Ex 16,8  en lo vespra carn, e’l matí pa en  sadolament, per ço car ha oÿdes vostres  
Lv 25,19  fruyts, dels quals menjeu fins a  sadolament, tament †sumptuositat† de  
Ex 16,12  manjarets carns, e al matí serets  sadolls de pans, e sabrets que yo són lo  
Ex 11,5  los primers nats [*] de Farahó,  saent sobra son siti, entrò al primer nat  
Ex 24,10  d’aquell quax obres de pedres de  safir o quax cel com és serè. 11 E no mès  
Ex 34,22  Sinquagesma en les premícies de la  sagada dels forments, e la festa cor yo’t 
Lv 19,9  de enmig de son poble. 9 »Com  sagaràs los blats de la tua terra, no  
Lv 19,9  los blats de la tua terra, no  sagaràs fins a lla terra ne les spigues  
Ex 19,13  car ab pedras serà alepidat e ab  sagetes asagetat [*]. Mas comensaran sonar 
Ex Inc  lo libre de Èxodus, que és lo  sagon libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol  
Ex 4,8  creuran la tua veu per lo senyal  sagon. 9 E si no’t creuran per los II  
Ex 12,16 entrò al VII. 16 Lo primer dia e al  sagon serà encara de gran festa e  
Ex 26,20  e en cada angle. 20 E en lo lats  sagon del tabernacla que guarda devers  
Ex 8,31  Senyor e adorà’l, 31 lo qual féu  sagons la peraula de aquel, e tolch les  
Ex 15,21 d’ela ab tamborets e ab aldufs, 21  sagons que pertanya a cascuna, dient:  
Ex 16,16  a menjar, un almut per cascun cap;  sagons lo nombra de les vostres ànimes que 
Ex 16,18  no’n trobava més; cascú ajustà  sagons que havia obs a son menjar. 19 Dix  
Ex 17,1  de Sín per les sues alberguades,  sagons la peraula de Déu, e posàran en  
Ex 21,9  9 E si son fill sposarà aquella,  sagons costuma dells fills faça a’quella. 
Ex 21,23  jutgeran. 23 Mas si morà, jutjaràs  sagons que’s merex: ànima per ànima, 24  
Ex 26,30 d’or. 30 E axequaràs lo tabernacle  sagons lo axemplar que a tu fo mostrat en  
Ex 28,10  en la una pedra e VI en l’altra,  sagons la nativitat de aquells. 11 Per  
Ex 30,13  cascú que pasarà al nom: mig sicle  sagons la masura del temple, †sicles XX  
Ex 38,21  del testimoni, que nombrats són  sagons los manaments de Moysèn en les  
Lv 5,3  tocarà la inmundícia de l’homa  sagons totes les sutzures que ensutzar  
Lv 5,15  e qui no ho porà fer, II sicles  sagons lo pes del santuari, 16 e de ço que 
Lv 5,18 un moltó net del folch al sacerdot,  sagons la masura de lla extimació dell  
Lv 11,22  terra, 22 [*] axí com és brugos  sagons son genus [*]. 23 E qualquaqual de  
Lv 13,3 en la cona, plaga és de lebrosia, e  sagons l’arbitra d’aquell serà depertit. 
Lv 18,3  ells: »Yo són Senyor Déu vostro. 3  Sagons la usança de la terra de Agipta on  
Ex 39,29  una launa de or pur a obs de lla  sagrada †pressa†, e scrivíran en ella la  
Lv 5,1 »E si ànima pecarà e oirà la veu de  sagrament e serà testimoni que ell so oyí  
Lv 23,10  la quall jo us donaré e haureu  saguades les messes, portareu los manols  
Lv 23,22  15-21 [*] 22 »E aprés que haureu  saguades les messes de vostra terra, no  
Lv 23,22  les messes de vostra terra, no les  saguareu fins a terra, ni les spigues  
Ex 38,8 aram dels spills de les fembres qui  saguésan a la porta del tabernacle, a la  
Ex 23,2  malvat digues fals testimoni. 2 No  saguiràs companya an fer mal, ne en juý de 
Lv 15,6  vespra. 6 E si siurà alà on ell ha  sagut, ell leverà les sues vestidures, e  
Lv 15,9  7-8 [*] 9 E lo siti en què ha  sagut és inmunda. 10-12 [*] 13 »E si serà  
Lv 2,13  per sicrificar, salaràs ab  sal, ne no aportaràs al fermament del teu  
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Lv 2,13  que en tota oferta no ofires  sal. 14 »Si en altra manera oferràs dons  
Ex 13,5  terra fluent de let e de mel. E  salabrats aquest dia en cascuna de vostras 
Ex 12,14 haurets aquell dia en remenbrança e  salabrerets aquest dia en festa a Déu en  
Lv 6,3 la hy matrà en cosa perduda o la hy  salarà, o en totes aquestes maneras o en  
Lv 2,13  cosa aportaràs per sicrificar,  salaràs ab sal, ne no aportaràs al  
Lv 4,17 testimoni, 17 e bany-hi son dit e  salbusch-na VII veguades contra lo vell, 
Ex 12,48  d’aquell; adonchs acòstan-ça a  salebrar, e serà axí com nadiu de lla  
Lv 8,26  e una bastesa a manera de crespel  salgada d’oli e una foguasa alisa posà  
Lv 7,12  de gràcia, oferràs pans sens levat  salguats d’oli, e fogaça alisa untada d’ 
Ex 2,3  mesos. 3 E com més no·l poguésan  sallar, faéran una erqueta de bova, e  
Lv 24,11 a Moysès. E nomenà’s la mara d’él  Salomich filla de Ubrí, trip de Dan. 12 E  
Ex 12,22  la Pasqua. 22 E farets un  salpacer de una menada de hysop, e  
Ex 12,22  hysop, e mullerets en la sanch, e  salpasar-n’hets lo lindar e abdossos  
Lv 8,11  és en ell, 11 e santifichà ells e  salpesà sobra l’altar VII veguades, e  
Lv 4,6  benyarà son dit en aquella sanch e  salpuçar-n’ha VII veguades devant lo  
Lv 14,51  les ayguas vivas atresí, e de açò  salpuscarà la casa per VII veguades, 52 e  
Lv 14,7  de ll’aucel degollat. 7 E de açò  salpusch aquell qui és mundat VII veguades 
Lv 11,21  [*] haurà longuesa detràs per què  saltarà sobra terra, 22 [*] axí com és  
Ex 18,7  de casa e sobleguà e besà-lo, e  saludàran-se ab peraules pacificables.  
Ex 15,2  nostre Senyor. Ell és fet a mi en  salut. Ell és mon Déu, e yo glorificaré lo 
Ex 15,26 que mis en Agipta. Yo són lo Senyor  salvador teu. 27 E venguéran en Helim, on  
Lv 23,40 fruyt de arbre [*] spes de fulla, e  sàlzer del torrent, e alegrar-vos-heu  
Ex 16,14 desert una cosa manuda quax radona,  samblant a soliandra, sobra la terra. 15 E 
Ex 16,31 nom d’aquell magna, per ço com era  samblant a manera de solandra, blanch, e  
Ex 30,21  serà en fur de setgle a ell e a sa  samença per successions. 22-34 [*] –[*] 
Lv 11,38  E si algú serà donada aygua sobra  samença e aprés serà toquada per la  
Ex 28,43  de setgle serà a Aron e a la sua  sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol XXVIII 
Ex 32,13  dient: “Yo muntiplicaré la vostre  sament axí com les steles del cel [*].” 14 
Ex 33,1  a Ysach e Jacob dient: “A la tua  sament daré aquella.” 2 Dar-t’he per  
Lv 12,2  »Fembra que haurà consabut per  sament, si infentarà mascle serà no neda  
Lv 15,15  e serà mundat dell flux de la sua  sament. 16 »E homa del qual axirà sament  
Lv 15,16  sament. 16 »E homa del qual axirà  sament de coit, levar-s’ha lo cors tot  
Lv 20,2  habítan en Isrell, si algú derà de  sament a lla ýdolla de Maloch, de mort  
Lv 20,4 lexarà l’hom que havia donat de la  sament sua a Maloch e no’l volrà matar, 5 
Lv 21,17  17 –Digues a Aron: »Hom de la tua  sament per companyas que haurà màcula, no  
Lv 21,21  21 nengú que haurà màcula de la  sament de Aron secerdot no s’acosta a  
Lv 22,4  Yo són lo Senyor. 4 »Home de la  sament de Aron que serà lebrós o malalt  
Lv 22,4  serà lebrós o malalt per flux de  sament, no menjarà de aquelles coses que  
Lv 22,4  sobra cosa morta de la qual ix  sament axí com de participament, 5 e qui  
Lv 26,16  ànimes; debades sembrareu la  sament, que per los anamichs serà  
Ex 4,7 E tornà-la-hy, e trasch-la’n  sana [*]. 8 –E si no creuran a tu e no t’ 
Lv 14,56  55 en vestiment o en cases 56 o en  sanadures o en rotura de carn de màcula  
Lv 15,13 és inmunda. 10-12 [*] 13 »E si serà  sanat aquell qui d’aquesta manera de  
Lv 21,2 tan solament en les conjuntes de sa  sanc e propinqües, ço és, sobre para e  
Ex 4,9 e tota aquella dell flum tornerà en  sanch. 10 Dix Moysèn: –Prech-te, mon  
Ex 4,25  de aquell e dix: «Tu est nuvi de  sanch a mi.» 26 E lexà aquell pus que hach 
Ex 4,26  aquell pus que hach dit «nuvi de  sanch a mi», per circuncisió. 27 E dix Déu 
Ex 7,17 mà les aygües del flum: torneran en  sanch, 18 e los peys que són en lo flum  
Ex 7,19  lles aygües, per ço que tórnan en  sanch e que sia crúor en tota la terra de  
Ex 7,20  sos serfs. Mantinent tornàran en  sanch, 21 e fóran morts tots los peys que  
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Ex 12,7  en lo vespra. 7 E pendran de lla  sanch d’él, e posar-n’han sobra  
Ex 12,13 juhí. Yo són Senyor. 13 E vasaré la  sanch a vós en senyal sobra les cases que  
Ex 12,13 cases que vós sots aquí, e vauré la  sanch e pasaré sobra vós, e no sarà a vós  
Ex 12,22  menada de hysop, e mullerets en la  sanch, e salpasar-n’hets lo lindar e  
Ex 12,23 farir los agepcians, e com veurà la  sanch sobra lo lindar e’n cascú dells  
Ex 22,2  lo faridor no és tangut de lla  sanch de aquell. 3 Mas si sarà axit lo sol 
Ex 23,18  18 »No degoleràs sobra lo levat la  sanch de mon sacrifici. No romendrà lo  
Ex 24,6  6 E pres Moysès la meytat de la  sanch e mès-la en un vaxell, e la part  
Ex 24,8  e serem obadients. 8 E ell pres la  sanch que havia reservada e scampà-la  
Ex 24,8  lo poble e dix: –Aquesta és la  sanch del fermament que fermà nostro  
Ex 29,12  tabernacle. 12 Despuys pendràs la  sanch del vadell, e posar-n’has sobra  
Ex 29,12  ab lo teu dit, e lo romanent de la  sanch gitaràs prop dels fonaments del  
Ex 29,16  e degollar-l’has. E pendràs la  sanch de aquell, [*] sobra l’altar, 17 e  
Ex 30,10 d’aquell una veguada l’any, en la  sanch que és oferta per peccat, e  
Ex 34,25  any. 25 »No degollaràs sobre levat  sanch de ton sacrefici, [*] de la festa de 
Lv 1,5  los fills de Aron, secerdots, la  sanch de aquell gitant entorn de l’altar  
Lv 1,11  e los fills de Aron gítan la  sanch de aquell sobra l’altar entorn, 12  
Lv 1,15  lo cuyr, e lexen decórer la  sanch sobra [*] la part de l’ara, 16 e  
Lv 3,2  de Aron, sacerdots, scàmpan la  sanch antorn de l’altar, 3 e ofíran de la 
Lv 3,8  e los fills d’Aron scàmpan la  sanch entorn de l’altar, 9 e puxs ofíran  
Lv 3,13  e los fills de Aron scàmpan la  sanch entorn de l’altar, 14 e pendran de  
Lv 3,17  los vostres habitacles. Ne grex ne  sanch de tot en tot no menjarets, e lo  
Lv 4,5  al Senyor. 5 E pendrà de la sua  sanch e portarà aquella en lo tabernacla  
Lv 4,6  6 e benyarà son dit en aquella  sanch e salpuçar-n’ha VII veguades devant 
Lv 4,7 7 [*] e tot l’altra romanent de la  sanch lexarà en lo fonament de l’altar de 
Lv 4,16  e lo prevera untat prengua de lla  sanch de aquell e port-la en lo  
Lv 4,18  la clausta, 18 e de aquexa matexa  sanch pos en los corns de ll’altar [*].  
Lv 4,30  30 e prengua lo sacerdot de lla  sanch en lo seu dit e toch-na los corns  
Lv 6,27 aquell serà santifichat. E si de la  sanch de aquell en les vestadures serà  
Lv 7,2  sacreficaran per la colpa, e la  sanch de aquell sia scampada entorn de ll’ 
Lv 7,14  que stàvan en lo sacriffici de lla  sanch, 15 la carn del qual ells menjaran  
Lv 7,26  perirà del seu poble. 26 »E la  sanch de tots los animals [*]; 27 tota  
Lv 7,27  [*]; 27 tota ànima que menjarà  sanch perirà del seu poble. 28 E parlà Déu 
Lv 7,33  dells sacerdots 33 que ofariran la  sanch e lo sèu; e los fills de Aron hauran 
Lv 8,15  15 e degolà aquell. Pres Moysèn la  sanch e benyà son dit e tanyí los corns de 
Lv 8,15  E com l’hachsantificat, scampà la  sanch de aquell en lo fonament. 16-17 [*]  
Lv 8,30  E pres l’ungent de untadura e la  sanch que sobre l’eltar havia scampada, e 
Lv 9,9  lo vadell per lo seu peccat, 9 la  sanch dell quall [*] ell benyà son dit, e  
Lv 9,18  e portaren a ell sos fills la  sanch, la quall escampà sobra l’altar  
Lv 10,18  Senyor. 18 E no fo aduyta lla  sanch de aquell a lla santadat, e vós  
Lv 12,4  l’infant. 4 E ella starà en la  sanch de la sua purificació per XXXIII  
Lv 12,5  mèstrues, e serà LXVI dies en la  sanch de la sua purgació. 6 »E com seran  
Lv 12,7  serà mundada del decoriment de la  sanch sua. Aquesta és la ley de les  
Lv 14,6  e l’hisop, tot açò benyaràs en la  sanch de ll’aucel degollat. 7 E de açò  
Lv 14,25  21-24 »[*] 25 [*] e la  sanch de aquell posarà sobra l’estrem de  
Lv 14,28  e del peu altrasí en lo loch de la  sanch qui és scampada per la colpa, 29 e  
Lv 14,51  test sobre aygües vives, 51 en la  sanch de aquell banyarà lo perdal viu, e  
Lv 14,52  e purificarà aquella axí en la sua  sanch del perdal com ab les ayguas vivas,  
Lv 15,19  que de son temps haurà flux de  sanch al cap dell mes, sia depertida per  
Lv 15,24  jaurà ab ella en lo temps de lla  sanch mestrual, serà no nèdeu per VII  
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Lv 15,25  qui per molts dies soferà flux de  sanch, no en lo temps de les mèstrues, mas 
Lv 15,28  28 »E si seserà lo flux de la  sanch, nombrarà VII dies de la sua  
Lv 15,33  de lur temps e que soféran flux de  sanch, e dels hòmens que jauen ab ellas.  
Lv 16,14  testament [*]. 14 E prengua de la  sanch del tor e bany-hi son dit e git- 
Lv 16,18  [*] 18 [*] e port la  sanch [*] e gitarà aquella sobra los corns 
Lv 16,27  peccat, dels quals és aportada la  sanch en lo santuari, seran aportats fora  
Lv 17,4  per oferta a Déu, digna és de  sanch quax com qui scampa sanch, e axí  
Lv 17,4  és de sanch quax com qui scampa  sanch, e axí perirà d’enmig de mig de son 
Lv 17,6  6 e scampen los sacerdots la  sanch sobra l’altar de Déu a lla porta  
Lv 17,10  entre vosaltres, si nanguna  sanch menjarà, yo fermaré la mia faç  
Lv 17,11  11 car l’ànima de la carn en la  sanch és, e yo doné aquella a vós sobra l’ 
Lv 17,11  sobre vostres ànimes, car la  sanch [*] en la ànima e perdonerà. 12 E  
Lv 17,12  Tota ànima de vós no mengerà  sanch, ni encara los stranys qui  
Lv 17,13  vos és legut da menjar, scamp la  sanch sua e cobra-la ab de terra, 14 car 
Lv 17,14  14 car l’ànima de tota carn en la  sanch és. Per ço he dit als fills d’  
Lv 17,14  ço he dit als fills d’Israell: La  sanch de tota carn no manjareu, car l’  
Lv 17,14  car l’ànima de tota carn en la  sanch és, e quisvulla que menjarà aquella  
Lv 18,6  6 »Nangun hom a la proÿsma de  sanch no s’acosterà perquè amostra la  
Lv 19,20  ab fembra ab pertisipació de  sanch, que sia sclava, encara que sia  
Lv 20,12 muyra, car gran peccat ha comès; la  sanch [*] sia sobra éls. 13 »Qui dormirà  
Lv 20,13  són de perllar: de mort muyra; la  sanch de aquels sia sobra ells. 14-16 [*]  
Lv 20,18  la sua legessa e haurà uberta la  sanch de lla sua font, seran morts  
Lv 20,27  e ab pedras sían alipidats; la  sanch lur en ells sia. 21,Tit Capítol XXI  
Lv 18,14  la descobriràs, [*] sa muller, car  sanguinitat tua és. 15 »La vergonya de ta  
Lv 14,48 purificarà aquella pus li és ratude  sanitat. 49 »E en la purificació de  
Lv 11,45  per ço que fos [*] en Senyor.  Sans sarets, car yo són sant. 46 »Aquesta  
Lv 19,2  fills d’Iraell e diràs a ells:  »Sans siau, car yo sant só, Senyor Déu  
Ex 15,13  en la tua fortalesa, en lo teu  sant habitacle. 14 E los pobles pujàran e  
Ex 23,7  -li-has [*]. »6 [*] 7 [*] E lo  sant ne lo just no auciuràs, car yo són  
Ex 26,33  entre la santadat e entre lo  sant [*]. 34 »[*] primer sobre l’arqua  
Ex 28,36  antallaràs la obra del solament  sant de nostre Senyor. 37 E liguaràs  
Ex 29,37  e santificaràs aquell, e serà  sant dels sants, e tot hom que toquarà  
Ex 30,36  [*] –[*] 35 [*] 36 [*] e serà  sant dells sants la timiama. 37 Aytal  
Ex 31,15  VII dia, que és disapta, és repòs  sant a nostre Senyor. Tot hom qui farà  
Ex 35,2  vostre obra. Lo VII dia sarà a vós  sant, disapta e repòs de nostre Senyor, e  
Ex 39,29  e scrivíran en ella la obra del  sant nostre Senyor. 30 Strangué ella ab  
Lv 2,3 serà de Aron e de sos fills, e serà  sant dels sants de les ofertes de nostre  
Lv 6,25  holocausts degoleràs devant Déu,  sant dels sants és. 26 E lo sacerdot qui  
Lv 6,26  qui ofer, manuch aquella en lo loc  sant en l’antrament del tabernacle. 27 »E 
Lv 6,27 serà scampada, sían levades en loch  sant. 28 E lo vaxell de lla tera en la  
Lv 6,29  mengen les carns de aquell, car  sant dels sants és, 30 e tota oferena que  
Lv 7,6  dell linatga de preveres en loch  sant mengaran aquestes carns, car sant és  
Lv 7,6  sant mengaran aquestes carns, car  sant és dels sants. 7 »E axí com per  
Lv 10,10  que hajats esiència de triar entre  sant e no sant, e entre sutse e munde. 11  
Lv 10,10  esiència de triar entre sant e no  sant, e entre sutse e munde. 11 [*] 12 E  
Lv 10,12  sens levat prop de l’altar, cor  sant dels sants és. 13 E menjarets-lo en 
Lv 10,13  és. 13 E menjarets-lo en lo loch  sant, car dat és a tu e a tos fils dells  
Lv 10,17  sacrefici fet per peccat en lo [*]  sant? Car sant dels sants és, [*] dat a  
Lv 10,17  fet per peccat en lo [*] sant? Car  sant dels sants és, [*] dat a vós que  
Lv 11,45  en Senyor. Sans sarets, car yo són  sant. 46 »Aquesta és la ley dels animals e 
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Lv 16,24  24 e levarà la sua carn en loch  sant, e portaran-li ses vestadures. E  
Lv 19,2  e diràs a ells: »Sans siau, car yo  sant só, Senyor Déu vostro: 3 »Cadescú la  
Lv 20,26 poluades. 26 »Sereu sants a mi, car  sant són yo. Són lo Senyor, e us he  
Lv 21,8  sacrifici presenta. Sia, donchs,  sant, que yo sant só [*] qui santificha a  
Lv 21,8 presenta. Sia, donchs, sant, que yo  sant só [*] qui santificha a vosaltres. 9  
Lv 21,10  entra sos frares, lo qual ab oli  sant és untat lo seu cap e les sues mans  
Lv 22,32  lo Senyor. 32 No ensutzeu lo nom  sant meu, perquè sia santifichat enmig  
Lv 23,3  de repòs és, e serà anomenat  sant. Nanguna faena no fareu en ell.  
Lv 23,35  dia serà anomenat molt gran e molt  sant. Nanguna obra de servey no fareu en  
Lv 24,9 sos fills perquè’ls ménjan en loch  sant, car sant dels sants és [*]. 10 E  
Lv 24,9 perquè’ls ménjan en loch sant, car  sant dels sants és [*]. 10 E veus que ha  
Ex 30,10  aquell en les vostres generacions.  Sant dels sants és a nostra Senyor. 11 E  
Ex 3,5 peus, que lo loch en què stàs terra  santa és. 6 E dix: –Yo són lo Déu de tos  
Ex 19,6  a mi en regna sacerdotal e gent  santa.” Aquestes són les peraules que  
Ex 28,2  e Aytamar. 2 E feràs vestadura  santa a Aron, frare teu, en glòria e  
Ex 29,6  sobra son cap e le lande de l’or  santa sobra la sàvana, 7 e gitar-li-  
Lv 10,7  manera parirets, e l’oli de lla  santa onzió és sobra vós. E ells féran tot 
Lv 12,4 XXXIII dies, e no toch nanguna cosa  santa ne entra en lo santuari entrò que  
Lv 19,8  de inpiatat; 8 [*] car la cosa  santa dell Senyor ha potlluïda, e perirà  
Lv 23,36  Lo dia VIII serà gran festa e molt  santa; presentareu holocaust al Senyor,  
Lv 7,1  la ley de lo holocaust [*] colpa.  »Santa dels sants és, 2 e per amor de açò  
Ex 26,33  la qual dapartirà entre la  santadat e entre lo sant [*]. 34 »[*]  
Ex 39,1  faéran draps brodats a obs de la  santadat, dels quals faéran vastaduras a  
Ex 39,41  41 e draps brodats a sarvir en la  santadat per Aron e per sos fills. 42 Car  
Lv 10,18 fo aduyta lla sanch de aquell a lla  santadat, e vós dagérets menjar ella en lo 
Lv 16,32  vestadures de li e vestadures  santas, 33 e perdonerà al santuari, al  
Lv 23,4  4 »Aquestes són [*] les festes [*]  santas les qualls fer deveu en son temps.  
Ex 15,11  és semblant a tu en granesa e en  santedat, terrible e durabla e faent  
Ex 35,19  lurs draps de li a servitut de lla  santedat, e lo drap de la santedat a Aron, 
Ex 35,19  de lla santedat, e lo drap de la  santedat a Aron, al primer, e los draps de 
Lv 16,3 nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a lla  santedat, que oferrà I toro per peccat e I 
Ex 21,31 scornada per lo bou, semblant matex  santència. 32 E si [*] serventa serà  
Ex 23,2  mal, ne en juý de molts no digues  santència [*], 3 e hauràs mercè del poble  
Ex 29,29 nostre Senyor. 29 »E les vestadures  santes de què usarà Aron, hauran los fills 
Ex 31,10 e lo bací, 10 e les vestadures sues  santes en lo ministre Aron sacerdot e sos  
Ex 35,21 nasesari a lur coltivament ne a les  santes vestadures. 22 E los hòmens e les  
Ex 40,13  levats ab aygua, 13 portaran les  santes vestadures per ço que aminístran a  
Lv 16,4  li sobra lo cap, car aquestes són  santes vestadures les qualls deven éser  
Lv 21,10  santificades [*] e és vestit de  santes vestadures, lo seu cap no’s  
Lv 23,2  dell Senyor les qualls apellareu  santes: 3 »Per VI dies fareu faena; lo dia 
Lv 23,37  qualls apallareu molt grans e molt  santes. Presentareu en aquelles oblació al 
Ex 19,23  térmens prop del munt al poble e  santifica aquell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé 
Ex 13,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Santifica a mi lo primer nat qui obre  
Ex 19,14  Devellà Moysèn del munt al poble e  santificà’l. E com haguéran levades ses  
Ex 37,29  E componé l’oli de la untadura de  santificació e la timiama de l’odorament  
Lv 8,9 posà la làmina de aur consegrada en  santificació, axí com havia manat a ell  
Lv 25,12  lles veremes no culireu 12 per la  santificació de l’any jubileu [*]. 13  
Lv 5,15  aquellas coses que són del Senyor  santificadas paccarà, ofira per son paccat 
Lv 21,10 és untat lo seu cap e les sues mans  santificades [*] e és vestit de santes  
Lv 22,2  guàrdan de aquellas coses que són  santificades [*], e no ansútzan lo nom  
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Lv 22,3  generació en aquelles coses que  santificades són e que preséntan los fills 
Lv 22,4  no menjarà de aquelles coses que  santificades són a mi entrò a tant que sia 
Lv 22,7  mundat, menjarà de lles coses  santificades, car vianda sua és. 8 Caygut  
Lv 22,15  [*] 15 »E no ansutzeràs les coses  santificades dels fills d’Israell que  
Lv 22,16  malvestat de son paccat com coses  santificades menjaran. Yo són lo Senyor  
Ex 29,33  sia agradable lo sacrifici e que  santifícan la oferta de lurs mans. Los  
Ex 28,38  d’aquells qui oferaran, e  santificarà los fills d’Israell en tots  
Lv 16,19  ab lo dit, e denejarà ell e  santificarà ell de totes les inmundícies  
Lv 23,11 lo Senyor perquè sia piadors [*], e  santificarà aquell. 12 E en aquell dia que 
Ex 28,41  e a tots consagreràs les mans e  santificaràs a ells, e serviran a mi en  
Ex 29,1  és la cosa que faràs a ells: »Tu  santificaràs a ells a sarvir mi, e tu  
Ex 29,24  les mans de Aron e sos fills, e  santificaràs aquells alsant devant nostre  
Ex 29,26  moltó, lo qual és alsat a Aron, e  santificaràs aquell alsant devant nostre  
Ex 29,37  dies perdoneràs sobra l’altar, e  santificaràs aquell, e serà sant dels  
Ex 29,43  aquí manaré als fills d’Israell e  santificaré altar en ma glòria. 44 E  
Ex 29,44  altar en ma glòria. 44 E  santificaré al tabernacla del testament ab 
Ex 16,23 perlat Déu: Lo repòs del disapta és  santificat al Senyor. Totes aquelles coses 
Ex 29,28  del moltó 28 ab la qual és  santificat Aron e sos fills, e açò caurà  
Ex 29,37  e tot hom que toquarà aquell serà  santificat. 38 »E açò és alò que feràs en  
Lv 8,15  de ll’altar entorn. E com l’hach santificat, scampà la sanch de aquell en  
Lv 10,3  que parlà nostre Senyor: Yo seré  santificat en aquells que s’acòstan a  
Lv 10,3  a mi, e devant tot lo poble seré  santificat. E com ho oyí Aron, callà. 4 E  
Lv 17,5  auciuran en lo camp per ço que sia  santificat Déu devant a la porta dell  
Lv 21,7  que rebujada és de son marit, car  santificat és al Déu seu 8 e los pans del  
Ex 19,22  e aquells que pújan al Senyor sían  santificats per ço que ells no sien  
Ex 28,3  vestadures a Aró, en les quals  santificats aministren a mi. 4 »Aquests  
Ex 40,9 ab los seus vaxells per ço que sían  santificats, 10 [*] 11 e les ares e totes  
Lv 8,31  sobra sos fills [*]. 31 E com hach  santificats ells e lurs vestiments, manà a 
Lv 19,24  lo quart any tots los fruyts seran  santificats loables al Senyor; 25 en lo V  
Lv 22,2  [*], e no ansútzan lo nom dels  santificats a mi que ells presenten. Yo  
Lv 25,10  en tota la vostra terra. 10 E  santificats l’any L, e apellar-l’has  
Lv 20,7  aquella de mig de son poble. 7  »Santificau-vos e siau sants, car yo són 
Ex 20,8  teu en va [*]. 8 »Remenbra’t que  santifices lo disapta. 9 VI dies obreràs e 
Ex 31,13  que sapiats que yo són Senyor que  santifich a vós. 14 [*] E qui ansutzarà  
Lv 21,23  santuari meu. Yo són lo Senyor qui  santifich a ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e 
Lv 22,9  ansutzat. Yo só lo Senyor qui  santifich a vosaltres. 10-14 [*] 15 »E no 
Lv 22,16  menjaran. Yo són lo Senyor que  santifich a ells. 17 Parlà lo Senyor a  
Ex 19,10  e dix Déu a Moysèn: –Vé al poble e  santificha a ells vuy e demà, e levaran  
Lv 21,8  sant, que yo sant só [*] qui  santificha a vosaltres. 9 »La filla del  
Ex 20,11  açò banaý Déu lo dia del disapta e  santifichà. 12 »Honreràs ton para e ta  
Lv 8,11  e tot açò que és en ell, 11 e  santifichà ells e salpesà sobra l’altar  
Lv 23,12  E en aquell dia que lla guarba és  santifichada, serà tallat un anyell sens  
Lv 6,27  tocarà les carns de aquell serà  santifichat. E si de la sanch de aquell en 
Lv 22,32  lo nom sant meu, perquè sia  santifichat enmig dells fills d’Israell.  
Ex 29,34  car altres no’n deven menjar, car  santifiquades són. 35 »Totes les coses que 
Lv 21,15  [*], car yo són lo Senyor que  santifique a ell. 16 Parlà lo Senyor a  
Lv 22,32  d’Israell. Yo són lo Senyor que  santifique a vosaltres, 33 e us he trets  
Ex 22,31  dia retràs a mi aquell. 31 »Hòmens  sants serets a mi, e no menjarets les  
Ex 28,4  oral e breguer. E feran vastiments  sants a Aron, ton frare, e a sos fills,  
Ex 29,33 Los stranys no menjaran d’açò, car  sants són. 34 E si romandran de les carns  
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Ex 29,37  aquell, e serà sant dels  sants, e tot hom que toquarà aquell serà  
Ex 30,10  les vostres generacions. Sant dels  sants és a nostra Senyor. 11 E perlà  
Ex 30,36  35 [*] 36 [*] e serà sant dells  sants la timiama. 37 Aytal compoceció no  
Ex 40,11  coses consagrades, per ço que sían  sants dels sants. 12 »Acostaràs Aron e sos 
Ex 40,11  per ço que sían sants dels  sants. 12 »Acostaràs Aron e sos fills  
Lv 2,3  e de sos fills, e serà sant dels  sants de les ofertes de nostre Senyor. 4  
Lv 2,10  allò, serà de Aron e de sos fills,  sants dels sants de les ofertes de nostre  
Lv 2,10  de Aron e de sos fills, sants dels  sants de les ofertes de nostre Senyor. 11  
Lv 6,25  degoleràs devant Déu, sant dels  sants és. 26 E lo sacerdot qui ofer,  
Lv 6,29  les carns de aquell, car sant dels  sants és, 30 e tota oferena que’s degoll  
Lv 7,1 lo holocaust [*] colpa. »Santa dels  sants és, 2 e per amor de açò allà on  
Lv 7,6  aquestes carns, car sant és dels  sants. 7 »E axí com per peccat és ofert  
Lv 10,12  prop de l’altar, cor sant dels  sants és. 13 E menjarets-lo en lo loch  
Lv 10,17  en lo [*] sant? Car sant dels  sants és, [*] dat a vós que portets  
Lv 20,7  poble. 7 »Santificau-vos e siau  sants, car yo són lo Senyor Déu vostre. 8  
Lv 20,26 mostrat d’éser poluades. 26 »Sereu  sants a mi, car sant són yo. Són lo  
Lv 21,6  del seu Déu preséntan, e per tant  sants seran. 7 »De loch sutsa ni desonest  
Lv 24,9  ménjan en loch sant, car sant dels  sants és [*]. 10 E veus que ha exit un  
Lv 21,6  entratrelaments en lur carn. 6  Sants seran al Senyor Déu seu, e no  
Ex 25,8  encara lo recional. 8 E faran a mi  santuari e habitaré enmig de aquells, 9  
Ex 28,29  sobra son pits com entrerà en lo  santuari, en remenbrança devant Déu  
Ex 28,35  son so com intrerà e axirà en lo  santuari devant nostre Senyor, e no morrà. 
Ex 28,43  altar per ço que aminístran en lo  santuari, per ço que en iniquitat de la  
Ex 36,1  obra de ferre, aquella que’n lo  santuari fos nacesari, axí com nostre  
Ex 36,6  ni hom ni fembra no oferís pus al  santuari. E axí fou sasat que no ofaríran  
Ex 38,24 Tot l’aur que fo despès en [*] del  santuari [*] fo ofert en dons fóran  
Ex 38,24  quintars e DCCXXX sicles a pes del  santuari. 25 E fou ofert de aquells que  
Ex 38,26  quals fóran fetes les colones del  santuari e la intrada, a on penjava lo vel 
Ex 39,1 quals portàs com adminestrarà en lo  santuari, axí com manà nostre Senyor a  
Lv 5,15  fer, II sicles sagons lo pes del  santuari, 16 e de ço que portarà sa  
Lv 10,4  e prenets vostres frares devant lo  santuari, e portats-los defora de la  
Lv 10,18  e vós dagérets menjar ella en lo  santuari, axí com és manat a mi. 19 Respòs 
Lv 12,4  nanguna cosa santa ne entra en lo  santuari entrò que sien complits los dies  
Lv 16,2 frare que no entra null temps en lo  santuari que és de dintra la clausta  
Lv 16,23 primerament portava com intrà en lo  santuari, e lexarà-les aquí, 24 e levarà 
Lv 16,27  quals és aportada la sanch en lo  santuari, seran aportats fora la  
Lv 16,33  santas, 33 e perdonerà al  santuari, al tabernacle del testimoni de  
Lv 21,22  solament dels pans que són en lo  santuari, 23 axí dementra és la hora que  
Lv 21,23  car màcula ha e ansutzar no deu lo  santuari meu. Yo són lo Senyor qui  
Lv 22,9  a peccat perquè no múyran en lo  santuari com l’hauran ansutzat. Yo só lo  
Lv 26,2  los disaptes e hajau tamença a mon  santuari. Yo són lo Senyor. 3 »Si en los  
Lv 26,31  en soladat, e faré deserts vostres  santuaris ne rebré d’aquí avant la odor  
Lv 8,8 paŀli e demunt li donà l’afot, 8 e  sanyí a ell ab cordes de ephot, e ab  
Ex 21,29 ara haurà III dies, e son senyor ho  sàpia e no’l tenrà ligat e’nclòs, e ell  
Ex 33,5  depòs lo teu ornament per ço que  sàpia què faré a tu. 6 E posàran los fills 
Ex 33,13  a mi la tua fas per ço que yo  sàpia tu [*]; e reguarda aquest poble e  
Ex 1,10 ab nós, e és molt fort. 10 Vanits e  sapiam quant muntiplicarà, e opremam-los 
Ex 7,5 Agipta ab grans juÿns, 5 per ço que  sàpian los agepcians que yo són Senyor,  
Ex 11,7  no morà un ca [*], per ço que  sàpian [*] quants miracles depertí nostro  
Lv 23,43  habitaran en les cabanas 43 perquè  sàpian los que vendran aprés de vosaltres  
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Ex 8,10  axí com la tua peraula, per ço que  sàpias que nangú no és axí com lo Senyor,  
Ex 9,14  sobra lo teu cor [*], per ço que  sàpias que no és nangú semblant a mi [*].  
Ex 9,29 los trons e la padrusca, per ço que  sàpias que del Senyor és la terra. 30 Mas  
Ex 10,2  senyals que yo he fets en ells,  sapiats que yo són lo Senyor Déu vostro. 3 
Ex 31,13 les vostres generacions, per ço que  sapiats que yo són Senyor que santifich a  
Lv 11,47  e grapónan en terra, 47 per ço que  sapiats e conaguats les diferències del  
Lv 11,47  del mon e lo no mon, que  sapiats què devets menjar e què devets  
Ex 14,11  a Moysèn: –Per ventura no havia  sapulcras en Agipta? ¿Per ço som nós  
Ex 9,19  serà trobat al camp defora que no  sarà ajustat, serà mort per lo caÿment de  
Ex 12,13  la sanch e pasaré sobra vós, e no  sarà a vós plagua [*] com yo faré la terra 
Ex 13,6  alís nèdeus, e en lo VII dia  sarà la festa del Senyor. 7 Alís manjarets 
Ex 22,3  de lla sanch de aquell. 3 Mas si  sarà axit lo sol e s’esdevendrà açò que  
Ex 35,2 dies farets vostre obra. Lo VII dia  sarà a vós sant, disapta e repòs de nostre 
Lv 6,23  23 e tot sacrifici dells sacerdots  sarà consumit de foch, e nangú no manuch  
Lv 12,8  mascla e fembra. 8 E si no  sarà son poder que puga ofarir [*], sien  
Lv 14,8 del cors e lau-se en aygua, e com  sarà purificat pot entrar en la  
Lv 19,6 perquè sia piadós, 6 aquell dia que  sarà sacrificada manjareu aquella, e l’  
Lv 14,2  lebrós con hom lo deurà mundar:  »Sarà aduyt al pravera, 3 e axirà lo  
Ex 40,12 del tabernacle del testimoni, e com  saran levats ab aygua, 13 portaran les  
Ex 39,10  en ell. En lo primer vers eren  sàrdius [*], 11 [*] 12 en lo terç,  
Lv 11,45  per ço que fos [*] en Senyor. Sans  sarets, car yo són sant. 46 »Aquesta és la 
Lv 11,30  segons lurs genus, 30 e dregó e  sargantana e camalehon e luert e  
Ex 6,14  nat de Isrell, fóran: Enoch [*] e  Sarí e Esraní. 15 Aquests són les  
Ex 2,4  sa germana de luny per saber què·s  saria fet d’ell. 5 E veus que devellà la  
Ex 5,5  E ell dix: –Donchs, vejats quant  saria ells si’ls donàvets repòs de lles  
Ex 10,26 aquellas coses qui són necesàrias a  sarvir al Senyor Déu nostro, car nós no  
Ex 29,1  a ells: »Tu santificaràs a ells a  sarvir mi, e tu pendràs I vadell e II  
Ex 39,41  la tenda [*], 41 e draps brodats a  sarvir en la santadat per Aron e per sos  
Ex 36,6  oferís pus al santuari. E axí fou  sasat que no ofaríran pus a lla obra, 7  
Lv 5,16  -hy la V part e liura-hu al  saserdot, lo qual prech per aquell ofirén  
Lv 16,33  Senyor e encara a l’altar e als  saserdots e a l’univerç poble. 34 »E açò  
Ex 25,23  23 »E feràs taulla de fust de  satim, qui haurà II colzes de lonch, e I  
Ex 26,15  devant lo tabernacle de fust de  satim, 16 de longuesa de X colzes, e ample 
Ex 26,32  devant IIII colones de fust de  satim, les quals seran cubertes de aur, e  
Ex 27,1  Capítol XXVI 1 »E feràs altar de  satim, lo qual haurà V colzos de lonch e V 
Ex 30,1 fer perfum de timiama, e de fust de  satim feràs ell, 2 e haurà de lonch un  
Ex 30,5 5 E aquellas baras faràs de fust de  satim e cobrir-les-has d’aur. 6 E  
Ex 35,24  ho ofaríran a Déu, e tot lenyam de  satim per fer diverses obres. 25 E les  
Ex 36,31  part. 31 E féu barras de fust de  satim, V per so que contanguésan les  
Ex 37,4  lats. 4 E féu bares de fust de  satim, los quals cobrí d’aur, 5 les  
Ex 37,10  10 E féu una taulla de fust de  satim, e havia de lonch II colzes, e de  
Ex 37,15  15 E aquelles bares féu de fust de  satim, e foren totes cubertes de aur. 16 E 
Ex 37,25  un altar a la timiana, de fust de  satim, e havia de cascuna cadra I colze, e 
Ex 37,28  28 E les bares féu de fust de  satim, e cobrí-les de latas d’aur. 29 E 
Ex 38,1 E féu altar de holocaust de fust de  satim, e havia de cascuna quadra V colzes, 
Ex 38,6  eltar, 6 les qualls féu de fust de  satim e cobrí-les de launa de aram, 7 e  
Ex 21,19  aquell qui’l farí, emperò que  satisfaça en aquel les despeses, axí dells 
Lv 10,20  20 E com ho oyí Moysèn, reebé la  satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E parlà  
Ex 10,23  podia moura dell loch en què era,  saul aquells d’Israell [*]. 24 E Faraó  
Ex 6,15  e Jamín e Atoch e Jachim e Soher e  Saüll, fill de la cananea. Aquests són los 
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Lv 17,6  [*], e perfumen lo sèu en odor de  sauvitat al Senyor. 7 E d’aquí avant no  
Ex 28,37  fill blau, e serà sobraposada a la  sàvana 38 sobra lo front de Aron, e  
Ex 29,6  e le lande de l’or santa sobra la  sàvana, 7 e gitar-li-has l’oli de  
Lv 16,4  e sínia encara coreja de li e una  sàvana de li sobra lo cap, car aquestes  
Ex 28,39  »Streny sa gonella de li, e feràs  sàvena de li e bragués, e faràs-ho de  
Ex 29,6  de l’ephot†, 6 e metràs la  sàvena sobra son cap e le lande de l’or  
Ex 35,10 l’ephot. 10 »E qualquequal que sia  savi, vengua e faça ço que nostre Senyor  
Ex 28,3  quals yo he complits de sparit de  saviesa, que fàçan vestadures a Aró, en  
Ex 31,3 he omplit ell de sperit de Déu e de  saviesa e de antaniment e de eciència en  
Ex 31,6  del trip de Dan, ab cor de tota  saviesa per ço que faésan totes les coses  
Ex 35,31  complit ell de sparit de Déu e de  saviesa e d’entaniment e de sciença en  
Ex 36,1  hòmens savis als quals Déus donà  saviesa e entamiment que sabésan fer obra  
Ex 36,2  ensemps als quals Déu havia donada  saviesa, e encara aquells qui de grat s’  
Ex 23,8  8 No pendràs dons, car axórban los  savis e fan torse la peraula dells justs.  
Ex 28,3  3 E tu perlaràs a [*] los  savis de cor, los quals yo he complits de  
Ex 36,1  Bestel e Holiab e tots los hòmens  savis als quals Déus donà saviesa e  
Ex 36,8  obra, 7 [*]. 8 E faéran tots los  savis de cor, a complir le obra del  
Ex 18,13  nostre Senyor. 13 E l’altra dia  saÿa Moysèn per ço que jutgàs lo poble.  
Ex 16,3  Senyor en la terra de Agipta, on  saýam sobra les olles de les carns e  
Ex 20,26  serà ensutzat. 26 »E no puges per  scalons a l’altar meu, per ço que no sia  
Lv 17,13  dels quals vos és legut da menjar,  scamp la sanch sua e cobra-la ab de  
Lv 17,4 Déu, digna és de sanch quax com qui  scampa sanch, e axí perirà d’enmig de mig 
Ex 9,10  de la pols de la cenra del forn, e  scampà aquella Moysèn devers lo cel, e  
Ex 24,8 pres la sanch que havia reservada e  scampà-la sobra lo poble e dix: –Aquesta 
Lv 8,15  entorn. E com l’hachsantificat,  scampà la sanch de aquell en lo fonament.  
Lv 6,27  de aquell en les vestadures serà  scampada, sían levades en loch sant. 28 E  
Lv 7,2  la colpa, e la sanch de aquell sia  scampada entorn de ll’altar. 3 E ofiren  
Lv 8,30 e la sanch que sobre l’eltar havia  scampada, e gità-la sobra Aron e sobra  
Lv 14,28  en lo loch de la sanch qui és  scampada per la colpa, 29 e lo romanent de 
Lv 14,44  serà tornada e per les parets són  scampades màcules, la lepra és perseverant 
Lv 3,2  e los fills de Aron, sacerdots,  scàmpan la sanch antorn de l’altar, 3 e  
Lv 3,8  del testimoni, e los fills d’Aron  scàmpan la sanch entorn de l’altar, 9 e  
Lv 3,13  del testimoni, e los fills de Aron  scàmpan la sanch entorn de l’altar, 14 e  
Lv 2,6  6 depertiràs aquella manudament e  scamparàs demunt oli. 7 »E si la  
Lv 2,15  tues promícies a nostre Senyor. 15  Scamparàs demunt oli e ensens posaràs  
Ex 23,30  bèsties contra tu; 30 poch a poch  scamparé ells devant tu entrò que  
Lv 17,10  mia faç contra la ànima de aquel e  scamparé aquella de son poble, 11 car l’  
Ex 5,12  res de vostre obra. 12 E fou  scampat lo poble per tota la terra de  
Lv 17,6  pasificables al Senyor, 6 e  scampen los sacerdots la sanch sobra l’  
Ex 23,33  lurs déus, sertament a tu serà en  scàndoll. 24,Tit Capítol XXIII 1 E a  
Ex 1,13  de Israell, e opremien-los e  scarnían-los e anvejàvan-los, 14 e·n  
Lv 11,10  10 Aquell qui no haurà ales ne  scata, [*] en les ayguas qui’s moven com  
Lv 11,12  12 Tots aquells que no han ale ne  scata en les ayguas són abominables a vós. 
Lv 11,9  vós: tots aquells que han alles ne  scates, axí en mar com en terra e com en  
Ex 35,31  e de saviesa e d’entaniment e de  sciença en tota doctrina, 32 a cogitar e a 
Ex 34,35  a l’axir de Moysèn sa fas axí  sclarida, maravalaven-sa, e com perlava  
Lv 13,27 sia més guardat, e si la conna serà  sclatada, lepra és, 28 e si starà blanqua  
Lv 13,32 VII jutja’l, 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 que sien levades, e si no 
Lv 13,55  no sia mudada ni revesa, ni lepra  sclatada, mundada és, e si no és axí  
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Lv 13,51  VII dia sia guardat: si comensarà  sclatar la lepra o si persevera, per  
Lv 25,6 vianda a tu e als teus servicials e  sclaus e sclaves e al logater teu e al  
Lv 25,39  de servitut axí com als  sclaus, 40 mas com a logater o conreador  
Lv 25,42 e pocessió de sos pares, 42 car mos  sclaus són, que jo’ls he trets de lla  
Lv 25,45 en vostra terra: aquests haureu per  sclaus, 46 e ab dret de haretatja rematreu 
Lv 25,44  43 [*] tembràs tu lo Déu teu. 44  »Sclaus e sclaves sían a vosaltres de les  
Lv 19,20  ab pertisipació de sanch, que sia  sclava, encara que sia noble emperò ab  
Lv 25,6 tu e als teus servicials e sclaus e  sclaves e al logater teu e al palagrí que  
Lv 25,44 tembràs tu lo Déu teu. 44 »Sclaus e  sclaves sían a vosaltres de les necions  
Lv 1,7 -l’han sobra l’altar del foch ab  scles de lenya debans conponides; 8 e los  
Lv 13,6  lo dia VII guart aquell, e si serà  scolorida la lebra e no crexerà en la  
Lv 7,18  menyspreserà, serà causa de leig  scomoviment. 19 »E la carn que tocarà en  
Ex 21,31  presa. 31 E si fill o filla serà  scornada per lo bou, semblant matex  
Lv 1,6  6 E com lo holocaust serà  scorxat e serà slomat de sos menbres, 7  
Lv 11,2 d’Israell: »Guardats tot ço que he  scrit per ço que sia vostre Déu. Aquests  
Ex 31,18  peraules, II taules [*] de pedra  scrites del dit de Déu. 32,Tit Capítol  
Ex 32,16  de obra de nostra Senyor; eren  scrites de la mà de nostre Senyor. 17 Oyí  
Ex 34,1  taules les peraules les quals éran  scrites en les taulles que tranquist. 2 E  
Ex 11,10  aquests devant Farahó, axí com són  scrits, e nostre Senyor anduraý lo cor de  
Ex 34,1  de pedra aytals com les primeras e  scriu sobre les taules les peraules les  
Ex 34,27  27 Dix nostre Senyor a Moysèn:  –Scriu a tu aquestes peraules, car sobre  
Ex 28,9  9 »E pendràs II pedras de unicle e  scriuràs, ço és, entallaràs en eles los  
Ex 34,28  e no menjà pa ne no bech aygua, e  scriví en les taulles les X peraules dell  
Ex 39,29  a obs de lla sagrada †pressa†, e  scrivíran en ella la obra del sant nostre  
Ex 25,29 cubertes de aur [*]. 29 E feràs ses  scudelles e ses culleres e sos mortés e  
Ex 14,20  fills de Israell e los agepcians,  scuradat erra la nuu tenebrosa [*]. 21 E  
Ex 5,3  Déu e Senyor, e que per venture no  sdevengua a nós en pastalència e en  
Ex 3,16  vós, e viu totes les coses que són  sdevengudes a vós en Agipta, 17 e dix que  
Ex 18,8  Israell, e tot lo traball que era  sdevengut a ells en lo camí, e com havia a 
Ex 32,1 terra de Agipta, no sabem què li és  sdevengut. 2 Dix-los Aron: –Aportats-  
Lv 10,19 holocaust devant lo Senyor; a mi és  sdevengut axí com tu veus. Com poguí  
Ex 1,10  contra nós e·ns fésan gera, e que  se anadísan ab nostros anamichs, e que·ns  
Ex 1,18  infants. 18 E lo rey féu-les- se vanir e dix: –Per què és açò que no  
Ex 4,14  ab ell, e veurà tu, e alegrar- se-ha son cor. 15 E tu perleràs ab ell,  
Ex 7,23  com havia manat Déu. 23 E tornà- se’n e intrà-sa’n en la sua casa, e no 
Ex 10,26 Déu nostro? 26 E tot nostre bastiar  se n’irà ab nós, axí que no hy romandrà  
Ex 12,27  cases deliurans.” E ancorbà- se lo poble e adorrà. 28 Axíran los fills  
Ex 14,16 mà sobra la Mar Roiga, e departir- se-ha aquella, per ço que éntran los  
Ex 15,22  de la Mar Roja, e intràran- se’n en lo desert de Sur, e anàran III  
Ex 17,1  17,Tit Capítol XVII 1 E moch- se tota la moltitut dels fills de Israell  
Ex 18,7 sobleguà e besà-lo, e saludàran- se ab peraules pacificables. Com fóran  
Ex 20,21  Estech lo poble de luny, e Moysèn  se acostà a la caligua en què era Déu. 22  
Ex 21,6  a ell devant lo jutge, e acost- se a la porta [*], e puys forat-li la  
Ex 21,22  d’ells ferrà fembre prenys e ella  se afollerà, e si ella viu, sertes tangut  
Ex 22,8 no serà atrobat lo ladra, acostar- se-ha lo senyor de lla casa al jutge e  
Ex 24,2  de luny. 2 E solament Moysès  se acostarà al Senyor, e aquells no s’hi  
Ex 25,20  axí que cascun lats de la clausta  se reguart en l’escampament de lurs ales  
Ex 25,37  so que iŀlumínan sobra la part de  se cara. 38 E ses canyelles e sos  
Ex 28,43 en lo tabernacle del testamén e con  se acostaran a l’altar per ço que  
Ex 30,19 altar. E matràs aygua, 19 e levar- se-n’han Aron e sos fills les mans e  
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Ex 32,1  XXXI 1 E viu lo poble que masa  se tardava Moysèn a devellar dell munt.  
Ex 39,21  e havia orlla entorn per ço que no  se esquinçàs. 22-24 [*] 25-27 [*] 28 [*]  
Lv 4,27  Senyor vet en la lig e puys que  se’n leix 28 e que conegua son peccat,  
Lv 6,11  ’s aquests draps e vastir- se-n’han d’altres, e pendrà les  
Lv 9,8  lo poble [*]. 8 E mantinent Aron  se acostà a l’altar e degollà lo vadell  
Lv 14,7  e puys lex anar lo perdal viu que  se’n vol al camp. 8 »E com l’home leverà 
Lv 14,8  ’s tots los pèls del cors e lau- se en aygua, e com sarà purificat pot  
Lv 16,2  yo aparaguí sobra la cuberta e açò  se féu en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà  
Lv 20,17  filla de son para o filla de  se mara, e veurà la sua vergonya e [*]  
Lv 25,49  cosí acostat de parantiu; e si ell  se porà raembra, fer-ho porà 50 levant  
Lv 26,32  le vostra terra. Spaventar- se-han los anamichs vostres com los  
Lv Expl  1-34 [*] Expl Ací  se acaba lo terç libre, de Livítich.  
Ex 3,8  opromían en les lurs obres, 8 e yo  sé la lur dollor. Són devellat per rahó  
Ex 3,19  lo Senyor, Déu nostro.” 19 Mes yo  sé que no lexarà a vós lo rey de Agipta  
Ex 14,4  en Farahó e’n tota la sua host, e  sebran los agepcians que yo són lo Senyor. 
Ex 29,46  d’Iraell e seré Déu d’éls, 46 e  sebran que yo són lo Senyor Déu d’ells,  
Ex 6,7  en poble, e seré vostra Senyor, e  sebrets bé que yo són Senyor vostra e Déu  
Ex 2,14  E temé’s Moysèn e dix: «Per cert,  sebuda és la cosa.» 15 E Farahó sabé açò,  
Ex 3,1  les ovelles de Ytró, son sogre,  secerdot de Mian, e com ell anàs e amenàs  
Lv 21,21  haurà màcula de la sament de Aron  secerdot no s’acosta a presentar víctima  
Lv 1,5  e ofariran los fills de Aron,  secerdots, la sanch de aquell gitant  
Ex 4,11  lo mut, o qui ha ratut lo veure al  sech? No hu he fet yo? 12 Ara vé, e yo  
Ex 14,16  pàsan per mig de lla Mar Roja en  sech. 17 E yo andurayré lo cor de Farahó e 
Ex 14,21  bufàs tota la nit, e mès la mar en  sech. E foren les ayguas dapartides, 22 e  
Ex 14,22  d’Iraell per mig de lla mar en  sech, e era la mar axí com a mur a lla  
Ex 14,29  d’Iraell pasàran per la mar en  sech, e les ayguas éran a ells axí com a  
Ex 15,19 e los fills de Israell entràran per  sech enmig de lla mar. 20 E pres Mariam,  
Ex 25,14  e pasaràs la una barra per los II  secles d’or de la un lats, e l’altra per 
Ex 8,28  Farahó: –Jo lexaré vós per ço que  secreficeu al Senyor Déu vostro [*];  
Ex 9,13  [*]: Lexa anar lo meu pobla a  secrificar, 14 car aquesta veguada  
Ex 10,8  a Farahó, lo qual dix: –Anats e  secrificats al Déu vostro [*]. 9 Dix  
Ex 12,27  relegió?”, 27 vós direts a ells:  “Secrifici pasat és dell Senyor, lo qual  
Ex 17,3  mi, e per què temptàs Déu? 3 E  sedejà aquí lo poble per aygua, e [*]  
Ex 2,13  ’l en la erena. 13 E axí en lo  segon jorn, e viu II hebreus qui’s  
Ex Expl  lurs mogudes. Expl Ací fenex lo  segon libre, de Èxodus. Lv Inc Comença lo  
Ex 5,18  no serà donada a vós, e retets  segons costuma lo nombre de lles regoles  
Ex 8,13  Senyor [*]. 13 E féu nostro Senyor  segons la peraula de Moysèn, e fóran morts 
Ex 12,4 son vaý que és prop de la sua casa,  segons los nombres de lles ànimes que sían 
Ex 13,11  Senyor en la terra dels cananeus,  segons que ha jurat a tos pares que donerà 
Ex 16,4  lo poble e cullir-n’ha cascú  segons que haurà master aquell dia, per ço 
Ex 25,40  fets d’aur pur. 40 E guarde fé  segons l’exemplar que és a tu mostrat en  
Ex 29,41  per lo matí, e feràs les ofertes,  segons les coses que havem dites, en odor  
Ex 32,28  seu.” 28 E féran los fills de Leví  segons la peraula de Moysès, e ocíran en  
Lv 6,6  del folch, e do aquell al sacerdot  segons la stimació de la masura del  
Lv 11,14  falcó e corneya 14 e milà e voltor  segons son genus, 15-16 [*] 17 e musol e  
Lv 11,19  ganta 19 e lo flamench e la fotge  segons lur genus, e popuda e racta penada. 
Lv 11,29  e talpa e furó e cascun de aquests  segons lurs genus, 30 e dregó e sargantana 
Lv 18,3  Agipta on haveu habitat no fareu;  segons la costuma de la regió de Canan, a  
Lv 25,51  romànan fins l’any del jubileu,  segons lo comte retrà-li lo preu; 52 e  
Lv 25,52  52 e si de poch, serà comta ab ell  segons lo nombre dels anys, retrà lo  
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Ex 31,10  en lur ofici en les coses  segrades, 11 [*] e totes aquestes coses  
Ex 27,12  X colones, e altres tans pilars en  següén. 13 E en aquella amplesa de la cort 
Ex 17,14  la mamòria de Amalech sots lo  sel. 15 Adifichà Moysèn altar, e apellà lo 
Ex 20,4  sinó mi, 4 ne no faces [*] nanguna  semblança que sían en los cels desús ne en 
Ex 25,9  enmig de aquells, 9 entorn tota  semblança del tabernacle que yo mostraré a 
Ex 9,14  per ço que sàpias que no és nangú  semblant a mi [*]. 15 [*] 16 E per amor de 
Ex 15,11  11 Senyor, ¿quals dels forts és  semblant a tu en fortalesa, ne qui és  
Ex 15,11  a tu en fortalesa, ne qui és  semblant a tu en granesa e en santedat,  
Ex 16,31  blanch, e la sua sabor quax  semblant de crespells ab mel. 32 Dix  
Ex 21,31  o filla serà scornada per lo bou,  semblant matex santència. 32 E si [*]  
Ex 30,38 [*], 38 e qualsavulla homa que ferà  semblant odor [*], perirà dels seus  
Ex 7,22  agepcians beura [*]. 22 E faéran  semblantment los ancantadors dells  
Ex 21,27 [*]; 27 e si dent trencarà [*], per  semblantment los lex anar franchs. 28 »E  
Ex 22,30  de tos bous e de tes ovelles feràs  semblantment: VII dies serà ab sa mara, e  
Ex 27,11  cubertes de lata d’argent. 11 E  semblantment haurà en lo lats de  
Lv 7,16  serà aportada per sacrifici  semblantment en aquell dia sia menjada; si 
Lv 25,22 any, e ferà fruyt de III anys, 22 e  sembrareu l’any VIII e menjareu los  
Lv 26,16 deseque les vostres ànimes; debades  sembrareu la sament, que per los anamichs  
Ex 23,10 en terra de Agipta. 10 »Per VI anys  sembreràs ta terra e ajustaràs ton splet;  
Ex 23,16  del mes, la primera de te obra que  sembreràs del camp. »E lla festa que és en 
Lv 19,19  condició o natura, e lo camp no’l  sembreràs de diverses levors. La vestedura 
Lv 25,3 disaptas del Senyor. 3 »Per VI anys  sembreràs ton camp e per VI anys poderàs  
Lv 25,20  què menjareu en lo VII any, si no  sembrereu ne collireu vostres fruyts, 21  
Ex 6,17  fills de Leví, foren: Lebení e  Semeý per lurs cognicions. 18 E los fills  
Ex 29,40 sacrificaràs, 40 e la daena part de  sèmola neta mesclada ab oli, que haja  
Lv 2,2  quals la un prengua lo puny ple de  sèmola e oli e molt ensens, e faça’n lo  
Lv 2,4  cuyt en lo forn, axí com pans de  sèmola, ço és a saber, meys de lavat [*];  
Lv 2,7  serà de †tamor†, agualment de  sèmola e de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs 
Lv 6,20  oferan la Xª part de un sister de  sèmola an sacrifici perdurabla, la meytat  
Lv 23,13  presentats ab ell: II delmes de  sèmola comolta ab olli en perfum del  
Lv 24,5  del Senyor. 5 »Pendràs de cert  sèmola e couràs d’aquella XII pans que en 
Lv 2,1  aporta sacrifici a nostre Senyor,  sèmolla serà la sua oferta, e git demunt  
Lv 9,4  en sacrifici de cascú, e ofarirets  sèmolla mesclada ab oli, car vuy aparech a 
Lv 14,10  un any sens taqua e III deenes de  sèmolla en sacrefici, que sia mesclada ab  
Lv 18,28 Guardau, donchs, que a vosaltres en  senblant manera no vomite [*], con he  
Ex 12,39 pans alisos, los quals cogéran sots  sendra, car no’s poch levar, car covania  
Ex 16,5  tants de asò que solían cullir per  sengles dies. 6 E diguéran Moysès e Aron a 
Ex 16,21  -na cascun d’ells per lo matí  sengles quarts, aytant com na havían  
Ex 25,26 angles de aquexa matexa taulla, per  sengles peus; 27 sots la corona seran los  
Ex 10,14  terra de Egipte, e foren [*]  sens nombre [*], 15 [*]. E fou manjada  
Ex 12,5  a manjar l’anyell. 5 [*] mascla  sens màculla e tenra, e pendrets [*] dells 
Ex 12,37d’Arammasès en Sachor, DCMª hòmens  sens infants e fembres, 38 e companyes e  
Ex 21,11  [*] coses, lexa-la anar de grat  sens moneda. 12 »E qui farà hom per voler  
Lv 1,10  sia de I any, e ofíran-lo  sens màcula, 11 e sia degolat al lats de  
Lv 7,12  acostament de gràcia, oferràs pans  sens levat salguats d’oli, e fogaça alisa 
Lv 9,3  e un anyell d’un any, e sien  sens màcula en holocaust, 4 lo bou e l’  
Lv 10,12  de nostre Senyor e menjats aquell  sens levat prop de l’altar, cor sant dels 
Lv 14,10  nèdeus e una ovella de un any  sens taqua e III deenes de sèmolla en  
Lv 22,19 presentat sia per vosaltres. Mascle  sens màcula serà dels bous [*] o de  
Lv 22,21  axí de bous com de ovelles,  sens màculla la presentarà que acceptabla  
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Lv 23,12 santifichada, serà tallat un anyell  sens màculla, de un any, en holocaust del  
Lv 25,18  perquè pugau habitar en la terra  sens temença 19 e engendre a vosaltres los 
Lv 26,5  de les messes la vanema [*], e  sens paor habitareu en vostra terra; 6  
Lv 20,20  porteran abdossos lo seu peccat;  sense fills moran. 21 »Qui pendrà la  
Lv 20,21  de son frare ha descuberta;  sense fills seran. 22 »Guardau les mies  
Ex 18,21  e de aquells ordona trebuns e  senturions e hòmens de Les e prínceps de  
Ex 18,25 -los prínceps del poble, tribuns e  senturions e [*] deenes 26 que jutjàsan lo 
Ex 3,12  li Déu: –Yo seré ab tu, e açò serà  senyal que yo’t tramet: com trauràs lo  
Ex 4,8  creuran a tu e no t’oyran per lo  senyal primer, creuran la tua veu per lo  
Ex 4,8  primer, creuran la tua veu per lo  senyal sagon. 9 E si no’t creuran per los 
Ex 7,9  dirà a vós Farahó: “Mostrats-ma  senyal”, digues a Aron: “Prin la tua verge 
Ex 8,23  poble e lo teu. E demà serà aquest  senyal.” 24 Féu-ho lo Senyor axí, e  
Ex 12,13  13 E vasaré la sanch a vós en  senyal sobra les cases que vós sots aquí,  
Ex 13,9  tragué de Agipta.” 9 E serà quax  senyal en la tua mà e quax remenbrança  
Ex 13,16  de mos fills [*].” 16 Serà quax  senyal [*] de remenbrament entre tos vulls 
Ex 31,13  que’ll disapta meu colguats, car  senyal és entra mi e vós en les vostres  
Ex 31,17  entra mi e los fills d’Israell, e  senyal enpertostemps, car en VI dies féu  
Ex 4,9  9 E si no’t creuran per los II  senyals ne oyran la tua veu, prin la aygua 
Ex 4,17  [*] ab la quall seran fets los  senyals. 18 E anà Moysès e tornà a Itró,  
Ex 4,21  en Agipta, veges tots los  senyals que t’he mostrats e que he posats 
Ex 4,28  les qualls tramatia a ells, e lurs  senyals que manave fer. 29 E venguéran  
Ex 4,30  havia perllades a Moysès e féu los  senyals devant lo poble. 31 E crech lo  
Ex 7,3  lo seu cor, e muntiplicaré mos  senyals e mes meravelles en la terra de  
Ex 10,1  serfs per ço que yo faça aquests  senyals en ell, 2 e que tu ho comtes en  
Ex 10,2  antravengudes en Agipte, los meus  senyals que yo he fets en ells, sapiats  
Ex 11,9  –Ferehó no us oyrà, per molts de  senyals que fàsan en la terra de Egipte.  
Ex 11,10  10 Moysèn e Aron faéran tots los  senyals aquests devant Farahó, axí com són 
Ex 34,10  faré fermament, e devant tots faré  senyals que null temps no fóran vists  
Ex 2,16  e asec-sa prop del pou. 16 E lo  senyor de Median havia VII filles, les  
Ex 7,1 a Moysès: –Vet que yo t’he ordenat  senyor sobre Farahó, e Aron ton frare serà 
Ex 14,5  -ho axí. 5 E fou denunciat al  senyor dels agepcians que llo pobla d’  
Ex 21,4  isqua ab ell ensemps. 4 E si son  senyor darà a ell muller e infantarà fills 
Ex 21,4  la muller e sos infants seran del  senyor, e ell exirà per cabal ab son  
Ex 21,5  5 E si dirà lo serf: “Yo am nostre  senyor e ma muller e mos fills, e no vull  
Ex 21,6 e no vull axir franch”, 6 ofira son  senyor a ell devant lo jutge, e acost-se 
Ex 21,8  si despleurà en los vulls de son  senyor al qual serà liurada, jaquesca-  
Ex 21,28  sien menjades les sues carns, e lo  senyor del bou serà quiti de açò; 29 mas  
Ex 21,29  hir o ara haurà III dies, e son  senyor ho sàpia e no’l tenrà ligat e  
Ex 21,29  fembra, lo bou sia alepidat; e son  senyor, si ho sabia, sia mort. 30 E si  
Ex 21,32  serà farida per ell, do a son  senyor XXX sicles d’argent, e lo bou sia  
Ex 21,34 e a’quella caurà bou o assa, 34 lo  senyor de lla sisterna pach lo preu de  
Ex 21,36  entra si [*]. 36 E si sabia son  senyor que’ll bou faria hir o ara de III  
Ex 21,36  de III dies e no guardà aquell son  senyor, sertes ell deu smanar lo bou, e lo 
Ex 22,8  lo ladra, acostar-se-ha lo  senyor de lla casa al jutge e jurarà que  
Ex 22,14  e serà debilitada e morà, e son  senyor no hi serà present, tangut és de  
Ex 22,15 mas si serà fet en presència de son  senyor, no deu éser restituÿda, majorment  
Ex 32,22  22 Ell respòs: –No s’iresqua lo  senyor meu. Tu coneys bé aquest poble, que 
Lv 6,5  entregrament, e la V part més al  senyor al qual ha donat lo dan. 6 E per lo 
Lv 21,1 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de cert lo  senyor a Moysèn: –Parla als sacerdots  
Lv 25,31 serà, en lo jubileu retornarà a son  senyor. 32 »Les cases dells livítichs que  
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Ex 1,17 la. 17 E les fembres taméran nostre  Senyor e no faéran lo manament d’ell, ans 
Ex 2,23 cridàran. E lur crit muntà a nostra  Senyor. 24 E oyí Déu lur gemeguament e  
Ex 2,25  e ab Jacob, 25 e reguardà nostro  Senyor los fills de Israell e desliurà  
Ex 3,2  munt de Déu, en Horep. 2 E nostre  Senyor aparech a ell en flama de foch  
Ex 3,7  contra Déu. 7 Al qual dix lo  Senyor: –Yo viu la aflicció del meu poble  
Ex 3,13  lo munt aquest. 13 Dix Moysèn al  Senyor: –Vet que yo vaig als fills de  
Ex 3,15 –Açò diràs als fills d’Iraell: “Lo  Senyor, Déu de vostres paras, ma tramet a  
Ex 3,18  rey de Agipta, e diràs a ells: “Lo  Senyor, Déu dels hebreus, apellà a nós, e  
Ex 3,18  lo desert per ço que sacreficem lo  Senyor, Déu nostro.” 19 Mes yo sé que no  
Ex 4,1  e diran: “No aperech a tu nostre  Senyor.” 2 Dix Déu a ell: –Què’s axò que  
Ex 4,3  E ell respòs: –Verge. 3 Dix nostre  Senyor: –Gita-la en terra. Ell le hy  
Ex 4,6  6 Dix-li altra veguada nostre  Senyor: –Mit ta mà en ton si. E com la hy  
Ex 4,10  10 Dix Moysèn: –Prech-te, mon  Senyor, que no m’hi trametas, car yo no  
Ex 4,13  13 Aquell dix: –Prech-te,  Senyor, que hy trametas altri. 14 E nostre 
Ex 4,14  que hy trametas altri. 14 E nostre  Senyor iresch-sa ab Moysèn e dix: –Aron, 
Ex 4,21 Déu en la mà. 21 E dix a ell nostra  Senyor: –Com te’n retorneràs en Agipta,  
Ex 4,22  E diràs açò a ell: “Açò diu nostro  Senyor: Mon fill primer nat engendrat [*]. 
Ex 4,24  e fos l’alberguada, corech nostre  Senyor e volch a ell auciure. 25 E tantost 
Ex 4,28 -li Moysèn totes les peraules del  Senyor per les qualls tramatia a ells, e  
Ex 4,31  lo poble, e conaguéran que nostra  Senyor los havia vesitats, als fills d’  
Ex 5,1  e diguéran-li: –Açò diu nostre  Senyor, Déu de Israell: “Lexa anar lo meu  
Ex 5,2  2 E aquell respòs: –Qui és ton  Senyor, que yo oja la sue veu e que yo lex 
Ex 5,2  yo lex lo poble? No conech nostre  Senyor, ni Israell no lexaré. 3 E ells  
Ex 5,3  e que sacrificham al nostre Déu e  Senyor, e que per venture no sdevengua a  
Ex 5,21  21 e diguéran a ells: –Veja nostro  Senyor e jutja so que vosaltras fets per  
Ex 5,22  nós. 22 E retornà Moysèn a nostre  Senyor e dix: –Senyor, per què has apramut 
Ex 5,22  Moysèn a nostre Senyor e dix:  –Senyor, per què has apramut lo teu poble, 
Ex 6,2  de lla terra sua. 2 E perlà nostre  Senyor a Moysèn dient: –Yo só lo Senyor, 3 
Ex 6,2  Senyor a Moysèn dient: –Yo só lo  Senyor, 3 que aparaguí a Abram e a Ysach e 
Ex 6,6  alls fills d’Iraell: “Yo són lo  Senyor que treuré vós [*] de lla servitut  
Ex 6,7  vós ab mi en poble, e seré vostra  Senyor, e sebrets bé que yo són Senyor  
Ex 6,7  Senyor, e sebrets bé que yo són  Senyor vostra e Déu vostra, que desliuré a 
Ex 6,8 daré aquella a vós a posayr. Yo són  Senyor.” 9 E comtà Moysèn totes les  
Ex 6,12  12 E respòs Moysès devant nostre  Senyor: –Vet que los fills d’Israell no  
Ex 6,28  en lo dia que perllà a ells nostre  Senyor en terra de Agipta. Capítol VII 29  
Ex 6,29  Déu a Moisèn dient: –Yo són lo  Senyor. Parla a Farahó, rey de Agipta,  
Ex 7,5 que sàpian los agepcians que yo són  Senyor, que estendré la mia mà sobra  
Ex 7,16 en la tua mà, 16 e diràs a ell: “Lo  Senyor, Déu dels hebreus, me ha tramès a  
Ex 7,17 oyr. 17 E per ço vet què diu nostre  Senyor: En açò antenas que yo són Senyor.  
Ex 7,17  Senyor: En açò antenas que yo són  Senyor. Vet que yo fir ab la mia verge que 
Ex 7,25  fóran complits VII dies que nostre  Senyor ferí lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1  
Ex 8,1  e digues a ell: “Açò diu nostra  Senyor: Lexa anar lo meu poble perquè  
Ex 8,8  Moysèn e Aron e dix: –Preguats lo  Senyor que tolgue les granotes de mi e mon 
Ex 8,8  seu poble per so que sacrifich al  Senyor, lur Déu. 9 E dix Moysèn [*]: –Tu  
Ex 8,10  sàpias que nangú no és axí com lo  Senyor, Déu nostro, 11 e pertir-s’han  
Ex 8,12  de Farahó. Apellà Moysèn nostre  Senyor [*]. 13 E féu nostro Senyor segons  
Ex 8,13  nostre Senyor [*]. 13 E féu nostro  Senyor segons la peraula de Moysèn, e  
Ex 8,22  per ço que tu conegues que yo són  Senyor enmig de lla terra, 23 e posaré  
Ex 8,24 serà aquest senyal.” 24 Féu-ho lo  Senyor axí, e vanguéran mosques molt males 
Ex 8,26  adoraren e sicrificaren al  Senyor nostro [*]. 27 Nós irem per lo  
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Ex 8,27  de III dies. Aquí sacrificarem al  Senyor Déu nostro axí com ha manat a nós.  
Ex 8,28 lexaré vós per ço que secreficeu al  Senyor Déu vostro [*]; solament que no us  
Ex 8,29  axiré devant tu, e adoraré nostre  Senyor que tolgue les mosques a Farahó e a 
Ex 8,29  lo poble per sacrificar a nostre  Senyor. 30 Axí Moysèn devant nostre Senyor 
Ex 8,30 Senyor. 30 Axí Moysèn devant nostre  Senyor e adorà’l, 31 lo qual féu sagons  
Ex 9,1  parla a ell e dix: “Açò diu nostre  Senyor Déu dels habreus: Lexa anar lo peu  
Ex 9,5 fills de Israell. 5 E ordonà nostre  Senyor lo temps dient: –Demà farà nostro  
Ex 9,5  lo temps dient: –Demà farà nostro  Senyor aquesta cosa en terra. 6 E féu  
Ex 9,6  cosa en terra. 6 E féu nostro  Senyor la cosa aquesta en l’altra dia,  
Ex 9,13  e digues a ell: “Açò diu nostro  Senyor [*]: Lexa anar lo meu pobla a  
Ex 9,23  la verge vers lo cel e nostro  Senyor donà trons e pedruscada e  
Ex 9,23  de lamps [*]. Ploch nostre  Senyor pedra sobra la terra de Agipta, 24  
Ex 9,27 a ells: –Yo he peccat ara, e nostro  Senyor és just, e yo e mon poble som  
Ex 9,28  som malvats. 28 Pregats nostre  Senyor que cessa los trons a lla pedra,  
Ex 9,29 ciutat, estendré la mia mà a nostre  Senyor e saceran tots los trons e la  
Ex 9,29 padrusca, per ço que sàpias que del  Senyor és la terra. 30 Mas yo conech que  
Ex 9,30  tos serfs no tembreu encara nostre  Senyor. 31 L’ordi e lo li fóran farits  
Ex 9,33  stès ses mans vers lo cel a nostro  Senyor, e cessàran los trons e la  
Ex 9,35  Israell, axí com havia dit nostre  Senyor [*]. 10,Tit Capítol Xª 1 E dix Déu  
Ex 10,2 fets en ells, sapiats que yo són lo  Senyor Déu vostro. 3 Entràran Moysès e  
Ex 10,3  e diguéran a ell: –Açò diu nostro  Senyor, [*] dells habreus: “Entrò a quant  
Ex 10,7 los hòmens per ço que sacrifícan al  Senyor lur Déu. ¿No veus que Agipta és  
Ex 10,9  arnès, car gran festa és de nostre  Senyor. 10 [*] –[*] Com lexaré anar vós e  
Ex 10,11 vós vullats, e sacraficats a nostre  Senyor, car açò demenats vosaltres. E  
Ex 10,13  sobra la terra de Agipta e nostra  Senyor tramès vent bufant tro aquell dia e 
Ex 10,17  aquesta veguada, e preguats nostre  Senyor vostre que leu de mi aquesta mort.  
Ex 10,18  devant Farahó e preguà nostre  Senyor, 19 que féu bufar de mantinent lo  
Ex 10,20 fins de Agipte. 20 E anduraý nostra  Senyor lo cor de Farahó, e no’n lexà anar 
Ex 10,21  fills d’Iraell. 21 E dix nostre  Senyor: –Sten la tua mà, Moysèn, vers lo  
Ex 10,24 dix a ells: –Anats e sacreficats al  Senyor vostra Déu, mes vostres ovelles e  
Ex 10,25 sacrificis holocausts que ofiram al  Senyor Déu nostro? 26 E tot nostre bastiar 
Ex 10,26  qui són necesàrias a sarvir al  Senyor Déu nostro, car nós no sabem què  
Ex 10,27  siam aparaguts. 27 Enduraý nostre  Senyor lo cor de Farahó, e no volch lexar  
Ex 11,3  d’aur e d’argent, 3 car nostra  Senyor darà la sua gràcia al seu poble  
Ex 11,4 lo pobble. 4 E dix: –Açò diu nostre  Senyor: “En la miga nit entraré en Agipta, 
Ex 11,7  [*] quants miracles depertí nostro  Senyor entre als agepcians e los fills d’ 
Ex 11,9  irat devant Farahó. E dix nostro  Senyor a Moysèn: –Ferehó no us oyrà, per  
Ex 11,10  axí com són scrits, e nostre  Senyor anduraý lo cor de Farahó, que no  
Ex 12,12 lla bèstia, e [*] faré juhí. Yo són  Senyor. 13 E vasaré la sanch a vós en  
Ex 12,25  en la terra la quall nostro  Senyor és donador a vós, axí com ha feta  
Ex 12,27  a ells: “Secrifici pasat és dell  Senyor, lo qual passà sobra les casas  
Ex 12,29  fet en la miga nit que farí nostra  Senyor tots los primers nats de terra de  
Ex 12,31  de Israell, e anats sacrificar al  Senyor axí com havets dits. 32 Vostres  
Ex 12,36  d’argent e d’aur. 36 Donà nostra  Senyor gràcia al seu poble devant los  
Ex 12,41  dia exí tota la host de nostre  Senyor de lla terra de Agipta. 42 Nit és  
Ex 12,42 Nit és aquesta observadora a nostro  Senyor, car adux a ells de la terra de  
Ex 12,51  e’n aquell metex dia amenà nostre  Senyor los fills d’Iraell de terra d’  
Ex 13,1  Capítol XIII 1 E perlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Santifica a mi  
Ex 13,5  de la spiga, 5 e us matrà nostro  Senyor en la terra dels cananeus e dells  
Ex 13,6  e en lo VII dia sarà la festa del  Senyor. 7 Alís manjarets [*], e no aparà a 
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Ex 13,8  “Aquest és lo dia que féu nostre  Senyor a mi com tragué de Agipta.” 9 E  
Ex 13,9 vulls, per ço que lla lig de nostre  Senyor sia tostemps en la tua boqua, car  
Ex 13,9  car ab fort mà tragué a tu nostre  Senyor de Agipta. 10 Per la quall cosa tu  
Ex 13,11  en any. 11 »E com ta metrà nostre  Senyor en la terra dels cananeus, segons  
Ex 13,12  aquells que òbran vullva a nostre  Senyor e tots aquells qui són primers nats 
Ex 13,12  hauràs mascle consegreràs al  Senyor. 13 E lo primer nat de l’assa  
Ex 13,15 e no’ns volia lexar anar, e nostre  Senyor ocís tots los primers nats de lla  
Ex 13,15  amor d’açò yo sacrifich a nostro  Senyor tot lo mascle que obre vullva, e  
Ex 13,17  hagués jaquit lo poble, nostra  Senyor no’ls manà per la carera dells  
Ex 14,4  sebran los agepcians que yo són lo  Senyor. E feren-ho axí. 5 E fou  
Ex 14,8 obs de lla host. 8 E anduraý nostra  Senyor lo cor de Farahó, rey de Agipta, e  
Ex 14,10  -sa fort. Cridàran a nostre  Senyor. 11 Diguéran a Moysèn: –Per ventura 
Ex 14,13  e vajats les meravelles de nostre  Senyor que’lls farà vuy, car aquests  
Ex 14,14 avant no’ls veurets, 14 car nostre  Senyor sa combetrà per vós. E per ço,  
Ex 14,24 venguda la vigília del matí, nostro  Senyor reguardà la posada dells agepcians  
Ex 14,30  e a sinestra. 30 Deliurà nostre  Senyor en aquel dia Israell de la mà dells 
Ex 14,31  aquells. Tamé lo poble nostre  Senyor [*]. 15,Tit Capítol XV 1 Adonchs  
Ex 15,1  d’Israell aquest cant a nostre  Senyor, e diguéran: Cantem a nostre  
Ex 15,1 Senyor, e diguéran: Cantem a nostre  Senyor, car gloriosament és engranit, car 
Ex 15,2  e la mia lehor és en nostre  Senyor. Ell és fet a mi en salut. Ell és  
Ex 15,3  para, e yo axalçaré ell. 3 Nostra  Senyor és axí com hom combatador, e son  
Ex 15,6  en pregon axí com a pedra. 6  Senyor, la tua dreta és agranaïda en  
Ex 15,6  en fortalesa, e la tua drestra,  Senyor, ha farit los anamichs, 7 e en  
Ex 15,10  e la mia mà los auciurà.» 10  Senyor, lo teu sparit és vengut, e la mar 
Ex 15,11  com a plom en les ayguas grans. 11  Senyor, ¿quals dels forts és semblant a  
Ex 15,21  a cascuna, dient: Cantem a nostra  Senyor tot gloriós e engranaït, cor ell  
Ex 15,25  beurem? 25 Aquell apellà nostro  Senyor, e ell mostrà a ell un fust; lo  
Ex 15,26  26 e dix: –Si tu oyràs la veu dell  Senyor, ton Déu, e feràs devant ell ço que 
Ex 15,26 malesa que mis en Agipta. Yo són lo  Senyor salvador teu. 27 E venguéran en  
Ex 16,3  éser morts per la mà de nostre  Senyor en la terra de Agipta, on saýam  
Ex 16,6  –Al vespra sabrets que nostro  Senyor trasch-vos de terra de Agipta, 7  
Ex 16,7  al matí vauràs la glòria de nostre  Senyor, car ell oyí lo vostro marmurament  
Ex 16,7 oyí lo vostro marmurament contra lo  Senyor. E nós, ¿qui som, que mermurats  
Ex 16,8  contra nós? 8 Dix Moysèn: –Nostre  Senyor derà a vós en lo vespra carn, e’l  
Ex 16,8  lo [*] mermurament mes contra’ll  Senyor. 9 E dix Moysèn a Aron: –Digues a  
Ex 16,9 fills de Israell: “Pujats devant lo  Senyor, car ell ha oÿt lo vostre  
Ex 16,10  e veus que lla glòria de nostra  Senyor aparech en nuu. 11 E perlà Déu a  
Ex 16,12  de pans, e sabrets que yo són lo  Senyor Déu vostro.” 13 E fou fet vespra, e 
Ex 16,15  –Aquest és lo pa que us dóna lo  Senyor per menjar. 16 Aquesta és la  
Ex 16,16  és la peraula la qual manà nostra  Senyor: Culla de açò cascú tant com ne  
Ex 16,23  repòs del disapta és santificat al  Senyor. Totes aquelles coses que haureu  
Ex 16,25  vuy, cor disapta és de nostre  Senyor; per amor de açò no trobarets vuy  
Ex 16,26  colits; lo VII és repòs de nostre  Senyor, e per amor de ço no trobarets. 27  
Ex 16,33 un almut, e stoge’ll devant nostre  Senyor per stojar a les vostres  
Ex 18,1 Moysèn, tot ço que havia fet nostre  Senyor a Moysèn e a Ysraell poble seu, axí 
Ex 18,8  com havia a ells desliurats nostro  Senyor. 9 Fon molt alegre Jetró per amor  
Ex 18,10  [*], 10 e dix: –Beneÿt sia nostre  Senyor qui’ns ha desliurats de les mans  
Ex 18,11  [*]. 11 Ara conech que gran és lo  Senyor nostre sobre tots los déus [*]. 12  
Ex 18,12  menjàsan pa ab ell devant nostre  Senyor. 13 E l’altra dia saÿa Moysèn per  
Ex 19,3  del munt. 3 E Moysèn pujà a nostre  Senyor, e Déu apellà Moysèn del munt. Dix: 
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Ex 19,8  –Tot ço que ha perlat nostre  Senyor farem. E com retornàs Mosèn a Déu  
Ex 19,18  fumava per ço que devellava nostro  Senyor sobra ell ab foch, e pujava lo fum  
Ex 19,21  no pàsan los térmens per veura’l  Senyor [*], 22 e no lexs los sacerdots e  
Ex 19,22  sacerdots e aquells que pújan al  Senyor sían santificats per ço que ells no 
Ex 19,24  no pàsan lostérmens ne púgan al  Senyor, per ço que per ventura jo no’lls  
Ex 20,2  aqu [*] dix: 2 –Yo són lo Déu  Senyor teu qui’t traguí de terra de  
Ex 20,5  ells ne los colràs, car yo són lo  Senyor ton Déu, fort e jelós, qui vesit  
Ex 20,7 menaments. 7 »No pendràs lo nom del  Senyor teu en va [*]. 8 »Remenbra’t que  
Ex 20,10  lo dia VII, que és lo disapta del  Senyor ton Déu, reposaràs e no faràs en  
Ex 20,12  sobra la terra la qual nostra  Senyor ton Déu dóne a tu. 13 »No auciuràs. 
Ex 23,17 any aparrà tot mascle teu devant lo  Senyor ton Déu. 18 »No degoleràs sobra lo  
Ex 23,19  ta terra aportaràs en la casa dell  Senyor ton Déu. »No cogues cabrit ab la  
Ex 23,25  destroviràs [*]. 25 Servirets lo  Senyor, Déu vostre, per ço que yo banaesca 
Ex 24,1  1 E a Moysès dix: –Puga a nostro  Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú e LXX vels 
Ex 24,2  2 E solament Moysès se acostarà al  Senyor, e aquells no s’hi acostaran, ne  
Ex 24,3  al pobla totes les peraules del  Senyor, e encara los juýs, e respòs encara 
Ex 24,3 veu: –Totes les peraules que nostre  Senyor ha perlades farem. 4 E escriví  
Ex 24,4  les universas peraules de nostra  Senyor. E levà’s matí e adificà altar al  
Ex 24,7  –Tot so que ha perlat nostra  Senyor farem, e serem obadients. 8 E ell  
Ex 24,8  del fermament que fermà nostro  Senyor ab nosaltres sobra totes aquestes  
Ex 24,10  vells d’Israell, 10 e véran lo  Senyor de Israell, e sots lo peu d’aquell 
Ex 24,11  fills de Israell. E véran nostre  Senyor, e menjàran e baguéran. 12 Dix  
Ex 24,12  menjàran e baguéran. 12 Dix nostre  Senyor a Moysèn: –Puja a mi en lo munt e  
Ex 24,16  16 e habità en la glòria de nostre  Senyor sobra Sinaý. E cobrí ell la nuu per 
Ex 24,17  la spècia de la glòria de nostro  Senyor quax foch cremant en la sobirana  
Ex 25,1  Capítol XXIIII 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  
Ex 28,12  los noms de aquells devant nostre  Senyor, e sobra cascuna spatla per  
Ex 28,30  d’Aron com entrerà devant nostre  Senyor; e portarà Aron los juýs dels  
Ex 28,30 de Israell en lo pits devant nostre  Senyor tostemps. 31 »E feràs la gonella de 
Ex 28,35  axirà en lo santuari devant nostre  Senyor, e no morrà. 36 »E feràs una launa  
Ex 28,36 la obra del solament sant de nostre  Senyor. 37 E liguaràs aquella ab fill  
Ex 28,38  en lo seu front per ço que nostra  Senyor sa tengua per peguat d’él. 39  
Ex 29,11 11 E degoleràs aquell devant nostre  Senyor, prop la porta del tabernacle. 12  
Ex 29,24  aquells alsant devant nostre  Senyor, 25 [*] car oferta d’ell és. 26  
Ex 29,26  aquell alsant devant nostre  Senyor, e serà en la tua part. 27 [*] e  
Ex 29,28  de aquells que oféran a nostre  Senyor. 29 »E les vestadures santes de què 
Ex 29,42  42 car sacrifici és a nostre  Senyor, oferta perdurable en les vostres  
Ex 29,42  del testament, devant nostre  Senyor, on ara sabs lo loch on yo parlaré  
Ex 29,46  d’éls, 46 e sebran que yo són lo  Senyor Déu d’ells, que adugí ells de  
Ex 29,46 so que stigués entre ells. Yo só lo  Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol  
Ex 30,8  timiama per tostemps devant nostre  Senyor en les vostres generacions. 9 No  
Ex 30,10  Sant dels sants és a nostra  Senyor. 11 E perlà nostre Senyor a Moysèn  
Ex 30,11  a nostra Senyor. 11 E perlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 12 –Quant levaràs  
Ex 30,12  preu per les sues ànimes a nostre  Senyor, e no serà plagua en ells quant  
Ex 30,13 miga part del sicle oferan a nostre  Senyor. 14 E tots aquells que hauran de XX 
Ex 30,14  amunt donerà lo preu tot a nostre  Senyor. 15 Lo rich no muntiplicarà ne lo  
Ex 30,16  ço que sia covinença devant nostre  Senyor a perdonar sobre vostres ànimes. 17 
Ex 30,17  vostres ànimes. 17 E perlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu feràs un  
Ex 30,20  ofíran en aquell timiama a nostre  Senyor, 21 per ço que per ventura no  
Ex 31,1  31,Tit Capítol XXX 1 E dix nostre  Senyor a Moysèn: 2 –Vet que yo apelle per  
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Ex 31,12  man a tu faran. 12 E perlà nostre  Senyor a Moysèn; dix-li: 13 –Parla als  
Ex 31,13  per ço que sapiats que yo són  Senyor que santifich a vós. 14 [*] E qui  
Ex 31,15  és disapta, és repòs sant a nostre  Senyor. Tot hom qui farà obra en aquell  
Ex 31,18  de la sua obra.” 18 Donà nostre  Senyor an lo munt de Sinaý a Moysès, com  
Ex 32,7  -sa a jugar. 7 Parlà nostre  Senyor a Moysèn e dix: –Vé e devalla, car  
Ex 32,9  9 E altra veguada dix nostre  Senyor a Moysèn: –Yo veg que aquest poble  
Ex 32,11 tu en gent gran. 11 E preguà nostra  Senyor Moysèn: –Per què, Senyor, sa  
Ex 32,11  nostra Senyor Moysèn: –Per què,  Senyor, sa irexerà la tua ira contra ton  
Ex 32,13  de ton poble. 13 Remenbre’t,  Senyor, de Abram, de Ysach e de Jacob, tos 
Ex 32,14  cel [*].” 14 E aconortà’s nostre  Senyor, e no féu lo mal que havia perlat  
Ex 32,16  part 16 e fetes de obra de nostra  Senyor; eren scrites de la mà de nostre  
Ex 32,16  eren scrites de la mà de nostre  Senyor. 17 Oyí Josuè lo brogit dell poble. 
Ex 32,26  Dix: –Si nangú és de nostre  Senyor, vengue a mi. E ajustàran-sa a  
Ex 32,27 Leví, 27 als quals dix: –Açò diu lo  Senyor Déu d’Israell: “L’home posa  
Ex 32,29  les vostres mans vuy a nostre  Senyor, cascú de vós en vostres fills o en 
Ex 32,30  de gran peccat. Yo pujaré a nostre  Senyor e per vantura veuré si poré acabar  
Ex 32,31  31 E retornà Moysès a nostre  Senyor. Dix: –Senyor, prech-ta per  
Ex 32,31  Moysès a nostre Senyor. Dix:  –Senyor, prech-ta per aquest poble que  
Ex 32,33 libre [*]. 33 Al qual respòs nostre  Senyor: –Qui pacarà a mi, yo’l rauré de  
Ex 32,35  peccat en ells. 35 E farí nostre  Senyor lo poble per rahó del vadell que  
Ex 33,1  Capítol XXXII 1 E parlà nostra  Senyor a Moysèn dient: –Vé, devala de  
Ex 33,5 son preu sobra ells. 5 E dix nostre  Senyor a Moysèn: –Parla als fills d’  
Ex 33,12  11 [*] 12 Dix Moysèn a nostre  Senyor: –Tu manes que yo amèn aquest  
Ex 33,14  e aquesta gent. 14 E dix nostre  Senyor: –La mia fas irà devant tu, e repòs 
Ex 33,19  mi la tua glòria. 19 Respòs nostre  Senyor: –Yo mostraré tot bé a tu, e  
Ex 33,19 bé a tu, e apalaré lo nom de nostre  Senyor devant tu, e yo hauré mercè de qui  
Ex 34,4  axí com li havia menat nostre  Senyor, e portà ab si les taulles. 5 Com  
Ex 34,5  les taulles. 5 Com devellàs nostre  Senyor per la nuu, stech Moysèn ab ell [*] 
Ex 34,6  ab ell [*] 6 [*] dix: –Senyorador,  Senyor Déu misericordiós [*] 7 [*] en  
Ex 34,9  ’s en terra e adorà, 9 e dix:  –Senyor, si yo trob gràcia devant tu,  
Ex 34,10  poceiràs-nos. 10 E respòs nostre  Senyor: –Yo faré fermament, e devant tots  
Ex 34,14 no vulles adorar déu strany. Nostre  Senyor és celós, e lo nom d’ell és Déu  
Ex 34,23 any aperrà tot mascle teu devant lo  Senyor Déu totpoderós, Senyor d’Israell.  
Ex 34,23  devant lo Senyor Déu totpoderós,  Senyor d’Israell. 24 Com yo gitaré les  
Ex 34,24  tu, pugant, apara’t devant nostre  Senyor ton Déu III veguades en l’any. 25  
Ex 34,26 de lla terra oferràs en la casa del  Senyor ton Déu. »No cogues cabrit ab let  
Ex 34,27  ab let de sa mara. 27 Dix nostre  Senyor a Moysèn: –Scriu a tu aquestes  
Ex 34,28 Israell. 28 Astech Moysèn ab nostre  Senyor XL dies e XL nits, e no menjà pa ne 
Ex 34,29  en companya havia perlat ab nostre  Senyor. 30 E com lo véran Aron e als fills 
Ex 34,34  cara. 34 E com perlava ab nostre  Senyor, ell lo’s levava, e com axia  
Ex 35,1  són les coses que mana nostre  Senyor que façats: 2 “VI dies farets  
Ex 35,2 vós sant, disapta e repòs de nostre  Senyor, e aquell que ferà en ell obra,  
Ex 35,4  és la peraulla que manà nostre  Senyor dient: 5 “Triats de vós les  
Ex 35,5  5 “Triats de vós les promísies al  Senyor, de tote vostre voluntat e ab  
Ex 35,5  e ab alegre cor ofarits aquells al  Senyor: or e argent e aram, 6 e blau e  
Ex 35,10  savi, vengua e faça ço que nostre  Senyor ha menat, 11 ço és a saber, lo  
Ex 35,21  e devote les promísies a nostre  Senyor, a fer so que era obs al tabernacle 
Ex 35,29  la obra que havia manada nostra  Senyor per mà de Moysèn [*]. 30 [*] a tots 
Ex 35,30  fills d’Israell: –Veus que nostre  Senyor ha apallat lo nom de Balehel, fill  
Ex 36,1  fos nacesari, axí com nostre  Senyor manà fer. 2 E com apellàs Moysèn a  
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Ex 39,1 en lo santuari, axí com manà nostre  Senyor a Moysèn. 2 E féu lo ephot [*], de  
Ex 39,5 collors, axí com havia manat nostre  Senyor a Moysèn. 6 E aparallà II pedras de 
Ex 39,7  d’Israell, axí com manà nostra  Senyor a Moysèn. 8 E féu l’hossen de obra 
Ex 39,19 E fou fet axí com menà a ell nostre  Senyor. 20 E féran una gonella sobre l’  
Ex 39,28  [*] 28 [*] axí com manà nostre  Senyor a Moysèn. 29 E féran una launa de  
Ex 39,29  en ella la obra del sant nostre  Senyor. 30 Strangué ella ab fill blau ab  
Ex 39,30  ab lo mitra, axí com manà nostre  Senyor a Moysèn. 31 E fou acabada tota la  
Ex 39,31  tot ço que havia menat nostre  Senyor a Moysèn. 32 E adugéran el  
Ex 39,42  42 Car tot ço que manà nostre  Senyor a Moysèn axí ho féran los fills d’ 
Ex 39,43  axí com havia manat a ell nostre  Senyor. 40,Tit Capítol XXXIXª 1 Parlà  
Ex 40,1  Capítol XXXIXª 1 Parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –En lo primer mes 
Ex 40,23  lantes en lur orde, axí com nostre  Senyor ordonà. 24 E posà l’altar de ll’  
Ex 40,27  e sacrificis, axí com nostro  Senyor Déu havia manat. 28 E mès lo  
Ex 40,30  a l’altar, axí com manà nostre  Senyor. 31 E fou dreçat lo palau entorn  
Ex 40,32  testimoni, e la glòria de nostre  Senyor omplí aquell. 33 E no podia intrar  
Ex 40,36  metex loch. 36 E la nuu de nostre  Senyor cobria lo tabernacle de jorn, e de  
Lv 1,1  apellà Moysèn e perlà a ell nostre  Senyor del tebernacle del testimoni e dix: 
Lv 1,2  que oferrà de vosaltres a nostre  Senyor, de lles bèsties, dels bous e de  
Lv 1,3 per ço que plàcia ell devant nostre  Senyor; 4 e posarà la mà sobra lo cap de  
Lv 1,5 E degoleran lo vadell devant nostre  Senyor, e ofariran los fills de Aron,  
Lv 1,9  car açò és suau odor a nostre  Senyor. 10 »E si de lles ovelles és son  
Lv 1,11  que reguarda [*] devant nostre  Senyor, e los fills de Aron gítan la sanch 
Lv 1,13  e açò és molt suau odor a nostra  Senyor. 14 »E si feran sacrificació e  
Lv 1,14  sacrificació e oferta de ocells al  Senyor, axí com de tortes o de colomins,  
Lv 1,17  e oferena de suau odor a nostre  Senyor. 2,Tit Capítol II 1 »Ànima com  
Lv 2,1  com aporta sacrifici a nostre  Senyor, sèmolla serà la sua oferta, e git  
Lv 2,2  sacrifici de plasent odor a nostre  Senyor. 3 E ço que romandrà del sacrefici  
Lv 2,3 dels sants de les ofertes de nostre  Senyor. 4 »E com portaran sacrifici cuyt  
Lv 2,8  8 »Pendràs ço que oferràs a nostre  Senyor e liurar-ho-has en les mans  
Lv 2,9 altar, en odor de suavitat a nostre  Senyor. 10 E qualquequal cosa romendrà de  
Lv 2,10 dels sants de les ofertes de nostre  Senyor. 11 »Totes les ofertes que seran  
Lv 2,11  ofertes que seran ofertes a nostre  Senyor sien meys de levat, axí que no hy  
Lv 2,11  en so que sacrificarets a nostre  Senyor. 12 Les premícies tan solament de  
Lv 2,14  promícies de tos fruyts a nostre  Senyor, de les spigues encara verdejans,  
Lv 2,14  oferàs les tues promícies a nostre  Senyor. 15 Scamparàs demunt oli e ensens  
Lv 2,15  damunt, car oferta de nostre  Senyor és; 16 de les quals coses de la una 
Lv 3,1  ofira lo pus net devant nostre  Senyor, 2 e pos la mà sobra’l cap del seu 
Lv 3,3 del pasificament en oferta a nostre  Senyor, lo grex de la tella e tot lo grex  
Lv 3,5  posat, en oferta en odor suau al  Senyor. 6 »E si la lur oferta serà de  
Lv 3,7 7 »E si oferan anyell devant nostre  Senyor, 8 pòsan la mà sobra’l [*]  
Lv 3,9  del pasificament devant nostre  Senyor [*], 10 [*] e tot lo grex de dins  
Lv 3,11  lo foch, e feran oferta a nostre  Senyor. 12 »E si serà cabra la lur oferta  
Lv 3,12  oferta [*] oferan aquella a nostre  Senyor, 13 pos la sua mà sobra lo cap de  
Lv 3,16  altar e fer-n’ha perfum suau al  Senyor [*]. 17 »Perdurable dret en les  
Lv 4,2 sacrifici e de tos menaments que’l  Senyor ha manat que no fàsan farà  
Lv 4,3  son peccat un vadel que sia net al  Senyor. 4 E aportarà aquell a la porta del 
Lv 4,4  tabernacle del testimoni devant lo  Senyor e posarà la sua mà sobra lo cap d’ 
Lv 4,4 cap d’aquell e degollarà aquell al  Senyor. 5 E pendrà de la sua sanch e  
Lv 4,6  ha VII veguades devant lo  Senyor contra lo vell [*]. 7 [*] e tot l’ 
Lv 4,13 que és contra lo menament de nostre  Senyor, 14 e puxes entendrà son peccat,  
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Lv 4,15  [*] lo cap de aquell devant nostre  Senyor, e com lo vadell serà degollat  
Lv 4,15  vadell serà degollat devant nostre  Senyor, 16 e lo prevera untat prengua de  
Lv 4,27  que fasa qualqua cosa que nostre  Senyor vet en la lig e puys que se’n leix 
Lv 4,31  l’altar en odor de suavitat al  Senyor, e pregerà per aquell e serà-li  
Lv 4,35  sobra l’altar en ensens a nostre  Senyor, e prech per aquell e per son  
Lv 5,7  II tortres o II coloms a nostre  Senyor, un per lo peccat e l’altra per l’ 
Lv 5,15  aror en aquellas coses que són del  Senyor santificadas paccarà, ofira per son 
Lv 5,17  e ferà una de les coses que nostre  Senyor veda en la lig, e entrendà la cosa  
Lv 6,1  [*] 19 [*]. 6,Tit  1 Dix nostre  Senyor a Moysèn: 2 –Ànima qui peccarà [*]  
Lv 6,7  7 E aquell prech per ell devant lo  Senyor e perdó aquell per cascuna cosa que 
Lv 6,8  peccarà. Capítol VIº 8 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e a  
Lv 6,19  [*]. 14-18 [*] 19 Perlà nostre  Senyor a Moysèn e dix: 20 –Aquesta és la  
Lv 6,20  sos fills la qual dèvan ofarir al  Senyor en lo dia de la sua onsió: oferan  
Lv 6,21 calent en odor de suavitat a nostre  Senyor. 22 E tota la oferta serà cremada  
Lv 6,24  manuch de aquell. 24 Parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla a Eron e  
Lv 7,5  altar, car asò és perfum a nostra  Senyor [*]. 6 Tots los mascles dell  
Lv 7,11  coses pesificables que ofíran al  Senyor. 12 »E si la oferta serà per  
Lv 7,14  oferràs un per premícies a nostre  Senyor, e serà dels sacerdots que stàvan  
Lv 7,20 dels pasificaments que és oferta al  Senyor, perirà de son poble. 21 »E qui  
Lv 7,25  lo sèu que deu éser ofert al  Senyor en ensens perirà del seu poble. 26  
Lv 7,29  »Qui ofer sacrifici pasaficabla al  Senyor, ofira ensemps son sacrificament  
Lv 7,34  e als fills de aquell en fur del  Senyor, en ley perdurabla a tot lo poble  
Lv 7,35  e a sos fills dels sacrificis del  Senyor en lo dia que Moysèn ordonà a ells  
Lv 7,36  de prevera, 36 que manà a ells lo  Senyor donar alls fills d’Israell en  
Lv 7,38  38 les quals mès nostro  Senyor a Moysès en lo munt de Sinayí com  
Lv 7,38  que ofarísan lurs oblacions al  Senyor en lo desert de Sinaý. 8,Tit  
Lv 8,1 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab sos 
Lv 8,5  –Aquesta és la peraulla que nostro  Senyor manà fer. 6 E mantinent ofarí Aron  
Lv 8,9  axí com havia manat a ell nostre  Senyor. 10 E aportà a ell untament d’oli  
Lv 8,26  dell pa alís que era devant nostra  Senyor; pa menys de levat e una bastesa a  
Lv 8,28  en odor suau de sacrifici a nostre  Senyor. 29 E pres lo pits, e alçà aquell  
Lv 8,29  sua, axí com havia manat a ell lo  Senyor. 30 E pres l’ungent de untadura e  
Lv 8,31  lo canastell, axí com manà a mi lo  Senyor dient: “Aron e sos fills mengaran  
Lv 8,35  observans les guardes del  Senyor [*], e siats remenbrants axí com a  
Lv 9,2 e net, e ofir aquells devant nostre  Senyor. 3 E diràs alls fills d’Israell:  
Lv 9,4  e degoleràs aquells devant lo  Senyor en sacrifici de cascú, e ofarirets  
Lv 9,6  és la peraula que manà nostre  Senyor: farets e aparà a vós la glòria d’ 
Lv 9,23  E aparech la glòria de nostre  Senyor a tota la multitut. 24 E vech que  
Lv 9,24 com lo poble viu açò, loàran nostre  Senyor e gitàran-sa sobre lurs cares.  
Lv 10,1 e foch strany ofarien devant nostre  Senyor [*]. 2 E isqué foch de nostre  
Lv 10,2  [*]. 2 E isqué foch de nostre  Senyor e cremà a ells, e foren morts  
Lv 10,3  Aron: –Açò és açò que parlà nostre  Senyor: Yo seré santificat en aquells que 
Lv 10,12  que romàs de la oferta de nostre  Senyor e menjats aquell sens levat prop de 
Lv 10,13  e a tos fils dells sacrificis del  Senyor, axí com manat és a mi, 14-15 axí  
Lv 10,17 e que preguets per aquella a nostre  Senyor. 18 E no fo aduyta lla sanch de  
Lv 10,19 per peccat e lo holocaust devant lo  Senyor; a mi és sdevengut axí com tu veus. 
Lv 11,1  11,Tit Capítol XI 1 E parlà nostra  Senyor a Moysèn e Aron: 2 –Digues als  
Lv 11,45 ·s mòvan en terra, 45 car yo són lo  Senyor que adugí vós de terra de Agipta  
Lv 11,45  de Agipta per ço que fos [*] en  Senyor. Sans sarets, car yo són sant. 46  
Lv 16,30 tots vostres peccats: devant nostre  Senyor serets mundats. 31 Lo disapta é  
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Lv 16,33  tabernacle del testimoni de nostre  Senyor e encara a l’altar e als saserdots 
Lv 17,5  presentales pasificables al  Senyor, 6 e scampen los sacerdots la sanch 
Lv 17,6  lo sèu en odor de sauvitat al  Senyor. 7 E d’aquí avant no degòllan  
Lv 18,1  Capítol XVIII 1 E parlà nostra  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  
Lv 18,2  d’Israell. Diràs a ells: »Yo són  Senyor Déu vostro. 3 Sagons la usança de  
Lv 18,4  e per aquells ireu. Yo són  Senyor, Déu vostre. 5 »Guardau les mies  
Lv 18,5 juýs que faent l’hom viurà. Yo són  Senyor. 6 »Nangun hom a la proÿsma de  
Lv 18,6 amostra la lagesa d’ela. Yo són lo  Senyor. 7 »La lagesa de ton para ne la  
Lv 18,30  de aquelles coses. Yo són lo  Senyor Déu vostre. 19,Tit Capítol XIXº 1 E 
Lv 19,2 a ells: »Sans siau, car yo sant só,  Senyor Déu vostro: 3 »Cadescú la mare e  
Lv 19,3  meus disaptes guardau. Yo són lo  Senyor Déu vostra. 4 »No us vullau girar a 
Lv 19,4  déu de fozina no fareu. Yo són lo  Senyor Déu vostro. 5 »Si inmolareu víctima 
Lv 19,5 inmolareu víctima dels pacífichs al  Senyor perquè sia piadós, 6 aquell dia que 
Lv 19,8  8 [*] car la cosa santa dell  Senyor ha potlluïda, e perirà l’ànima de  
Lv 19,10  los lexeràs colir. Yo són lo  Senyor Déu vostre. 11 »No fareu furt. No  
Lv 19,12  lo meu nom ne poluyràs lo nom dell  Senyor ton Déu. 13 »No feràs traÿció ne  
Lv 19,14  mas tembràs lo Déu teu. Yo són lo  Senyor. 15 »No [*] jutjaràs injustament.  
Lv 19,18  amich axí com tu matex. Yo són lo  Senyor. 19 »Les mies leys conserva. Les  
Lv 19,21  21 E per lo seu delicta ofira al  Senyor a la porta del tebernacle del  
Lv 19,22 preguarà per ell lo sacerdot [*] al  Senyor Déu, [*] e remetrà-li son peccat. 
Lv 19,24 fruyts seran santificats loables al  Senyor; 25 en lo V any manjareu los fruyts 
Lv 19,25  fruyts d’aquells [*]. Yo són lo  Senyor Déu vostre. 26-34 [*] 35 »No  
Lv 19,36 mesura. 36 [*] agual [*]. Yo són lo  Senyor Déu vostre qui us ha tret de terra  
Lv 19,37  e feu tots aquells, car yo són lo  Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà nostre 
Lv 20,1  20,Tit Capítol XX 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Aquestes  
Lv 20,7  -vos e siau sants, car yo són lo  Senyor Déu vostre. 8 »E guardau los meus  
Lv 20,24  corent de let e de mel. Yo són lo  Senyor Déu vostro, que he seperats a  
Lv 20,26 sants a mi, car sant són yo. Són lo  Senyor, e us he seperats dels altres  
Lv 21,6  en lur carn. 6 Sants seran al  Senyor Déu seu, e no poluyran lo seu nom,  
Lv 21,6  lo seu nom, car los perfums del  Senyor e los pans del seu Déu preséntan, e 
Lv 21,12  11 [*] 12 [*]. Yo són lo  Senyor. 13 »Lo sacerdot pringua muller  
Lv 21,15  de son linatge [*], car yo són lo  Senyor que santifique a ell. 16 Parlà lo  
Lv 21,16  que santifique a ell. 16 Parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues a Aron:  
Lv 21,21 no s’acosta a presentar víctima al  Senyor, ni pans al seu Déu. 22 Menjarà tan 
Lv 21,23  no deu lo santuari meu. Yo són lo  Senyor qui santifich a ells. 24 Parlà  
Lv 22,1  22,Tit Capítol XXII 1 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parle a Aron e  
Lv 22,2  a mi que ells presenten. Yo són lo  Senyor. 3 »Digues a ells e an aquells que  
Lv 22,3  preséntan los fills de Israell al  Senyor en lo quall ha inmundícia, perirà  
Lv 22,3  ha inmundícia, perirà devant lo  Senyor. Yo són lo Senyor. 4 »Home de la  
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Yo són lo  Senyor. 4 »Home de la sament de Aron que  
Lv 22,8 de bèstia no menjarà [*]. Yo són lo  Senyor. 9 »Guardaran los meus manaments  
Lv 22,9  com l’hauran ansutzat. Yo só lo  Senyor qui santifich a vosaltres. 10-14  
Lv 22,15  fills d’Israell que preséntan al  Senyor, 16 car per ventura no sostènguan  
Lv 22,16  santificades menjaran. Yo són lo  Senyor que santifich a ells. 17 Parlà lo  
Lv 22,17  que santifich a ells. 17 Parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla a Aron  
Lv 22,18  vulla aquella cosa en holocaust al  Senyor, 19 presentat sia per vosaltres.  
Lv 22,21  víctima dels pacífichs al  Senyor, o per vot o voluntàriament,  
Lv 22,22 o ronya [*], no preséntan aquell al  Senyor ni cramaran aquell sobra la ara del 
Lv 22,22 ni cramaran aquell sobra la ara del  Senyor. 23 »Lo bou e la ovella ab la  
Lv 22,26  no li pendreu. 26 Perlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella o  
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Lv 22,27  d’aquí avant presentar sa porà al  Senyor; 28 e aquella vacha o ovella no  
Lv 22,29  víctima per retre gràcias al  Senyor perquè sia piadors, 30 en aquell  
Lv 22,30  lo matí del dia vinent. Yo són lo  Senyor. 31 »Guardau mos manaments e feu  
Lv 22,31  manaments e feu aquells. Yo són lo  Senyor. 32 No ensutzeu lo nom sant meu,  
Lv 22,32  dells fills d’Israell. Yo són lo  Senyor que santifique a vosaltres, 33 e us 
Lv 22,33  fos a vosaltres en Déu. Yo són lo  Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E parlà  
Lv 23,1  Capítol XXIII 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  
Lv 23,2 ells: »Aquestes són les festes dell  Senyor les qualls apellareu santes: 3 »Per 
Lv 23,3  faena no fareu en ell. Disapte del  Senyor és en totes les habitacions  
Lv 23,5  vesprade, Peça o Trespasament del  Senyor és. 6 [*] per VII dies pans alisos  
Lv 23,9  no fareu [*] 8 [*]. 9 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 10 –Parla als fills 
Lv 23,11 lo quall alçarà la guarba devant lo  Senyor perquè sia piadors [*], e  
Lv 23,12  de un any, en holocaust del  Senyor, 13 e [*] seran presentats ab ell:  
Lv 23,13  comolta ab olli en perfum del  Senyor e olor molt suau; presentarà vi, la 
Lv 23,22  les lexareu aquelles. Yo són lo  Senyor Déu vostre. 23-32 [*] 33 E  
Lv 23,33 vostre. 23-32 [*] 33 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 34 –Parla als fills 
Lv 23,34 ço és, Cabanyelles, per VII dies al  Senyor. 35 »Lo primer dia serà anomenat  
Lv 23,36  VII dies presentareu holocaust al  Senyor. Lo dia VIII serà gran festa e molt 
Lv 23,36  santa; presentareu holocaust al  Senyor, car és dia de ajustança; nanguna  
Lv 23,37  37 »Aquestes són les festes del  Senyor les qualls apallareu molt grans e  
Lv 23,37  Presentareu en aquelles oblació al  Senyor, los holocausts e sacrificis e  
Lv 23,38  vots e promeses e donatius al  Senyor. 39 »Del XV dia del mes VII, quant  
Lv 23,39 fruyts de la terra, fareu festa del  Senyor per VII dies. Lo dia primer e lo  
Lv 23,40  e alegrar-vos-heu devant lo  Senyor Déu vostre, 41 e fareu la festa d’ 
Lv 23,43  de la terra de Agipta. Yo són lo  Senyor Déu vostro. 44 »E parlà Moysèn  
Lv 23,44  parlà Moysèn sobre les festes del  Senyor als fills d’Israell. 24,Tit  
Lv 24,1  Capítol XXIIIIº 1 E parlà nostre  Senyor [*]: 2 –[*] als fills d’Israell  
Lv 24,3  Aron de vespres al matí davant lo  Senyor a honor e usança per a tostemps en  
Lv 24,4  per a tostemps en presència del  Senyor. 5 »Pendràs de cert sèmola e couràs 
Lv 24,6 sobra la taulla molt pura devant lo  Senyor los poseràs, 7 e poseràs sobra ells 
Lv 24,7 en ramenbrament de la oferació dell  Senyor. 8 »Per cascuns disaptas seran  
Lv 24,8  disaptas seran mudats devant lo  Senyor, rebuts dels fills d’Israell de  
Lv 24,11  11 e com blasmàs lo nom del  Senyor e malaýs ell, amanat fon a Moysès.  
Lv 24,12  fins que conaguesen què menava lo  Senyor. 13 Lo qual perlà a Moysèn 14  
Lv 24,16  e qui blestomarà lo nom de nostre  Senyor, de mort muyra [*]; vulles que sia  
Lv 24,22  que haurà peccat, car yo són lo  Senyor Déu vostro. 23 E perlà Moysèn als  
Lv 25,1  25,Tit Capítol XXV 1 E parlà lo  Senyor a Moysèn en lo munt de Sinaý dient: 
Lv 25,2 a vosaltres, fareu los disaptas del  Senyor. 3 »Per VI anys sembreràs ton camp  
Lv 25,4  de la terra, del reposament del  Senyor [*]; 5 [*] los raÿms de lles tues  
Lv 25,17 e tema cascú son Déu, car yo són lo  Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  
Lv 25,38  no resebràs, 38 car yo són lo  Senyor Déu vostre que us he aduyt de la  
Lv 26,1  de Agipta. 26,Tit  1 »Yo són lo  Senyor Déu vostre. Capítol XXVI No fareu a 
Lv 26,1  adoreu aquella, car yo són lo  Senyor Déu vostro. 2 Guardau los disaptes  
Lv 26,2  tamença a mon santuari. Yo són lo  Senyor. 3 »Si en los meus manaments  
Lv 26,13  sereu pobla meu. 13 Yo són lo  Senyor Déu vostre, que us he trets de la  
Lv 26,44 lo meu pacta ab ells, car yo són lo  Senyor Déu d’ells, 45 e remenbrar-m’he 
Lv 26,45  perquè fos Déu d’ells. Yo són lo  Senyor Déu. »Aquests són los menaments e  
Lv 26,45  e juýs e leys les quals donà lo  Senyor entre si e los fills d’Israell en  
Ex 34,6  stech Moysèn ab ell [*] 6 [*] dix:  –Senyorador, Senyor Déu misericordiós [*]  
Ex 6,7  Déu vostra, que desliuré a vós del  senyorejament dells egepcians, 8 e  
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Lv 20,4  no hu volrà, menyspresant la mia  senyoria, lexarà l’hom que havia donat de 
Lv 25,33  en lo jubileu, tornaran a lurs  senyors, car les cases de lles ciutats  
Ex 29,8  -los-has gonelles de li, e  senyràs bragués 9 a Aron e a sos fills, e  
Lv 20,24 Yo són lo Senyor Déu vostro, que he  seperats a vosaltres dels altres pobles.  
Lv 20,26 sant són yo. Són lo Senyor, e us he  seperats dels altres pobles perquè fóseu  
Lv 20,25  a vosaltres dels altres pobles. 25  Seperau vosaltras, donchs, la bèstia munda 
Lv 7,10  sia ab oli untat o mesclat o sia  sequa menys de res, [*] los fills d’  
Ex 1,16 les juÿes en temps de lur perir, si  serà l’infant mascle, ociets-lo, e si  
Ex 1,16 l’infant mascle, ociets-lo, e si  serà fembra, restaurats-la. 17 E les  
Ex 3,12 dix-li Déu: –Yo seré ab tu, e açò  serà senyal que yo’t tramet: com trauràs  
Ex 4,16  parlarà per tu al poble, e ell  serà en la tua boqua, e tu seràs en  
Ex 5,11  que vós na pugats haver, e no us  serà aminvat res de vostre obra. 12 E fou  
Ex 5,18  donchs, e obrats, car palla no  serà donada a vós, e retets segons costuma 
Ex 7,1  sobre Farahó, e Aron ton frare  serà ton parler. 2 Tu parlaràs totes les  
Ex 7,18  seran conpodrides les aygües e  serà aflagit Agipta bavent les ayguas del  
Ex 8,23 entre lo meu poble e lo teu. E demà  serà aquest senyal.” 24 Féu-ho lo Senyor 
Ex 9,3  los tendràs, 3 vet que lla mia mà  serà sobra los teus camps, e serà gran  
Ex 9,3 mia mà serà sobra los teus camps, e  serà gran pastilència sobra [*] los bous e 
Ex 9,19  en lo camp, [*] car tot ço e quant  serà trobat al camp defora que no sarà  
Ex 9,19 al camp defora que no sarà ajustat,  serà mort per lo caÿment de la padruscha.” 
Ex 10,11  ne per què pansats mal? 11 No  serà fet axí, mas anats tans hòmens com  
Ex 10,29  morràs. 29 E respòs Moysèn: –Axí  serà fet com has perlat, que d’equí avant 
Ex 11,6  primers nats de les bèsties. 6 E  serà gran clamor en tota la universa terra 
Ex 11,6  de Agipta, tal que no fo debans ne  serà aprés; 7 e de tots los fills d’  
Ex 12,4 un anyell a lurs casas. 4 E si algú  serà manor en nombra que no puga haver  
Ex 12,15  l’alís, e lo primer dia no  serà levat en les vostres casas. Aquella  
Ex 12,15 en les vostres casas. Aquella ànima  serà perida de Israell que menjarà levat,  
Ex 12,16 al VII. 16 Lo primer dia e al sagon  serà encara de gran festa e somplentitat,  
Ex 12,16  dia VII aquella matexa fastivitat  serà faedora honradament; e no farets  
Ex 12,48  adonchs acòstan-ça a salebrar, e  serà axí com nadiu de lla terra; e si algú 
Ex 12,48  nadiu de lla terra; e si algú no  serà sircuncís, no manuch d’ell. 49  
Ex 12,49  d’ell. 49 »Aquesta matexa ley  serà al nadiu e al palagrí e a l’habitant 
Ex 13,9  a mi com tragué de Agipta.” 9 E  serà quax senyal en la tua mà e quax  
Ex 15,9  lurs armes, e la mia ànima  serà enriqueïda. Yo trauré lo meu coltell  
Ex 17,16  desliurat, e la batalla de Déu  serà contra Amalech de generació en  
Ex 18,19  mia peraula e prin mon consell, e  serà Déu ab tu: sies tu al poble en  
Ex 18,22 e ells jutgeran les coses menors; e  serà leugera cosa a tu, e los altres ho  
Ex 19,13  tòquan él ab la mà, car ab pedras  serà alepidat e ab sagetes asagetat [*].  
Ex 20,24  e [*] vostres bous en tot loch on  serà mamòria del meu [*]; yo vendré a tu e 
Ex 20,25  si tu leveràs tayant sobra aquell,  serà ensutzat. 26 »E no puges per scalons  
Ex 21,6 forat-li la orella ab una lena, e  serà a ell serf enpertostemps. 7 »E si  
Ex 21,8  en los vulls de son senyor al qual  serà liurada, jaquesca-la, mas no haja  
Ex 21,13  auciura, muyra. 13 E aquell que no  serà persaguit mas desliurarà aquell en  
Ex 21,18 seu ab pedra o ab puny, e aquell no  serà mort mes caurà en lit, 19 si’s  
Ex 21,19  e irà defora sobra son bastó,  serà ignocent aquell qui’l farí, emperò  
Ex 21,21  mas si sobraviurà un dia o II, no  serà tangut a pena, car la moneda de  
Ex 21,28 les sues carns, e lo senyor del bou  serà quiti de açò; 29 mas si lo bou haurà  
Ex 21,30  ho sabia, sia mort. 30 E si remsó  serà mesa sobra ell, sia donada per la  
Ex 21,31 que sia presa. 31 E si fill o filla  serà scornada per lo bou, semblant matex  
Ex 21,32  santència. 32 E si [*] serventa  serà farida per ell, do a son senyor XXX  
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Ex 21,34  lo preu de aquella bèstia que hy  serà morta. 35 E si algun bou nefrerà  
Ex 22,2 IIII ovelles per una ovella. 2 E si  serà sobreprès lo ladra en la casa, e  
Ex 22,3 que faça homey, ell deu morir. E si  serà pres aquell que ferà lo furt e no ha  
Ex 22,4 ho reta, ell deu éser venut. 4 E si  serà trobat ab ell so que haurà furtat  
Ex 22,7  moneda o vaxella en guarda e li  serà enblat de casa, si lo ladra serrà  
Ex 22,8  deu-ne smenar II tans; 8 e si no  serà atrobat lo ladra, acostar-se-ha  
Ex 22,14  manlavarà bèstia de son proïsma e  serà debilitada e morà, e son senyor no hi 
Ex 22,14  e morà, e son senyor no hi  serà present, tangut és de retra; 15 mas  
Ex 22,15  tangut és de retra; 15 mas si  serà fet en presència de son senyor, no  
Ex 22,15  deu éser restituÿda, majorment si  serà loguada per preu a la sua obra. 16  
Ex 22,30  feràs semblantment: VII dies  serà ab sa mara, e lo VIII dia retràs a mi 
Ex 23,26  la iniquitat de mig de tu. 26 No  serà exellada ne axorquada en la tue  
Ex 23,29  tua cara en un any, ne la terra no  serà trestornada desert, per ço que no  
Ex 23,33  alls lurs déus, sertament a tu  serà en scàndoll. 24,Tit Capítol XXIII 1 E 
Ex 25,14  de l’altra, e ab aquestes baras  serà aportada la arqua; 15 e seran les  
Ex 25,33  e pom e flor ensemps [*]. Aquesta  serà la obra de les VI canes del  
Ex 26,2  2 E la longuesa de la una cortina  serà de XXVIII colzes, e la amplesa, de  
Ex 26,6 cortines, cada una a sa part, e axí  serà’n feta una tenda. 7 »E feràs de pèl  
Ex 27,9  angle de tremuntana contra migjorn  serà la cortina de blau de li tortís, de C 
Ex 27,12  cort que guardarà devers occident  serà una cortina de L colzos, X colones, e 
Ex 27,18  L colzes, e V colzes d’alt, e  serà de li tortís, e lurs colones, d’  
Ex 27,19  [*] e tot ço que pertany a la cort  serà d’eram. 20 »E tu mana als fills de  
Ex 27,21 vespres tro al matí devant Déu. Açò  serà perdurabla coltivament als fills d’  
Ex 28,8  E la sua texura e tota la sua obra  serà vayrade de aur e de blau e de porpra  
Ex 28,32  blava, 32 enmig loch de la quall  serà lo cabès, e antorn serà d’ell com a  
Ex 28,32 de la quall serà lo cabès, e antorn  serà d’ell com a ora d’esberch [*] per  
Ex 28,37  E liguaràs aquella ab fill blau, e  serà sobraposada a la sàvana 38 sobra lo  
Ex 28,38  sos dons e en totes ses ofertes. E  serà la landa tostemps en lo seu front per 
Ex 28,43  cosa no múyran. Costuma de setgle  serà a Aron e a la sua sament aprés d’  
Ex 29,26  alsant devant nostre Senyor, e  serà en la tua part. 27 [*] e serà  
Ex 29,27  e serà en la tua part. 27 [*] e  serà consagrat, e la cuxa que departist  
Ex 29,30  30 VII dies [*], e per aquella  serà costituició de sos fills qui entreran 
Ex 29,37  l’altar, e santificaràs aquell, e  serà sant dels sants, e tot hom que  
Ex 29,37 sants, e tot hom que toquarà aquell  serà santificat. 38 »E açò és alò que  
Ex 30,12  sues ànimes a nostre Senyor, e no  serà plagua en ells quant comptats seran.  
Ex 30,21 per ço que per ventura no múyran. E  serà en fur de setgle a ell e a sa samença 
Ex 30,36  22-34 [*] –[*] 35 [*] 36 [*] e  serà sant dells sants la timiama. 37 Aytal 
Ex 34,19  que obre vullva de linatge mesculí  serà meu de tots los animals, axí de bous  
Ex 34,19 animals, axí de bous com de ovelles  serà meu. 20 E lo primer nat de l’assa  
Ex 34,20  e si no darà lo preu per aquell,  serà ocís. Lo primer nat de tos fills  
Ex 35,34  de Ahisamech, dell trip de Dan,  serà son companyó, 35 car abdosos han la  
Lv 1,3  sacrificis. 3 »E si holocaust  serà la lur oferena [*] de bous, oferrà a  
Lv 1,4  mà sobra lo cap de l’holocaust, e  serà pus acceptabla e a ell pus  
Lv 1,6  tabernacle. 6 E com lo holocaust  serà scorxat e serà slomat de sos menbres, 
Lv 1,6 6 E com lo holocaust serà scorxat e  serà slomat de sos menbres, 7 posar-l’  
Lv 2,1  sacrifici a nostre Senyor, sèmolla  serà la sua oferta, e git demunt ella oli, 
Lv 2,3  3 E ço que romandrà del sacrefici  serà de Aron e de sos fills, e serà sant  
Lv 2,3  serà de Aron e de sos fills, e  serà sant dels sants de les ofertes de  
Lv 2,7  demunt oli. 7 »E si la presentala  serà de †tamor†, agualment de sèmola e de  
Lv 2,10  qualquequal cosa romendrà de allò,  serà de Aron e de sos fills, sants dels  
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Lv 3,1 1 »E si degolladura de pacificament  serà lur [*], axí com de bous, aquell que  
Lv 3,6  al Senyor. 6 »E si la lur oferta  serà de ovelles e la degoladura serà per  
Lv 3,6  serà de ovelles e la degoladura  serà per pasificar, sia mascle sia fembra, 
Lv 3,6  aquell que oferrà complit e net  serà ofert ell. 7 »E si oferan anyell  
Lv 3,12  oferta a nostre Senyor. 12 »E si  serà cabra la lur oferta [*] oferan  
Lv 4,12  [*] e cremar-ho-ha [*], e aquí  serà cremat on sòlan gitar les cenres [*]. 
Lv 4,15  nostre Senyor, e com lo vadell  serà degollat devant nostre Senyor, 16 e  
Lv 4,31  al Senyor, e pregerà per aquell e  serà-li perdonat. 32 »Si moltó aportaran 
Lv 5,1 pecarà e oirà la veu de sagrament e  serà testimoni que ell so oyí o hu viu o  
Lv 5,2  o per alguna altra reptilla, e  serà oblidada la sua inmundícia, mala és e 
Lv 5,3  sutzures que ensutzar sòlan e li  serà oblidat e puxes ho conexerà, digne és 
Lv 5,10  lo sacerdot, e lo paccat de aquell  serà perdonat. 11 »E si no basta son poder 
Lv 5,16 prech per aquell ofirén lo moltó, e  serà perdonat a ell. 17 »Ànima si pecarà  
Lv 5,18  per ell, car no sabent ho féu, e  serà perdonat [*] 19 [*]. 6,Tit  1 Dix  
Lv 6,2  son proÿsma alguna comanda que lli  serà feta en fe, e ell l’haurà rabuda e  
Lv 6,9  la nit entrò al matí, e lo foch  serà en aquell matex altar. 10 E lo  
Lv 6,22  nostre Senyor. 22 E tota la oferta  serà cremada en l’altar per lo sacerdot  
Lv 6,27  tocarà les carns de aquell  serà santifichat. E si de la sanch de  
Lv 6,27  sanch de aquell en les vestadures  serà scampada, sían levades en loch sant.  
Lv 6,28  lla tera en la qual la carn d’ell  serà cuyta, sia trenquat; e si serà vaxell 
Lv 6,28  ell serà cuyta, sia trenquat; e si  serà vaxell de coura, sia respat e puys  
Lv 7,7  per la culpa; e cascun sacrefici  serà una ley: als sacerdots que a ella  
Lv 7,9  9 e tot sacrifici de cèmolla qui  serà cuyt en forn e tot so que serà cuyt  
Lv 7,9  qui serà cuyt en forn e tot so que  serà cuyt en la caçola o en paella, serà  
Lv 7,9 serà cuyt en la caçola o en paella,  serà del sacerdot que offer; 10 vulle’s  
Lv 7,12  al Senyor. 12 »E si la oferta  serà per acostament de gràcia, oferràs  
Lv 7,14 un per premícies a nostre Senyor, e  serà dels sacerdots que stàvan en lo  
Lv 7,16 »Si emperò alguna cosa per volentat  serà aportada per sacrifici semblantment  
Lv 7,17 mengar-la; 17 e si alguna cosa ne  serà atrobada en lo terç dia, sia cremat a 
Lv 7,18  sacrificis pesificables, rebujada  serà sa oferta e no profitarà a l’  
Lv 7,18  que aytal cabrit menyspreserà,  serà causa de leig scomoviment. 19 »E la  
Lv 7,19  mas sia cremada a foch, e so que  serà net sia’n menjat d’ella. 20 E ànima 
Lv 7,32  mà dreta del sacrefici pesificable  serà en premícies dells sacerdots 33 que  
Lv 11,4  ramugarà e haurà ungla, mas no  serà fesa, axí com lo camel e de altres,  
Lv 11,20  volotaries anant sobra IIII peus  serà abominabla a vós. 21 E qualquequal  
Lv 11,24 »E qui tocarà mortaÿna de aquellas,  serà ensutzat e no serà nèdeu entrò al  
Lv 11,24  de aquellas, serà ensutzat e no  serà nèdeu entrò al vespra. 25 E si serà  
Lv 11,25 serà nèdeu entrò al vespra. 25 E si  serà necessària cosa que algú port de  
Lv 11,25  leverà los seus vestiments e  serà no nèdeu tro al sol post. 26-28 [*]  
Lv 11,32 qui caurà sobra ells que sían morts  serà ensutzat, axí vaxell de fust o  
Lv 11,32 ’s fa obra, sa tengua en aygua car  serà ensutsada entrò al vespra, e axí  
Lv 11,33  alguna cosa de aquells haurà stat  serà ensutzat; per amor de ço deu éser  
Lv 11,34  Tots los menjars que menjarets, si  serà gitada aygua demunt ells serà no  
Lv 11,34  si serà gitada aygua demunt ells  serà no nèdeu [*]. 35-37 [*] 38 E  
Lv 11,38 [*]. 35-37 [*] 38 E si algú  serà donada aygua sobra samença e aprés  
Lv 11,38  donada aygua sobra samença e aprés  serà toquada per la mortaÿna, aquí metex  
Lv 11,40 qui lur mortaÿna tocarà [*]. 40 [*]  serà inmunde entrò al vespre. 41 »E tot ço 
Lv 12,2  per sament, si infentarà mascle  serà no neda per VII dies, entorn los dies 
Lv 12,5 purgació. 5 »E si infanterà fembra,  serà no nèdea per II setmanes, entorn lo  
Lv 12,5  lo gitament de les mèstrues, e  serà LXVI dies en la sanch de la sua  
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Lv 12,7  Déu e prech per aquella, e axí  serà mundada del decoriment de la sanch  
Lv 12,8 preguarà per ella lo sacerdot e axí  serà mundada. 13,Tit Capítol XIII 1 E  
Lv 13,2 en lo qual en sa carn o en sa conna  serà nada diversa color o busanya o  
Lv 13,3  e sagons l’arbitra d’aquell  serà depertit. 4 »Mas si serà luent e  
Lv 13,4  d’aquell serà depertit. 4 »Mas si  serà luent e blanch [*], prengua’l lo  
Lv 13,5  dia, e si veurà que lla lepra no  serà cresquda ni mudada, tengue’l anclòs  
Lv 13,6  6 e lo dia VII guart aquell, e si  serà scolorida la lebra e no crexerà en la 
Lv 13,7  l’haurà vist [*] la lepra [*] e  serà vist lebrós, sia tornat al prevere 8  
Lv 13,8  -l’ha per inmunde, si a ell  serà vist. 9-23 [*] 24-26 »[*]  
Lv 13,27  dia sia més guardat, e si la conna  serà sclatada, lepra és, 28 e si starà  
Lv 13,34  e com haurà levades ses vestadures  serà nèdeu. 35-37 [*] 38 »[*] 39 [*] e  
Lv 13,42  [*] en la calvura e en lo cugurós  serà blancha color o roga, 43 e asò veurà  
Lv 13,44  la calvva. 44 »E qualquequal home  serà toquat de lebra e serà depertit de l’ 
Lv 13,44  home serà toquat de lebra e  serà depertit de l’arbitre dels  
Lv 13,45 cap nuu, e la vestadura que portarà  serà contexta ab lo caperó ensemps, e  
Lv 13,49  [*], 49 si d’alba o roga màcula  serà ensutzada, per lepra [*] e sia  
Lv 13,51  lepra o si persevera, per ensutsat  serà jutgat lo vestiment e tot ço que serà 
Lv 13,51  jutgat lo vestiment e tot ço que  serà atrobat, 52 e per amor de açò sia  
Lv 13,53  de foch. 53 E si veurà que ella no  serà sclatada, 54 man que sien levades, e  
Lv 13,56  56 E si despuys que la vestadura  serà levada altra veguada [*]; 57 e [*]  
Lv 13,58  cremada, 58 e si no hy aparan, [*]  serà munda. 59 »Aquesta és la ley de lla  
Lv 14,3  posada, e com trobarà la lepra que  serà munda, 4 deman aquell que serà  
Lv 14,4  que serà munda, 4 deman aquell que  serà purificat que ofira per si II perdals 
Lv 14,35  haretat, 35 vendrà aquell que  serà de casa e fer-ho-ha a saber al  
Lv 14,36  aquella e que vege si alguna lepra  serà en aquella, per ço que tota no sia  
Lv 14,44  hi entrarà e veurà que altra lepra  serà tornada e per les parets són  
Lv 14,46  en la casa dementra és tenquada,  serà inmunde entrò al vespra; 47 e qui  
Lv 14,53  desliura, adorarà per la casa e  serà mundada per dret. 54 »Aquesta és la  
Lv 15,2  »Homa qui soferà flux de esperma  serà no nèdeu. 3 E levors sia jutgat  
Lv 15,5  vestadures, e ell, levat ab aygua,  serà no nèdeu tro al vespra. 6 E si siurà  
Lv 15,6  vestidures, e ell, levat en aygua,  serà no nèdeu entrò al vespra. 7-8 [*]  
Lv 15,13  és inmunda. 10-12 [*] 13 »E si  serà sanat aquell qui d’aquesta manera de 
Lv 15,13 encara tot lo cors en ayguas vivas,  serà munde. 14 E en lo VIIIè dia pendrà II 
Lv 15,15  e pregarà per aquell devant Déu, e  serà mundat dell flux de la sua sament. 16 
Lv 15,16  -s’ha lo cors tot ab aygua, e  serà inmunde entrò al vespra. 17 [*] 18 E  
Lv 15,18  jagut levar-s’ha ab aygua e  serà no nèdea entrò al vespra. 19 »E  
Lv 15,20  dies. 20 E tothom qui tocharà ella  serà no nèdeu entrò al vespra; 21 e lo  
Lv 15,21  21 e lo loch [*] on siurà [*]  serà sutza. 22 E qui tocarà lo lit de  
Lv 15,22  vestiment, e ell, levat ab aygua,  serà no nèdeu entrò al vespra. 23 E tot  
Lv 15,23  sues vestedures, e levat ab aygua,  serà ensutzat entrò al vespra. 24 E si l’ 
Lv 15,24  en lo temps de lla sanch mestrual,  serà no nèdeu per VII dies, e en tots los  
Lv 15,25  les mèstrues, mas aprés lo temps,  serà no nèdea quax axí com en lo temps de  
Lv 15,26  26 e lo loch on dormirà e on siurà  serà ensutzat, 27 e qui toquarà ella  
Lv 15,27  vestimenta, e ell, levat ab aygua,  serà inmunde entrò al vespra. 28 »E si  
Lv 16,9  a Déu, e oferrà Aron aquell que  serà axit en sort a Déu per peccat, 10 e  
Lv 16,11  aquex en lo desert. 11 »E com açò  serà fet, ofira lo tor e prech per si e  
Lv 16,24 portaran-li ses vestadures. E com  serà axit, aporterà e oferrà son holocaust 
Lv 16,25 25 E lo sèu que és ofert per peccat  serà perfumat sobra l’altar. 26 »E aquell 
Lv 16,29  en la alberguada. 29 »E açò  serà a vós en fur perdurable: en lo mes  
Lv 16,32  »E perdonarà lo sacerdot que untat  serà en lo qual haurà untada la mà per ço  
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Lv 16,34  e a l’univerç poble. 34 »E açò  serà a vós fur legítim e perdurable per ço 
Lv 17,7  ab les quals són fornicades. 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  
Lv 17,15  vastimenta e si matex ab aygua, e  serà ensutzat fins al vespre. E per aquest 
Lv 17,15  fins al vespre. E per aquest orde  serà fet nèdeu, 16 lo qual si no leverà  
Lv 19,6  e l’altra dia, e tot quant  serà restat en lo terç dia ho cremereu. 7  
Lv 19,7  aprés II dies menjarà de aquella,  serà spaventabla e tengut de inpiatat; 8  
Lv 21,9  9 »La filla del sacerdot si  serà trobada ab mal acta e haurà mal  
Lv 21,9  lo nom de son Déu, ab flames  serà cremada. 10 »Lo sacerdot major entra  
Lv 21,18  ni s’acost al seu servey. Si orb  serà o renquellós, de poquesa o asent gran 
Lv 21,20  si haurà trenquat [*] la mà, 20 si  serà geperut, si serà laganyós, si haurà  
Lv 21,20  [*] la mà, 20 si serà geperut, si  serà laganyós, si haurà blanqura en los  
Lv 21,20  si ha contínua gratella [*], si  serà trenquat, 21 nengú que haurà màcula  
Lv 22,4  4 »Home de la sament de Aron que  serà lebrós o malalt per flux de sament,  
Lv 22,6  inmunda, [*] del qual és sutza, 6  serà inmunde fins al vespra e no manjarà  
Lv 22,7  lavat la sua carn ab aygua 7 e  serà post lo sol, levors, mundat, menjarà  
Lv 22,19  per vosaltres. Mascle sens màcula  serà dels bous [*] o de cabres; 20 si  
Lv 22,20 si màcula haurà, no la preséntan ni  serà exceptable. 21 »Hom que presentarà  
Lv 22,21  acceptabla sia; nenguna màcula no  serà en ell. 22 Si serà orb, si haurà  
Lv 22,22  màcula no serà en ell. 22 Si  serà orb, si haurà trenquat res, si haurà  
Lv 22,27  27 –Bou o ovella o cabra, com  serà engendrada, per VII dies serà sots la 
Lv 22,27  com serà engendrada, per VII dies  serà sots la mamella de lla mara lur, e al 
Lv 22,28  28 e aquella vacha o ovella no  serà sacrificade en un dia ab los seus  
Lv 23,3  car disapta de repòs és, e  serà anomenat sant. Nanguna faena no fareu 
Lv 23,12 dia que lla guarba és santifichada,  serà tallat un anyell sens màculla, de un  
Lv 23,35  dies al Senyor. 35 »Lo primer dia  serà anomenat molt gran e molt sant.  
Lv 23,36  holocaust al Senyor. Lo dia VIII  serà gran festa e molt santa; presentareu  
Lv 23,39  dies. Lo dia primer e lo dia VIII  serà disapta, dia de repòs, 40 e pendreu a 
Lv 23,41 él per VII dies cascun anny; costum  serà per a tostemps en vostres  
Lv 24,20  donat, aytal la sostenrà e de açò  serà destret. 21 »Qui matarà bèstia dar- 
Lv 24,21  per aquella; que ferirà l’hom,  serà punit. 22 »E agual juý sia entre  
Lv 25,4  fruyts, 4 e en lo VII any disapte  serà de la terra, del reposament del  
Lv 25,24  posació sots pacta de restituïsió  serà venuda. 25 »Si esent enpobrit lo teu  
Lv 25,30  E si no la haurà ramuda en l’any,  serà girada al comprador, e posayrà  
Lv 25,31  del jubileu. 31 E si en la villa  serà la casa que no ha muralla, per dret  
Lv 25,31  no ha muralla, per dret de camps  serà vanuda, car si abans raamuda no serà, 
Lv 25,31  vanuda, car si abans raamuda no  serà, en lo jubileu retornarà a son  
Lv 25,35  per tostemps és. 35 »Si atendrit  serà ton frara e malalt de mans, rebràs  
Lv 25,50 per la qual ere venut sa leverà [*]  serà-li comtat a rahó de logater; 51 e  
Lv 25,52  -li lo preu; 52 e si de poch,  serà comta ab ell segons lo nombre dels  
Lv 26,6  vostres encontrades, dormireu e no  serà qui us despert, relevaré males  
Lv 26,16  la sament, que per los anamichs  serà devorada; 17 posaré la mia faç contra 
Lv 26,20  com a ferro, e la terra de ecer 20  serà destrovida, vostra treball serà en  
Lv 26,20  20 serà destrovida, vostra treball  serà en va, no jerminarà la terra ni los  
Lv 26,43 de cert me menbraré, 43 la qual com  serà lexada per ells conplaurà a si en los 
Ex 13,16  los primers de mos fills [*].” 16  Serà quax senyal [*] de remenbrament entre 
Ex 26,33  sobra IIII colones d’ergent. 33  Serà ensarat aquest cobriment ab corbayons 
Ex 4,17 prin aquesta vergue [*] ab la quall  seran fets los senyals. 18 E anà Moysès e  
Ex 7,18  los peys que són en lo flum moran;  seran conpodrides les aygües e serà  
Ex 8,16 mà e percut la pols de lla terra, e  seran poys en tota la universa terra de  
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Ex 8,22  lo qual és lo meu poble, car no hy  seran les mosques, per ço que tu conegues  
Ex 10,21  la tua mà, Moysèn, vers lo cel, e  seran tanebres sobre tota la terra de  
Ex 12,44  vostres serfs e vostres companyes  seran circunsisos, e axí mengaran. 45  
Ex 21,4  o filles, la muller e sos infants  seran del senyor, e ell exirà per cabal ab 
Ex 22,31  a mi, e no menjarets les carns que  seran mortes per altras bèstias, mas gitar 
Ex 25,15  baras serà aportada la arqua; 15 e  seran les bares en los sercles o anells, e 
Ex 25,22 entre les II ales dels xerobins que  seran sobra la arqua del testament, totes  
Ex 25,27 per sengles peus; 27 sots la corona  seran los cercles d’aur [*] per so que  
Ex 25,36  36 lurs poms e lurs astas de ella  seran tots de fin aur batadís. 37 E feràs  
Ex 26,2  de IIII colzos. Totes les cortines  seran de una matexa masura. 3 Les V  
Ex 26,3 una matexa masura. 3 Les V cortines  seran juntes ensemps, e les altres V seran 
Ex 26,3  juntes ensemps, e les altres V  seran atrasí juntes. 4 E feràs anses, ço  
Ex 26,8  IIII de ampla, e de aquesta masura  seran totes les altres. 9 Ajunyir-les- 
Ex 26,24  del tabernacla †e creximent†. 24 E  seran juntes devall tro a damunt, e la I  
Ex 26,25  juntura deven éser servades. 25 E  seran ensemps VIII taules, e lurs colones  
Ex 26,25  taules, e lurs colones de argent  seran XVI, II per cascuna taula. 26 »E  
Ex 26,32 colones de fust de satim, les quals  seran cubertes de aur, e hauran los caps  
Ex 26,37  V colones de fust de setim, e  seran cubertes d’aur, e lurs caps d’aur, 
Ex 26,37 d’aur, e les colones en què siuran  seran d’aram. 27,Tit Capítol XXVI 1 »E  
Ex 27,2  E les IIII torres dels IIII angles  seran cubertes de aram. 3 E feràs [*] ses  
Ex 27,7 les perxes per les dites anelles, e  seran les perxes o barras en dos lats de  
Ex 27,10  lurs pilars d’eram, e les colones  seran cubertes de lata d’argent. 11 E  
Ex 27,16  obre brodada. Les sues colones  seran IIII, e lurs pilars, atretans. 17  
Ex 27,17 Totes les colones de la cort entorn  seran vestides d’argent, e lurs  
Ex 27,17  que són axí com a fonaments,  seran d’aram. 18 E lo palau haurà de  
Ex 28,30  juýs de doctrina e de veritat que  seran en lo pits d’Aron com entrerà  
Ex 29,9  fills, e posaràs a ells capells, e  seran a mi sacerdots en costuma del  
Ex 30,12  serà plagua en ells quant comptats  seran. 13 Açò darà cascú que pasarà al  
Lv 1,8  8 e los menbres que són tallats  seran demunt ordonats, enperò lo cap e tot 
Lv 1,9 frexura 9 e los budells e los peus,  seran bé levats en aygua; e posarà açò lo  
Lv 2,11  Senyor. 11 »Totes les ofertes que  seran ofertes a nostre Senyor sien meys de 
Lv 4,35 e per son peccat, e lurs peccats li  seran perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E si  
Lv 7,21 de aquesta matexa manera les carns,  seran telants del seu poble. 22 E perlà  
Lv 7,24  morteÿnes per si o de aquelles que  seran mortes per altres bèsties haurets en 
Lv 11,29  [*] 29 »E totes aquestes coses  seran comptades a vós entre les ensutzades 
Lv 11,32  entrò al vespra, e axí aprés  seran mundes. 33 Tot vaxell de terra en lo 
Lv 12,6  sanch de la sua purgació. 6 »E com  seran complits los dies de la sua  
Lv 13,32  que no sia sclatada e los cabells  seran en lur color e lo loch de lla plagua 
Lv 16,4  les qualls deven éser levades com  seran portades. 5 »E sostendrà Aron devant 
Lv 16,27  la alberguada. 27 E lo tor [*] que  seran degolats per lo peccat, dels quals  
Lv 16,27  aportada la sanch en lo santuari,  seran aportats fora la alberguade e seran  
Lv 16,27 seran aportats fora la alberguade e  seran cremats a foch, axí les pells com la 
Lv 17,7  en aquells, e aquells que  seran aprés d’ells. 8 »E a’quells dix:  
Lv 19,20  no remuda ni donada a libertat,  seran batuts abdossos e no morran, car no  
Lv 19,23  dels membres; los brots que brótan  seran inmundes a vosaltres, no menjareu d’ 
Lv 19,24  24 En lo quart any tots los fruyts  seran santificats loables al Senyor; 25 en 
Lv 20,17  [*], cosa lega han feta e horibla;  seran morts amendossos en presènsia dell  
Lv 20,18  uberta la sanch de lla sua font,  seran morts amandosos d’enmig de lur  
Lv 20,21  frare ha descuberta; sense fills  seran. 22 »Guardau les mies leys e los  
Lv 21,6  en lur carn. 6 Sants  seran al Senyor Déu seu, e no poluyran lo  
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Lv 21,6 seu Déu preséntan, e per tant sants  seran. 7 »De loch sutsa ni desonest no  
Lv 23,13  en holocaust del Senyor, 13 e [*]  seran presentats ab ell: II delmes de  
Lv 23,34  Del XV dia de aquest mes VII  seran les festes dels Tabernacles, ço és,  
Lv 23,42 rama per VII dies. Tots aquells que  seran de la generació de Israell habitaran 
Lv 24,4  4 sobre canalobra molt net  seran posades per a tostemps en presència  
Lv 24,8  Senyor. 8 »Per cascuns disaptas  seran mudats devant lo Senyor, rebuts dels 
Lv 24,9  de amistança per tostemps, 9 e  seran de Aron e de sos fills perquè’ls  
Lv 25,6  any de repòs de lla terra és. 6 E  seran a vosaltras en vianda a tu e als  
Lv 25,33  sa pòdan rembra. 33 Si reemudes no  seran en lo jubileu, tornaran a lurs  
Lv 26,4  brotament, e de fruyts los arbres  seran complits; 5 reebrà la batuda de les  
Lv 26,32  com los habitadors de aquella  seran deperduts, 33 [*] e les ciutats  
Lv 26,39  los paccats de lurs pares e seus  seran aflegits, 40 entrò que’s penídan de 
Lv 26,44 hauran viltengudes. 44 E emperò com  seran en la terra batalívol, totalment no  
Ex 4,16  e ell serà en la tua boqua, e tu  seràs en aqueles coses que pertànyan a  
Lv 19,16  honras la faç del rich [*]. 16 No  seràs faedor de crims ne portador de  
Ex 25,11  e feràs desobra una corona, un  sercle d’aur tot antorn, 12 e quatre  
Ex 25,25  alredador tot entorn [*] 25 [*] un  sercle que l’aur romendrà de IIII dits d’ 
Ex 30,3  d’él e los corns, e faràs a ell  sercle d’aur entorn 4 e II anelles d’aur 
Ex 30,4  4 e II anelles d’aur sots lo  sercle per cascun lats per ço que per  
Ex 37,2  e de fora. 2 E féu a aquella un  sercle d’aur entorn, 3 e fermà IIII  
Ex 25,12  d’aur tot antorn, 12 e quatre  sercles d’or, los quals posaràs sobra  
Ex 25,12  sobra IIII angles de la archa: II  sercles sían en la un lats, e II, en l’  
Ex 25,14  la un lats, e l’altra per los II  sercles de l’altra, e ab aquestes baras  
Ex 25,15  arqua; 15 e seran les bares en los  sercles o anells, e null temps no los  
Ex 25,26  corona d’aur. 26 E feràs IIII  sercles d’or, e posaràs aquells en IIII  
Ex 3,12  de Agipta? 12 E dix-li Déu: –Yo  seré ab tu, e açò serà senyal que yo’t  
Ex 4,12  No hu he fet yo? 12 Ara vé, e yo  seré en la tua boqua e ansenyar-t’he  
Ex 4,15 peraula en la boqua de aquell, e yo  seré en la tua boqua e en la sua, e  
Ex 6,7  7 e pendré vós ab mi en poble, e  seré vostra Senyor, e sebrets bé que yo  
Ex 9,29  29 E dix Moysèn: –Quant yo  seré axit de lla ciutat, estendré la mia  
Ex 14,4  per ço que vos pasaguèscan, e  seré glorificat en Farahó e’n tota la sua 
Ex 14,17  per ço que pasaguèscan a vós, e  seré glorificat en Farahó, e en tota la  
Ex 23,22  e faràs ço que he perllat, yo  seré anamich de tos anamichs, e aflegiré  
Ex 29,45  enmig dels fills d’Iraell e  seré Déu d’éls, 46 e sebran que yo són lo 
Lv 10,3  és açò que parlà nostre Senyor: Yo  seré santificat en aquells que s’acòstan 
Lv 10,3 acòstan a mi, e devant tot lo poble  seré santificat. E com ho oyí Aron, callà. 
Lv 26,12  enmig de vosaltres [*], 12 [*] e  seré vostre Déu, e vosaltres sereu pobla  
Ex 24,10  pedres de safir o quax cel com és  serè. 11 E no mès sa mà sobra aquells, car 
Ex 24,7  ha perlat nostra Senyor farem, e  serem obadients. 8 E ell pres la sanch que 
Ex 16,12  vespra manjarets carns, e al matí  serets sadolls de pans, e sabrets que yo  
Ex 19,5  veu e guardarets la mia covinensa,  serets a mi tresor de tots los pobles, car 
Ex 19,6  car mia és tota la terra, 6 e vós  serets a mi en regna sacerdotal e gent  
Ex 22,31  a mi aquell. 31 »Hòmens sants  serets a mi, e no menjarets les carns que  
Lv 14,34  Déu a Moysès e Aron dient: 34 –Com  serets entrats en terra de Canan, la qual  
Lv 16,30  peccats: devant nostre Senyor  serets mundats. 31 Lo disapta é  
Lv 23,10  d’Israell. Diràs a ells: »Com  serets entrats en la terra la quall jo us  
Lv 25,2  e diràs a ells: »Quant intrats  serets en la terra la qual yo donaré a  
Lv 19,23  remetrà-li son peccat. 23 »Quant  sereu intrats en la terra e haureu plentat 
Lv 26,9  a vosaltres e créxer vos faré,  sereu muntiplicats e fermaré lo meu pacta  
Lv 26,12  [*] e seré vostre Déu, e vosaltres  sereu pobla meu. 13 Yo són lo Senyor Déu  
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Lv 26,17  vostres contraris, e subjugats  sereu en aquells qui us han en oy, e  
Lv 26,34  los dies de la sua soledat, quant  sereu 35 en la terra dels hosts; ferà sos  
Lv 20,26  he mostrat d’éser poluades. 26  »Sereu sants a mi, car sant són yo. Són lo 
Ex 20,10  tu ne ton fill ne ta filla, ni ton  serf ne ta serventa, ni ton bou ne ton  
Ex 21,2  fills d’Israell: 2 »Si compreràs  serf hebreu, VI anys servescha a tu, e’n  
Ex 21,5 cabal ab son vestit. 5 E si dirà lo  serf: “Yo am nostre senyor e ma muller e  
Ex 21,6 la orella ab una lena, e serà a ell  serf enpertostemps. 7 »E si algú vendrà sa 
Ex 21,7  e sa serventa, no axirà axí com lo  serf ha costumat de axir; 8 mas si  
Ex 21,20 haurà sostangut. 20 »E qui ferà son  serf o sa serventa ab verge e morà sots sa 
Ex 21,26  26 »E com ell farà l’ull de son  serf o de sa serventa e destrovirà ells,  
Ex 5,15  –Per què fets açò contra vostres  serfs? 16 Palla no’ns és donade e som  
Ex 5,21  devant Farahó e devant sos  serfs, car vós havets mès coltell en sa mà 
Ex 7,20 del flum devant Farahó e devant sos  serfs. Mantinent tornàran en sanch, 21 e  
Ex 8,3  tua careta, e sobra la casa de tos  serfs e del teu poble, e en los teus forns 
Ex 8,4  4 e a tu e a ton pobla e a tos  serfs antraran les granotes.” 5 Dix Déu a  
Ex 8,29 tolgue les mosques a Farahó e a sos  serfs e a son poble demà; emperò guarda’t 
Ex 9,30  30 Mas yo conech que tu ne tos  serfs no tembreu encara nostre Senyor. 31  
Ex 9,35  35 e fou anduraÿt son cor e de sos  serfs [*], e no lexà anar lo poble d’  
Ex 10,1  yo he anduraÿt lo seu cor e de sos  serfs per ço que yo faça aquests senyals  
Ex 10,6  e ompliran les casas tuas e de tos  serfs [*].” [*] 7 Diguéran los serfs de  
Ex 10,7  tos serfs [*].” [*] 7 Diguéran los  serfs de Farahó: –Per què sofarim nós açò? 
Ex 11,8 Iraell.” 8 –E devàllan tots aquests  serfs a mi –dix Farahó– e adoren-me  
Ex 12,30  Levà’s Farahó de nits e tots sos  serfs [*], e fon nade gran clamor entre  
Ex 12,44  manuch d’ell, 44 mas tots vostres  serfs e vostres companyes seran  
Ex 14,5 trastornat lo cor de Farahó e dells  serfs d’aquel sobra lo poble, e dix: –Què 
Lv 10,16  coses restans. 16 E com Moysès  serquàs entra aquestes coses lo boch  
Ex 9,9  pols sobra la terra de Agipta, e  serrà sobra los hòmens e las bèsties de  
Ex 22,7 li serà enblat de casa, si lo ladra  serrà trobat, deu-ne smenar II tans; 8 e 
Lv 26,16  menades són per mi [*], 16 jo de  sert aquestes coses faré a vosaltres:  
Lv 13,48 en stam e sots regiment de aquell o  serta pell [*], 49 si d’alba o roga  
Ex 23,33  mi; car si servex alls lurs déus,  sertament a tu serà en scàndoll. 24,Tit  
Ex 21,22  e ella se afollerà, e si ella viu,  sertes tangut és del dan aytant com lo  
Ex 21,36 dies e no guardà aquell son senyor,  sertes ell deu smanar lo bou, e lo bou  
Ex 22,6  spiguas o guarbas de forment [*],  sertes aquell que ha mès lo foch smena lo  
Ex 26,24 per aytal matexa juntura deven éser  servades. 25 E seran ensemps VIII taules,  
Lv 26,15  de Agipta [*]. 14 »[*] 15 e si no  servarets les mies leys e los meus juýs  
Ex 12,6 dells moltons e de les ovelles. 6 E  servats-las entrò al XIIII dia dell mes  
Lv 19,37  us ha tret de terra de Agipta. 37  »Servau tots los meus manaments e tots los 
Ex 20,17  la muller de aquel, ni son  servent ne sa serventa, ne son bou ne son  
Ex 11,5 son siti, entrò al primer nat de la  serventa que és detràs la molla, e tots  
Ex 20,10 fill ne ta filla, ni ton serf ne ta  serventa, ni ton bou ne ton asse, ni ton  
Ex 20,17  de aquel, ni son servent ne sa  serventa, ne son bou ne son asa [*]. 18 E  
Ex 21,7  7 »E si algú vendrà sa filla e sa  serventa, no axirà axí com lo serf ha  
Ex 21,20  20 »E qui ferà son serf o sa  serventa ab verge e morà sots sa mà, digna 
Ex 21,26 ell farà l’ull de son serf o de sa  serventa e destrovirà ells, los lex anar  
Ex 21,32  matex santència. 32 E si [*]  serventa serà farida per ell, do a son  
Ex 14,5  fet? Per què’lls lexàrem que no  servesca a nós? 6 E mès-sa en carera, e  
Ex 21,10  a’quella. 10 E si pendrà altra,  servesca a la macipa ses núpcies e sos  
Ex 28,1  Israell, per ecer sacerdots e que  servèscan a mi, axí com Aron e Nadab e  
Ex 28,4  frare, e a sos fills, per ço que  servèscan a mi axí com a cecerdots. 5 E  
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Ex 29,44  e Aron ab sos fills per so que  servèscan a mi axí com a sacerdots. 45 E  
Ex 21,2  »Si compreràs serf hebreu, VI anys  servescha a tu, e’n lo VII any axirà  
Lv 16,32  qual haurà untada la mà per ço que  servescha axí com a cecerdot per son para, 
Ex 31,10  sacerdot e sos fills per ço que  servèschan en lur ofici en les coses  
Ex 23,33  no féçan peccar en mi; car si  servex alls lurs déus, sertament a tu serà 
Ex 1,14 de brach mesclat ab palla, e ab tot  servey en lo camp e en tota lur obra  
Ex 39,40 e ses cordes, e totes les aÿnes del  servey del tabernacle, e la tenda [*], 41  
Lv 21,18 pa al seu Déu 18 ni s’acost al seu  servey. Si orb serà o renquellós, de  
Lv 23,35  gran e molt sant. Nanguna obra de  servey no fareu en ell, 36 e per VII dies  
Lv 25,53 anys al compredor. 53 Los que abans  serví ab lo loguer ne rebretran. No  
Ex 1,14  en lo camp e en tota lur obra  servían ells ab duresa de cor. 15 Dix lo  
Lv 23,7  alisos [*]. 7 [*] nanguna obra de  servici no fareu [*] 8 [*]. 9 E parlà lo  
Lv 23,36  dia de ajustança; nanguna obra de  servici no fareu en aquell. 37 »Aquestes  
Lv 25,6 vosaltras en vianda a tu e als teus  servicials e sclaus e sclaves e al logater 
Ex 8,31  tolch les mosques a Farahó e a sos  servidors e a son poble, axí que no’n fo  
Ex 32,13  de Abram, de Ysach e de Jacob, tos  servidors, los quals jurest per tu matex  
Ex 33,10  de Moysèn 10 tots los universos  servidors, e dèyan que colona de nuu stava 
Ex 14,12  los agepcians”? Car molt és millor  servir a ells que morir en lo desert. 13 E 
Ex 35,19  a Aron, al primer, e los draps de  servir a sos fills, a servir a mi axí com  
Ex 35,19  los draps de servir a sos fills, a  servir a mi axí com a sacerdots.” 20 Axí  
Lv 25,40  o conreador fins l’any jubileu  servirà a tu, 41 e aprés n’exirà ab sos  
Ex 28,41  les mans e santificaràs a ells, e  serviran a mi en ofici de sacerdots. 42 E  
Ex 23,25  [*], ans los destroviràs [*]. 25  Servirets lo Senyor, Déu vostre, per ço  
Ex 14,12  “Pertex-ta de nós per so que  serviscam los agepcians”? Car molt és  
Ex 6,6 lo Senyor que treuré vós [*] de lla  servitut d’ell, e rembré-us ab bras [*] 
Ex 13,3  sots axits de Agipta, de casa de  servitut, car en mà fort vos n’ha trets  
Ex 13,14  de terra de Agipta, de casa de  servitut, 15 car Farahó era anduraÿt e no  
Ex 20,2  de terra de Agipta, de casa de  servitut. 3 »No sia a tu altra déu sinó  
Ex 23,27  e tots tos anamichs daré en ta  servitut. 28 [*] 29 »No gitaré ells devant 
Ex 32,9 –Yo veg que aquest poble és de dura  servitut. 10 E ara lexa ell a mi, e aïrar  
Ex 33,3  ab tu, car aquest poble és de dura  servitut, per ço que per ventura no  
Ex 33,5  -los que lo poble és de dura  servitut. Una veguada pujaré ab tu e  
Ex 34,9 ab nós, car aquest poble és de dura  servitut, e tolràs-nos les nostres  
Ex 35,19 les cordes, 19 e lurs draps de li a  servitut de lla santedat, e lo drap de la  
Lv 25,39 tu ton frare, no’l destrenyaràs de  servitut axí com als sclaus, 40 mas com a  
Ex 2,5  en lo riu, tramès-hi una de  ses mecipes. E pres la caxeta, 6 e com la  
Ex 9,33 ’s Moysès devant Farahó [*] e stès  ses mans vers lo cel a nostro Senyor, e  
Ex 19,14  ’l. E com haguéran levades  ses vestadures, 15 dix-los: –Stats  
Ex 21,10  pendrà altra, servesca a la macipa  ses núpcies e sos vastiments, e no li nech 
Ex 25,29  cubertes de aur [*]. 29 E feràs  ses scudelles e ses culleres e sos mortés  
Ex 25,29 aur [*]. 29 E feràs ses scudelles e  ses culleres e sos mortés e ses boxos [*]  
Ex 25,29  e ses culleres e sos mortés e  ses boxos [*] de fin aur pur. 30 E posaràs 
Ex 25,31 dell canalobra sos peus e sa cana e  ses branques e sos poms e ses flors d’aur 
Ex 25,31 sa cana e ses branques e sos poms e  ses flors d’aur net. 32 VI canas axiran  
Ex 25,38  sobra la part de se cara. 38 E  ses canyelles e sos encensers sían d’aur  
Ex 27,3  cubertes de aram. 3 E feràs [*]  ses loces [*] e sos mortés e ses  
Ex 27,3  [*] ses loces [*] e sos mortés e  ses escudelles, e sos taladors e ses  
Ex 27,3  e ses escudelles, e sos taladors e  ses giradores e sos ensencers, e totes ses 
Ex 27,3  giradores e sos ensencers, e totes  ses aÿnes d’eram. 4 E feràs en aquell  
Ex 28,38 Israell en tots sos dons e en totes  ses ofertes. E serà la landa tostemps en  
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Ex 29,14  e lo cuyr e la femta e totes  ses menudalles cremeràs defora de lla  
Ex 29,17  de tots sos menbres, e leveràs  ses entràmenes e sos peus, e posar-los- 
Ex 34,33  de Sinaý. 33 E com hach complides  ses peraules, posà’s cobriment sobra la  
Ex 35,11  e sa tenda, son cubertor e  ses clevilles e ses staques e ses bares, e 
Ex 35,11  son cubertor e ses clevilles e  ses staques e ses bares, e ses colones e  
Ex 35,11  e ses clevilles e ses staques e  ses bares, e ses colones e sos pilars, 12  
Ex 35,11  e ses staques e ses bares, e  ses colones e sos pilars, 12 e sa arqua e  
Ex 35,12  e sos pilars, 12 e sa arqua e  ses perxes [*] 13 [*] e totes ses aÿnas, e 
Ex 35,13  e ses perxes [*] 13 [*] e totes  ses aÿnas, e los pans de proposició, 14 e  
Ex 35,16  e la gratadora de l’aram e  ses perxes [*], e lo pitxell e lo bací, 17 
Ex 35,17  17 e les cortines de la cort, e  ses colones e sos pilars, e lo cobertor  
Ex 37,24  24 E pesava lo canalobra ab totes  ses aÿnes d’aur net un quintar. 25 E féu  
Ex 37,26  tot de aur net, e son tarrat e  ses parets entorn e sos corns. 27 E féu  
Ex 39,32  a Moysèn ab la tenda e ab totes  ses aÿnas, axí com són corbalons, e les  
Ex 39,32  com són corbalons, e les taules e  ses bares, e ses colones e sos pilars, 33  
Ex 39,32  e les taules e ses bares, e  ses colones e sos pilars, 33 e ses  
Ex 39,33  e ses colones e sos pilars, 33 e  ses cubertes de cuyrs de moltons tins en  
Ex 39,34 clausta, e l’arqua del testament e  ses perxes, [*] 35 [*] e totes ses aÿnes e 
Ex 39,35  e ses perxes, [*] 35 [*] e totes  ses aÿnes e lo pa de proposició, 36 e lo  
Ex 39,39  39 e l’altar de aram, [*] e  ses perxes e totes ses aÿnes, e lo pitxer  
Ex 39,39  de aram, [*] e ses perxes e totes  ses aÿnes, e lo pitxer e lo basí, e les  
Ex 39,39  basí, e les cortines de la cort e  ses colones e sos pilars, 40 e lo cubertor 
Ex 39,40  40 e lo cubertor de la cort e  ses staques e ses cordes, e totes les  
Ex 39,40 cubertor de la cort e ses staques e  ses cordes, e totes les aÿnes del servey  
Ex 40,29  -sa Moysès e Aron e sos fills  ses mans e sos peus 30 com intràran dejús  
Lv 13,34 mundarà aquell, e com haurà levades  ses vestadures serà nèdeu. 35-37 [*] 38  
Lv 16,4  e bragues de li per ço que cel  ses vergonyes, e sínia encara coreja de li 
Lv 16,24  carn en loch sant, e portaran-li  ses vestadures. E com serà axit, aporterà  
Lv 17,16  fet nèdeu, 16 lo qual si no leverà  ses vestadures e lo cors, portarà la sua  
Lv 15,28  inmunde entrò al vespra. 28 »E si  seserà lo flux de la sanch, nombrarà VII  
Ex 31,17  Déu lo cel e la terra, e en lo VII  sessà de la sua obra.” 18 Donà nostre  
Lv 5,11  la Xª part d’un ephí, ço és, I  sester, de cèmola, e no meta en aquella  
Lv 25,8  8 »Comteràs de cert a tu VII  setenas de anys, que són XLIXª anys, 9 e  
Ex 12,14  les vostres generacions, en fur de  setgle. 15 »E per VII dies menjarets l’  
Ex 28,43  de la cosa no múyran. Costuma de  setgle serà a Aron e a la sua sament aprés 
Ex 29,9 seran a mi sacerdots en costuma del  setgle. »E aprés que hauràs untades les  
Ex 29,28  a Aron e a sos fills en dret de  setgle alls fills d’Israell, car  
Ex 30,21 ventura no múyran. E serà en fur de  setgle a ell e a sa samença per  
Ex 25,5  [*] e pells vermelles, e fusts de  setim 6 e oli a la lumanària e a lla  
Ex 25,10  sua coltura. 10 »Arqua de fust de  setim farets, la longuesa de aquella haurà 
Ex 25,13 altra. 13 E faràs barras de fust de  setim; cobriràs aquelles d’or, 14 e  
Ex 25,28  28 E les barres sien de fust de  setim e sien cubertes de aur [*]. 29 E  
Ex 26,26  26 »E feràs barras de fust de  setim V, per tenir ferm les taules de le  
Ex 26,37  al cobertor V colones de fust de  setim, e seran cubertes d’aur, e lurs  
Ex 27,6  feràs barres a l’altar de fust de  setim II, les qualls cobriràs de launes d’ 
Ex 35,7  moltons vermells [*], e fusts de  setim, 8 e oli per iŀluminar e a cuynar e  
Ex 36,20  postes del tabernacle de fust de  setim stans; 21 e era la longuesa de la  
Ex 37,1 E féu Betzeleel la arqua de fust de  setim, e hach de lonch II colzes e mig [*] 
Lv 12,5  fembra, serà no nèdea per II  setmanes, entorn lo gitament de les  
Ex 4,21  devant Farahó. E yo andurairé lo  seu cor per ço que no lex lo meu poble. 22 
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Ex 7,3  lla terra sua. 3 E yo anduriré lo  seu cor, e muntiplicaré mos senyals e mes  
Ex 8,8 mi e mon poble, e yo lexaré anar lo  seu poble per so que sacrifich al Senyor,  
Ex 10,1  a Faraó, car yo he anduraÿt lo  seu cor e de sos serfs per ço que yo faça  
Ex 11,3 nostra Senyor darà la sua gràcia al  seu poble devant los agepcians. E fou  
Ex 12,36  36 Donà nostra Senyor gràcia al  seu poble devant los agepcians, que [*]  
Ex 18,1  Senyor a Moysèn e a Ysraell poble  seu, axí com Déu los havia trets de  
Ex 21,18  e la un farà a ll’altra proïsma  seu ab pedra o ab puny, e aquell no serà  
Ex 21,36  smanar lo bou, e lo bou mort sia  seu. 22,Tit Capítol XXI 1 E si algú  
Ex 28,38  E serà la landa tostemps en lo  seu front per ço que nostra Senyor sa  
Ex 32,27  muller o frare o amich o proïsma  seu.” 28 E féran los fills de Leví segons  
Ex 35,34  trobat en farer 34 ha donat en lo  seu cor. E Holiap, fill de Ahisamech, dell 
Lv 3,2  2 e pos la mà sobra’l cap del  seu sacrifici, e degollarà aquell en la  
Lv 4,30  lo sacerdot de lla sanch en lo  seu dit e toch-na los corns de l’altar  
Lv 6,6 al qual ha donat lo dan. 6 E per lo  seu peccat ofira un moltó nèdeu del folch, 
Lv 7,21 manera les carns, seran telants del  seu poble. 22 E perlà nostre [*] a Moysèn  
Lv 7,25  al Senyor en ensens perirà del  seu poble. 26 »E la sanch de tots los  
Lv 7,27  ànima que menjarà sanch perirà del  seu poble. 28 E parlà Déu a Moysèn dient:  
Lv 9,8 l’altar e degollà lo vadell per lo  seu peccat, 9 la sanch dell quall [*] ell  
Lv 14,27  sinistra, 27 e banyar-hi-ha lo  seu dit dret e gitar-n’ha contra Déu  
Lv 15,22  tocarà lo lit de aquella leverà lo  seu vestiment, e ell, levat ab aygua, serà 
Lv 15,30  devant Déu e per la mundícia del  seu flux. 31 »E mostreràs als fills d’  
Lv 19,21  car no fon francha. 21 E per lo  seu delicta ofira al Senyor a la porta del 
Lv 20,20  sa parentat, porteran abdossos lo  seu peccat; sense fills moran. 21 »Qui  
Lv 21,6  carn. 6 Sants seran al Senyor Déu  seu, e no poluyran lo seu nom, car los  
Lv 21,6 al Senyor Déu seu, e no poluyran lo  seu nom, car los perfums del Senyor e los  
Lv 21,6  perfums del Senyor e los pans del  seu Déu preséntan, e per tant sants seran. 
Lv 21,7 son marit, car santificat és al Déu  seu 8 e los pans del sacrifici presenta.  
Lv 21,10  lo qual ab oli sant és untat lo  seu cap e les sues mans santificades [*] e 
Lv 21,10  és vestit de santes vestadures, lo  seu cap no’s descobrirà ne les vestadures 
Lv 21,17 que haurà màcula, no presenta pa al  seu Déu 18 ni s’acost al seu servey. Si  
Lv 21,18  pa al seu Déu 18 ni s’acost al  seu servey. Si orb serà o renquellós, de  
Lv 21,21  víctima al Senyor, ni pans al  seu Déu. 22 Menjarà tan solament dels pans 
Lv 24,15  parlaràs: »Hom qui maleyrà lo  seu Déu, portarà son peccat, 16 e qui  
Lv 25,25  vendrà la sua poceció, e vendrà lo  seu propinqua per raembra aquella, fer-  
Lv 4,31  de aquell. 31 E pendràs tot lo  sèu axí com sa sol pendre dells sacrificis 
Lv 4,35 fonament de aquell. 35 E prengua lo  sèu e faça d’ell axí com sol fer del sèu  
Lv 4,35  e faça d’ell axí com sol fer del  sèu del moltó qui és sacreficat per  
Lv 6,12  posat, desobra farà perfum del  sèu dells sacrificis pesificables. 13  
Lv 7,4  4 e abdosos los ronyons, e lo  sèu demunt ells, e la tella e aquell del  
Lv 7,23 23 –Parla als fills de Israell: »Lo  sèu dels bous e de les oveles e de les  
Lv 7,24 e de les cabres no menjarets; 24 lo  sèu de lles bèsties morteÿnes per si o de  
Lv 7,25  usos; 25 e si algú menjarà lo  sèu que deu éser ofert al Senyor en ensens 
Lv 7,30  [*]. 30 [*] en la sua mà lo  sèu e en altra lo pits, devant la porta de 
Lv 7,33  33 que ofariran la sanch e lo  sèu; e los fills de Aron hauran en lur  
Lv 8,26  e una foguasa alisa posà sobra lo  sèu [*]. 27 E tot açò liurà a Aron ab la  
Lv 9,10  al fonament d’aquell. 10 E lo  sèu e los ronyons, e féu tot lo restant.  
Lv 9,19  sobra l’altar entorn. 19 E lo  sèu dell bou e la coa de l’ariet e los  
Lv 9,19 coa de l’ariet e los ronyons ab lo  sèu e la ratela dell fetge 20 posaren  
Lv 9,20 e com foren cremades en l’altar lo  sèu, 21 e los pits de aquells e les cames  
Lv 9,24  de Déu e devorà lo holocaust e lo  sèu que era sobra l’altar. E com lo poble 
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Lv 16,25  per si com per lo poble. 25 E lo  sèu que és ofert per peccat serà perfumat  
Lv 17,6  dell tabernacla [*], e perfumen lo  sèu en odor de sauvitat al Senyor. 7 E d’ 
Ex 15,26  ell ço que dret és, e obayràs los  seus manaments e observes [*], yo no  
Ex 18,14 és açò que tu fas al poble? Per què  seus tu tot sol e al poble stà devant tu  
Ex 18,23  lo ministeri de Déu, [*] los  seus manaments poràs sofarir, e tot aquest 
Ex 30,2  e haurà d’alt II colzes [*] los  seus corns, 3 e cobriràs ell d’aur net,  
Ex 30,38 ferà semblant odor [*], perirà dels  seus pobles. 31,Tit Capítol XXX 1 E dix  
Ex 40,9  oli e untaràs lo tabernacle ab los  seus vaxells per ço que sían santificats,  
Lv 11,25 port de aquelles mortes, leverà los  seus vestiments e serà no nèdeu tro al sol 
Lv 18,25  pecats vesitaré, que vomita los  seus habitadors. 26 »Guardau les mies  
Lv 21,24  24 Parlà Moysèn a Aron e als fills  seus e a tot Israell totes coses que a ell 
Lv 22,28  serà sacrificade en un dia ab los  seus fills. 29 »E si inmolareu víctima per 
Lv 25,3 anys poderàs ta vinya e coliràs los  seus fruyts, 4 e en lo VII any disapte  
Lv 25,19  19 e engendre a vosaltres los  seus fruyts, dels quals menjeu fins a  
Lv 25,30  comprador, e posayrà aquella e los  seus succeïdors per a tostemps, e rembra  
Lv 26,39  e per los paccats de lurs pares e  seus seran aflegits, 40 entrò que’s  
Lv 26,43 ells conplaurà a si en los disaptas  seus sofirent soladat per ells; e  
Lv 8,9  e veritat. 9 E posà-li la  sèvena en lo cap, e en lo frontal de  
Ex 17,12  e portàran-les dejús ell, e ell  seya, e Aron e Hur sofarían les mans, un  
Ex 13,14 ells: “En mà fort nos tragué nostre  Seyor de terra de Agipta, de casa de  
Lv 24,23  d’Israell axí com havia menat lo  Seyor a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E  
Ex 12,33 Anats-vos-en e banaÿts mi. 33 E  sforçà’s Agipta de anviar-los fora la  
Ex 1,16  a les juÿes en temps de lur perir,  si serà l’infant mascle, ociets-lo, e  
Ex 1,16  l’infant mascle, ociets-lo, e  si serà fembra, restaurats-la. 17 E les  
Ex 1,22  nexerà, sia gitat en lo flum, e  si és fembra, restaurats-la. 2,Tit  
Ex 3,13  vostres paras me tremet a vós”; e  si dien: “Com és lo nom d’equell?”, què  
Ex 4,6  nostre Senyor: –Mit ta mà en ton  si. E com la hy hach mesa, trach-la’n  
Ex 4,7 7 Dix-li Déu: –Torna la mà en ton  si. E tornà-la-hy, e trasch-la’n  
Ex 4,8 hy, e trasch-la’n sana [*]. 8 –E  si no creuran a tu e no t’oyran per lo  
Ex 4,9 la tua veu per lo senyal sagon. 9 E  si no’t creuran per los II senyals ne  
Ex 4,18  a mos frares en Agipta, e veuré  si encara són vius. Al qual dix: –Vé en  
Ex 5,5  –Donchs, vejats quant saria ells  si’ls donàvets repòs de lles obres. 6 E  
Ex 5,14  com solíets [*]! 14 E éran batuts  si no acabàvan lur obra [*]. [*] 15 E los  
Ex 8,2  poble perquè sacrefiqua a mi. 2 E  si no’l vols lexar, vet que yo’t  
Ex 8,21  Lexa anar lo meu poble [*], 21 car  si no’l lexes anar, vet que yo tramatré a 
Ex 9,2  per ço que sacrifich a mi; 2 car  si encara los tendràs, 3 vet que lla mia  
Ex 9,7 no’n parí nangú. 7 E tramès Farahó  si era mort nangú del bastiar que posaÿan  
Ex 10,4  poble perquè sacrifich a mi? 4 E  si no ho vols fer, vet que yo aduré [*] de 
Ex 12,4  casada un anyell a lurs casas. 4 E  si algú serà manor en nombra que no puga  
Ex 12,48  fills d’Israell faéran açò, 48 e  si algun pelegrí volrà passar ab [*] en  
Ex 12,48  serà axí com nadiu de lla terra; e  si algú no serà sircuncís, no manuch d’  
Ex 13,13  nat de l’assa muderàs per ovelle,  si no’l reembràs [*] per preu de [*]. 14  
Ex 13,17  per ventura no’s panadís Farahó  si’ls vaés, e que no levàs contra ells a  
Ex 13,19  E pres Moysèn la ossa de Josep ab  si, per ço com ell conjurà los fills d’  
Ex 14,6  en carera, e pres tot lo pobla ab  si, 7 e manà ab si DC caretes triades on  
Ex 14,7  tot lo pobla ab si, 7 e manà ab  si DC caretes triades on anàvan hòmens  
Ex 16,4 aquell dia, per ço que yo’ls asaig  si algú irà en ma ley o no. 5 E en lo die  
Ex 16,29  VIª dia. Romangue cascú de vós ab  si matex, e nangú no isque de son loch en  
Ex 17,4  –Què faré de aquest poble, que  si no era per un poch alepidar-me-han? 
Ex 18,23 e los altres ho poran sofarir. 23 E  si tu fas açò, tu compleys lo ministeri de 
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Ex 20,25  yo vendré a tu e banayré tu. 25 »E  si feràs a mi altar de pedra, no adifiquas 
Ex 20,25  aquell ab pedres doladises, cor  si tu leveràs tayant sobra aquell, serà  
Ex 21,3  com intrerà, ab aytal n’exirà. E  si havia muller, sa muller isqua ab ell  
Ex 21,4 sa muller isqua ab ell ensemps. 4 E  si son senyor darà a ell muller e  
Ex 21,5  exirà per cabal ab son vestit. 5 E  si dirà lo serf: “Yo am nostre senyor e ma 
Ex 21,7 serà a ell serf enpertostemps. 7 »E  si algú vendrà sa filla e sa serventa, no  
Ex 21,8  lo serf ha costumat de axir; 8 mas  si despleurà en los vulls de son senyor al 
Ex 21,8 poder de vendra-la a pobla strany  si menyspresà aquella. 9 E si son fill  
Ex 21,9  strany si menyspresà aquella. 9 E  si son fill sposarà aquella, sagons  
Ex 21,10  dells fills faça a’quella. 10 E  si pendrà altra, servesca a la macipa ses  
Ex 21,11  li nech lo preu de sa nadea. 11 E  si no farà aquestes [*] coses, lexa-la  
Ex 21,14  en lo qual no degua fugir. 14 E  si algú agoytarà acordadament [*] son  
Ex 21,19  no serà mort mes caurà en lit, 19  si’s levarà e irà defora sobra son bastó, 
Ex 21,21  sa mà, digna cerà de crim; 21 mas  si sobraviurà un dia o II, no serà tangut  
Ex 21,22  car la moneda de aquell és. 22 »E  si’s baralaran II hòmens e algú d’ells  
Ex 21,22 fembre prenys e ella se afollerà, e  si ella viu, sertes tangut és del dan  
Ex 21,23  e los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas  si morà, jutjaràs sagons que’s merex:  
Ex 21,27  los lex anar franchs [*]; 27 e  si dent trencarà [*], per semblantment los 
Ex 21,28  los lex anar franchs. 28 »E  si bou ferrà hom o fembra ab lo corn e  
Ex 21,29  del bou serà quiti de açò; 29 mas  si lo bou haurà costumat de farir hir o  
Ex 21,29  lo bou sia alepidat; e son senyor,  si ho sabia, sia mort. 30 E si remsó serà  
Ex 21,30 senyor, si ho sabia, sia mort. 30 E  si remsó serà mesa sobra ell, sia donada  
Ex 21,31  o qualqua cosa que sia presa. 31 E  si fill o filla serà scornada per lo bou,  
Ex 21,32 bou, semblant matex santència. 32 E  si [*] serventa serà farida per ell, do a  
Ex 21,33 lo bou sia alepidat ab pedras. 33 E  si algú cavarà una sisterna e obrir-la- 
Ex 21,35  bèstia que hy serà morta. 35 E  si algun bou nefrerà altra bou que sia d’ 
Ex 21,35  lo bou aquell e depertèscan entra  si [*]. 36 E si sabia son senyor que’ll  
Ex 21,36  e depertèscan entra si [*]. 36 E  si sabia son senyor que’ll bou faria hir  
Ex 22,1  sia seu. 22,Tit Capítol XXI 1 E  si algú emblarà ovella o bou e l’auciurà  
Ex 22,2  e IIII ovelles per una ovella. 2 E  si serà sobreprès lo ladra en la casa, e  
Ex 22,3  de lla sanch de aquell. 3 Mas  si sarà axit lo sol e s’esdevendrà açò  
Ex 22,3  que faça homey, ell deu morir. E  si serà pres aquell que ferà lo furt e no  
Ex 22,4  ho reta, ell deu éser venut. 4 E  si serà trobat ab ell so que haurà furtat  
Ex 22,5  restituesca-ho en doble. 5 E  si algú guastarà camp o vinya ab foch, o  
Ex 22,6  que pexa [*] restituirà allò. 6 »E  si axirà foch e trobarà spiguas o guarbas  
Ex 22,7  ha mès lo foch smena lo dan. 7 »E  si algun comenarà a son amich moneda o  
Ex 22,7 en guarda e li serà enblat de casa,  si lo ladra serrà trobat, deu-ne smenar  
Ex 22,8  deu-ne smenar II tans; 8 e  si no serà atrobat lo ladra, acostar-se  
Ex 22,14  a son companyó. 10-13 [*] 14 »E  si algú manlavarà bèstia de son proïsma e  
Ex 22,15 present, tangut és de retra; 15 mas  si serà fet en presència de son senyor, no 
Ex 22,15  no deu éser restituÿda, majorment  si serà loguada per preu a la sua obra. 16 
Ex 22,17  ella dot e pendrà per muller. 17 E  si lo para d’ela no la hy volia donar per 
Ex 23,4  mercè del poble en plet. 4 »E  si encontraràs bou de ton amich o asa  
Ex 23,5  retornar-l’has a ton amich; 5 e  si veuràs asa de ton amich ab càrech en  
Ex 23,22  e és lo meu nom en aquell. 22 Car  si ohiràs la veu d’aquell e faràs ço que  
Ex 23,33  ventura no féçan peccar en mi; car  si servex alls lurs déus, sertament a tu  
Ex 24,14  E romandran ab vós Aron e Hur, car  si entre vosaltres nexeran questions,  
Ex 29,34  d’açò, car sants són. 34 E  si romandran de les carns consagrades e  
Ex 32,30 a nostre Senyor e per vantura veuré  si poré acabar que us perdó vostres  
Ex 32,32  aur. Perdona’ls esta arada. 32 E  si no hu vols fer, rau-ma de ton libre  
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Ex 33,13  gràcia devant tu. 13 Donchs,  si yo trob ara gràcia devant tu, mostra a  
Ex 34,4  menat nostre Senyor, e portà ab  si les taulles. 5 Com devellàs nostre  
Ex 34,7  e peccat, e nengú devant tu per  si és ignocent, que rets les iniquitats  
Ex 34,9 en terra e adorà, 9 e dix: –Senyor,  si yo trob gràcia devant tu, prech-ta  
Ex 34,20  de l’assa reembràs per ovelles, e  si no darà lo preu per aquell, serà ocís.  
Ex 35,23 d’aur, tot ho ofaríran a Déu. 23 E  si nangú havie †cassats† ne porpra e color 
Ex 40,35  d’Israell en lurs mogudes; 35 e  si pengava la nuu, stàvan-ça en aquell  
Lv 1,3  vostres sacrificis. 3 »E  si holocaust serà la lur oferena [*] de  
Lv 1,10 és suau odor a nostre Senyor. 10 »E  si de lles ovelles és son sacrifici, o de  
Lv 1,14  suau odor a nostra Senyor. 14 »E  si feran sacrificació e oferta de ocells  
Lv 2,7  e scamparàs demunt oli. 7 »E  si la presentala serà de †tamor†,  
Lv 3,1  és a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E  si degolladura de pacificament serà lur  
Lv 3,6 oferta en odor suau al Senyor. 6 »E  si la lur oferta serà de ovelles e la  
Lv 3,7  complit e net serà ofert ell. 7 »E  si oferan anyell devant nostre Senyor, 8  
Lv 3,12 feran oferta a nostre Senyor. 12 »E  si serà cabra la lur oferta [*] oferan  
Lv 4,13 sòlan gitar les cenres [*]. 13 »Car  si tota la coŀlació de Israell sa ignorava 
Lv 4,27  de peccats és. 22-26 [*] 27 »E  si ànima peccarà per ichnorància del pobla 
Lv 5,1  perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E  si ànima pecarà e oirà la veu de sagrament 
Lv 5,1  so oyí o hu viu o hy fou consent,  si no ho denunciarà portarà la sua  
Lv 5,2  no neda, sia que sia morta [*] per  si matexa o per alguna altra reptilla, e  
Lv 5,3  mala és e deu éser lexada. 3 »E  si algú tocarà la inmundícia de l’homa  
Lv 5,7 orerà per ell lo sacerdot [*]. »7 E  si no porà ofarir bestiar, ofira II  
Lv 5,11  de aquell serà perdonat. 11 »E  si no basta son poder de ofarir II tortres 
Lv 5,17  e serà perdonat a ell. 17 »Ànima  si pecarà per ignorància e ferà una de les 
Lv 6,27 carns de aquell serà santifichat. E  si de la sanch de aquell en les vestadures 
Lv 6,28  d’ell serà cuyta, sia trenquat; e  si serà vaxell de coura, sia respat e puys 
Lv 7,12  que ofíran al Senyor. 12 »E  si la oferta serà per acostament de  
Lv 7,16  en aquell dia sia menjada;  si alguna cosa romandrà tro al matí, legut 
Lv 7,17 matí, legut és de mengar-la; 17 e  si alguna cosa ne serà atrobada en lo terç 
Lv 7,18  terç dia, sia cremat a foch. 18 E  si algú menjarà en lo terç dia de lles  
Lv 7,24  sèu de lles bèsties morteÿnes per  si o de aquelles que seran mortes per  
Lv 7,25  en vostros diversos usos; 25 e  si algú menjarà lo sèu que deu éser ofert  
Lv 10,19  a mi e mengí del sacrifici vuy  si plau devant los vulls de Déu. 20 E com  
Lv 11,25 no serà nèdeu entrò al vespra. 25 E  si serà necessària cosa que algú port de  
Lv 11,34  34 Tots los menjars que menjarets,  si serà gitada aygua demunt ells serà no  
Lv 11,38  nèdeu [*]. 35-37 [*] 38 E  si algú serà donada aygua sobra samença e  
Lv 12,2  que haurà consabut per sament,  si infentarà mascle serà no neda per VII  
Lv 12,5  los dies de lla sua purgació. 5 »E  si infanterà fembra, serà no nèdea per II  
Lv 12,8  les perteres, mascla e fembra. 8 E  si no sarà son poder que puga ofarir [*],  
Lv 13,3  és spècia de lepra, e majorment  si la plagua és en la carn e en la cona,  
Lv 13,4  d’aquell serà depertit. 4 »Mas  si serà luent e blanch [*], prengua’l lo  
Lv 13,5  5 e considerarà en lo VII dia, e  si veurà que lla lepra no serà cresquda ni 
Lv 13,6  6 e lo dia VII guart aquell, e  si serà scolorida la lebra e no crexerà en 
Lv 13,7 l’homa la sua vastimenta [*]. 7 »E  si [*] lo prevera l’haurà vist [*] la  
Lv 13,8  8 e comdepnar-l’ha per inmunde,  si a ell serà vist. 9-23 [*] 24-26 »[*]  
Lv 13,27  e en lo VII dia sia més guardat, e  si la conna serà sclatada, lepra és, 28 e  
Lv 13,28 conna serà sclatada, lepra és, 28 e  si starà blanqua en son loch, no asats  
Lv 13,30  lebra, vega ell lo sacerdot: 30 E  si veu que sia pregon més avall del cuyr e 
Lv 13,31  és dell cap o de lla barba. 31 E  si veurà la plaga alçada agual de la  
Lv 13,32  32 e en lo dia VII jutja’l, e  si veurà que no sia sclatada e los cabells 
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Lv 13,34  e tenrà’l per [*] VII dies; 34 e  si en lo VII dia veurà que lla plagua  
Lv 13,49  de aquell o serta pell [*], 49  si d’alba o roga màcula serà ensutzada,  
Lv 13,51  51 e en lo VII dia sia guardat:  si comensarà sclatar la lepra o si  
Lv 13,51  si comensarà sclatar la lepra o  si persevera, per ensutsat serà jutgat lo  
Lv 13,53  sia cremada en flama de foch. 53 E  si veurà que ella no serà sclatada, 54 man 
Lv 13,54  54 man que sien levades, e  si no’n pot anar, lepra és, e tengua  
Lv 13,55  ni lepra sclatada, mundada és, e  si no és axí inmunde és: la sua vestimenta 
Lv 13,56  sia cremada ab foch [*]. 56 E  si despuys que la vestadura serà levada  
Lv 13,58  aparà la lepra, sia cremada, 58 e  si no hy aparan, [*] serà munda. 59  
Lv 14,4  que serà purificat que ofira per  si II perdals vius los quals són leguts de 
Lv 14,36 que entra ell en aquella e que vege  si alguna lepra serà en aquella, per ço  
Lv 15,5  la qual él siurà, inmunda és. 5 E  si algun home tocarà lo lit de aquell, lau 
Lv 15,6  serà no nèdeu tro al vespra. 6 E  si siurà alà on ell ha sagut, ell leverà  
Lv 15,13  sagut és inmunda. 10-12 [*] 13 »E  si serà sanat aquell qui d’aquesta manera 
Lv 15,24 serà ensutzat entrò al vespra. 24 E  si l’home jaurà ab ella en lo temps de  
Lv 15,28 serà inmunde entrò al vespra. 28 »E  si seserà lo flux de la sanch, nombrarà  
Lv 16,6  6 e com aporterà lo tor, orerà per  si e per la sua casa. 7 E ferà star los II 
Lv 16,11  serà fet, ofira lo tor e prech per  si e per la sua casa, e degoll aquell. 12  
Lv 16,24  e del poble, preguarà axí per  si com per lo poble. 25 E lo sèu que és  
Lv 17,10  que pelegrín entre vosaltres,  si nanguna sanch menjarà, yo fermaré la  
Lv 17,15  15 »L’ànima qui manjarà cosa de  si morta o presa per bèstia fera, axí  
Lv 17,15  leverà la sua vastimenta e  si matex ab aygua, e serà ensutzat fins al 
Lv 17,16  orde serà fet nèdeu, 16 lo qual  si no leverà ses vestadures e lo cors,  
Lv 19,20  texida no la vestiràs. 20 »L’homa  si dormirà ab fembra ab pertisipació de  
Lv 20,2 dels stranys que habítan en Isrell,  si algú derà de sament a lla ýdolla de  
Lv 21,9 vosaltres. 9 »La filla del sacerdot  si serà trobada ab mal acta e haurà mal  
Lv 21,19 poquesa o asent gran o nas tort, 19  si haurà trenquat [*] la mà, 20 si serà  
Lv 21,20  19 si haurà trenquat [*] la mà, 20  si serà geperut, si serà laganyós, si  
Lv 21,20  [*] la mà, 20 si serà geperut,  si serà laganyós, si haurà blanqura en los 
Lv 21,20  si serà geperut, si serà laganyós,  si haurà blanqura en los vulls, si ha  
Lv 21,20  si haurà blanqura en los vulls,  si ha contínua gratella [*], si serà  
Lv 21,20 vulls, si ha contínua gratella [*],  si serà trenquat, 21 nengú que haurà  
Lv 22,20  serà dels bous [*] o de cabres; 20  si màcula haurà, no la preséntan ni serà  
Lv 22,22  no serà en ell. 22 Si serà orb,  si haurà trenquat res, si haurà [*] clapes 
Lv 22,22 Si serà orb, si haurà trenquat res,  si haurà [*] clapes o ronya [*], no  
Lv 22,29  en un dia ab los seus fills. 29 »E  si inmolareu víctima per retre gràcias al  
Lv 25,20  de nengú. 20 La qual cosa  si direu què menjareu en lo VII any, si no 
Lv 25,20  direu què menjareu en lo VII any,  si no sembrereu ne collireu vostres  
Lv 25,30  -la dins lo temps de I any. 30 E  si no la haurà ramuda en l’any, serà  
Lv 25,31  porà en lo temps del jubileu. 31 E  si en la villa serà la casa que no ha  
Lv 25,31  per dret de camps serà vanuda, car  si abans raamuda no serà, en lo jubileu  
Lv 25,49  e son cosí acostat de parantiu; e  si ell se porà raembra, fer-ho porà 50  
Lv 25,51 -li comtat a rahó de logater; 51 e  si més muntarà los anys que romànan fins  
Lv 25,52  lo comte retrà-li lo preu; 52 e  si de poch, serà comta ab ell segons lo  
Lv 25,54  a ell forçadament devant tu. 54 E  si per açò no’s porà rembra, en l’any  
Lv 26,15  terra de Agipta [*]. 14 »[*] 15 e  si no servarets les mies leys e los meus  
Lv 26,18  no persaguint a vosaltres. 18 »E  si axí no obayreu a mi, anadiré-hy les  
Lv 26,27  bestiàs [*]. 23-26 [*] 27 »E  si encara per aquestes coses no m’oyrets  
Lv 26,36  la fulla volant, e axí fugiran com  si fugían a espasa. Cauran nangú no  
Lv 26,39  vos consumerà. 39 La quall cosa  si de aquests nenguns no romendran,  
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Lv 26,43  serà lexada per ells conplaurà a  si en los disaptas seus sofirent soladat  
Lv 26,45 leys les quals donà lo Senyor entre  si e los fills d’Israell en lo munt de  
Ex 15,26  juhís, e aquí asejà ells 26 e dix:  –Si tu oyràs la veu dell Senyor, ton Déu,  
Ex 19,5  àguilles, e fiu vanir vós a mi. 5  Si ara oyrets la mia veu e guardarets la  
Ex 21,2 proposarets als fills d’Israell: 2  »Si compreràs serf hebreu, VI anys  
Ex 22,16  loguada per preu a la sua obra. 16  »Si algun forçarà verga abans que lla haya 
Ex 32,26  del portal de lla alberguada. Dix:  –Si nangú és de nostre Senyor, vengue a  
Lv 2,14  en tota oferta no ofires sal. 14  »Si en altra manera oferràs dons de les  
Lv 4,32 per aquell e serà-li perdonat. 32  »Si moltó aportaran a sacrificar per  
Lv 7,16  éls nanguna cosa entrò al matí. 16  »Si emperò alguna cosa per volentat serà  
Lv 11,39  aquí metex és ensutzada. 39  »Si algú animal és mort de aquells qui són 
Lv 19,5  Yo són lo Senyor Déu vostro. 5  »Si inmolareu víctima dels pacífichs al  
Lv 19,7  en lo terç dia ho cremereu. 7  Si nangú aprés II dies menjarà de aquella, 
Lv 20,12  meus manaments [*]. 9-11 [*] 12  »Si algú dormirà ab sa nora, cadescú  
Lv 21,18  Déu 18 ni s’acost al seu servey.  Si orb serà o renquellós, de poquesa o  
Lv 22,22  nenguna màcula no serà en ell. 22  Si serà orb, si haurà trenquat res, si  
Lv 25,25  de restituïsió serà venuda. 25  »Si esent enpobrit lo teu frare vendrà la  
Lv 25,33  són, tostemps sa pòdan rembra. 33  Si reemudes no seran en lo jubileu,  
Lv 25,35  car posació per tostemps és. 35  »Si atendrit serà ton frara e malalt de  
Lv 25,39  la terra de Canahan [*]. 39  »Si de pobresa [*] vendrà a tu ton frare,  
Lv 25,47 no’ls destrenguau per potència. 47  »Si’s reforçarà devers vosaltres la mà de 
Lv 26,3 a mon santuari. Yo són lo Senyor. 3  »Si en los meus manaments caminareu e so  
Lv 13,6 conna, munderà él, cor ronnya és, e  sí leverà l’homa la sua vastimenta [*]. 7 
Ex 1,22  dient: –Qualquequal mascle nexerà,  sia gitat en lo flum, e si és fembra,  
Ex 7,19  per ço que tórnan en sanch e que  sia crúor en tota la terra de Agipta, axí  
Ex 9,16  que mostre a tu ma fortalesa e que  sia recomptat lo meu nom en tota la terra. 
Ex 9,22  la tua mà devers lo cel per ço que  sia padruscha en tota la universa terra de 
Ex 12,9  agrestes. 9 No menjarets d’él que  sia cru ne cuyt en aygua, mas solament  
Ex 12,19  a vespra. 19 Per VII dies levat no  sia trobat en les vostres casas. Aquell  
Ex 13,9 per ço que lla lig de nostre Senyor  sia tostemps en la tua boqua, car ab fort  
Ex 16,32  Déu: “Umplits un almut d’ell, e  sia guardat a vostres generacions per ço  
Ex 18,10  a Israell [*], 10 e dix: –Beneÿt  sia nostre Senyor qui’ns ha desliurats de 
Ex 18,21  e temens Déu, en los quals  sia veritat, que hajan en oy avarísia, e  
Ex 20,3  Agipta, de casa de servitut. 3 »No  sia a tu altra déu sinó mi, 4 ne no faces  
Ex 20,20  ço que provàs a vós e per ço que  sia la sua tamor en vós e que no pequets.  
Ex 20,26  a l’altar meu, per ço que no  sia ravellada la tua vergonya.” 21,Tit  
Ex 21,28  hom o fembra ab lo corn e moran,  sia alepidat lo bou e no sien menjades les 
Ex 21,29 e ell auciurà homa o fembra, lo bou  sia alepidat; e son senyor, si ho sabia,  
Ex 21,29  e son senyor, si ho sabia,  sia mort. 30 E si remsó serà mesa sobra  
Ex 21,30  30 E si remsó serà mesa sobra ell,  sia donada per la ànima de aquell, o  
Ex 21,30 ànima de aquell, o qualqua cosa que  sia presa. 31 E si fill o filla serà  
Ex 21,32  XXX sicles d’argent, e lo bou  sia alepidat ab pedras. 33 E si algú  
Ex 21,35  si algun bou nefrerà altra bou que  sia d’altri, e aquell morrà, vènan lo bou 
Ex 21,36  deu smanar lo bou, e lo bou mort  sia seu. 22,Tit Capítol XXI 1 E si algú  
Ex 22,4  ab ell so que haurà furtat [*], o  sia bou o sia assa o sia ovella,  
Ex 22,4  que haurà furtat [*], o sia bou o  sia assa o sia ovella, restituesca-ho en 
Ex 22,4  furtat [*], o sia bou o sia assa o  sia ovella, restituesca-ho en doble. 5 E 
Ex 22,20  20 »Qui ferà sacrifici al diabla,  sia destrovit. No deu haver sacrifici sinó 
Ex 25,19  part de l’oratori, 19 e la un  sia a lha un lats, e l’altra, a l’altra, 
Ex 26,9 has de V en V, e axí que lla sisena  sia doblegada e stigua en lo treginat de  
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Ex 27,1  de lonch e V d’ampla, así que  sia quadrat, e haurà III colzes d’alt. 2  
Ex 27,13  de la cort que reguarda a orient  sia de L colzes, 14 [*] e al un lats haja  
Ex 27,20  a tu oli de arbras de olivers que  sia molt pur, fet en pique, per ço que de  
Ex 28,28  los musclos ab fill blau, axí que  sia feta e romangua la juntura entre l’  
Ex 28,35 en l’ofici del ministre per ço que  sia oÿt son so com intrerà e axirà en lo  
Ex 29,2 e crespel en què no haja levat, que  sia untat de oli [*]; emperò tot açò feràs 
Ex 29,33 »[*] 32 [*] menjaran, 33 per ço que  sia agradable lo sacrifici e que  
Ex 30,4 per aquells sien meses bares ab què  sia portat l’altar. 5 E aquellas baras  
Ex 30,16  del testament, per ço que  sia covinença devant nostre Senyor a  
Ex 35,10  e l’ephot. 10 »E qualquequal que  sia savi, vengua e faça ço que nostre  
Lv 1,10  moltons o de cabres, l’holocaust  sia de I any, e ofíran-lo sens màcula,  
Lv 1,11  e ofíran-lo sens màcula, 11 e  sia degolat al lats de l’altar que  
Lv 1,15  e torcen-li lo coll axí que  sia trenquat lo cuyr, e lexen decórer la  
Lv 3,1  de bous, aquell que sacrificarà,  sia mascle o sia fembra, ofira lo pus net  
Lv 3,1  que sacrificarà, sia mascle o  sia fembra, ofira lo pus net devant nostre 
Lv 3,6 e la degoladura serà per pasificar,  sia mascle sia fembra, aquell que oferrà  
Lv 3,6  serà per pasificar, sia mascle  sia fembra, aquell que oferrà complit e  
Lv 4,3  oferrà per son peccat un vadel que  sia net al Senyor. 4 E aportarà aquell a  
Lv 4,32  per peccat, la ovella que aportarà  sia nèdea, 33 [*] e degoll aquell en lo  
Lv 4,35  és sacreficat per pacificament, e  sia cremat sobra l’altar en ensens a  
Lv 5,2  que tocarà alguna cosa no neda,  sia que sia morta [*] per si matexa o per  
Lv 5,2 tocarà alguna cosa no neda, sia que  sia morta [*] per si matexa o per alguna  
Lv 6,28  la qual la carn d’ell serà cuyta,  sia trenquat; e si serà vaxell de coura,  
Lv 6,28  e si serà vaxell de coura,  sia respat e puys levat ab aygua. 29 »Tots 
Lv 6,30  del tabernacle del testimoni no  sia mengat, mes en foch sia cremat. 7,Tit  
Lv 6,30  no sia mengat, mes en foch  sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1 »Aquesta  
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch de aquell  sia scampada entorn de ll’altar. 3 E  
Lv 7,10 sacerdot que offer; 10 vulle’s que  sia ab oli untat o mesclat o sia sequa  
Lv 7,10 ’s que sia ab oli untat o mesclat o  sia sequa menys de res, [*] los fills d’  
Lv 7,10  de res, [*] los fills d’Israell  sia depertit per agual masura. 11 »Aquesta 
Lv 7,16  semblantment en aquell dia  sia menjada; si alguna cosa romandrà tro  
Lv 7,17  ne serà atrobada en lo terç dia,  sia cremat a foch. 18 E si algú menjarà en 
Lv 7,19 carn que tocarà en nanguna cosa que  sia inmunde no sia menjada, mas sia  
Lv 7,19  en nanguna cosa que sia inmunde no  sia menjada, mas sia cremada a foch, e so  
Lv 7,19 que sia inmunde no sia menjada, mas  sia cremada a foch, e so que serà net sia  
Lv 7,19  cremada a foch, e so que serà net  sia’n menjat d’ella. 20 E ànima  
Lv 8,32  romendrà de la carn e dels pans,  sia cremat a foch. 33 [*] de la porta del  
Lv 8,33  axirets VII dies, entrò al dia que  sia complit lo temps de la vostra  
Lv 9,2  e I ariet en holocaust, e cascun  sia munde e net, e ofir aquells devant  
Lv 11,2  tot ço que he scrit per ço que  sia vostre Déu. Aquests són los animals  
Lv 11,41  tot ço que grapone sobre la terra  sia abominable a vós [*]. 42-43 [*]  
Lv 12,3  lles mèstrues; 3 e en lo dia VIII  sia circuncís l’infant. 4 E ella starà en 
Lv 13,2  o naxença axí com de lebrosia,  sia aduyt a Aron sacerdot o a algú de sos  
Lv 13,7  la lepra [*] e serà vist lebrós,  sia tornat al prevere 8 e comdepnar-l’  
Lv 13,27  »[*] 27 e en lo VII dia  sia més guardat, e si la conna serà  
Lv 13,28  de cremament és, e per amor de açò  sia mundat, car siquatrix és de foch. 29  
Lv 13,30  ell lo sacerdot: 30 E si veu que  sia pregon més avall del cuyr e en ell  
Lv 13,32 dia VII jutja’l, e si veurà que no  sia sclatada e los cabells seran en lur  
Lv 13,49  serà ensutzada, per lepra [*] e  sia mostrat al sacerdot. 50 Lo qual lo  
Lv 13,51  per VII dies, 51 e en lo VII dia  sia guardat: si comensarà sclatar la lepra 
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Lv 13,52  serà atrobat, 52 e per amor de açò  sia cremada en flama de foch. 53 E si  
Lv 13,55 E con veurà la fas de aquell que no  sia mudada ni revesa, ni lepra sclatada,  
Lv 13,55  axí inmunde és: la sua vestimenta  sia cremada ab foch [*]. 56 E si despuys  
Lv 13,57 les primeres taques aparà la lepra,  sia cremada, 58 e si no hy aparan, [*]  
Lv 14,7  VII veguades per ço que de dret  sia purgat, e puys lex anar lo perdal viu  
Lv 14,10 deenes de sèmolla en sacrefici, que  sia mesclada ab oli, e I sister de oli. 11 
Lv 14,35 plagua de lebrosia és vist a mi que  sia en la mia casa.” 36 Lo prevera mana a  
Lv 14,36 serà en aquella, per ço que tota no  sia feyta inmunda de la cosa que en la  
Lv 14,45  és inmunde. 45 La qual mantinent  sia destrovida e les sues pedres e la  
Lv 14,45 la fusta e tota la universa pólvora  sia gitada fora la posada en loch inmunde. 
Lv 15,3  esperma serà no nèdeu. 3 E levors  sia jutgat aquest vici car tangut n’és, e 
Lv 15,19  flux de sanch al cap dell mes,  sia depertida per VII dies. 20 E tothom  
Lv 17,5  auciuran en lo camp per ço que  sia santificat Déu devant a la porta dell  
Lv 19,5  dels pacífichs al Senyor perquè  sia piadós, 6 aquell dia que sarà  
Lv 19,20  ab pertisipació de sanch, que  sia sclava, encara que sia noble emperò ab 
Lv 19,20  sanch, que sia sclava, encara que  sia noble emperò ab preu no remuda ni  
Lv 20,12  gran peccat ha comès; la sanch [*]  sia sobra éls. 13 »Qui dormirà ab mascle  
Lv 20,13  de mort muyra; la sanch de aquels  sia sobra ells. 14-16 [*] 17 »Qui pendrà 
Lv 20,27  alipidats; la sanch lur en ells  sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de cert lo  
Lv 22,4  són a mi entrò a tant que  sia guarit. Qui tocarà inmunda sobra cosa  
Lv 22,19  holocaust al Senyor, 19 presentat  sia per vosaltres. Mascle sens màcula serà 
Lv 22,21  la presentarà que acceptabla  sia; nenguna màcula no serà en ell. 22 Si  
Lv 22,29  per retre gràcias al Senyor perquè  sia piadors, 30 en aquell dia menjareu  
Lv 22,32 No ensutzeu lo nom sant meu, perquè  sia santifichat enmig dells fills d’  
Lv 23,11  la guarba devant lo Senyor perquè  sia piadors [*], e santificarà aquell. 12  
Lv 24,7  sobra ells perfum molt pur perquè  sia pa en ramenbrament de la oferació dell 
Lv 24,16  de mort muyra [*]; vulles que  sia palagrí o de la ciutat, [*] ab pedras  
Lv 24,16  o de la ciutat, [*] ab pedras  sia alapidat. 17 »Qui ferirà e metarà hom, 
Lv 24,19  son proïsma, axí com ha fet axí’n  sia fet d’ell: 20 trencadura per  
Lv 24,22 l’hom, serà punit. 22 »E agual juý  sia entre vosaltres, vulles que sia  
Lv 24,22 juý sia entre vosaltres, vulles que  sia palagrí o de son proÿsma que haurà  
Lv 21,8  e los pans del sacrifici presenta.  Sia, donchs, sant, que yo sant só [*] qui  
Ex 10,26 sacreficar fins tant en aquell loch  siam aparaguts. 27 Enduraý nostre Senyor  
Ex 12,4  los nombres de lles ànimes que  sían sufacients a manjar l’anyell. 5 [*]  
Ex 12,11  aquell: los vostros lombos  sían sints, e hajats calsaments en vostres 
Ex 19,22  e aquells que pújan al Senyor  sían santificats per ço que ells no sien  
Ex 20,4  no faces [*] nanguna semblança que  sían en los cels desús ne en la terra  
Ex 25,12 IIII angles de la archa: II sercles  sían en la un lats, e II, en l’altra. 13  
Ex 25,38  38 E ses canyelles e sos encensers  sían d’aur net. 39 Totes les aÿnes  
Ex 26,23 VI taules, 23 e II taules faràs que  sían ajustades en l’angla del tabernacla  
Ex 26,29  contènguan les taules, les quals  sían cubertes de lata d’or. 30 E  
Ex 36,34  altra. 34 E totes aquestes taules  sían deurades, e les colones, argentades,  
Ex 40,9  ab los seus vaxells per ço que  sían santificats, 10 [*] 11 e les ares e  
Ex 40,11  les coses consagrades, per ço que  sían sants dels sants. 12 »Acostaràs Aron  
Lv 6,27  en les vestadures serà scampada,  sían levades en loch sant. 28 E lo vaxell  
Lv 11,23  aquestes que havem dites, lunyades  sían de vós. 24 »E qui tocarà mortaÿna de  
Lv 11,32  32 »E qui caurà sobra ells que  sían morts serà ensutzat, axí vaxell de  
Lv 20,27  de mort muyra e ab pedras  sían alipidats; la sanch lur en ells sia.  
Lv 25,44 tu lo Déu teu. 44 »Sclaus e sclaves  sían a vosaltres de les necions que entorn 
Lv 26,44  poch no’ls avoriré perquè de tot  sían destrovits e que fos trancat lo meu  
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Ex 5,9 “Anem, sacraficem al nostro Déu!” 9  Sían obrant e opromuts, complèscan les  
Lv 8,35  les guardes del Senyor [*], e  siats remenbrants axí com a mi és manat.  
Lv 18,24  ab ell, car leig peccat és. 24 »No  siats poluats ab totes aquestes coses en  
Lv 18,30  qui foren devant vosaltres, e no  siats enpoluats en negunes de aquelles  
Lv 19,2  d’Iraell e diràs a ells: »Sans  siau, car yo sant só, Senyor Déu vostro: 3 
Lv 20,7 de son poble. 7 »Santificau-vos e  siau sants, car yo són lo Senyor Déu  
Ex 30,13  darà cascú que pasarà al nom: mig  sicle sagons la masura del temple, †sicles 
Ex 30,13  †sicles XX pesos e†, miga part del  sicle oferan a nostre Senyor. 14 E tots  
Ex 21,32 farida per ell, do a son senyor XXX  sicles d’argent, e lo bou sia alepidat ab 
Ex 30,13  sicle sagons la masura del temple,  †sicles XX pesos e†, miga part del sicle  
Ex 38,24  fóran XXVIIIIª quintars e DCCXXX  sicles a pes del santuari. 25 E fou ofert  
Lv 5,15 del folch, e qui no ho porà fer, II  sicles sagons lo pes del santuari, 16 e de 
Lv 2,13  13 »E qualqua cosa aportaràs per  sicrificar, salaràs ab sal, ne no  
Ex 8,26  obres† dels agepcians adoraren e  sicrificaren al Senyor nostro [*]. 27 Nós  
Ex 12,48 volrà fer Pàscua a Déu, primerament  sien sircuncisos tots los mascles d’  
Ex 19,11  e levaran lurs vestadures, 11 e  sien apellats en lo dia terç, e [*] a ells 
Ex 19,22 sían santificats per ço que ells no  sien ferits. 23 Dix Moysèn a Déu: –No porà 
Ex 21,28  e moran, sia alepidat lo bou e no  sien menjades les sues carns, e lo senyor  
Ex 25,28  portar la taulla. 28 E les barres  sien de fust de setim e sien cubertes de  
Ex 25,28  les barres sien de fust de setim e  sien cubertes de aur [*]. 29 E feràs ses  
Ex 25,39  net. 39 Totes les aÿnes aquestes  sien en pes de un quintar, tot lo pes del  
Ex 25,39  canalobra; e tots aquests vaxells  sien fets d’aur pur. 40 E guarde fé  
Ex 30,4  cascun lats per ço que per aquells  sien meses bares ab què sia portat l’  
Lv 2,11  que seran ofertes a nostre Senyor  sien meys de levat, axí que no hy haja res 
Lv 2,12  ofertes [*] e lurs dons, e [*]  sien conpostes sobra l’altar en odor de  
Lv 9,3 e I vadell e un anyell d’un any, e  sien sens màcula en holocaust, 4 lo bou e  
Lv 12,4  ne entra en lo santuari entrò que  sien complits los dies de lla sua  
Lv 12,8 sarà son poder que puga ofarir [*],  sien II tortres o II polls de coloms, un  
Lv 13,54  ella no serà sclatada, 54 man que  sien levades, e si no’n pot anar, lepra  
Ex 18,19 prin mon consell, e serà Déu ab tu:  sies tu al poble en aquelles coses que  
Ex 32,12  [*]?” Repòs-sa la tua ira, e  sies aconortat sobre la malesa de ton  
Lv 11,18  17 e musol e òliba e duch 18 e’l  signe, que és ocel gran com àguila, e la  
Ex 1,2 ab sa casada hi entràran: 2 Rubuèn,  Simeon, Leví, Judàs, 3 Ysaquar, Zabulum,  
Ex 6,15  parentats de Rubèn. E los fills de  Simeon foren: Jamuell e Jamín e Atoch e  
Ex 6,15  Aquests són los perentats de  Simeon. 16 Aquests són los fills de Leví  
Ex 16,1  fills d’Iraell en lo desert de  Sín, lo quall és entre Helim e Synaý, en  
Ex 17,1 dels fills de Israell del desert de  Sín per les sues alberguades, sagons la  
Ex 34,31  axí Aron com los prínceps de lles  sinagogues. E com ell los parlàs, 32  
Ex 19,2  e vanguéran tro al desert de  Sinaý, e faéran tendes e posades en aquell 
Ex 19,11  en lo terç dia sobre lo munt de  Sinaý devant tot lo poble. 12 E ordoneràs  
Ex 19,20  20 Devellà Déu sobra lo munt de  Sinaý, en la suminat del munt, e apellà  
Ex 19,23  –No porà nangú pujar al munt de  Sinaý, car tu has a ells testimoniejat e  
Ex 24,16 en la glòria de nostre Senyor sobra  Sinaý. E cobrí ell la nuu per VI dies, e  
Ex 31,18 18 Donà nostre Senyor an lo munt de  Sinaý a Moysès, com hach complides  
Ex 34,29 29 E com devallà Moysèn del munt de  Sinaý, tania II taules del testimoni, e no 
Ex 34,32  que havia oÿt de Déu en lo munt de  Sinaý. 33 E com hach complides ses  
Lv 7,38 oblacions al Senyor en lo desert de  Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà nostre 
Lv 25,1  lo Senyor a Moysèn en lo munt de  Sinaý dient: 2 –Parla als fills de Israell 
Lv 26,45  los fills d’Israell en lo munt de  Sinaý per la mà de Moysèn. Lv 27,Tit   
Ex 19,1  aquest, venguéran en lo desert de  Sinayí, 2 cor ells moguéran de Rahabidim e 
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Ex 19,18  raÿl del munt. 18 E tot lo munt de  Sinayí fumava per ço que devellava nostro  
Ex 34,4  ’s da nits, e pujà en lo munt de  Sinayí, axí com li havia menat nostre  
Lv 7,38  Senyor a Moysès en lo munt de  Sinayí com menà als fills de Israell que  
Ex 36,16  masura. 16 De les qualls ell juny  sinch a una part e VI a lla altra. 17 E  
Ex 14,22 mur a lla dresta de aquells a e lla  sinestra. 23 E los agepcians persaguían- 
Ex 14,29  a ells axí com a mur a destra e a  sinestra. 30 Deliurà nostre Senyor en  
Lv 16,4  li per ço que cel ses vergonyes, e  sínia encara coreja de li e una sàvana de  
Lv 14,26 del sister e posarà sobra la sua mà  sinistra, 27 e banyar-hi-ha lo seu dit 
Lv 14,29  de l’oli qui és en la sua mà  sinistra git sobra lo cap del purificat a  
Ex 3,19  de Agipta per ço que us ne anets  sinó per mà podarosa. 20 E yo mostraré a  
Ex 20,3  servitut. 3 »No sia a tu altra déu  sinó mi, 4 ne no faces [*] nanguna  
Ex 22,20  destrovit. No deu haver sacrifici  sinó Déu. 21-27 [*] 28 »No diràs mal de 
Lv 11,23  que solament hajen IIII peus,  sinó aquestes que havem dites, lunyades  
Lv 21,2  en les morts de la sua ciutat, 2  sinó tan solament en les conjuntes de sa  
Lv 21,14  ne sutza ne publicha no la pendrà,  sinó infanta de son poble. 15 No mescla la 
Ex 34,22  [*]. 22 »E feràs a tu la festa de  Sinquagesma en les premícies de la sagada  
Lv 22,6  e no manjarà de lles coses que  sintificades són; e com haurà lavat la sua 
Ex 12,11  aquell: los vostros lombos sían  sints, e hajats calsaments en vostres peus 
Ex 1,15  –de les qualls la una havia nom  Siphorà, e l’altra, Puà–, 16 manant a  
Ex 2,21  Moysès que staria ab ell. E pres  Siporà, filla de aquell, per muller, 22 la 
Ex 4,25 e volch a ell auciure. 25 E tantost  Siporà pres una squerda de pedra aguda e  
Ex 18,2  los havia trets de Agipta, 2 pres  Siporà, muller de Moysèn, la quall ell  
Lv 13,28  e per amor de açò sia mundat, car  siquatrix és de foch. 29 »Hom o fembra en  
Ex 12,48  de lla terra; e si algú no serà  sircuncís, no manuch d’ell. 49 »Aquesta  
Ex 12,48  fer Pàscua a Déu, primerament sien  sircuncisos tots los mascles d’aquell;  
Ex 26,9  les-has de V en V, e axí que lla  sisena sia doblegada e stigua en lo  
Lv 8,26  26 E pres de lla  sistella dell pa alís que era devant  
Ex 16,36  de la deena part de I ephí, so és,  sister. 17,Tit Capítol XVII 1 E moch-se  
Ex 29,40  haja masura de la IIII part de I  sister, e vi trempat atratal masura matexa 
Lv 6,20  sua onsió: oferan la Xª part de un  sister de sèmola an sacrifici perdurabla,  
Lv 14,10  que sia mesclada ab oli, e I  sister de oli. 11 E com lo sacerdot  
Lv 14,12  e ofarirà’l per la colpa, e lo  sister de l’oli, [*] ofarà [*] devant  
Lv 14,26  E pendrà lo prevera de l’oli del  sister e posarà sobra la sua mà sinistra,  
Ex 21,33  ab pedras. 33 E si algú cavarà una  sisterna e obrir-la-ha e no la  
Ex 21,34  bou o assa, 34 lo senyor de lla  sisterna pach lo preu de aquella bèstia  
Ex 11,5 nats [*] de Farahó, saent sobra son  siti, entrò al primer nat de la serventa  
Lv 15,9 entrò al vespra. 7-8 [*] 9 E lo  siti en què ha sagut és inmunda. 10-12 [*] 
Lv 15,4  qual ell dormirà, e en la qual él  siurà, inmunda és. 5 E si algun home  
Lv 15,6 serà no nèdeu tro al vespra. 6 E si  siurà alà on ell ha sagut, ell leverà les  
Lv 15,21  al vespra; 21 e lo loch [*] on  siurà [*] serà sutza. 22 E qui tocarà lo  
Lv 15,23  23 E tot vexell sobra lo qual ella  siurà, qualquequal lo toch levarà les sues 
Lv 15,26  26 e lo loch on dormirà e on  siurà serà ensutzat, 27 e qui toquarà ella 
Ex 26,37  caps d’aur, e les colones en què  siuran seran d’aram. 27,Tit Capítol XXVI  
Ex 36,18  sa poguésan ajunyr. 18 E féu L  sivelles de aram per congonyr la tenda, e  
Lv 1,6  lo holocaust serà scorxat e serà  slomat de sos menbres, 7 posar-l’han  
Ex 21,36  aquell son senyor, sertes ell deu  smanar lo bou, e lo bou mort sia seu.  
Ex 22,6  sertes aquell que ha mès lo foch  smena lo dan. 7 »E si algun comenarà a son 
Ex 22,7  si lo ladra serrà trobat, deu-ne  smenar II tans; 8 e si no serà atrobat lo  
Ex 22,9  e aquell qui dirà lo jutja  smenerà II tants a son companyó. 10-13 [*] 
Ex 19,16 E fon oÿda veu gran de botzines per  smeyar, e temé’s lo poble [*]. 17 E féu  
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Ex 1,11  majorals sobre aquesta obra per  so que aflegísan ells. Adonchs adificàran  
Ex 4,10 de aquests III dies yo no antandria  so que tu has perlat. E he enpatxada la  
Ex 5,1  “Lexa anar lo meu poble per  so que sacrifícan mi en lo desert.” 2 E  
Ex 5,21 a ells: –Veja nostro Senyor e jutja  so que vosaltras fets per vostra  
Ex 8,8  e yo lexaré anar lo seu poble per  so que sacrifich al Senyor, lur Déu. 9 E  
Ex 14,12  dient: “Pertex-ta de nós per  so que serviscam los agepcians”? Car molt  
Ex 15,23  beure les ayguas de Marech per  so com éran amarsoses; per so fou covinent 
Ex 15,23  per so com éran amarsoses; per  so fou covinent cosa que fos apellat  
Ex 16,23  e tot ço que deveu coura, coets. E  so que us sobrerà, stojats-ho entrò a  
Ex 16,36  era de la deena part de I ephí,  so és, sister. 17,Tit Capítol XVII 1 E  
Ex 18,8  8 comptà Moysèn a son sogra tot  so que Déu havia fet a Farahó [*] per amor 
Ex 18,14  14 Com Jetró, son sogra, viu  so qu·ell havia fet [*], dix: –Qu·és açò 
Ex 18,16  –Lo poble ve a mi [*] 16 [*] per  so que yo jutge a ells, e fas-los a  
Ex 18,26  que jutjàsan lo poble tosttemps, e  so que era molt greu retornava a ell, e  
Ex 22,4  venut. 4 E si serà trobat ab ell  so que haurà furtat [*], o sia bou o sia  
Ex 23,12  obreràs, e’n lo VII ceseràs, per  so que repòsan tos bous e tos àsans [*].  
Ex 24,7 lo pobla, los qualls diguéran: –Tot  so que ha perlat nostra Senyor farem, e  
Ex 24,12 ley e los manements que escriví per  so que’ls ansenyas als fills d’Israell.  
Ex 25,27  seran los cercles d’aur [*] per  so que púgan portar la taulla. 28 E les  
Ex 25,37  aquelles sobre lo canalobra per  so que iŀlumínan sobra la part de se cara. 
Ex 28,35 del ministre per ço que sia oÿt son  so com intrerà e axirà en lo santuari  
Ex 29,44  ab altar, e Aron ab sos fills per  so que servèscan a mi axí com a sacerdots. 
Ex 29,46  adugí ells de terra d’Egipta per  so que stigués entre ells. Yo só lo Senyor 
Ex 35,21  promísies a nostre Senyor, a fer  so que era obs al tabernacle del testimoni 
Ex 35,21 al tabernacle del testimoni e a tot  so que era master ne nasesari a lur  
Ex 36,31  féu barras de fust de satim, V per  so que contanguésan les taules de la un  
Lv 2,11 que no hy haja res [*] ni de mel en  so que sacrificarets a nostre Senyor. 12  
Lv 4,13  sa ignorava per ignorància faent  so que és contra lo menament de nostre  
Lv 5,1  sagrament e serà testimoni que ell  so oyí o hu viu o hy fou consent, si no ho 
Lv 7,9 cèmolla qui serà cuyt en forn e tot  so que serà cuyt en la caçola o en paella, 
Lv 7,19  menjada, mas sia cremada a foch, e  so que serà net sia’n menjat d’ella. 20  
Lv 8,28  sobre l’eltar de l’holocaust per  so com era consagració e oferta en odor  
Lv 18,30  los meus manaments. No vulau fer  so que féran aquells qui foren devant  
Lv 26,3  en los meus manaments caminareu e  so que us man observareu e fareu aquells,  
Lv 26,36  dels contraris; los spaordirà lo  so de la fulla volant, e axí fugiran com  
Ex 4,10  perlat. E he enpatxada la bocha, e  só tart de lengua. 11 Dix Déu a ell: –Qui  
Ex 6,2  nostre Senyor a Moysèn dient: –Yo  só lo Senyor, 3 que aparaguí a Abram e a  
Ex 29,46  per so que stigués entre ells. Yo  só lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol  
Lv 19,2  a ells: »Sans siau, car yo sant  só, Senyor Déu vostro: 3 »Cadescú la mare  
Lv 21,8  Sia, donchs, sant, que yo sant  só [*] qui santificha a vosaltres. 9 »La  
Lv 22,9 santuari com l’hauran ansutzat. Yo  só lo Senyor qui santifich a vosaltres.  
Ex 24,17  Senyor quax foch cremant en la  sobirana part del munt, devant los fills  
Ex 39,21  de blau, 21 e la capulla en la  sobirana part contra lo mig, e havia orlla 
Ex 34,2  en lo munt [*]. Staràs ab mi en  sobiranesa del munt. 3 E nangú no puig ab  
Ex 18,7  ab ella. 7 Lo qual axí de casa e  sobleguà e besà-lo, e saludàran-se ab  
Ex 1,11  que hy antràsan ells. 11 E matéran  sobra ells majorals sobre aquesta obra per 
Ex 2,3 dins, e posàran-la en la rebegina  sobra la vora del flum. 4 E stech sa  
Ex 2,5  lo flum, e les sues mecipes anàvan  sobra la riba del flum. Com la infanta viu 
Ex 3,12  de Agipta, tu sacrificaràs a Déu  sobra lo munt aquest. 13 Dix Moysèn al  
Ex 6,8  8 e aportaré a vós en la terra  sobra la quall yo levé la mia mà per ço  
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Ex 6,26  d’Israell de lla terra de Agipte  sobra les hosts, 27 e aquests són aquells  
Ex 7,5  són Senyor, que estendré la mia mà  sobra Agipta e trauré los fills d’Israell 
Ex 7,19 tua mà sobre les ayguas de Agipta e  sobra los flums de aquells, e los rius e  
Ex 8,3 casa, e en la tua cambra e ton lit,  sobra la tua careta, e sobra la casa de  
Ex 8,3  e ton lit, sobra la tua careta, e  sobra la casa de tos serfs e del teu  
Ex 8,5  –Digues a Aron: “Stin la tua mà  sobra los flums, e encara sobra los  
Ex 8,5 la tua mà sobra los flums, e encara  sobra los stanys, e aduré granotes sobra  
Ex 8,5  sobra los stanys, e aduré granotes  sobra la terra de Agipte.” 6 E stès la mà  
Ex 8,7  encantadors [*] adugéran granotes  sobra la terra de Agipta. 8 Apallà Farahó  
Ex 9,3  tendràs, 3 vet que lla mia mà serà  sobra los teus camps, e serà gran  
Ex 9,3 teus camps, e serà gran pastilència  sobra [*] los bous e les ovelles.” 4 E féu 
Ex 9,9  plens de cenra [*], 9 [*] pols  sobra la terra de Agipta, e serrà sobra  
Ex 9,9  sobra la terra de Agipta, e serrà  sobra los hòmens e las bèsties de Agipta  
Ex 9,14  tramatré totes les mies plaguas  sobra lo teu cor [*], per ço que sàpias  
Ex 9,22  tota la universa terra de Agipta,  sobra los hòmens e sobra [*] la herba dell 
Ex 9,22 terra de Agipta, sobra los hòmens e  sobra [*] la herba dell camp, e an tota la 
Ex 9,23  [*]. Ploch nostre Senyor pedra  sobra la terra de Agipta, 24 [*] e fo en  
Ex 9,33  pedruscha, axí que no caygué pluja  sobra la terra. 34 E viu Farahó que lla  
Ex 10,12  Dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà  sobra la terra de Agipta, als lagosts [*], 
Ex 10,13  13 Astès le sua verge Moysès  sobra la terra de Agipta e nostra Senyor  
Ex 10,14  -sa les lagostes 14 e pujàran  sobra la universa terra de Egipte, e foren 
Ex 11,5  primers nats [*] de Farahó, saent  sobra son siti, entrò al primer nat de la  
Ex 12,7  lla sanch d’él, e posar-n’han  sobra cascuna porta e en los sobralindars  
Ex 12,13  E vasaré la sanch a vós en senyal  sobra les cases que vós sots aquí, e vauré 
Ex 12,13  aquí, e vauré la sanch e pasaré  sobra vós, e no sarà a vós plagua [*] com  
Ex 12,23 los agepcians, e com veurà la sanch  sobra lo lindar e’n cascú dells  
Ex 12,27 pasat és dell Senyor, lo qual passà  sobra les casas dells fills d’Iraell en  
Ex 12,34  la lur pasta liguada ab draps  sobra lurs musclos. 35 E faéran los fills  
Ex 14,2  e devant aquell castell pasarets  sobra la mar. 3 Car Farahó perlarà sobra  
Ex 14,3  sobra la mar. 3 Car Farahó perlarà  sobra los fills d’Israell: “Car ells són  
Ex 14,5  de Farahó e dells serfs d’aquel  sobra lo poble, e dix: –Què volen fer, ne  
Ex 14,16  leva la tua verga e stin la tua mà  sobra la Mar Roiga, e departir-se-ha  
Ex 14,21  [*]. 21 E com Moysès stenés la mà  sobra la mar, manà Déu lo vent fort bufant 
Ex 14,26  Dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà  sobra la mar, e retornaran les ayguas [*]. 
Ex 14,31  31 e vaéran los agepcians morts  sobra la riba de la mar. E vaéran los  
Ex 15,26  e observes [*], yo no aportaré  sobra vós la malesa que mis en Agipta. Yo  
Ex 16,3  en la terra de Agipta, on saýam  sobra les olles de les carns e menjàvam pa 
Ex 16,14  quax radona, samblant a soliandra,  sobra la terra. 15 E com víran los fills  
Ex 19,18  per ço que devellava nostro Senyor  sobra ell ab foch, e pujava lo fum de  
Ex 19,20  Déu responia a ell. 20 Devellà Déu  sobra lo munt de Sinaý, en la suminat del  
Ex 20,12  mara per ço que visques longuament  sobra la terra la qual nostra Senyor ton  
Ex 20,24  altar ferets de terra, e ofarets  sobra aquell holocausts e sacrificis  
Ex 20,25 doladises, cor si tu leveràs tayant  sobra aquell, serà ensutzat. 26 »E no  
Ex 21,19  lit, 19 si’s levarà e irà defora  sobra son bastó, serà ignocent aquell qui  
Ex 21,30  sia mort. 30 E si remsó serà mesa  sobra ell, sia donada per la ànima de  
Ex 23,18 lo Senyor ton Déu. 18 »No degoleràs  sobra lo levat la sanch de mon sacrifici.  
Ex 24,6 un vaxell, e la part romanent buydà  sobra l’altar. 7 E pres lo libre dell  
Ex 24,8  que havia reservada e scampà-la  sobra lo poble e dix: –Aquesta és la sanch 
Ex 24,8  fermà nostro Senyor ab nosaltres  sobra totes aquestes peraulles. 9 E  
Ex 24,11  cel com és serè. 11 E no mès sa mà  sobra aquells, car de luyn stiguéran dells 
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Ex 24,16  en la glòria de nostre Senyor  sobra Sinaý. E cobrí ell la nuu per VI  
Ex 25,12  sercles d’or, los quals posaràs  sobra IIII angles de la archa: II sercles  
Ex 25,22 les II ales dels xerobins que seran  sobra la arqua del testament, totes les  
Ex 25,25 aur romendrà de IIII dits d’alt, e  sobra aquella feràs altra corona d’aur.  
Ex 25,37  lo canalobra per so que iŀlumínan  sobra la part de se cara. 38 E ses  
Ex 26,14  10-13 [*] 14 [*] e  sobra aquesta feràs altra cobriment de  
Ex 26,32 e hauran los caps deurats, e staran  sobra IIII colones d’ergent. 33 Serà  
Ex 27,4 en aquell obra [*] de aram, e feràs  sobra [*] l’arret [*] 5 [*] entrò la  
Ex 27,21  fora de la clausta que és penjada  sobra lo testament. Iŀlumineran ella Aron  
Ex 28,12  de aquells devant nostre Senyor, e  sobra cascuna spatla per remenbrança. 13 E 
Ex 28,14  d’obra spesa, e deràs les cadenas  sobra lurs encastaments de les pedras. 15  
Ex 28,27  anels d’aur e metràs-los abdós  sobra les spatles [*] que guàrdan contra  
Ex 28,29  d’Israell en lo hossen del juý  sobra son pits com entrerà en lo santuari, 
Ex 28,38  e serà sobraposada a la sàvana 38  sobra lo front de Aron, e portarà les  
Ex 29,6  de l’ephot†, 6 e metràs la sàvena  sobra son cap e le lande de l’or santa  
Ex 29,6  son cap e le lande de l’or santa  sobra la sàvana, 7 e gitar-li-has l’  
Ex 29,10 e Aron e sos fills posaran les mans  sobra lo cap de aquell. 11 E degoleràs  
Ex 29,12  sanch del vadell, e posar-n’has  sobra lo corn de l’altar ab lo teu dit, e 
Ex 29,16  E pendràs la sanch de aquell, [*]  sobra l’altar, 17 e puys desmenbreràs lo  
Ex 29,17 e sos peus, e posar-los-has [*]  sobra son cap, 18 e oferàs tot lo moltó ab 
Ex 29,24  24 E totes aquestes coses poseràs  sobra les mans de Aron e sos fills, e  
Ex 29,35  coses que he manadas a tu, feràs  sobra Aron e sos fills. VII dies  
Ex 29,37  peccat [*]. 37 VII dies perdoneràs  sobra l’altar, e santificaràs aquell, e  
Ex 30,9  vostres generacions. 9 No posarets  sobra aquell timiama que haja altra  
Ex 30,10  és oferta per peccat, e perdonerà  sobra aquell en les vostres generacions.  
Ex 31,7  del testimoni e la clausta que  sobra ella és, [*] 8 [*] e l’altar de la  
Ex 32,1  dell munt. Ajustàran-sa tots  sobra Aron. Diguéran: –Leve’t e fé a nós  
Ex 32,21  a tu aquest poble, que aportases  sobra ell tan gran peccat? 22 Ell respòs:  
Ex 33,4 e ploràran, e no mès nengú son preu  sobra ells. 5 E dix nostre Senyor a  
Ex 33,21 –Vet así és lo loch ab mi, e staràs  sobra la pedra, 22 [*] e tendré la mia  
Ex 34,33  ses peraules, posà’s cobriment  sobra la sua cara. 34 E com perlava ab  
Ex 36,14  de pèlls de cabres per cobrir  sobra lo treginat del tabernacle, 15 e  
Ex 37,27 aur tot entorn, ab II anells d’aur  sobra la corona per cacun lats, per ço que 
Ex 39,16  d’aur, e posàran II anels d’aur  sobra los lats de l’hosen, 17 [*] e  
Ex 40,4  tot son arasament, e posaràs  sobra aquella totes aquellas coses que’t  
Ex 40,18  [*] 18 [*] e mès les perxes  sobra la arqua, e posà la cubertura sobra  
Ex 40,18 sobra la arqua, e posà la cubertura  sobra ella 19 E aportàran l’arqua del  
Ex 40,25 lo vell de la clausta, 25 e perfumà  sobra ell perfum de bona odor, axí com  
Lv 1,4  nostre Senyor; 4 e posarà la mà  sobra lo cap de l’holocaust, e serà pus  
Lv 1,7  de sos menbres, 7 posar-l’han  sobra l’altar del foch ab scles de lenya  
Lv 1,11  de Aron gítan la sanch de aquell  sobra l’altar entorn, 12 e depertèscan  
Lv 1,12 e lo cap e sa frexura, e pòsan-ho  sobra la lenya en guisa que ho crem lo  
Lv 1,13  ab aygua e sacrificar-ho-han  sobra l’altar en holocaust, e açò és molt 
Lv 1,15  lo cuyr, e lexen decórer la sanch  sobra [*] la part de l’ara, 16 e gítan lo 
Lv 1,17  ferre pertirà aquella; e perfumerà  sobra ell l’altar ab la lenya qui és  
Lv 1,17  ell l’altar ab la lenya qui és  sobra lo foch posada. Açò és holocaust e  
Lv 2,2 ensens, e faça’n lo prevera perfum  sobra la ara per remenbrança, e és  
Lv 2,9  mamorial del sacrifici e ofira’l  sobra l’altar, en odor de suavitat a  
Lv 2,12  e lurs dons, e [*] sien conpostes  sobra l’altar en odor de suavitat. 13 »E  
Lv 3,2 devant nostre Senyor, 2 e pos la mà  sobra’l cap del seu sacrifici, e  
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Lv 3,5  de dins, 5 de tot açò faça perfum  sobra l’altar, posat demunt les lenyes, e 
Lv 3,8 devant nostre Senyor, 8 pòsan la mà  sobra’l [*] sacrifici, e puys degol-lo  
Lv 3,11  los sacerdots e posar-l’han  sobra lo foch, e feran oferta a nostre  
Lv 3,13  a nostre Senyor, 13 pos la sua mà  sobra lo cap de aquella e degol-la en lo 
Lv 3,15 e los II lombes ab lo fetge, que és  sobra aquells prop de la ylada, e tot lo  
Lv 3,16 sacerdot e cremar-ho-ha en foch  sobra l’altar e fer-n’ha perfum suau  
Lv 3,17  que pénjan los lombes oferets  sobra l’altar. 4,Tit Capítol IIIIº 1 E  
Lv 4,4 devant lo Senyor e posarà la sua mà  sobra lo cap d’aquell e degollarà aquell  
Lv 4,29  una cabra nèdea, 29 e pos la mà  sobra [*] la sua oferena, la qual és per  
Lv 4,31  pasificables, e perfumar-n’has  sobra l’altar en odor de suavitat al  
Lv 4,35  per pacificament, e sia cremat  sobra l’altar en ensens a nostre Senyor,  
Lv 6,10  vesta gonela e bragues de li  sobra sa carn, e pendrà las cendras que  
Lv 6,12  [*]. 12 »E lo foch crem tostemps  sobra la ara de l’altar, lo qual  
Lv 7,5 [*], 5 e faça’n lo sacerdot perfum  sobra l’altar, car asò és perfum a nostra 
Lv 8,11 ell, 11 e santifichà ells e salpesà  sobra l’altar VII veguades, e untà ell e  
Lv 8,14 e Aron e sos fills posàran les mans  sobra lo cap d’equell, 15 e degolà  
Lv 8,26  d’oli e una foguasa alisa posà  sobra lo sèu [*]. 27 E tot açò liurà a  
Lv 8,30  eltar havia scampada, e gità-la  sobra Aron e sobra los vestiments de  
Lv 8,30  scampada, e gità-la sobra Aron e  sobra los vestiments de aquell e sobra sos 
Lv 8,30  e sobra los vestiments de aquell e  sobra sos fills [*]. 31 E com hach  
Lv 9,17  sa palma d’ela e féu-na perfum  sobra la ara estés lo holocaust del matí.  
Lv 9,18  fills la sanch, la quall escampà  sobra l’altar entorn. 19 E lo sèu dell  
Lv 9,20  e la ratela dell fetge 20 posaren  sobra lo pits; e com foren cremades en l’ 
Lv 9,24  lo holocaust e lo sèu que era  sobra l’altar. E com lo poble viu açò,  
Lv 10,6  per ventura no muyrats, per ço que  sobra tota la coŀleció no isqua  
Lv 10,6 totes les casas d’Israell ploraran  sobra lo cremament que cremà Déu; 7 mas  
Lv 10,7  e l’oli de lla santa onzió és  sobra vós. E ells féran tot ço que manà  
Lv 11,20  20 »E totes volotaries anant  sobra IIII peus serà abominabla a vós. 21  
Lv 11,21  a vós. 21 E qualquequal anirà  sobra IIII peus [*] haurà longuesa detràs  
Lv 11,21  longuesa detràs per què saltarà  sobra terra, 22 [*] axí com és brugos  
Lv 11,32  [*] tro al vespra. 32 »E qui caurà  sobra ells que sían morts serà ensutzat,  
Lv 11,38  38 E si algú serà donada aygua  sobra samença e aprés serà toquada per la  
Lv 14,5  dells ocells en un vaxell de terra  sobra ayguas vives, 6 e l’altra ocel  
Lv 14,25  25 [*] e la sanch de aquell posarà  sobra l’estrem de lla orella dreta de  
Lv 14,25  dreta de aquell qui és mundat e  sobra lo polze dret de la mà e del peu  
Lv 14,26  de l’oli del sister e posarà  sobra la sua mà sinistra, 27 e banyar-hi 
Lv 14,29  qui és en la sua mà sinistra git  sobra lo cap del purificat a pardonar  
Lv 14,29  lo cap del purificat a pardonar  sobra él devant Déu, 30 e de lles tortres  
Lv 15,23  entrò al vespra. 23 E tot vexell  sobra lo qual ella siurà, qualquequal lo  
Lv 16,2  ço que no muyra, car yo aparaguí  sobra la cuberta e açò se féu en una nuu.  
Lv 16,4  coreja de li e una sàvana de li  sobra lo cap, car aquestes són santes  
Lv 16,8  del testimoni, 8 e posarà sorts  sobra cascú: un a Déu e altra a «trametrà» 
Lv 16,10  viu devant Déu e faça pregàrias  sobra aquex, e lex anar aquex en lo  
Lv 16,13 -hy timiama e ensens [*]. 13 E pos  sobra lo foch les coses odorants axí que  
Lv 16,13  de aquells cobra la cuberta que és  sobra lo testament [*]. 14 E prengua de la 
Lv 16,18  port la sanch [*] e gitarà aquella  sobra los corns de aquell entorn, 19 e git 
Lv 16,25  és ofert per peccat serà perfumat  sobra l’altar. 26 »E aquell que haurà  
Lv 17,6  6 e scampen los sacerdots la sanch  sobra l’altar de Déu a lla porta dell  
Lv 17,11  sanch és, e yo doné aquella a vós  sobra l’altar meu a perdonar sobre  
Lv 20,5  volrà matar, 5 posaré la mia cara  sobra l’homa aquell e sobre [*]  
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Lv 20,12  peccat ha comès; la sanch [*] sia  sobra éls. 13 »Qui dormirà ab mascle ab  
Lv 20,13  mort muyra; la sanch de aquels sia  sobra ells. 14-16 [*] 17 »Qui pendrà sa  
Lv 22,4  que sia guarit. Qui tocarà inmunda  sobra cosa morta de la qual ix sament axí  
Lv 22,22 aquell al Senyor ni cramaran aquell  sobra la ara del Senyor. 23 »Lo bou e la  
Lv 24,6  qualls de VI en VI deçà e dellà  sobra la taulla molt pura devant lo Senyor 
Lv 24,7  lo Senyor los poseràs, 7 e poseràs  sobra ells perfum molt pur perquè sia pa  
Lv 24,14  aquells qui hu han oït les mans  sobra son cap, e alapídan aquell tot lo  
Ex 12,7 n’han sobra cascuna porta e en los  sobralindars de lla casa on menjaran ell.  
Ex 28,37  aquella ab fill blau, e serà  sobraposada a la sàvana 38 sobra lo front  
Ex 17,11 vancia, e com baxava la mà, Amalech  sobrava. 12 E les mans de Moysès eren  
Ex 2,17  lo bastiar de lur para. 17 E  sobravanguéran los pastors e menesàran-  
Lv 26,10  molt pus velles de les velles [*],  sobravinent les novelles, lensar-les-  
Ex 21,21  mà, digna cerà de crim; 21 mas si  sobraviurà un dia o II, no serà tangut a  
Ex 1,11  11 E matéran sobra ells majorals  sobre aquesta obra per so que aflegísan  
Ex 2,14  –Qui t’ha fet príncep ne jutge  sobre nós? ¿Donchs, vols-ma tu auciura  
Ex 3,22 d’aur e vastadures, e posarets açò  sobre los fills e les filles vostres, e  
Ex 4,20  muller e sos fills, e posà aquells  sobre un asa, e tornà en Agipta portant la 
Ex 5,8  e al bosch la lenya, 8 e ajustats  sobre ell e no l’aminvets res del trebal  
Ex 7,1  –Vet que yo t’he ordenat senyor  sobre Farahó, e Aron ton frare serà ton  
Ex 7,19  “Prin la vergue e astín la tua mà  sobre les ayguas de Agipta e sobra los  
Ex 8,6  de Agipte.” 6 E stès la mà Aron  sobre les ayguas de Agipta, e pujàran les  
Ex 10,21  vers lo cel, e seran tanebres  sobre tota la terra de Agipta, tant fosch  
Ex 17,7 de aquell loch «Temptament e barala  sobre los fills de Israell». 8 Adonchs  
Ex 17,10  E Moysèn e Aron e Hur pujàran  sobre lo cap dell coll. 11 E com Moysèn  
Ex 18,11 conech que gran és lo Senyor nostre  sobre tots los déus [*]. 12 E ofarí Jetró, 
Ex 19,4  agepcians, ne com vos he portats  sobre ales de àguilles, e fiu vanir vós a  
Ex 19,11  terç, e [*] a ells en lo terç dia  sobre lo munt de Sinaý devant tot lo  
Ex 19,16  oyr trons e lamps, e la caliga era  sobre lo munt cobrint aquell. E fon oÿda  
Ex 22,9  sa mà en asò de son companyó 9 e  sobre cosa de culpa, axí en bou com en  
Ex 25,30  [*] de fin aur pur. 30 E posaràs  sobre ell altar lo pa de proposició devant 
Ex 25,37  VII làntias e posaràs aquelles  sobre lo canalobra per so que iŀlumínan  
Ex 26,34 e entre lo sant [*]. 34 »[*] primer  sobre l’arqua [*] 35 [*] e lo canalobre  
Ex 28,28  per ço que pugen junyr [*] 28 [*]  sobre los musclos ab fill blau, axí que  
Ex 28,33  e de porpra e de color vermella  sobre son talaban [*], 34 e megranes d’  
Ex 29,7  gitar-li-has l’oli de untamén  sobre son cap, e en aquesta manera  
Ex 29,15  e Aron e sos fills pòsan la mà  sobre lo cap de aquell, 16 e degollar-l’ 
Ex 29,18  18 e oferàs tot lo moltó ab encens  sobre l’altar. Oferta és a Déu e odor  
Ex 30,7  ab tu. 7 »E Aron perfumerà ensemps  sobre ell de odor suau, perfumerà per lo  
Ex 30,10 altra trampament. 10 E pregarà Aron  sobre lo corn d’aquell una veguada l’  
Ex 30,16  devant nostre Senyor a perdonar  sobre vostres ànimes. 17 E perlà nostre  
Ex 32,12  -sa la tua ira, e sies aconortat  sobre la malesa de ton poble. 13 Remenbre  
Ex 32,20  que fou ben manut. Escampà-lo  sobre les ayguas e donà-les a beura als  
Ex 34,1  aytals com les primeras e scriu  sobre les taules les peraules les quals  
Ex 34,7  dels pares en los fills e  sobre fills de fills en la terça e quarta  
Ex 34,10  que null temps no fóran vists  sobre la terra ne en nengunes gents, per  
Ex 34,25  en l’any. 25 »No degollaràs  sobre levat sanch de ton sacrefici, [*] de 
Ex 34,27  –Scriu a tu aquestes peraules, car  sobre les peraulles aquestes talaré  
Ex 38,7  7 e mès les perxes en los anells  sobre lo lats de lla ara per portar l’  
Ex 39,7  7 e posà aquelles en los lats  sobre los musclos de l’ephot per  
Ex 39,15  cascú per son nom. 15 E feren  sobre lo hosen cadenes d’aur net en  
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Ex 39,20  Senyor. 20 E féran una gonella  sobre l’ephot, obra texida mesclat de  
Lv 8,28  de les mans de aquels e perfumà’n  sobre l’eltar de l’holocaust per so com  
Lv 8,30  ungent de untadura e la sanch que  sobre l’eltar havia scampada, e gità-la 
Lv 9,24 loàran nostre Senyor e gitàran-sa  sobre lurs cares. 10,Tit Capítol X 1 E  
Lv 11,41 al vespre. 41 »E tot ço que grapone  sobre la terra sia abominable a vós [*].  
Lv 14,50  degollat la I perdal en un test  sobre aygües vives, 51 en la sanch de  
Lv 17,11 a vós sobra l’altar meu a perdonar  sobre vostres ànimes, car la sanch [*] en  
Lv 20,5  la mia cara sobra l’homa aquell e  sobre [*] generació, e tallaré aquell e  
Lv 21,2  de sa sanc e propinqües, ço és,  sobre para e mara o fill o filla, germà 3  
Lv 23,44  Déu vostro. 44 »E parlà Moysèn  sobre les festes del Senyor als fills d’  
Lv 24,4  tostemps en vostres generacions; 4  sobre canalobra molt net seran posades per 
Ex 5,10  monsonogueres. 10 E axíran los  sobreposats de lles obres [*] e diguéran  
Ex 5,13  la palla del restol. 13 E lurs  sobreposats de lles obres lo menasàvan  
Ex 22,2 ovelles per una ovella. 2 E si serà  sobreprès lo ladra en la casa, e pendrà  
Ex 16,23 que deveu coura, coets. E so que us  sobrerà, stojats-ho entrò a demà. 24 E  
Ex 15,27 aygües e LXX palmes, e posàran aquí  sobres les ayguas. 16,Tit Capítol XVI 1 E  
Lv 25,37  viura lo teu frare [*]. 37 [*] ni  sobresabundàncias de fruyts no resebràs,  
Ex 17,12 dejús ell, e ell seya, e Aron e Hur  sofarían les mans, un deçà e altra delà. E 
Ex 10,7  los serfs de Farahó: –Per què  sofarim nós açò? Lexem anar los hòmens per 
Ex 18,22  cosa a tu, e los altres ho poran  sofarir. 23 E si tu fas açò, tu compleys  
Ex 18,23  Déu, [*] los seus manaments poràs  sofarir, e tot aquest poble poràs menar  
Lv 15,2 als fills de Israell [*]: »Homa qui  soferà flux de esperma serà no nèdeu. 3 E  
Lv 15,25  25 »Fembra qui per molts dies  soferà flux de sanch, no en lo temps de  
Lv 15,33 aquelles que han de lur temps e que  soféran flux de sanch, e dels hòmens que  
Lv 26,43 conplaurà a si en los disaptas seus  sofirent soladat per ells; e preguaran  
Ex 18,8  tabernacle, 8 comptà Moysèn a son  sogra tot so que Déu havia fet a Farahó  
Ex 18,12  los déus [*]. 12 E ofarí Jetró,  sogra de Moysèn, holocaust e sacrifici a  
Ex 18,14  stro al vespra. 14 Com Jetró, son  sogra, viu so qu·ell havia fet [*], dix:  
Ex 3,1  e paxia les ovelles de Ytró, son  sogre, secerdot de Mian, e com ell anàs e  
Ex 4,18 18 E anà Moysès e tornà a Itró, son  sogre, e dix a ell: –Iré ara e tornaré a  
Ex 18,1 E com oý Jetron sacerdot de Median,  sogre de Moysèn, tot ço que havia fet  
Ex 18,5  del colltel de Farahó». 5 E vench  sogre de Moysèn, ab los fills e ab la  
Ex 18,27  ells. 27 E lexà’nar Moysèn son  sogre, e ell anà-sa’n en sa casa e  
Ex 6,15  Jamuell e Jamín e Atoch e Jachim e  Soher e Saüll, fill de la cananea. Aquests 
Ex 16,21  a lur obs, e com sa levava lo  sol, fonia’s. 22 E en lo dia VIª collían  
Ex 17,12  les sues mans elçades entrò lo  sol colguava. 13 Aflequí Josuè e Amalech e 
Ex 18,14  fas al poble? Per què seus tu tot  sol e al poble stà devant tu del matí al  
Ex 22,3  de aquell. 3 Mas si sarà axit lo  sol e s’esdevendrà açò que faça homey,  
Lv 4,31  31 E pendràs tot lo sèu axí com sa  sol pendre dells sacrificis pasificables,  
Lv 4,35  lo sèu e faça d’ell axí com  sol fer del sèu del moltó qui és  
Lv 11,25  vestiments e serà no nèdeu tro al  sol post. 26-28 [*] 29 »E totes aquestes  
Lv 13,46  e no nèdeu; e aquest habitarrà tot  sol fora de la abberguada. 47 »Vestadures  
Lv 22,7  sua carn ab aygua 7 e serà post lo  sol, levors, mundat, menjarà de lles coses 
Lv 26,31 que les vostres ciutats retórnan en  soladat, e faré deserts vostres santuaris  
Lv 26,35  e reposarà en los disaptas de sa  soladat, per tant com no ha reposat en los 
Lv 26,43  a si en los disaptas seus sofirent  soladat per ells; e preguaran ells per los 
Ex 8,28  al Senyor Déu vostro [*];  solament que no us ne anets pus luny, e  
Ex 12,9  que sia cru ne cuyt en aygua, mas  solament rostit al foch [*]. 10 [*]. 11 E  
Ex 17,16  «En mon axalçament», dient 16 que  solament la mà de Déu l’havia desliurat,  
Ex 18,18  tues virtuts és aquest negoci, e  solament aquest tu no porias sostanir. 19  
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Ex 24,2 d’Israell, e adoreràs de luny. 2 E  solament Moysès se acostarà al Senyor, e  
Ex 28,36  en la qual antallaràs la obra del  solament sant de nostre Senyor. 37 E  
Lv 2,12 nostre Senyor. 12 Les premícies tan  solament de aquelles ofertes [*] e lurs  
Lv 11,23 E qualquaqual de les voletaries que  solament hajen IIII peus, sinó aquestes  
Lv 21,2  morts de la sua ciutat, 2 sinó tan  solament en les conjuntes de sa sanc e  
Lv 21,22  ni pans al seu Déu. 22 Menjarà tan  solament dels pans que són en lo santuari, 
Lv 4,12  ho-ha [*], e aquí serà cremat on  sòlan gitar les cenres [*]. 13 »Car si  
Lv 4,33  [*] e degoll aquell en lo loch on  sòlan degollar los holocausts [*]. 34 [*]  
Lv 5,3  totes les sutzures que ensutzar  sòlan e li serà oblidat e puxes ho  
Ex 16,31 per ço com era samblant a manera de  solandra, blanch, e la sua sabor quax  
Ex 27,8  de l’altar per portar ell. 8 No  soldat, mas va e vach de dintra feràs ell, 
Lv 26,34 disaptes en tots los dies de la sua  soledat, quant sereu 35 en la terra dels  
Lv 1,16  la plaja de orient, en [*] loch on  solen gitar les cenres. 17 E no destrovirà 
Lv 6,3  contra aquell, en les quals coses  solen peccar los hòmens, 4 totes coses  
Lv 23,38 ofertes, 38 meys dels que presentar  soleu lo dia del disapta, e meys de  
Ex 16,5  VI colían-na II tants de asò que  solían cullir per sengles dies. 6 E  
Ex 16,14 cosa manuda quax radona, samblant a  soliandra, sobra la terra. 15 E com víran  
Ex 5,13  vostre obre cascun dia, axí com  solíets [*]! 14 E éran batuts si no  
Ex 38,7  l’altar. E aquest altar no era  sòlit, ans era comcavat, de taules, e  
Ex 9,26 de la regió tranchà le padrusca, 26  sols en la terra de Gosen, on éran los  
Ex 5,16  serfs? 16 Palla no’ns és donade e  som batuts. E diguéran a Faraó: –Palla no  
Ex 9,27  Senyor és just, e yo e mon poble  som malvats. 28 Pregats nostre Senyor que  
Ex 12,33  -los fora la terra dient: «Tots  som morts!» 34 E portà-sa’n lo poble,  
Ex 14,11  havia sapulcras en Agipta? ¿Per ço  som nós amanats en lo desert, per morir?  
Ex 16,7  contra lo Senyor. E nós, ¿qui  som, que mermurats contra nós? 8 Dix  
Ex 5,16 donada e la obra nos és manada fer.  Som batuts injustament, e fet contra lo  
Ex 14,27  e aconsaguíran-los les aygües, e  somorgolaren-los. 28 E retornàran les  
Ex 15,10 e la mar los ha cuberts, e ells són  somorgolats com a plom en les ayguas  
Ex 23,16  no aparàs davant mi buyt. 16 »E la  somplemnitat del mes, la primera de te  
Ex 12,16  sagon serà encara de gran festa e  somplentitat, e’n lo dia VII aquella  
Ex 1,9  lo qual no conexia Josep. 9 Dix a  son poble: –Veus que lo poble d’Israell  
Ex 3,1  e paxia les ovelles de Ytró,  son sogre, secerdot de Mian, e com ell  
Ex 3,1  de Mian, e com ell anàs e amenàs  son bestiar a la ora devers lo desert, ell 
Ex 4,14  e veurà tu, e alegrar-se-ha  son cor. 15 E tu perleràs ab ell, e posa  
Ex 4,18  18 E anà Moysès e tornà a Itró,  son sogre, e dix a ell: –Iré ara e tornaré 
Ex 4,24  [*]. 23 [*]” 24 E com anàs en  son camí e fos l’alberguada, corech  
Ex 4,25  pedra aguda e tallà lo prepusi de  son fill, e toquà los peus de aquell e  
Ex 5,5  fets! 5 E adonchs Farahó dix a  son consell: –Molt és lo poble de la  
Ex 7,23  sa’n en la sua casa, e no hy posà  son cor aquesta veguada. 24 E cavàran los  
Ex 8,15  dat li era rapòs; fou agreujat en  son cor e no oý aquells, axí com havia dit 
Ex 8,24  males en la casa de Farahó e de  son poble [*], e fou coronpuda la terra  
Ex 8,29  mosques a Farahó e a sos serfs e a  son poble demà; emperò guarda’t que d’  
Ex 8,31  a Farahó e a sos servidors e a  son poble, axí que no’n fo vista una. 32  
Ex 9,35  anadí a peccat, 35 e fou anduraÿt  son cor e de sos serfs [*], e no lexà anar 
Ex 10,23 dies, 23 enaxí que nangú no hy vaÿa  son frare ne’s podia moura dell loch en  
Ex 11,2  a tot lo poble que parla cascú ab  son amich, e les fembres ab lurs vaÿnes,  
Ex 11,5  nats [*] de Farahó, saent sobra  son siti, entrò al primer nat de la  
Ex 12,4  no puga haver anyell, prengua ell  son vaý que és prop de la sua casa, segons 
Ex 13,10  en aquesta manera lo fur aquest en  son temps, d’any en any. 11 »E com ta  
Ex 15,1  ha gitat en la mar lo cavall ab  son cavalcador. 2 La mia fortalesa e la  
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Ex 15,3  és axí com hom combatador, e  son nom és Totpoderós. 4 Car les caretas  
Ex 16,18 cascú ajustà sagons que havia obs a  son menjar. 19 Dix Moysèn a ells: –Nangú  
Ex 16,29  ab si matex, e nangú no isque de  son loch en lo dia VII. 30 [*] 31 E apellà 
Ex 17,13  13 Aflequí Josuè e Amalech e  son poble en boqua de coltell. 14 E dix  
Ex 18,8 en lo tabernacle, 8 comptà Moysèn a  son sogra tot so que Déu havia fet a  
Ex 18,14  matí stro al vespra. 14 Com Jetró,  son sogra, viu so qu·ell havia fet [*],  
Ex 18,23  aquest poble poràs menar cascú en  son loch en pau. 24 E com Moysèn oý açò,  
Ex 18,27  ells. 27 E lexà’nar Moysèn  son sogre, e ell anà-sa’n en sa casa e  
Ex 20,17 No desigeràs la muller de aquel, ni  son servent ne sa serventa, ne son bou ne  
Ex 20,17  ni son servent ne sa serventa, ne  son bou ne son asa [*]. 18 E tot lo poble  
Ex 20,17  ne sa serventa, ne son bou ne  son asa [*]. 18 E tot lo poble oÿa les  
Ex 21,4 muller isqua ab ell ensemps. 4 E si  son senyor darà a ell muller e infantarà  
Ex 21,4  senyor, e ell exirà per cabal ab  son vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo am  
Ex 21,6  e no vull axir franch”, 6 ofira  son senyor a ell devant lo jutge, e acost  
Ex 21,8  8 mas si despleurà en los vulls de  son senyor al qual serà liurada, jaquesca  
Ex 21,9  si menyspresà aquella. 9 E si  son fill sposarà aquella, sagons costuma  
Ex 21,14 E si algú agoytarà acordadament [*]  son proÿsma ab enguan e’ll persaguex, de  
Ex 21,15  per ço que muyra. 15 »E qui farà  son para o sa mara, de mort muyra. 16 »E  
Ex 21,19  19 si’s levarà e irà defora sobra  son bastó, serà ignocent aquell qui’l  
Ex 21,20 que haurà sostangut. 20 »E qui ferà  son serf o sa serventa ab verge e morà  
Ex 21,26  26 »E com ell farà l’ull de  son serf o de sa serventa e destrovirà  
Ex 21,29  farir hir o ara haurà III dies, e  son senyor ho sàpia e no’l tenrà ligat e  
Ex 21,29  o fembra, lo bou sia alepidat; e  son senyor, si ho sabia, sia mort. 30 E si 
Ex 21,32  serventa serà farida per ell, do a  son senyor XXX sicles d’argent, e lo bou  
Ex 21,36  entra si [*]. 36 E si sabia  son senyor que’ll bou faria hir o ara de  
Ex 21,36  ara de III dies e no guardà aquell  son senyor, sertes ell deu smanar lo bou,  
Ex 22,7  lo dan. 7 »E si algun comenarà a  son amich moneda o vaxella en guarda e li  
Ex 22,8 e jurarà que no mès sa mà en asò de  son companyó 9 e sobre cosa de culpa, axí  
Ex 22,9  dirà lo jutja smenerà II tants a  son companyó. 10-13 [*] 14 »E si algú  
Ex 22,14  14 »E si algú manlavarà bèstia de  son proïsma e serà debilitada e morà, e  
Ex 22,14 proïsma e serà debilitada e morà, e  son senyor no hi serà present, tangut és  
Ex 22,15  15 mas si serà fet en presència de  son senyor, no deu éser restituÿda,  
Ex 25,32  d’aur net. 32 VI canas axiran de  son lats, III de lla un lats e III de l’  
Ex 28,29  Israell en lo hossen del juý sobra  son pits com entrerà en lo santuari, en  
Ex 28,33 de porpra e de color vermella sobre  son talaban [*], 34 e megranes d’aur e  
Ex 28,35  del ministre per ço que sia oÿt  son so com intrerà e axirà en lo santuari  
Ex 29,6  ephot†, 6 e metràs la sàvena sobra  son cap e le lande de l’or santa sobra la 
Ex 29,7 -li-has l’oli de untamén sobre  son cap, e en aquesta manera consegreràs  
Ex 29,17 peus, e posar-los-has [*] sobra  son cap, 18 e oferàs tot lo moltó ab  
Ex 31,14  l’ànima de aquell d’enmig de  son poble. 15 VI dias farets vostres  
Ex 32,27 d’Israell: “L’home posa coltell a  son lats, e anats e tornats de la una  
Ex 33,4 aquesta, e ploràran, e no mès nengú  son preu sobra ells. 5 E dix nostre Senyor 
Ex 33,7  lo munt de Horep. 7 E Moysèn pres  son tabernacle e tes-lo defora la  
Ex 33,8  poble e stava cascú a lla porta de  son papalló, e reguardàvan [*] Moysèn  
Ex 35,11  a saber, lo tabernacle e sa tenda,  son cubertor e ses clevilles e ses staques 
Ex 35,34  Ahisamech, dell trip de Dan, serà  son companyó, 35 car abdosos han la  
Ex 37,26 26 E cobrí aquell tot de aur net, e  son tarrat e ses parets entorn e sos  
Ex 38,30  ab tots los vaxels que pertànyan a  son ús, 31 [*] ab les staques de la cort e 
Ex 39,3  cosir ab les primeres colors sots  son ragiment, 4 e II orles ensemps  
Ex 39,14  ço és, dels XII trips, cascú per  son nom. 15 E feren sobre lo hosen cadenes 
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Ex 40,4  aquí [*] taulla e areseràs tot  son arasament, e posaràs sobra aquella  
Lv 1,10 Senyor. 10 »E si de lles ovelles és  son sacrifici, o de moltons o de cabres,  
Lv 4,3  delinquir lo poble, oferrà per  son peccat un vadel que sia net al Senyor. 
Lv 4,6  dell testimoni, 6 e benyarà  son dit en aquella sanch e salpuçar-n’ha  
Lv 4,14  nostre Senyor, 14 e puxes entendrà  son peccat, oferrà un vadel per lo peccat. 
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany-hi  son dit e salbusch-na VII veguades  
Lv 4,28  que se’n leix 28 e que conegua  son peccat, ofira una cabra nèdea, 29 e  
Lv 4,35  Senyor, e prech per aquell e per  son peccat, e lurs peccats li seran  
Lv 5,11  serà perdonat. 11 »E si no basta  son poder de ofarir II tortres o II  
Lv 5,11  II tortres o II coloms, ofira per  son peccat la Xª part d’un ephí, ço és, I 
Lv 5,15  santificadas paccarà, ofira per  son paccat I moltó net del folch, e qui no 
Lv 6,2  peccarà [*] encontra Déu nagarà a  son proÿsma alguna comanda que lli serà  
Lv 7,20  que és oferta al Senyor, perirà de  son poble. 21 »E qui toquarà la sutzura de 
Lv 7,29  al Senyor, ofira ensemps  son sacrificament [*]. 30 [*] en la sua mà 
Lv 8,15  Pres Moysèn la sanch e benyà  son dit e tanyí los corns de ll’altar  
Lv 9,9 9 la sanch dell quall [*] ell benyà  son dit, e toquà’n lo corn de l’altar e  
Lv 9,16  l’holocaust e féu-lo per  son dret. 17 E sacreficà-li presentalla  
Lv 11,14 e corneya 14 e milà e voltor segons  son genus, 15-16 [*] 17 e musol e òliba e  
Lv 11,22  22 [*] axí com és brugos sagons  son genus [*]. 23 E qualquaqual de les  
Lv 12,8  mascla e fembra. 8 E si no sarà  son poder que puga ofarir [*], sien II  
Lv 13,28  lepra és, 28 e si starà blanqua en  son loch, no asats clara, de cremament és, 
Lv 13,34  dia veurà que lla plagua stigua en  son loch [*], mundarà aquell, e com haurà  
Lv 14,32  qui no pot haver totes coses en  son abundament. 33 E parlà Déu a Moysès e  
Lv 15,19  al vespra. 19 »E fembra que de  son temps haurà flux de sanch al cap dell  
Lv 16,14  de la sanch del tor e bany-hi  son dit e git-na VII veguades devan Déu  
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà e oferrà  son holocaust e del poble, preguarà axí  
Lv 16,26  lo cabrit leverà sos vastiments e  son cors en aygua, e axí intrerà en la  
Lv 16,32  servescha axí com a cecerdot per  son para, e †anaran† vestadures de li e  
Lv 17,4  e axí perirà d’enmig de mig de  son poble. 5 E per amor de açò deven  
Lv 17,9  Déu, l’home aquell serà tallat de  son poble. 10 »Home qualsavulla de lla  
Lv 17,10  de aquel e scamparé aquella de  son poble, 11 car l’ànima de la carn en  
Lv 18,17  no la descobriràs; la filla de  son fill ni la filla de sa filla no  
Lv 18,29  és, abominacions, perirà enmig de  son poble. 30 »Guardau los meus manaments. 
Lv 19,3  Déu vostro: 3 »Cadescú la mare e  son para tema. »Los meus disaptes guardau. 
Lv 19,8  l’ànima de aquell de enmig de  son poble. 9 »Com sagaràs los blats de la  
Lv 19,22  al Senyor Déu, [*] e remetrà-li  son peccat. 23 »Quant sereu intrats en la  
Lv 20,6 cara [*] e mataré aquella de mig de  son poble. 7 »Santificau-vos e siau  
Lv 20,17 17 »Qui pendrà sa germana, filla de  son para o filla de se mara, e veurà la  
Lv 20,20 20 »Qui participarà ab la muller de  son pare o ab la muller de son oncle e  
Lv 20,20  de son pare o ab la muller de  son oncle e haurà descubert la sua  
Lv 20,21  moran. 21 »Qui pendrà la muller de  son germà farà cosa no deguda, car la  
Lv 20,21  cosa no deguda, car la vergonya de  son frare ha descuberta; sense fills  
Lv 21,7  ne aquella que rebujada és de  son marit, car santificat és al Déu seu 8  
Lv 21,9  acta e haurà mal trectat lo nom de  son Déu, ab flames serà cremada. 10 »Lo  
Lv 21,14  no la pendrà, sinó infanta de  son poble. 15 No mescla la generació de  
Lv 21,15 poble. 15 No mescla la generació de  son linatge [*], car yo són lo Senyor que  
Lv 22,16  no sostènguan la malvestat de  son paccat com coses santificades  
Lv 23,4  [*] santas les qualls fer deveu en  son temps. 5 »Lo primer mes, en lo XIIIIè  
Lv 24,14  qui hu han oït les mans sobra  son cap, e alapídan aquell tot lo poble.  
Lv 24,15  qui maleyrà lo seu Déu, portarà  son peccat, 16 e qui blestomarà lo nom de  



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

697 
 

Lv 24,19  alguna ferida o nafra a’lgun de  son proïsma, axí com ha fet axí’n sia fet 
Lv 24,22  vulles que sia palagrí o de  son proÿsma que haurà peccat, car yo són  
Lv 25,17  vostres proïsmes, e tema cascú  son Déu, car yo són lo Senyor Déu vostre.  
Lv 25,31  no serà, en lo jubileu retornarà a  son senyor. 32 »Les cases dells livítichs  
Lv 25,47  vendrà’s ton frare o a’lgú de  son linatge, 48 aprés de la venda sa pot  
Lv 25,49  de sos frares lo reembrà, 49 e  son oncle de part de para o de mara, e son 
Lv 25,49  oncle de part de para o de mara, e  son cosí acostat de parantiu; e si ell se  
Lv 26,4  lo temps, 4 e la terra engendrerà  son brotament, e de fruyts los arbres  
Ex 1,1  1,Tit Capítol primer 1 Aquests  són los noms dels fills de Israell qui  
Ex 1,19  Responguéran les fembres: –[*] no  són axí com les egepcianes, car elles  
Ex 3,4 –Moysès, Moysès! E ell respòs: –Ací  són. 5 Dix a ell: –No t’ecosta ací.  
Ex 3,6  stàs terra santa és. 6 E dix: –Yo  són lo Déu de tos paras, Déu de Abram e  
Ex 3,9  los qualls per los agepcians  són aflegits. 10 Donchs, vina, e trametré  
Ex 3,11  Agipta. 11 E dix Moysès [*]: –Qui  són yo, que vaja a Farahó e que git los  
Ex 3,14  a ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo  són qui són. E dix: –Axí diràs a ells  
Ex 3,14  14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui  són. E dix: –Axí diràs a ells fills d’  
Ex 3,16  a vós, e viu totes les coses que  són sdevengudes a vós en Agipta, 17 e dix  
Ex 3,20  en totes les mies meravelles qui  són faedores enmig d’ells, e aprés açò  
Ex 4,10  que no m’hi trametas, car yo no  són bel perler, e de aquests III dies yo  
Ex 4,18 frares en Agipta, e veuré si encara  són vius. Al qual dix: –Vé en pau. 19 Dix  
Ex 4,19  aquells que quarían la tua ànima  són morts. 20 E pres Moysès sa muller e  
Ex 5,23  tramès a mi? 23 Car per ço que yo  són entrat a Farahó per ço que perlàs en  
Ex 6,5 los qualls los agepcians opréman, e  són stat remenbrat de lla mia covinença. 6 
Ex 6,6  jo dich alls fills d’Iraell: “Yo  són lo Senyor que treuré vós [*] de lla  
Ex 6,7  vostra Senyor, e sebrets bé que yo  són Senyor vostra e Déu vostra, que  
Ex 6,8  yo daré aquella a vós a posayr. Yo  són Senyor.” 9 E comtà Moysèn totes les  
Ex 6,12  ¿com ma oyrà Farahó? Guarda com yo  són ab los no circunsisos levis. 13 E  
Ex 6,14  d’Isrell de Agipta. 14 E aquests  són los prínceps de les casades per  
Ex 6,15  [*] e Sarí e Esraní. 15 Aquests  són les parentats de Rubèn. E los fills de 
Ex 6,15  Saüll, fill de la cananea. Aquests  són los perentats de Simeon. 16 Aquests  
Ex 6,16 los perentats de Simeon. 16 Aquests  són los fills de Leví per lurs cognicions: 
Ex 6,24  e Alazar e Tamar. 24 [*] Aquests  són los parantats de Cariatarim. 25  
Ex 6,25  quall parí a ell Fineàs. E aquests  són prínceps de lles companyes dels levins 
Ex 6,27  sobra les hosts, 27 e aquests  són aquells qui perlàran a Farahó, rey de  
Ex 6,29  29 E perlà Déu a Moisèn dient: –Yo  són lo Senyor. Parla a Farahó, rey de  
Ex 6,30 tu. 30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo  són en levis no circunsís. ¿Com ma oyrà  
Ex 7,5  ço que sàpian los agepcians que yo  són Senyor, que estendré la mia mà sobra  
Ex 7,17  Senyor: En açò antenas que yo  són Senyor. Vet que yo fir ab la mia verge 
Ex 7,18  en sanch, 18 e los peys que  són en lo flum moran; seran conpodrides  
Ex 8,22  per ço que tu conegues que yo  són Senyor enmig de lla terra, 23 e posaré 
Ex 10,2  E de totes aquelles coses que  són antravengudes en Agipte, los meus  
Ex 10,2  yo he fets en ells, sapiats que yo  són lo Senyor Déu vostro. 3 Entràran  
Ex 10,26 una ungla, ni de aquellas coses qui  són necesàrias a sarvir al Senyor Déu  
Ex 11,10  aquests devant Farahó, axí com  són scrits, e nostre Senyor anduraý lo cor 
Ex 12,12  a lla bèstia, e [*] faré juhí. Yo  són Senyor. 13 E vasaré la sanch a vós en  
Ex 12,16  entra vós, acceptats aquells qui  són diputats aperallar de menjar. 17 E  
Ex 13,12  a nostre Senyor e tots aquells qui  són primers nats en les tues ovelles, en  
Ex 14,3  los fills d’Israell: “Car ells  són torbats en la terra, al desert los han 
Ex 14,4 host, e sebran los agepcians que yo  són lo Senyor. E feren-ho axí. 5 E fou  
Ex 15,4  los alets prínceps de aquells  són nagats en la Mar Roge, 5 [*] e ells  
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Ex 15,8  8 e en l’esparit de la tua furor  són ajustades les ayguas, la onda corech e 
Ex 15,10  e la mar los ha cuberts, e ells  són somorgolats com a plom en les ayguas  
Ex 15,14  14 E los pobles pujàran e  són aïrats, los habitadors de Falestim  
Ex 15,26 vós la malesa que mis en Agipta. Yo  són lo Senyor salvador teu. 27 E venguéran 
Ex 16,12  sadolls de pans, e sabrets que yo  són lo Senyor Déu vostro.” 13 E fou fet  
Ex 19,6  sacerdotal e gent santa.” Aquestes  són les peraules que perleràs als fills d’ 
Ex 20,2  les peraules aqu [*] dix: 2 –Yo  són lo Déu Senyor teu qui’t traguí de  
Ex 20,5  ells ne los colràs, car yo  són lo Senyor ton Déu, fort e jelós, qui  
Ex 20,11  de tes portes, 11 car VI dies  són en los qualls Déu féu lo cel e la  
Ex 20,11  e la mar e totes les coses que hy  són, e posà en lo VIIª dia. Per amor de  
Ex 21,1  21,Tit Capítol XX 1 »Aquests  són los juýs que proposarets als fills d’ 
Ex 23,7 sant ne lo just no auciuràs, car yo  són contrari dells malvats. 8 No pendràs  
Ex 25,3  pendràs aquelles. 3 Aquestes  són les coses que pendran: diners, aur e  
Ex 25,35 sots les II astes en III lochs, que  són ensemps VI, que axían de la una asta  
Ex 26,24  e les II taules que en los angles  són posadores per aytal matexa juntura  
Ex 27,17  d’argent, e lurs pilars, que  són axí com a fonaments, seran d’aram. 18 
Ex 28,4  aministren a mi. 4 »Aquests  són los vestiments que faran: hosen e  
Ex 29,28  fills d’Israell, car promísies  són e comensaments de sacrificis  
Ex 29,33  no menjaran d’açò, car sants  són. 34 E si romandran de les carns  
Ex 29,34 ’n deven menjar, car santifiquades  són. 35 »Totes les coses que he manadas a  
Ex 29,46 seré Déu d’éls, 46 e sebran que yo  són lo Senyor Déu d’ells, que adugí ells  
Ex 31,13  per ço que sapiats que yo  són Senyor que santifich a vós. 14 [*] E  
Ex 32,4  fonadís. E ells diguéran: –Aquests  són los teus déus, d’Israell, qui’t  
Ex 32,8  de terra de Agipta, 8 e tantost sa  són pertits de la via que mostrist a ells. 
Ex 32,8  sacreficat, e han dit que aquests  són los déus [*], d’Israell, que t’han  
Ex 34,12 terra no faces amistances, car ells  són a tu en roÿna, 13 mas destroviràs lurs 
Ex 35,1  d’Israell e dix a ells: –Aquestes  són les coses que mana nostre Senyor que  
Ex 38,21  de aram [*]. 18-20 [*] 21 Aquests  són los struments del tabernacle del  
Ex 38,21  del testimoni, que nombrats  són sagons los manaments de Moysèn en les  
Ex 39,32 tenda e ab totes ses aÿnas, axí com  són corbalons, e les taules e ses bares, e 
Ex 40,4 aquella totes aquellas coses que’t  són manades. E lo canalobra sterà ab les  
Lv 1,8  conponides; 8 e los menbres que  són tallats seran demunt ordonats, enperò  
Lv 5,15  e’n aror en aquellas coses que  són del Senyor santificadas paccarà, ofira 
Lv 8,31  de consegració menjats, los quals  són posats en lo canastell, axí com manà a 
Lv 11,2  per ço que sia vostre Déu. Aquests  són los animals que menjarets de tots los  
Lv 11,8  mortoïnes no toquets, car no  són nèdeas a vós. 9 »Aquests [*] que’s  
Lv 11,9  que’s nodrèxan a vós en ayguas e  són legudes a vós: tots aquells que han  
Lv 11,12  no han ale ne scata en les ayguas  són abominables a vós. 13 »E aquestes són  
Lv 11,13  abominables a vós. 13 »E aquestes  són de les aves que no davets menjar,  
Lv 11,13  que no davets menjar, squivadores  són a vós: àguila e falcó e corneya 14 e  
Lv 11,31  luert e cocodilus; 31 tots aquests  són no nèdeus, [*] tro al vespra. 32 »E  
Lv 11,39  algú animal és mort de aquells qui  són leguts a vós menjar, qui lur mortaÿna  
Lv 11,45  que’s mòvan en terra, 45 car yo  són lo Senyor que adugí vós de terra de  
Lv 11,45  [*] en Senyor. Sans sarets, car yo  són sant. 46 »Aquesta és la ley dels  
Lv 14,4  per si II perdals vius los quals  són leguts de menjar, e fust de cedra,  
Lv 14,44 lepra serà tornada e per les parets  són scampades màcules, la lepra és  
Lv 15,32  malaltia de flux de sperma, e que  són ensutzas per jaura ab fembra, 33 e de  
Lv 16,4  de li sobra lo cap, car aquestes  són santes vestadures les qualls deven  
Lv 17,7 de totes les coses [*] ab les quals  són fornicades. Açò serà fur perdurable en 
Lv 18,2 fills d’Israell. Diràs a ells: »Yo  són Senyor Déu vostro. 3 Sagons la usança  
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Lv 18,4  guardareu, e per aquells ireu. Yo  són Senyor, Déu vostre. 5 »Guardau les  
Lv 18,5  e juýs que faent l’hom viurà. Yo  són Senyor. 6 »Nangun hom a la proÿsma de  
Lv 18,6 perquè amostra la lagesa d’ela. Yo  són lo Senyor. 7 »La lagesa de ton para ne 
Lv 18,17 sues vergonyes, car carn de aquella  són [*]. 18-21 [*] 22 »[*] car  
Lv 18,24  totes aquestes coses en les quals  són ensutzades totes les gents  
Lv 18,30  en negunes de aquelles coses. Yo  són lo Senyor Déu vostre. 19,Tit Capítol  
Lv 19,3  »Los meus disaptes guardau. Yo  són lo Senyor Déu vostra. 4 »No us vullau  
Lv 19,4  ne déu de fozina no fareu. Yo  són lo Senyor Déu vostro. 5 »Si inmolareu  
Lv 19,10  e palagrins los lexeràs colir. Yo  són lo Senyor Déu vostre. 11 »No fareu  
Lv 19,14  mas tembràs lo Déu teu. Yo  són lo Senyor. 15 »No [*] jutjaràs  
Lv 19,18  lo teu amich axí com tu matex. Yo  són lo Senyor. 19 »Les mies leys conserva. 
Lv 19,25  los fruyts d’aquells [*]. Yo  són lo Senyor Déu vostre. 26-34 [*]  
Lv 19,36  [*] mesura. 36 [*] agual [*]. Yo  són lo Senyor Déu vostre qui us ha tret de 
Lv 19,37 los juýs e feu tots aquells, car yo  són lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà 
Lv 20,7  -vos e siau sants, car yo  són lo Senyor Déu vostre. 8 »E guardau los 
Lv 20,13  cadascú ha fet coses que no  són de perllar: de mort muyra; la sanch de 
Lv 20,24  terra corent de let e de mel. Yo  són lo Senyor Déu vostro, que he seperats  
Lv 20,26  26 »Sereu sants a mi, car sant  són yo. Són lo Senyor, e us he seperats  
Lv 21,12  no esquincerà, 11 [*] 12 [*]. Yo  són lo Senyor. 13 »Lo sacerdot pringua  
Lv 21,15  de son linatge [*], car yo  són lo Senyor que santifique a ell. 16  
Lv 21,22  Menjarà tan solament dels pans que  són en lo santuari, 23 axí dementra és la  
Lv 21,23 ansutzar no deu lo santuari meu. Yo  són lo Senyor qui santifich a ells. 24  
Lv 22,2  ’s guàrdan de aquellas coses que  són santificades [*], e no ansútzan lo nom 
Lv 22,2  a mi que ells presenten. Yo  són lo Senyor. 3 »Digues a ells e an  
Lv 22,3  en aquelles coses que santificades  són e que preséntan los fills de Israell  
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Yo  són lo Senyor. 4 »Home de la sament de  
Lv 22,4  de aquelles coses que santificades  són a mi entrò a tant que sia guarit. Qui  
Lv 22,6  de lles coses que sintificades  són; e com haurà lavat la sua carn ab  
Lv 22,8  pres de bèstia no menjarà [*]. Yo  són lo Senyor. 9 »Guardaran los meus  
Lv 22,16 com coses santificades menjaran. Yo  són lo Senyor que santifich a ells. 17  
Lv 22,30  cosa en lo matí del dia vinent. Yo  són lo Senyor. 31 »Guardau mos manaments e 
Lv 22,31  mos manaments e feu aquells. Yo  són lo Senyor. 32 No ensutzeu lo nom sant  
Lv 22,32  enmig dells fills d’Israell. Yo  són lo Senyor que santifique a vosaltres,  
Lv 22,33  perquè fos a vosaltres en Déu. Yo  són lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E  
Lv 23,2 d’Israell. Diràs a ells: »Aquestes  són les festes dell Senyor les qualls  
Lv 23,4  habitacions vostres. 4 »Aquestes  són [*] les festes [*] santas les qualls  
Lv 23,22  palagrins les lexareu aquelles. Yo  són lo Senyor Déu vostre. 23-32 [*] 33 
Lv 23,37  no fareu en aquell. 37 »Aquestes  són les festes del Senyor les qualls  
Lv 23,43  traguí de la terra de Agipta. Yo  són lo Senyor Déu vostro. 44 »E parlà  
Lv 24,22  proÿsma que haurà peccat, car yo  són lo Senyor Déu vostro. 23 E perlà  
Lv 25,8  cert a tu VII setenas de anys, que  són XLIXª anys, 9 e sonareu lo corn lo VII 
Lv 25,17  e tema cascú son Déu, car yo  són lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus 
Lv 25,32  dells livítichs que en les ciutats  són, tostemps sa pòdan rembra. 33 Si  
Lv 25,33 dels levítichs en loch de pocesions  són entre los fills d’Israell, 34 e les  
Lv 25,38  de fruyts no resebràs, 38 car yo  són lo Senyor Déu vostre que us he aduyt  
Lv 25,42  de sos pares, 42 car mos sclaus  són, que jo’ls he trets de lla terra de  
Lv 25,44 les necions que entorn de vosaltres  són 45 [*] o de aquells que nats fóran en  
Lv 25,55  axirà ab sos fills. 55 »Car meus  són tots los fills d’Israell, los qualls  
Lv 26,1  la terra de Agipta. 26,Tit  1 »Yo  són lo Senyor Déu vostre. Capítol XXVI No  
Lv 26,1 terra perquè adoreu aquella, car yo  són lo Senyor Déu vostro. 2 Guardau los  
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Lv 26,2  e hajau tamença a mon santuari. Yo  són lo Senyor. 3 »Si en los meus manaments 
Lv 26,13  e vosaltres sereu pobla meu. 13 Yo  són lo Senyor Déu vostre, que us he trets  
Lv 26,15  que no feçau les coses que menades  són per mi [*], 16 jo de sert aquestes  
Lv 26,40  e de sos mals, ab los quals sa  són capgirats e lunyats de mi e han  
Lv 26,44  lo meu pacta ab ells, car yo  són lo Senyor Déu d’ells, 45 e remenbrar  
Lv 26,45 les gens perquè fos Déu d’ells. Yo  són lo Senyor Déu. »Aquests són los  
Lv 26,45  Yo són lo Senyor Déu. »Aquests  són los menaments e juýs e leys les quals  
Ex 3,8  obres, 8 e yo sé la lur dollor.  Són devellat per rahó que’lls desliura de 
Lv 20,26 »Sereu sants a mi, car sant són yo.  Són lo Senyor, e us he seperats dels  
Ex 19,13  asagetat [*]. Mas comensaran  sonar la botzina, levors pújan al munt. 14 
Lv 25,9  de anys, que són XLIXª anys, 9 e  sonareu lo corn lo VII mes e lo Xè dia del 
Ex 15,20 enmig de lla mar. 20 E pres Mariam,  sor de Aron, lo temboret en la mà, e  
Ex 4,11  de ll’home, o qui ha fabregat lo  sort o lo mut, o qui ha ratut lo veure al  
Lv 16,9 oferrà Aron aquell que serà axit en  sort a Déu per peccat, 10 e l’altra  
Lv 19,14  fins al matí. 14 No malayràs lo  sort ni poseràs, devant lo cech,  
Lv 16,8  del testimoni, 8 e posarà  sorts sobra cascú: un a Déu e altra a  
Lv 16,9 «trametrà» a Zezell; 9 e les qualls  sorts axiran a Déu, e oferrà Aron aquell  
Ex 1,6  era en Egipte. 6 Murí Josep e tots  sos frares e tota la generació de aquels,  
Ex 2,11 aprés que fon crescut Moysèn, axí a  sos frares e viu lur aflicció. E havia un  
Ex 2,11  un home agepcià que batia un de  sos frares, que era hebreu, 12 e guardà  
Ex 4,20 morts. 20 E pres Moysès sa muller e  sos fills, e posà aquells sobre un asa, e  
Ex 5,21  ordonament devant Farahó e devant  sos serfs, car vós havets mès coltell en  
Ex 7,20  del flum devant Farahó e devant  sos serfs. Mantinent tornàran en sanch, 21 
Ex 8,29 que tolgue les mosques a Farahó e a  sos serfs e a son poble demà; emperò  
Ex 8,31  e tolch les mosques a Farahó e a  sos servidors e a son poble, axí que no’n 
Ex 9,35  35 e fou anduraÿt son cor e de  sos serfs [*], e no lexà anar lo poble d’ 
Ex 10,1  car yo he anduraÿt lo seu cor e de  sos serfs per ço que yo faça aquests  
Ex 12,30  30 Levà’s Farahó de nits e tots  sos serfs [*], e fon nade gran clamor  
Ex 21,4  fills o filles, la muller e  sos infants seran del senyor, e ell exirà  
Ex 21,10  servesca a la macipa ses núpcies e  sos vastiments, e no li nech lo preu de sa 
Ex 25,29  ses scudelles e ses culleres e  sos mortés e ses boxos [*] de fin aur pur. 
Ex 25,31 net batadís, e feràs dell canalobra  sos peus e sa cana e ses branques e sos  
Ex 25,31 sos peus e sa cana e ses branques e  sos poms e ses flors d’aur net. 32 VI  
Ex 25,38  de se cara. 38 E ses canyelles e  sos encensers sían d’aur net. 39 Totes  
Ex 27,3 aram. 3 E feràs [*] ses loces [*] e  sos mortés e ses escudelles, e sos  
Ex 27,3  e sos mortés e ses escudelles, e  sos taladors e ses giradores e sos  
Ex 27,3  e sos taladors e ses giradores e  sos ensencers, e totes ses aÿnes d’eram.  
Ex 27,21  testament. Iŀlumineran ella Aron e  sos fills, axí que crem de vespres tro al  
Ex 28,1 1 »E tu acoste’t ton frare Aron ab  sos fills, de mig dels fills d’Israell,  
Ex 28,4  sants a Aron, ton frare, e a  sos fills, per ço que servèscan a mi axí  
Ex 28,7  les spatlles junyents d’emdoses  sos stremps, axí que tornen en I. 8 E la  
Ex 28,38  los fills d’Israell en tots  sos dons e en totes ses ofertes. E serà la 
Ex 28,41  vestadures a Aron, ton frare, e a  sos fills ab ell, e a tots consagreràs les 
Ex 28,43  cuxes. 43 E usaran aquells Aron e  sos fills con intraran en lo tabernacle  
Ex 29,4  II moltons. 4 Presentaràs Aron e  sos fills a la porta del tabernacla del  
Ex 29,8  ell. 8 E acostar-te-has a  sos fills de aquell, e aportar-los-has 
Ex 29,9  li, e senyràs bragués 9 a Aron e a  sos fills, e posaràs a ells capells, e  
Ex 29,10  tabernacle del testament, e Aron e  sos fills posaran les mans sobra lo cap de 
Ex 29,15  la un dels moltons, e Aron e  sos fills pòsan la mà sobre lo cap de  
Ex 29,17  puys desmenbreràs lo moltó de tots  sos menbres, e leveràs ses entràmenes e  
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Ex 29,17 menbres, e leveràs ses entràmenes e  sos peus, e posar-los-has [*] sobra  
Ex 29,24  poseràs sobra les mans de Aron e  sos fills, e santificaràs aquells alsant  
Ex 29,28  28 ab la qual és santificat Aron e  sos fills, e açò caurà en part a Aron e a  
Ex 29,28  e açò caurà en part a Aron e a  sos fills en dret de setgle alls fills d’ 
Ex 29,30  e per aquella serà costituició de  sos fills qui entreran en lo tabernacla  
Ex 29,35 he manadas a tu, feràs sobra Aron e  sos fills. VII dies consegreràs les mans  
Ex 29,44  del testament ab altar, e Aron ab  sos fills per so que servèscan a mi axí  
Ex 30,19  19 e levar-se-n’han Aron e  sos fills les mans e los peus 20 com  
Ex 31,10  en lo ministre Aron sacerdot e  sos fills per ço que servèschan en lur  
Ex 35,11  e ses bares, e ses colones e  sos pilars, 12 e sa arqua e ses perxes [*] 
Ex 35,17  de la cort, e ses colones e  sos pilars, e lo cobertor del pilar del  
Ex 35,19  al primer, e los draps de servir a  sos fills, a servir a mi axí com a  
Ex 37,23  VII lenternes e VII tanalles e  sos ansancers d’aur net. 24 E pesava lo  
Ex 37,26  e son tarrat e ses parets entorn e  sos corns. 27 E féu axí una corona de aur  
Ex 38,15  colzos de lonch, e III colones ab  sos fonaments. 16 Atrasí totes les tendes  
Ex 39,32 taules e ses bares, e ses colones e  sos pilars, 33 e ses cubertes de cuyrs de  
Ex 39,39 cortines de la cort e ses colones e  sos pilars, 40 e lo cubertor de la cort e  
Ex 39,41  en la santadat per Aron e per  sos fills. 42 Car tot ço que manà nostre  
Ex 40,12  dels sants. 12 »Acostaràs Aron e  sos fills dafora del tabernacle del  
Ex 40,29  29 E levàran-sa Moysès e Aron e  sos fills ses mans e sos peus 30 com  
Ex 40,29  e Aron e sos fills ses mans e  sos peus 30 com intràran dejús lo traginat 
Lv 1,6  serà scorxat e serà slomat de  sos menbres, 7 posar-l’han sobra l’  
Lv 2,3  del sacrefici serà de Aron e de  sos fills, e serà sant dels sants de les  
Lv 2,10 romendrà de allò, serà de Aron e de  sos fills, sants dels sants de les ofertes 
Lv 5,4  culpa. 4 »Ànima que jurarà e mourà  sos lavis a mantir o a mal o a bé, e en  
Lv 6,9  a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e a  sos fills: »Aquesta és la ley de lo  
Lv 6,20  –Aquesta és la oferta de Aron e de  sos fills la qual dèvan ofarir al Senyor  
Lv 6,25  Moysèn dient: 25 –Parla a Eron e a  sos fills: Aquesta és la ley de la oferta  
Lv 7,35  »E aquesta és la unció de Aron e a  sos fills dels sacrificis del Senyor en lo 
Lv 8,2  a Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab  sos fills e ab lurs vestadures e ab l’  
Lv 8,6  fer. 6 E mantinent ofarí Aron e  sos fills e levà ells ab aygua, 7 e vastí  
Lv 8,11  VII veguades, e untà ell e tots  sos vaxells [*]. 12-13 [*] 14 E portà un  
Lv 8,14  un vadell per peccat, e Aron e  sos fills posàran les mans sobra lo cap d’ 
Lv 8,27  liurà a Aron ab la cama dreta e a  sos fills. Los quals com ho haguésan alçat 
Lv 8,30  los vestiments de aquell e sobra  sos fills [*]. 31 E com hach santificats  
Lv 8,31  manà a mi lo Senyor dient: “Aron e  sos fills mengaran ells.” 32 E ço que  
Lv 9,1  lo VIIIè die apellà Moysèn Aron e  sos fills e los fills de sos fills e tots  
Lv 9,1  Aron e sos fills e los fills de  sos fills e tots los mayors nats d’  
Lv 9,18  poble, e ofariren e portaren a ell  sos fills la sanch, la quall escampà sobra 
Lv 13,2  aduyt a Aron sacerdot o a algú de  sos fills. 3 Lo qual com veurà la lebrocia 
Lv 16,26  haurà lexat anar lo cabrit leverà  sos vastiments e son cors en aygua, e axí  
Lv 17,2  a Moysèn dient: 2 –Parla Aron e a  sos fills e a tots los fills d’Israell e  
Lv 21,10  10 »Lo sacerdot major entra  sos frares, lo qual ab oli sant és untat  
Lv 24,9  tostemps, 9 e seran de Aron e de  sos fills perquè’ls ménjan en loch sant,  
Lv 25,41  a tu, 41 e aprés n’exirà ab  sos fils e ratornarà a lla sua generació e 
Lv 25,41  a lla sua generació e pocessió de  sos pares, 42 car mos sclaus són, que jo  
Lv 25,48  sa pot raembra; qualsavulla de  sos frares lo reembrà, 49 e son oncle de  
Lv 25,54  rembra, en l’any jubileu axirà ab  sos fills. 55 »Car meus són tots los fills 
Lv 26,35  35 en la terra dels hosts; ferà  sos disaptas e reposarà en los disaptas de 
Lv 26,37  -los 37 e decauran cascú desobre  sos frares axí com fugint a batalles.  
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Lv 26,39  en lurs malvestats en la terra de  sos anamichs, e per los paccats de lurs  
Lv 26,40 ’s penídan de lurs malvestats e de  sos mals, ab los quals sa són capgirats e  
Ex 2,23  de temps, morí lo rey de Agipta. E  sospiràran los fils de Israell per rahó  
Ex 21,19  dells metges com del dan que haurà  sostangut. 20 »E qui ferà son serf o sa  
Ex 18,18  e solament aquest tu no porias  sostanir. 19 Per la qual cosa, ojes la mia 
Lv 16,5  levades com seran portades. 5 »E  sostendrà Aron devant tota la multitud  
Ex 23,1 als cans. 23,Tit Capítol XXII 1 »No  sostendràs veu de monsonaguer, ne junyes  
Lv 22,16  al Senyor, 16 car per ventura no  sostènguan la malvestat de son paccat com  
Lv 24,20  o nafra com haurà donat, aytal la  sostenrà e de açò serà destret. 21 »Qui  
Ex 10,3  “Entrò a quant no vols éser  sotmès a mi? Per què no vols lexar anar lo 
Ex 11,8 dient: “Ix tu e tot lo poble que és  sotmès a mi. E aprés açò exirem.” 9 E axí  
Lv 22,9  los meus manaments que no  sotmètan a peccat perquè no múyran en lo  
Lv 18,23  anleguiràs ab ella. La dona no’s  sotmetrà a nangun animal ne’s mesclarà ab 
Ex 12,13  en senyal sobra les cases que vós  sots aquí, e vauré la sanch e pasaré sobra 
Ex 12,39 -na pans alisos, los quals cogéran  sots sendra, car no’s poch levar, car  
Ex 13,2  hòmens com [*] bestiars, cor meus  sots tots. 3 Dix Moysès al poble d’Irell: 
Ex 13,3  -vos aquest dia en lo qual  sots axits de Agipta, de casa de servitut, 
Ex 17,14  Jo daliré la mamòria de Amalech  sots lo sel. 15 Adifichà Moysèn altar, e  
Ex 21,20  serf o sa serventa ab verge e morà  sots sa mà, digna cerà de crim; 21 mas si  
Ex 24,10  10 e véran lo Senyor de Israell, e  sots lo peu d’aquell quax obres de pedres 
Ex 25,27 matexa taulla, per sengles peus; 27  sots la corona seran los cercles d’aur  
Ex 25,35 haurà en ells poms e flor, 35 e [*]  sots les II astes en III lochs, que són  
Ex 30,4 d’aur entorn 4 e II anelles d’aur  sots lo sercle per cascun lats per ço que  
Ex 39,3  cosir ab les primeres colors  sots son ragiment, 4 e II orles ensemps  
Ex 40,24  24 E posà l’altar de ll’aur  sots lo traginat dell testimoni, devant lo 
Lv 13,48  li que lebrós haurà, 48 en stam e  sots regiment de aquell o serta pell [*],  
Lv 13,59 o de li o de stam, e de totes coses  sots pel, com sa deguen mundar e  
Lv 22,27  serà engendrada, per VII dies serà  sots la mamella de lla mara lur, e al VIII 
Lv 25,24 què tota la regió de vostra posació  sots pacta de restituïsió serà venuda. 25  
Ex 14,25  la posada dells agepcians, 25 e  sotsobrà la roda de lles caretas dells  
Ex 2,18  para lur, dix-los: –Per què us  sou axí cuytades de venir? 19 Ellas  
Ex 5,4  de Agipta: –Per què Moysèn e Aron  sou curosos del poble e de lurs obres?  
Lv 20,22  la terra no us vomita en la qual  sou intrats e deveu habitar. 23 No vullau  
Lv 25,23  forasters e conreadors meus  sou, 24 per què tota la regió de vostra  
Lv 26,36  en les regions dels contraris; los  spaordirà lo so de la fulla volant, e axí  
Ex 6,9  ell per rahó del treball de lur  sparit e per lo obra dura. 10 E perllà Déu 
Ex 15,10  mà los auciurà.» 10 Senyor, lo teu  sparit és vengut, e la mar los ha  
Ex 28,3 de cor, los quals yo he complits de  sparit de saviesa, que fàçan vestadures a  
Ex 35,31  de Judà, 31 e ha complit ell de  sparit de Déu e de saviesa e d’entaniment 
Lv 20,27  27 »Hom o dona en los quals ha  sparit de divinació, de mort muyra e ab  
Ex 28,12  nostre Senyor, e sobra cascuna  spatla per remenbrança. 13 E feràs  
Ex 28,27  aur e metràs-los abdós sobra les  spatles [*] que guàrdan contra la fas de  
Ex 39,18  d’aur, 18 [*] e develàvan per les  spatles devall, e junýan-sa ab lo ephot, 
Ex 28,7 tortís, obre brodade, 7 ab dues les  spatlles junyents d’emdoses sos stremps,  
Ex 28,12  en aur [*]. 12 E pose-les en les  spatlles de l’ephot, pedras de  
Ex 30,3  net, axí com de dins com per les  spatlles entorn d’él e los corns, e faràs 
Lv 19,7  II dies menjarà de aquella, serà  spaventabla e tengut de inpiatat; 8 [*]  
Lv 26,32  32 e destroviré le vostra terra.  Spaventar-se-han los anamichs vostres  
Ex 24,17  d’enmig de la nuu. 17 Era la  spècia de la glòria de nostro Senyor quax  
Lv 13,3  blanchs mudats, aquella collor és  spècia de lepra, e majorment si la plagua  
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Ex 9,32  fulles, 32 mas lo forment e la  spelta no fóran farits, car terdans éran.  
Ex 31,3  trip de Judà, 3 e he omplit ell de  sperit de Déu e de saviesa e de antaniment 
Lv 15,32 aquells que han malaltia de flux de  sperma, e que són ensutzas per jaura ab  
Lv 23,40  lo primer dia fruyt de arbre [*]  spes de fulla, e sàlzer del torrent, e  
Ex 28,14 con l’altra, e feràs ellas d’obra  spesa, e deràs les cadenas sobra lurs  
Ex 13,4  4 Vuy axirets ab mes nou de la  spiga, 5 e us matrà nostro Senyor en la  
Ex 34,18 mané a tu en lo temps del mes de la  spigua, car en aquell temps del mes de lla 
Ex 34,18  car en aquell temps del mes de lla  spigua exist de terra de Agipta. 19 »Tot  
Ex 22,6  allò. 6 »E si axirà foch e trobarà  spiguas o guarbas de forment [*], sertes  
Ex 9,31  li fóran farits per ço [*] l’ordi  spiguava e lo li ya matia fulles, 32 mas  
Lv 2,14  tos fruyts a nostre Senyor, de les  spigues encara verdejans, torraràs  
Lv 19,9  no sagaràs fins a lla terra ne les  spigues romanents no coliràs, 10 ne en la  
Lv 23,10 messes, portareu los manols de lles  spigues promeyes de les vostres messes al  
Lv 23,22  les saguareu fins a terra, ni les  spigues romanents no les colireu; als  
Ex 38,8  lo pitxer e lo bací d’aram dels  spills de les fembres qui saguésan a la  
Ex 23,10  sembreràs ta terra e ajustaràs ton  splet; 11 lo VII any [*] lexeràs reposar  
Ex 22,16  forçarà verga abans que lla haya  sposada [*] dormirà ab ella, ferà a ella  
Ex 21,9 menyspresà aquella. 9 E si son fill  sposarà aquella, sagons costuma dells  
Ex 28,34 talaban [*], 34 e megranes d’aur e  squelles d’aur, e en l’altra tira haja  
Ex 4,25  25 E tantost Siporà pres una  squerda de pedra aguda e tallà lo prepusi  
Lv 10,6  –Vós no tonrets vostres caps ne  squinçarets vostres vestadures per ço que  
Lv 11,13  de les aves que no davets menjar,  squivadores són a vós: àguila e falcó e  
Ex 19,23 has a ells testimoniejat e’lls has  squivats dient: “Posa térmens prop del  
Ex 8,20  Déu a Moysès: –Leve’t bon matí, e  stà devant Farahó, e †stà† a les ayguas, e 
Ex 8,20 ’t bon matí, e stà devant Farahó, e  †stà† a les ayguas, e diràs a ell: “Açò  
Ex 18,14  Per què seus tu tot sol e al poble  stà devant tu del matí al vespre? 15 Al  
Ex 24,12  a Moysèn: –Puja a mi en lo munt e  stà aquí, e donaré a tu II taules de pedra 
Ex 34,2  en les taulles que tranquist. 2 E  stà aperallat per lo matí per ço que puges 
Ex 18,20 coses que pertanyen a Déu [*], 20 e  stablex homes que ansènyan lo manament de  
Ex 18,25  [*] de tot lo poble de Israell, e  stablí-los prínceps del poble, tribuns e 
Ex 12,40 aÿnar ço que’lls era mester. 40 La  stada que los fills d’Israell féran en  
Lv 18,28  [*], con he vomitat la gent que és  stada abans de vosaltres. 29 Tota ànima  
Lv 21,24  Israell totes coses que a ell éran  stades menades. 22,Tit Capítol XXII 1 E  
Lv 13,48  e de li que lebrós haurà, 48 en  stam e sots regiment de aquell o serta  
Lv 13,59  vestiments de lana o de li o de  stam, e de totes coses sots pel, com sa  
Ex 37,9  en la sumitat de l’altra [*], 9  stanent lurs ales [*] la clausta,  
Ex 36,20  del tabernacle de fust de setim  stans; 21 e era la longuesa de la taula de 
Ex 26,15  de bochs. 15 »E feràs les taules  stant devant lo tabernacle de fust de  
Ex 7,19  flums de aquells, e los rius e los  stanys e tots los lochs de lles aygües,  
Ex 8,5 sobra los flums, e encara sobra los  stanys, e aduré granotes sobra la terra de 
Lv 11,9 terra e com en aygües de flums o en  stanys, menjarets. 10 Aquell qui no haurà  
Ex 35,11  son cubertor e ses clevilles e ses  staques e ses bares, e ses colones e sos  
Ex 35,18  del portal de lla cort, 18 e les  staques del tabernacle e les staques de  
Ex 35,18  e les staques del tabernacle e les  staques de lla cort e les cordes, 19 e  
Ex 38,31  pertànyan a son ús, 31 [*] ab les  staques de la cort e de lla sua intrada.  
Ex 39,40  40 e lo cubertor de la cort e ses  staques e ses cordes, e totes les aÿnes  
Ex 9,11  11 E no poguéran los ancantadors  star devant Moysèn per rahó de lla verola  
Lv 16,7  per si e per la sua casa. 7 E ferà  star los II cabrits devant Déu a la porta  
Lv 12,4  sia circuncís l’infant. 4 E ella  starà en la sanch de la sua purificació  
Lv 13,28  serà sclatada, lepra és, 28 e si  starà blanqua en son loch, no asats clara, 



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

704 
 

Ex 26,32  aur, e hauran los caps deurats, e  staran sobra IIII colones d’ergent. 33  
Ex 7,15  al matí, e axiràs a les ayguas e  staràs encontra ell a lla riba dell flum,  
Ex 33,21  dix: –Vet así és lo loch ab mi, e  staràs sobra la pedra, 22 [*] e tendré la  
Ex 34,2 que puges mantinent en lo munt [*].  Staràs ab mi en sobiranesa del munt. 3 E  
Ex 17,6 la qual farist lo flum e vé. 6 E yo  staré devant, aquí demont la pedra de  
Lv 8,35  sacrifici. 35 De dia e de nits  starets en lo tabernacle observans les  
Ex 2,21 E apallàran-lo. E jurà Moysès que  staria ab ell. E pres Siporà, filla de  
Ex 3,5  de tos peus, que lo loch en què  stàs terra santa és. 6 E dix: –Yo són lo  
Ex 6,5 qualls los agepcians opréman, e són  stat remenbrat de lla mia covinença. 6 E  
Lv 11,33  qual alguna cosa de aquells haurà  stat serà ensutzat; per amor de ço deu  
Ex 14,13  Moysèn al poble: –No us tamats, e  stats e vajats les meravelles de nostre  
Ex 19,15  ses vestadures, 15 dix-los:  –Stats aparalats lo terç dia, e no us  
Ex 33,8 la posada, levava’s tot lo poble e  stava cascú a lla porta de son papalló, e  
Ex 33,9  develava una colona de una nuu e  stava a la porta del tabernacle, e  
Ex 33,10  e dèyan que colona de nuu  stava devant lo tabernacle. E stàvan ells  
Ex 5,20  E coraguéran a Moysès e Aron, que  stàvan encontra lo aximent de Faraó, 21 e  
Ex 9,10  de Agipta verolla. 10 E ells  stàvan devant Farahó, e prenguéran de la  
Ex 33,10  nuu stava devant lo tabernacle. E  stàvan ells aquí e adoràvan defora lurs  
Ex 36,38  fonaments, ço és, ço an què ells  stàvan, que éran fichats en terra, éran de 
Ex 40,35  mogudes; 35 e si pengava la nuu,  stàvan-ça en aquell metex loch. 36 E la  
Lv 7,14  Senyor, e serà dels sacerdots que  stàvan en lo sacriffici de lla sanch, 15  
Lv 14,11 com lo sacerdot purificarà l’home,  steblirà aquell e totes aquestes coses  
Ex 40,28 havia manat. 28 E mès lo pitxell, e  stec ple de aygua en lo tabernacla del  
Ex 2,4  sobra la vora del flum. 4 E  stech sa germana de luny per saber què·s  
Ex 2,15  E fogí Moysèn devant Farahó, e  stech en terra de Median, e asec-sa prop 
Ex 14,20 agualment una colona de nuu [*]; 20  stech entre le posade dells fills de  
Ex 15,8  les ayguas, la onda corech e  stech, als abisos fóran reblits enmig de  
Ex 24,18  de lla nuu e pujà en lo munt, e  stech aquí XL dies e XL nits. 25,Tit  
Ex 32,26  (per ço com ell hi consentí). 26 E  stech enmig del portal de lla alberguada.  
Ex 34,5  devellàs nostre Senyor per la nuu,  stech Moysèn ab ell [*] 6 [*] dix:  
Ex 19,17  Déu del loch de la alberguada, e  steguéran a la raÿl del munt. 18 E tot lo  
Ex 32,13  la vostre sament axí com les  steles del cel [*].” 14 E aconortà’s  
Ex 4,4 fugí Moysèn devant ella. 4 Dix Déu:  –Sten la tua mà e pren-la per la coha. E 
Ex 10,21  d’Iraell. 21 E dix nostre Senyor:  –Sten la tua mà, Moysèn, vers lo cel, e  
Ex 14,21  nuu tenebrosa [*]. 21 E com Moysès  stenés la mà sobra la mar, manà Déu lo  
Ex 26,33  ab corbayons d’aur, e dintra  sterà l’arqua del testament, la qual  
Ex 40,4  que’t són manades. E lo canalobra  sterà ab les sues lànteas aquí. 5 E a l’  
Ex 4,4  tua mà e pren-la per la coha. E  stès la mà e pres-la, e mantinent tornà  
Ex 8,6  sobra la terra de Agipte.” 6 E  stès la mà Aron sobre les ayguas de  
Ex 8,17  de Egipta.” 17 E féu-ho axí, car  stès Aron sa mà, tanent la sua verge, e  
Ex 9,23  e an tota la terra de Agipte. 23 E  stès Moysès la verge vers lo cel e nostro  
Ex 9,33  Axí’s Moysès devant Farahó [*] e  stès ses mans vers lo cel a nostro Senyor, 
Ex 10,22  fosch que a palpar hauran. 22 E  stès Moysès la mà vers al cel, e fóran  
Lv 9,22  Déu axí com manà Moysèn. 22 E  stès les mans devant lo poble e banaý-  
Ex 26,9  axí que lla sisena sia doblegada e  stigua en lo treginat de la tenda, en lo  
Lv 13,34  en lo VII dia veurà que lla plagua  stigua en son loch [*], mundarà aquell, e  
Ex 24,11  sa mà sobra aquells, car de luyn  stiguéran dells fills de Israell. E véran  
Ex 29,46  ells de terra d’Egipta per so que  stigués entre ells. Yo só lo Senyor Déu d’ 
Ex 36,19  anvarmalides, e altra cobartor que  stigués demunt aquestes de pells de boch.  
Lv 9,5  tabernacle, en lo quall loch, com  stigués tota la multitut devant Déu, 6 dix 
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Lv 6,6  e do aquell al sacerdot segons la  stimació de la masura del peccat. 7 E  
Ex 21,22 del dan aytant com lo marit d’ella  stimarà e los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas 
Ex 14,16 mòguan, 16 e tu leva la tua verga e  stin la tua mà sobra la Mar Roiga, e  
Ex 8,5 5 Dix Déu a Moysès: –Digues a Aron:  “Stin la tua mà sobra los flums, e encara  
Ex 8,16  –Parla a Aron e digues-li:  “Stin la tua mà e percut la pols de lla  
Ex 9,22  20-21 [*] 22 E dix Déu a Moysèn:  –Stin la tua mà devers lo cel per ço que  
Ex 10,12 devant Farahó. 12 Dix Déu a Moysèn:  –Stin la tua mà sobra la terra de Agipta,  
Ex 14,26  contra nós. 26 Dix Déu a Moysèn:  –Stin la tua mà sobra la mar, e retornaran 
Ex 16,33 com n’hi porà caber en un almut, e  stoge’ll devant nostre Senyor per stojar  
Ex 16,33  stoge’ll devant nostre Senyor per  stojar a les vostres generacions. 34 E féu 
Ex 16,20 Aquells qui no’l na creguéran e n’ stojaren entrò al matí, trobàran-ho  
Ex 16,23  coura, coets. E so que us sobrerà,  stojats-ho entrò a demà. 24 E féran-ho 
Lv 15,4  aytala humor és leig. 4 Tota la  strada en la qual ell dormirà, e en la  
Lv 25,35  de mans, rebràs aquell axí com a  stranger e palagrí e viurà ab tu, 36 no  
Lv 17,15  axí dells de la terra com dells  strangers, leverà la sua vastimenta e si  
Lv 22,18 »Home de la casa de Israell e dells  strangés que habítan entre vosaltres e  
Ex 39,30  la obra del sant nostre Senyor. 30  Strangué ella ab fill blau ab lo mitra,  
Ex 12,43 és la relegió de Pasca: »Nangun hom  strany no manuch d’ell, 44 mas tots  
Ex 21,8  haja poder de vendra-la a pobla  strany si menyspresà aquella. 9 E si son  
Ex 34,14  [*]. 14 »E no vulles adorar déu  strany. Nostre Senyor és celós, e lo nom  
Lv 10,1  matéran-hi foch e ensens; e foch  strany ofarien devant nostre Senyor [*]. 2 
Lv 16,29  no faça obra, axí lo nadiu com lo  strany qui peregrina entra vós, 30 car en  
Lv 17,10  de lla casa d’Israell, privat o  strany que pelegrín entre vosaltres, si  
Ex 18,3  un era apellat Jerson dient [*]:  «Strany fuy e palagrí en la terra aliena», 
Ex 2,22 Garson dient: «Peragrí fuy en terra  stranya.» E puys hach-ne un altra, lo  
Lv 22,25 manera no façats. 25 De la mà de l’ stranyer no presentau pans al Déu vostre  
Lv 25,47  devers vosaltres la mà de l’ stranyer e del palagrí, e, vengut a meys,  
Lv 26,8  8 persaguiran V de vosaltres a C  stranyés, e C de vosaltres a XªMª, e  
Ex 6,4  en la quall foren peregrins e  stranys. 5 Yo he oÿt los gemegaments dells 
Ex 12,19  lla coŀleció d’Iraell, axí dells  stranys com dels nedius de lla terra. 20  
Ex 29,33  la oferta de lurs mans. Los  stranys no menjaran d’açò, car sants són. 
Ex 32,25  cosa ell lo costituí nuu entre los  stranys, (per ço com ell hi consentí). 26  
Lv 17,8 Home de lla casa de Israell e dells  stranys qui peregrínan ab vós qui oferrà  
Lv 17,12 vós no mengerà sanch, ni encara los  stranys qui peregrínan entre vós. 13 »[*]  
Lv 20,2  als fills d’Israell: [*] e dels  stranys que habítan en Isrell, si algú  
Ex 28,7  spatlles junyents d’emdoses sos  stremps, axí que tornen en I. 8 E la sua  
Ex 13,20  Sachot e pasàran en Heasom, en los  strems de lla fi del desert. 21 E Déu  
Ex 28,39  sa tengua per peguat d’él. 39  »Streny sa gonella de li, e feràs sàvena  
Ex 28,4 hosen e efot, e pali e gonela de li  streta, e oral e breguer. E feran  
Ex 18,13  lo poble devant Moysèn de matí  stro al vespra. 14 Com Jetró, son sogra,  
Ex 38,21  [*]. 18-20 [*] 21 Aquests són los  struments del tabernacle del testimoni,  
Ex 4,15  e yo seré en la tua boqua e en la  sua, e mostraré a vosaltres què devets  
Ex 6,1  poderosa gitaré ells de lla terra  sua. 2 E perlà nostre Senyor a Moysèn  
Ex 6,11  los fills de Israell de la terra  sua. 12 E respòs Moysès devant nostre  
Ex 7,2  los fills de Israell de lla terra  sua. 3 E yo anduriré lo seu cor, e  
Ex 7,23 tornà-se’n e intrà-sa’n en la  sua casa, e no hy posà son cor aquesta  
Ex 8,17 axí, car stès Aron sa mà, tanent la  sua verge, e ferí la pols de lla terra, e  
Ex 10,13  romàs a la padrusca. 13 Astès le  sua verge Moysès sobra la terra de Agipta  
Ex 11,3 argent, 3 car nostra Senyor darà la  sua gràcia al seu poble devant los  
Ex 11,10 axir lo poble d’Israell de tota la  sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 E Déu dix  
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Ex 12,4  ell son vaý que és prop de la  sua casa, segons los nombres de lles  
Ex 12,22  no ischa fora de lla porta de la  sua casa entrò al matí, 23 car Déu pasarà  
Ex 14,4  glorificat en Farahó e’n tota la  sua host, e sebran los agepcians que yo  
Ex 14,17  glorificat en Farahó, e en tota la  sua host [*]. 18 [*] 19 E moch-sa l’  
Ex 15,4 Car les caretas de Farahó e tota la  sua host gità en mar, e tots los alets  
Ex 16,31  a manera de solandra, blanch, e la  sua sabor quax semblant de crespells ab  
Ex 20,20  provàs a vós e per ço que sia la  sua tamor en vós e que no pequets. 21  
Ex 22,15  si serà loguada per preu a la  sua obra. 16 »Si algun forçarà verga abans 
Ex 23,21  t’apella. 21 Guarda ell e ou la  sua veu, e no’t vulles contendra ab ell,  
Ex 25,9  vexells, farets axí aquell e a la  sua coltura. 10 »Arqua de fust de setim  
Ex 28,8  axí que tornen en I. 8 E la  sua texura e tota la sua obra serà vayrade 
Ex 28,8  en I. 8 E la sua texura e tota la  sua obra serà vayrade de aur e de blau e  
Ex 28,43  de setgle serà a Aron e a la  sua sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol  
Ex 31,17 e la terra, e en lo VII sessà de la  sua obra.” 18 Donà nostre Senyor an lo  
Ex 34,29  e no sabia que resplandent fos la  sua cara per ço com en companya havia  
Ex 34,33  posà’s cobriment sobra la  sua cara. 34 E com perlava ab nostre  
Ex 38,31  ab les staques de la cort e de lla  sua intrada. 39,Tit Capítol XXXVIII 1 E de 
Lv 2,1  a nostre Senyor, sèmolla serà la  sua oferta, e git demunt ella oli, e posa  
Lv 3,13  aquella a nostre Senyor, 13 pos la  sua mà sobra lo cap de aquella e degol-  
Lv 4,4  devant lo Senyor e posarà la  sua mà sobra lo cap d’aquell e degollarà  
Lv 4,5  aquell al Senyor. 5 E pendrà de la  sua sanch e portarà aquella en lo  
Lv 4,29  nèdea, 29 e pos la mà sobra [*] la  sua oferena, la qual és per peccat, e  
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà la  sua iniquitat. 2 »Ànima que tocarà alguna  
Lv 5,2  altra reptilla, e serà oblidada la  sua inmundícia, mala és e deu éser lexada. 
Lv 5,17 entrendà la cosa dell peccat per la  sua iniquitat, 18 ofira un moltó net del  
Lv 6,20  ofarir al Senyor en lo dia de la  sua onsió: oferan la Xª part de un sister  
Lv 7,30 son sacrificament [*]. 30 [*] en la  sua mà lo sèu e en altra lo pits, devant  
Lv 8,29  l’ariet de la consegració en part  sua, axí com havia manat a ell lo Senyor.  
Lv 12,4  4 E ella starà en la sanch de la  sua purificació per XXXIII dies, e no toch 
Lv 12,4  que sien complits los dies de lla  sua purgació. 5 »E si infanterà fembra,  
Lv 12,5  e serà LXVI dies en la sanch de la  sua purgació. 6 »E com seran complits los  
Lv 12,6  com seran complits los dies de la  sua porificació, per fill o per filla,  
Lv 12,7  mundada del decoriment de la sanch  sua. Aquesta és la ley de les perteres,  
Lv 13,6  ronnya és, e sí leverà l’homa la  sua vastimenta [*]. 7 »E si [*] lo prevera 
Lv 13,55  és, e si no és axí inmunde és: la  sua vestimenta sia cremada ab foch [*]. 56 
Lv 14,8 al camp. 8 »E com l’home leverà la  sua vestadura, ragua’s tots los pèls del  
Lv 14,8  en la alberguada, [*] defora la  sua tende VII dies; 9 e en lo VII dia  
Lv 14,26 l’oli del sister e posarà sobra la  sua mà sinistra, 27 e banyar-hi-ha lo  
Lv 14,28  de aquell e lo polze dret de la  sua mà e del peu altrasí en lo loch de la  
Lv 14,29  lo romanent de l’oli qui és en la  sua mà sinistra git sobra lo cap del  
Lv 14,36  totes les universes coses de la  sua casa abans que entra ell en aquella e  
Lv 14,47  en aquella o hy menjarà, leverà la  sua vestimenta. 48 »E com lo prevera  
Lv 14,52  52 e purificarà aquella axí en la  sua sanch del perdal com ab les ayguas  
Lv 15,13  nombrarà aprés VII dies de la  sua mundació, e levades totes les sues  
Lv 15,15  Déu, e serà mundat dell flux de la  sua sament. 16 »E homa del qual axirà  
Lv 15,27  27 e qui toquarà ella leverà la  sua vestimenta, e ell, levat ab aygua,  
Lv 15,28  la sanch, nombrarà VII dies de la  sua purificació, 29 e en lo VIII dia oferà 
Lv 16,6  lo tor, orerà per si e per la  sua casa. 7 E ferà star los II cabrits  
Lv 16,11  lo tor e prech per si e per la  sua casa, e degoll aquell. 12 E prengua l’ 
Lv 16,24 e lexarà-les aquí, 24 e levarà la  sua carn en loch sant, e portaran-li ses 
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Lv 17,13  és legut da menjar, scamp la sanch  sua e cobra-la ab de terra, 14 car l’  
Lv 17,15  com dells strangers, leverà la  sua vastimenta e si matex ab aygua, e serà 
Lv 17,16  vestadures e lo cors, portarà la  sua iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E  
Lv 18,7  car mara tua és. No descobriràs la  sua lagesa. 8 »La lagesa de la muller de  
Lv 20,4 l’hom que havia donat de la sament  sua a Maloch e no’l volrà matar, 5 posaré 
Lv 20,17 para o filla de se mara, e veurà la  sua vergonya e [*] †la† mirerà [*], cosa  
Lv 20,18 ab fembra [*] e haurà descuberta la  sua legessa e haurà uberta la sanch de lla 
Lv 20,18  e haurà uberta la sanch de lla  sua font, seran morts amandosos d’enmig  
Lv 20,19  Qui açò ferà la difamació de lla  sua carn descobrirà; porteran abdosos lur  
Lv 20,20  de son oncle e haurà descubert la  sua vergonya e de sa parentat, porteran  
Lv 21,1  lo sacerdot en les morts de la  sua ciutat, 2 sinó tan solament en les  
Lv 22,6  són; e com haurà lavat la  sua carn ab aygua 7 e serà post lo sol,  
Lv 22,7 lles coses santificades, car vianda  sua és. 8 Caygut mort ni pres de bèstia no 
Lv 22,18  entre vosaltres e presentaran la  sua víctima per vot o volentàriament  
Lv 25,25  enpobrit lo teu frare vendrà la  sua poceció, e vendrà lo seu propinqua per 
Lv 25,41 exirà ab sos fils e ratornarà a lla  sua generació e pocessió de sos pares, 42  
Lv 26,34  disaptes en tots los dies de la  sua soledat, quant sereu 35 en la terra  
Ex 6,14  de les casades per companyas  suas. Fills de Rubèn, major nat de Isrell, 
Ex 29,18  l’altar. Oferta és a Déu e odor  suau [*]. 19-21 [*] 22-23 »[*]  
Ex 30,7 perfumerà ensemps sobre ell de odor  suau, perfumerà per lo matí; quant pendrà  
Ex 35,8 los ungents e la timiama de l’odor  suau, 9 e pedres de unicle e pedres  
Lv 1,9  sacerdot en holocaust, car açò és  suau odor a nostre Senyor. 10 »E si de  
Lv 1,13  altar en holocaust, e açò és molt  suau odor a nostra Senyor. 14 »E si feran  
Lv 1,17  Açò és holocaust e oferena de  suau odor a nostre Senyor. 2,Tit Capítol  
Lv 3,5 foch dejús posat, en oferta en odor  suau al Senyor. 6 »E si la lur oferta serà 
Lv 3,16 sobra l’altar e fer-n’ha perfum  suau al Senyor [*]. 17 »Perdurable dret en 
Lv 8,28  era consagració e oferta en odor  suau de sacrifici a nostre Senyor. 29 E  
Lv 23,13  en perfum del Senyor e olor molt  suau; presentarà vi, la quarta part de un  
Lv 26,31 ne rebré d’aquí avant la odor molt  suau, 32 e destroviré le vostra terra.  
Ex 29,41  coses que havem dites, en odor de  suavitat, 42 car sacrifici és a nostre  
Lv 2,9 ofira’l sobra l’altar, en odor de  suavitat a nostre Senyor. 10 E qualquequal 
Lv 2,12 conpostes sobra l’altar en odor de  suavitat. 13 »E qualqua cosa aportaràs per 
Lv 4,31 -n’has sobra l’altar en odor de  suavitat al Senyor, e pregerà per aquell e 
Lv 6,21  ofariran aquella calent en odor de  suavitat a nostre Senyor. 22 E tota la  
Lv 26,17  devant vostres contraris, e  subjugats sereu en aquells qui us han en  
Lv 25,30  e posayrà aquella e los seus  succeïdors per a tostemps, e rembra no’s  
Ex 30,21  de setgle a ell e a sa samença per  successions. 22-34 [*] –[*] 35 [*] 36  
Lv 6,22  lo sacerdot qui del para per dret  sucehirà, 23 e tot sacrifici dells  
Lv 25,46 e ab dret de haretatja rematreu als  suceÿdors e posayr-los-heu per  
Ex 5,2  –Qui és ton Senyor, que yo oja la  sue veu e que yo lex lo poble? No conech  
Ex 2,5  ço que·s levàs en lo flum, e les  sues mecipes anàvan sobra la riba del  
Ex 6,19 fóran los parantats de Leví per les  sues companyes. 20 E pres Amram muller  
Ex 12,51  Iraell de terra d’Egipta per les  sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1 E perlà  
Ex 17,1  Israell del desert de Sín per les  sues alberguades, sagons la peraula de  
Ex 17,12  un deçà e altra delà. E fóran les  sues mans elçades entrò lo sol colguava.  
Ex 19,12 pugets al munt ne us acostets a les  sues fins, car tot hom qui toquarà al munt 
Ex 21,13  mas desliurarà aquell en les  sues mans, meta’l hom en loch en lo qual  
Ex 21,28  lo bou e no sien menjades les  sues carns, e lo senyor del bou serà quiti 
Ex 27,16  e de li tortís, obre brodada. Les  sues colones seran IIII, e lurs pilars,  
Ex 30,12  nombre, deran cascun preu per les  sues ànimes a nostre Senyor, e no serà  
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Ex 31,10  e lo bací, 10 e les vestadures  sues santes en lo ministre Aron sacerdot e 
Ex 40,4  E lo canalobra sterà ab les  sues lànteas aquí. 5 E a l’altar del  
Lv 7,36  perdurable en les generacions  sues. 37 »Aquesta és la ley de holocaust e 
Lv 14,45 qual mantinent sia destrovida e les  sues pedres e la fusta e tota la universa  
Lv 15,6 alà on ell ha sagut, ell leverà les  sues vestidures, e ell, levat en aygua,  
Lv 15,13  sua mundació, e levades totes les  sues vestadures e encara tot lo cors en  
Lv 15,23  qualquequal lo toch levarà les  sues vestedures, e levat ab aygua, serà  
Lv 18,17  no pendràs perquè descobres les  sues vergonyes, car carn de aquella són  
Lv 21,10  oli sant és untat lo seu cap e les  sues mans santificades [*] e és vestit de  
Lv 25,13  [*]. 13 »[*] ratorna tothom a les  sues pocecions. 14-16 [*] 17 No  
Lv 26,41  levors pregaran per les malvestats  sues, 42 e remenbrar-m’he de lla  
Ex 12,4 los nombres de lles ànimes que sían  sufacients a manjar l’anyell. 5 [*]  
Ex 30,12  Moysèn dient: 12 –Quant levaràs la  suma dells fills d’Israell entorn lur  
Ex 19,20  Déu sobra lo munt de Sinaý, en la  suminat del munt, e apellà Moysèn en lo  
Ex 26,4  de bagues, en lus lats e en la  sumitat de lles cortines per ço que hom  
Ex 37,8 clausta: 8 la un xorobín posà en la  sumitat de la una part, e l’altra en la  
Ex 37,8  de la una part, e l’altra en la  sumitat de l’altra [*], 9 stanent lurs  
Ex 39,4  ajustades de cascun lats en les  sumitats, 5 [*] †ensems† de aquelles  
Lv 25,19  menjeu fins a sadolament, tament  †sumptuositat† de nengú. 20 La qual cosa  
Ex 27,21  als fills d’Israell e a lurs  supcessós. 28,Tit Capítol XXVII 1 »E tu  
Lv 26,19  vostras peccats, 19 e trencaré la  supèrbia de la vostra duresa, e donaré a  
Ex 20,5 terra dejús [*]. 5 »No adorreràs ne  suplicaràs ells ne los colràs, car yo són  
Ex 15,22  e intràran-se’n en lo desert de  Sur, e anàran III dies per lo desert, e no 
Lv 21,7  e per tant sants seran. 7 »De loch  sutsa ni desonest no pendran muller, ne  
Lv 10,10 triar entre sant e no sant, e entre  sutse e munde. 11 [*] 12 E perlà Moysèn a  
Lv 15,21  21 e lo loch [*] on siurà [*] serà  sutza. 22 E qui tocarà lo lit de aquella  
Lv 21,14  muller nina; 14 vídua, rebujada ne  sutza ne publicha no la pendrà, sinó  
Lv 22,5  cosa inmunda, [*] del qual és  sutza, 6 serà inmunde fins al vespra e no  
Lv 7,21  de son poble. 21 »E qui toquarà la  sutzura de l’home o de lla bèstia o [*]  
Lv 5,3  de l’homa sagons totes les  sutzures que ensutzar sòlan e li serà  
Ex 16,1  de Sín, lo quall és entre Helim e  Synaý, en lo XV dia del mes aprés que  
Ex 3,12  ab tu, e açò serà senyal que yo  ·t tramet: com trauràs lo poble meu de  
Ex 4,9  veu per lo senyal sagon. 9 E si no  ·t creuran per los II senyals ne oyran la  
Ex 8,2 2 E si no’l vols lexar, vet que yo  ·t percudiré tots los térmens ab granots,  
Ex 8,10  demà. 10 Ell respòs: –Fes ço que  ·t plàcia. Dix ell: –Yo faré axí com la  
Ex 14,15  15 Dix Déu a Moysèn: –De què  ·t clamas a mi? Parla als fills de Israell 
Ex 20,2  2 –Yo són lo Déu Senyor teu qui  ·t traguí de terra de Agipta, de casa de  
Ex 23,20  lo meu àngel que vaga ab tu e que  ·t guart en la via, e que’t men en lo  
Ex 23,20  tu e que’t guart en la via, e que  ·t men en lo loch que t’apella. 21 Guarda 
Ex 23,21 21 Guarda ell e ou la sua veu, e no  ·t vulles contendra ab ell, car no  
Ex 25,22  daré a tu ab la clausta, 22 e aquí  ·t manaré e parlaré a tu desobra la  
Ex 32,4  són los teus déus, d’Israell, qui  ·t traguéran de tera de Agipta! 5 E com  
Ex 34,22  dels forments, e la festa cor yo  ·t raemí en aquell temps de l’any. 23  
Ex 40,4  aquella totes aquellas coses que  ·t són manades. E lo canalobra sterà ab  
Ex 3,5  a ell: –No t’ecosta ací. Descalsa  ’t lo calsament de tos peus, que lo loch  
Ex 3,10  10 Donchs, vina, e trametré  ’t a Farahó, e treuràs lo meu pobble,  
Ex 8,20  20 E dix Déu a Moysès: –Leve  ’t bon matí, e stà devant Farahó, e †stà†  
Ex 8,29  e a son poble demà; emperò guarda  ’t que d’aquí avant no falesques que no  
Ex 9,13  13 E dix Déu a Moysèn: –Leve  ’t matí e està devant Faraó, e digues a  
Ex 17,5 -han? 5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyta  ’t e vé devant lo poble, e prin dells  
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Ex 20,8  Senyor teu en va [*]. 8 »Remenbra  ’t que santifices lo disapta. 9 VI dies  
Ex 28,1 28,Tit Capítol XXVII 1 »E tu acoste  ’t ton frare Aron ab sos fills, de mig  
Ex 32,1 sa tots sobra Aron. Diguéran: –Leve  ’t e fé a nós déus que vàjan devant nós,  
Ex 32,13 la malesa de ton poble. 13 Remenbre  ’t, Senyor, de Abram, de Ysach e de Jacob, 
Ex 34,12  eveus e als gebuseus. 12 E guarda  ’t que null temps ab los habitadors de  
Ex 34,24  la tua terra, e tu, pugant, apara  ’t devant nostre Senyor ton Déu III  
Lv 9,7  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acosta  ’t a l’altar e sacrificha per ton peccat  
Ex 2,14  proïsma? 14 E aquell respòs: –Qui  t’ha fet príncep ne jutge sobre nós?  
Ex 3,5  respòs: –Ací són. 5 Dix a ell: –No  t’ecosta ací. Descalsa’t lo calsament de 
Ex 4,8  [*]. 8 –E si no creuran a tu e no  t’oyran per lo senyal primer, creuran la  
Ex 4,12  seré en la tua boqua e ansenyar- t’he què perleràs. 13 Aquell dix: –Prech  
Ex 4,21  Agipta, veges tots los senyals que  t’he mostrats e que he posats en la tua  
Ex 7,1  1 Dix Déu a Moysès: –Vet que yo  t’he ordenat senyor sobre Farahó, e Aron  
Ex 9,16 [*]. 15 [*] 16 E per amor de açò yo  t’he posat, que mostre a tu ma fortalesa  
Ex 20,19 a Moysèn: –Parle tu ab Déu, e oyr- t’hem. No parla Déu ab nós per ço que no  
Ex 23,20 la via, e que’t men en lo loch que  t’apella. 21 Guarda ell e ou la sua veu,  
Ex 23,23  mon àngell devant tu, e amanar- t’he a’moreu e a heteu e a fariseu e a  
Ex 32,8  són los déus [*], d’Israell, que  t’han tret de terra de Agipta. 9 E altra  
Ex 33,2  tua sament daré aquella.” 2 Dar- t’he per guiador lo meu àngel per ço que  
Lv 18,23  nanguna bèstia no pertisiparàs ne  t’anleguiràs ab ella. La dona no’s  
Ex 4,6  altra veguada nostre Senyor: –Mit  ta mà en ton si. E com la hy hach mesa,  
Ex 10,28 28 E dix Farahó a Moysèn: –Pertex- ta de mi, e guarda d’aquí avant no veges  
Ex 13,11 son temps, d’any en any. 11 »E com  ta metrà nostre Senyor en la terra dels  
Ex 14,12  te díem en Agipta dient: “Pertex- ta de nós per so que serviscam los  
Ex 17,5  dells vells d’Iraell, e aporta en  ta mà la vergua ab la qual farist lo flum  
Ex 20,10  nanguna obra, tu ne ton fill ne  ta filla, ni ton serf ne ta serventa, ni  
Ex 20,10  fill ne ta filla, ni ton serf ne  ta serventa, ni ton bou ne ton asse, ni  
Ex 20,12 santifichà. 12 »Honreràs ton para e  ta mara per ço que visques longuament  
Ex 22,29  29 »Tots los delmes e promeyas  ta usaràs a dar per ofarir. Los primers  
Ex 23,10  Agipta. 10 »Per VI anys sembreràs  ta terra e ajustaràs ton splet; 11 lo VII  
Ex 23,19  entrò al matí. 19 Les promísies de  ta terra aportaràs en la casa dell Senyor  
Ex 23,27  e tots tos anamichs daré en  ta servitut. 28 [*] 29 »No gitaré ells  
Ex 32,31  Senyor. Dix: –Senyor, prech- ta per aquest poble que ha pecat contra  
Ex 34,9  yo trob gràcia devant tu, prech- ta que entres ara ab nós, car aquest poble 
Lv 18,7  lagesa de ton para ne la lagesa de  ta mara no descobriràs, car mara tua és.  
Lv 18,9  de ton para és. 9 »La legesa de  ta germana de part de para o de part de  
Lv 18,10  de la filla [*] o néta de part de  ta filla no la descobriràs, car vergonya  
Lv 18,11 la qual ha engendrada ton para i és  ta germana [*]. 12 »[*] car carn de ton  
Lv 18,13  13 »La vergonya de la germana de  ta mare no la descobriràs, car carn de te  
Lv 18,15  tua és. 15 »La vergonya de  ta nora no la descobriràs, car muller és  
Lv 18,17  17 »La vergonya de la germana de  ta muller e de sa filla no la descobriràs; 
Lv 25,3  ton camp e per VI anys poderàs  ta vinya e coliràs los seus fruyts, 4 e en 
Ex 26,20  angle. 20 E en lo lats sagon del  tabernacla que guarda devers tramuntana  
Ex 26,23  que sían ajustades en l’angla del  tabernacla †e creximent†. 24 E seran  
Ex 29,4  Aron e sos fills a la porta del  tabernacla del testament e levaràs a ells  
Ex 29,30  de sos fills qui entreran en lo  tabernacla del testament [*]. 31 »[*] 32  
Ex 29,44  en ma glòria. 44 E santificaré al  tabernacla del testament ab altar, e Aron  
Ex 33,9  de sa tenda. 9 E ell entrat en lo  tabernacla del testament, develava una  
Ex 36,22  axí ho féu en totes les taules del  tabernacla. 23 En les quals n’havia XX de 
Ex 40,19  ella 19 E aportàran l’arqua del  tabernacla, e penjà devant aquella lo vell 
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Ex 40,28  pitxell, e stec ple de aygua en lo  tabernacla del testimoni prop de l’altar. 
Ex 40,31 31 E fou dreçat lo palau entorn del  tabernacla, e l’altar fou portat en la  
Ex 40,32 fóran complides, 32 la nuu cobrí lo  tabernacla del testimoni, e la glòria de  
Lv 3,13  cap de aquella e degol-la en lo  tabernacla en la intrada del testimoni, e  
Lv 4,5  sua sanch e portarà aquella en lo  tabernacla dell testimoni, 6 e benyarà son 
Lv 12,6  tortra per peccat a la porta dell  tabernacla del testimoni e donar-ho-ha 
Lv 16,23  20-22 [*] 23 »E tornarà Aron en lo  tabernacla del testimoni, e posarà las  
Lv 17,6  l’altar de Déu a lla porta dell  tabernacla [*], e perfumen lo sèu en odor  
Lv 24,3  3 Fora lo vel del testimoni, en lo  tabernacla de amistança, posarà aquelles  
Ex 16,16  vostres ànimes que habítan en lo  tabernacle, axí’n prenets. 17 E faéran- 
Ex 16,34  e posà aquell a reservar en lo  tabernacle. 35 Los fills d’Iraell  
Ex 18,7  Com fóran intrats en lo  tabernacle, 8 comptà Moysèn a son sogra  
Ex 25,9  9 entorn tota semblança del  tabernacle que yo mostraré a tu e de tots  
Ex 26,1  munt. 26,Tit Capítol XXV 1 »En lo  tabernacle feràs axí X cortines de li  
Ex 26,7 de pèl de cabra, a obs de cobrir lo  tabernacle, XII cortines, 8 la una de les  
Ex 26,15 »E feràs les taules stant devant lo  tabernacle de fust de satim, 16 de  
Ex 26,22  cascuna taula. 22 E de la part del  tabernacle devers levant faràs VI taules,  
Ex 26,26  ferm les taules de le un lats del  tabernacle del testimoni, 27 e altres V en 
Ex 26,30  de lata d’or. 30 E axequaràs lo  tabernacle sagons lo axemplar que a tu fo  
Ex 26,35  andret de la taulla en lo lats del  tabernacle devers migjorn, e la taula  
Ex 26,36 de la tenda, per on hom entra en lo  tabernacle, de blau e de porpra, de collor 
Ex 27,9 mostrat. 9 »E feràs plaça o cort al  tabernacle, e’n l’angle de tremuntana  
Ex 27,19  d’aram. 19 E totes les aÿnes del  tabernacle [*] e tot ço que pertany a la  
Ex 27,21  aquell crem [*] tostemps 21 en lo  tabernacle del testament, fora de la  
Ex 28,43 Aron e sos fills con intraran en lo  tabernacle del testamén e con se acostaran 
Ex 29,10  10 acostaràs lo vadel devant lo  tabernacle del testament, e Aron e sos  
Ex 29,11  nostre Senyor, prop la porta del  tabernacle. 12 Despuys pendràs la sanch  
Ex 29,12  gitaràs prop dels fonaments del  tabernacle. 13 E pendràs tot lo grex que  
Ex 29,13 renyons, e d’aquests perfumeràs lo  tabernacle; 14 e la carn, emperò, del  
Ex 29,42 vostres generacions, a la porta del  tabernacle del testament, devant nostre  
Ex 30,16 fills d’Israell liuraràs en ús del  tabernacle del testament, per ço que sia  
Ex 30,18  aquell entre lo testimoni del  tabernacle e altar. E matràs aygua, 19 e  
Ex 30,20  e los peus 20 com deuran entrar al  tabernacle del testimoni e com sa deuran  
Ex 31,7  coses que yo he menades a tu: 7 lo  tabernacle de amistança e la arqua del  
Ex 33,7  munt de Horep. 7 E Moysèn pres son  tabernacle e tes-lo defora la posada, e  
Ex 33,7  posada, e apellà lo nom de aquell  «tabernacle de la covinensa». [*] defora  
Ex 33,8  la posada. 8 E com axís Moysèn al  tabernacle de la covinensa defora de la  
Ex 33,9  de una nuu e stava a la porta del  tabernacle, e perlàvan de Moysèn 10 tots  
Ex 33,10  que colona de nuu stava devant lo  tabernacle. E stàvan ells aquí e adoràvan  
Ex 35,11  ha menat, 11 ço és a saber, lo  tabernacle e sa tenda, son cubertor e ses  
Ex 35,15  de lla porta a la porta del  tabernacle, 16 e la ara de l’holocaust, e 
Ex 35,18  de lla cort, 18 e les staques del  tabernacle e les staques de lla cort e les 
Ex 35,21  Senyor, a fer so que era obs al  tabernacle del testimoni e a tot so que  
Ex 36,8 savis de cor, a complir le obra del  tabernacle, X cortines de li tortís e blau 
Ex 36,13 pogués junyr ensemps e que fesen un  tabernacle. 14 E fou fet un tabernacle a  
Ex 36,14  un tabernacle. 14 E fou fet un  tabernacle a manera de fleçades de pèlls  
Ex 36,14  per cobrir sobra lo treginat del  tabernacle, 15 e havia cascuna de lonc XXX 
Ex 36,20  de boch. 20 E féu les postes del  tabernacle de fust de setim stans; 21 e  
Ex 36,25  ancastadura. 25 E de la banda del  tabernacle que romandrà vers tremuntana  
Ex 36,31  les taules de la un lats del  tabernacle, 32 [*] contra la mar. 33 E féu 
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Ex 38,8 fembres qui saguésan a la porta del  tabernacle, a la intrada. 9 E [*] era la  
Ex 38,14 una a cascun lats de la antrada del  tabernacle. 15 E de la altra part de la  
Ex 38,15  de la altra part de la intrada del  tabernacle féu cortines ab XV colzos de  
Ex 38,16  16 Atrasí totes les tendes del  tabernacle féu texir de li tortís, 17 e  
Ex 38,21  21 Aquests són los struments del  tabernacle del testimoni, que nombrats són 
Ex 38,30  los fonaments de la intrada del  tabernacle del testimoni, e l’altar ab lo 
Ex 39,31  31 E fou acabada tota la obra del  tabernacle [*] del testimoni, e féran los  
Ex 39,32  Senyor a Moysèn. 32 E adugéran el  tabernacle a Moysèn ab la tenda e ab totes 
Ex 39,40  e totes les aÿnes del servey del  tabernacle, e la tenda [*], 41 e draps  
Ex 40,2  lo primer dia del mes, dreceràs lo  tabernacle del testament. 3 E posaràs en  
Ex 40,5  lo cubertor del portall en lo  tabernacle. 6 E devant aquell posaràs l’  
Ex 40,7  lo pitxer entre l’altar e lo  tabernacle; omplir-l’has d’aygua. 8  
Ex 40,9  lo untament de l’oli e untaràs lo  tabernacle ab los seus vaxells per ço que  
Ex 40,12  Aron e sos fills dafora del  tabernacle del testimoni, e com saran  
Ex 40,26  en lo portal, en l’antrament del  tabernacle, 27 e l’altar de l’holocaust  
Ex 40,34  [*]. 34 E com la nuu sa levava del  tabernacle, movían-sa los fills d’  
Ex 40,36 E la nuu de nostre Senyor cobria lo  tabernacle de jorn, e de nits lo cobria  
Lv 1,3  lo mascle net, devant la porta del  tabernacle del testimoni, per ço que  
Lv 1,5 l’altar qui és devant la porta del  tabernacle. 6 E com lo holocaust serà  
Lv 3,2  degollarà aquell en la intrada del  tabernacle, e los fills de Aron,  
Lv 3,8  degol-lo devant la tenda dell  tabernacle del testimoni, e los fills d’  
Lv 4,4  4 E aportarà aquell a la porta del  tabernacle del testimoni devant lo Senyor  
Lv 4,7 de l’holocaust en lo entrament del  tabernacle. 8-11 [*] 12 [*] e  
Lv 4,14  E aporten aquell a la porta del  tabernacle, 15 e posen los vells de  
Lv 4,16  sanch de aquell e port-la en lo  tabernacle del testimoni, 17 e bany-hi  
Lv 6,26  en lo loc sant en l’antrament del  tabernacle. 27 »E qualquequal tocarà les  
Lv 6,30  qual sa aporta [*] a la tenda del  tabernacle del testimoni no sia mengat,  
Lv 7,30  devant la porta de l’altar del  tabernacle [*] 31 [*]. 32 E la mà dreta  
Lv 8,10 untament d’oli ab lo quall untà lo  tabernacle e tot açò que és en ell, 11 e  
Lv 8,31  dient: –Collets les carns fora del  tabernacle devant aquell e menjats-les  
Lv 8,33  a foch. 33 [*] de la porta del  tabernacle no axirets VII dies, entrò al  
Lv 8,35  35 De dia e de nits starets en lo  tabernacle observans les guardes del  
Lv 9,5  que manà Moysèn a lla porta del  tabernacle, en lo quall loch, com stigués  
Lv 9,23  23 e antràran Moysèn e Aron en lo  tabernacle del testimoni, e despuxes  
Lv 10,7  Déu; 7 mas vós no axirets fora del  tabernacle; en altra manera parirets, e l’ 
Lv 10,9 no beuràs tu [*] com entreràs en lo  tabernacle del testimoni [*], car  
Lv 14,11  coses devant Déu, a la porta del  tabernacle del testimoni, 12 e pendrà l’  
Lv 15,14  Déu ell vendrà a la porta del  tabernacle del testimoni e donarà aquells  
Lv 15,29 II polls de coloms a lla porta dell  tabernacle dell testimoni, 30 dels quals  
Lv 15,31 lurs legesses com ansutzaran lo meu  tabernacle que és entre ells. 32 Aquesta  
Lv 16,7  cabrits devant Déu a la porta del  tabernacle del testimoni, 8 e posarà sorts 
Lv 16,33  33 e perdonerà al santuari, al  tabernacle del testimoni de nostre Senyor  
Lv 17,4  4 e no hu oferà a la porta del  tabernacle per oferta a Déu, digna és de  
Lv 17,5  Déu devant a la porta dell  tabernacle del testimoni; e degollen  
Lv 17,9  9 e no hu aportarà a la porta del  tabernacle per ço que ofira a Déu, l’home 
Lv 26,11  -les-heu. 11 Posaré lo meu  tabernacle enmig de vosaltres [*], 12 [*]  
Ex 1,11  Adonchs adificàran ciutats als  tabernacles de Farahó: Phiroen, Remercès.  
Ex 33,10  ells aquí e adoràvan defora lurs  tabernacles. 11 [*] 12 Dix Moysèn a nostre 
Lv 23,34  mes VII seran les festes dels  Tabernacles, ço és, Cabanyelles, per VII  
Ex 11,6  tota la universa terra de Agipta,  tal que no fo debans ne serà aprés; 7 e de 
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Lv 20,22  leys e los juýs e feu aquelles per  tal que a vosaltres la terra no us vomita  
Ex 28,33  e de color vermella sobre son  talaban [*], 34 e megranes d’aur e  
Ex 27,3  sos mortés e ses escudelles, e sos  taladors e ses giradores e sos ensencers,  
Ex 34,27  car sobre les peraulles aquestes  talaré fermament ab tu e ab Israell. 28  
Ex 34,1  XXXIII 1 E dix Déu a Moysèn:  –Talla a tu II taulles de pedra aytals com 
Ex 4,25  pres una squerda de pedra aguda e  tallà lo prepusi de son fill, e toquà los  
Ex 39,3  vermella e de li tortís, 3 [*] e  tallà †bragues† d’aur, e cosíran-les ab 
Ex 35,35  per ço que fàsan la obra brodada e  tallada [*], axí de blau [*] com de color  
Lv 22,23 23 »Lo bou e la ovella ab la orella  tallada e la coha, volentàriament [*]. 24  
Ex 34,15  d’ell és Déu sacrificador. 15 No  tallaràs fermament ab nangun de aquelles  
Lv 20,5  aquell e sobre [*] generació, e  tallaré aquell e tots aquells que hauran  
Lv 17,9  ofira a Déu, l’home aquell serà  tallat de son poble. 10 »Home qualsavulla  
Lv 23,12  lla guarba és santifichada, serà  tallat un anyell sens màculla, de un any,  
Lv 1,8 conponides; 8 e los menbres que són  tallats seran demunt ordonats, enperò lo  
Lv 11,29  [*], axí com a mustella e rata e  talpa e furó e cascun de aquests segons  
Ex 6,23  de Eminedab, [*] e Buy e Alazar e  Tamar. 24 [*] Aquests són los parantats de 
Ex 14,13  13 E dix Moysèn al poble: –No us  tamats, e stats e vajats les meravelles de 
Ex 15,20  totes les fembres aprés d’ela ab  tamborets e ab aldufs, 21 sagons que  
Ex 14,31 havia Déu conbatuts contra aquells.  Tamé lo poble nostre Senyor [*]. 15,Tit  
Lv 26,2  2 Guardau los disaptes e hajau  tamença a mon santuari. Yo són lo Senyor.  
Lv 25,19  quals menjeu fins a sadolament,  tament †sumptuositat† de nengú. 20 La qual 
Ex 1,17  restaurats-la. 17 E les fembres  taméran nostre Senyor e no faéran lo  
Ex 1,21  21 E per ço com les medrines  taméran Déu, adificàran a elles cases. 22  
Ex 14,10  los agepcians aprés d’ells, e  taméran-sa fort. Cridàran a nostre  
Ex 20,20  a vós e per ço que sia la sua  tamor en vós e que no pequets. 21 Estech  
Lv 2,7  oli. 7 »E si la presentala serà de  †tamor†, agualment de sèmola e de oli. 8  
Ex 28,14  14 e II cadenas d’aur net, la una  tan gran con l’altra, e feràs ellas d’  
Ex 32,21  poble, que aportases sobra ell  tan gran peccat? 22 Ell respòs: –No s’  
Lv 2,12  a nostre Senyor. 12 Les premícies  tan solament de aquelles ofertes [*] e  
Lv 21,2  les morts de la sua ciutat, 2 sinó  tan solament en les conjuntes de sa sanc e 
Lv 21,22  ni pans al seu Déu. 22 Menjarà  tan solament dels pans que són en lo  
Ex 37,23 23 E féu atrasí VII lenternes e VII  tanalles e sos ansancers d’aur net. 24 E  
Ex 38,3  e cobertores e mortés e loces e  tanalles. Tot açò féu de aram. 4 E féu †a  
Ex 39,19  musclo. 19 E de cascun lats vanían  tanbé cadenas que prenían los II anells de 
Ex 10,21  mà, Moysèn, vers lo cel, e seran  tanebres sobre tota la terra de Agipta,  
Ex 8,17  féu-ho axí, car stès Aron sa mà,  tanent la sua verge, e ferí la pols de lla 
Ex 21,21  si sobraviurà un dia o II, no serà  tangut a pena, car la moneda de aquell és. 
Ex 21,22  se afollerà, e si ella viu, sertes  tangut és del dan aytant com lo marit d’  
Ex 22,2  nafra [*] muyra; lo faridor no és  tangut de lla sanch de aquell. 3 Mas si  
Ex 22,14  e son senyor no hi serà present,  tangut és de retra; 15 mas si serà fet en  
Lv 15,3 E levors sia jutgat aquest vici car  tangut n’és, e en cascun remenbrament que 
Ex 34,29  devallà Moysèn del munt de Sinaý,  tania II taules del testimoni, e no sabia  
Ex 32,18  és veu de resposta de fortesa, e  tanpoch no és veu de resposta de flaquesa, 
Ex 10,11  mal? 11 No serà fet axí, mas anats  tans hòmens com vós vullats, e sacraficats 
Ex 22,7  serrà trobat, deu-ne smenar II  tans; 8 e si no serà atrobat lo ladra,  
Ex 27,12  de L colzos, X colones, e altres  tans pilars en següén. 13 E en aquella  
Ex 10,21  sobre tota la terra de Agipta,  tant fosch que a palpar hauran. 22 E stès  
Ex 10,26  no sabem què davem sacreficar fins  tant en aquell loch siam aparaguts. 27  
Ex 16,16  nostra Senyor: Culla de açò cascú  tant com ne haja mester a menjar, un almut 
Lv 20,17  en presènsia dell pobla, per  tant com lur legesa la un de l’altra han  



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

713 
 

Lv 21,6  pans del seu Déu preséntan, e per  tant sants seran. 7 »De loch sutsa ni  
Lv 22,4  que santificades són a mi entrò a  tant que sia guarit. Qui tocarà inmunda  
Lv 25,22  fruyts fins al VIIII any; entrò a  tant que les coses novelles nàsquan,  
Lv 26,31  e la mia ànima vos abominerà 31 en  tant que les vostres ciutats retórnan en  
Lv 26,35  en los disaptas de sa soladat, per  tant com no ha reposat en los vostres  
Lv 26,41  ells en la terra batalívol entrò a  tant que’s don vergonya la icnocenta  
Lv 26,43  ells per los lurs peccats per  tant com hauran meyspresats los meus juýs, 
Ex 9,24  que anch nangun temps no fonch  tanta [*]. 25 [*] tot ço que trobà en los  
Ex 2,8  infant. 8 Ella li dix: –Vé. Anà  tantost la macipa, apellà la mara de  
Ex 4,25  Senyor e volch a ell auciure. 25 E  tantost Siporà pres una squerda de pedra  
Ex 32,8  adugist de terra de Agipta, 8 e  tantost sa són pertits de la via que  
Ex 16,5 no. 5 E en lo die VI colían-na II  tants de asò que solían cullir per sengles 
Ex 16,22 22 E en lo dia VIª collían-na dos  tants [*]. E vanguéran tots los prínceps  
Ex 22,9 aquell qui dirà lo jutja smenerà II  tants a son companyó. 10-13 [*] 14 »E si  
Ex 27,14  un lats haja III colones e altres  tants pilars. 15 [*] 16 En le entrada del  
Lv 8,15  Moysèn la sanch e benyà son dit e  tanyí los corns de ll’altar entorn. E com 
Lv 14,10  nèdeus e una ovella de un any sens  taqua e III deenes de sèmolla en  
Lv 13,57 e [*] veurà hom que en les primeres  taques aparà la lepra, sia cremada, 58 e  
Ex 32,1  XXXI 1 E viu lo poble que masa se  tardava Moysèn a devellar dell munt.  
Ex 36,24  II a cascuna post [*], là on  tarminava l’ancastadura. 25 E de la banda 
Ex 37,26  cobrí aquell tot de aur net, e son  tarrat e ses parets entorn e sos corns. 27 
Ex 4,10  E he enpatxada la bocha, e só  tart de lengua. 11 Dix Déu a ell: –Qui féu 
Ex 26,21  XL colones de argent, II a cascuna  taula. 22 E de la part del tabernacle  
Ex 26,25 de argent seran XVI, II per cascuna  taula. 26 »E feràs barras de fust de setim 
Ex 26,35 del tabernacle devers migjorn, e la  taula estarà devers tremuntana. 36 »E  
Ex 36,21  stans; 21 e era la longuesa de la  taula de X colzes, e d’ample I colze e  
Ex 37,16 E los vaxells a diversos usos de la  taula, axí com olles, culleres, giradores, 
Ex 39,37 e totes les luminàries [*], 37 e le  taula d’aur, e l’oli de untadura [*], 38 
Ex 24,12  munt e stà aquí, e donaré a tu II  taules de pedra e la ley e los manements  
Ex 26,15  de pells de bochs. 15 »E feràs les  taules stant devant lo tabernacle de fust  
Ex 26,20 devers tramuntana poseràs altres XX  taules, 21 e aquestes hauran antrasí XL  
Ex 26,22  tabernacle devers levant faràs VI  taules, 23 e II taules faràs que sían  
Ex 26,23  levant faràs VI taules, 23 e II  taules faràs que sían ajustades en l’  
Ex 26,24  altra ab tornets d’aur, e les II  taules que en los angles són posadores per 
Ex 26,25  servades. 25 E seran ensemps VIII  taules, e lurs colones de argent seran  
Ex 26,26 fust de setim V, per tenir ferm les  taules de le un lats del tabernacle del  
Ex 26,28  28 que’s meten per miganes  taules [*] entrò [*]. 29 E totes aquestes  
Ex 26,29  los quals les baras contènguan les  taules, les quals sían cubertes de lata d’ 
Ex 31,18  complides aquestes peraules, II  taules [*] de pedra scrites del dit de  
Ex 32,15  Moysèn del munt portant les II  taules del testimoni en la mà, escrites de 
Ex 32,19  bals, e fo molt irat, e gità les  taules en terra e trenquà aquellas al peu  
Ex 34,1  com les primeras e scriu sobre les  taules les peraules les quals éran scrites 
Ex 34,29  Moysèn del munt de Sinaý, tania II  taules del testimoni, e no sabia que  
Ex 36,22 l’altra; e axí ho féu en totes les  taules del tabernacla. 23 En les quals n’ 
Ex 36,30  [*], 30 per ço que fosen VIII les  taules e que haguésan XVI colones de  
Ex 36,31  V per so que contanguésan les  taules de la un lats del tabernacle, 32  
Ex 36,33 altra bara que pasàs per mig de les  taules, de la un angle tro a l’altra. 34  
Ex 36,34 tro a l’altra. 34 E totes aquestes  taules sían deurades, e les colones,  
Ex 38,7  no era sòlit, ans era comcavat, de  taules, e dintra vach. 8 E féu lo pitxer e 
Ex 39,32 aÿnas, axí com són corbalons, e les  taules e ses bares, e ses colones e sos  
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Ex 25,23  alls fills d’Israell. 23 »E feràs  taulla de fust de satim, qui haurà II  
Ex 25,26  en IIII angles de aquexa matexa  taulla, per sengles peus; 27 sots la  
Ex 25,27  aur [*] per so que púgan portar la  taulla. 28 E les barres sien de fust de  
Ex 26,17 colze e mig. 17 E en los lats de la  taulla haurà II tornets, enaxí que una  
Ex 26,17  haurà II tornets, enaxí que una  taulla sa puga ajunyr ab l’altra, e  
Ex 26,19 lles quals metràs II desots cascuna  taulla e en cada angle. 20 E en lo lats  
Ex 26,35  35 [*] e lo canalobre andret de la  taulla en lo lats del tabernacle devers  
Ex 36,26  argent, II per cascuna part de la  taulla. 27-28 [*] 29 [*] e axí o féu 
Ex 37,10  la un a l’altra. 10 E féu una  taulla de fust de satim, e havia de lonch  
Ex 40,4  lo vell. 4 E aduràs aquí [*]  taulla e areseràs tot son arasament, e  
Ex 40,20  la visió de Déu. 20 E ordonàran la  taulla [*], 21 [*]. 22 [*] de la part de  
Lv 24,6  de VI en VI deçà e dellà sobra la  taulla molt pura devant lo Senyor los  
Ex 34,1  E dix Déu a Moysèn: –Talla a tu II  taulles de pedra aytals com les primeras e 
Ex 34,1  les quals éran scrites en les  taulles que tranquist. 2 E stà aperallat  
Ex 34,4  en aquell munt. 4 E tellà II  taulles de pedra aytals com les altres  
Ex 34,4  nostre Senyor, e portà ab si les  taulles. 5 Com devellàs nostre Senyor per  
Ex 34,28  ne no bech aygua, e scriví en les  taulles les X peraules dell fermament. 29  
Ex 36,25 que romandrà vers tremuntana féu XX  taulles 26 ab XL colones de argent, II per 
Ex 20,25 pedres doladises, cor si tu leveràs  tayant sobra aquell, serà ensutzat. 26 »E  
Ex 2,9  e nodrex-lo’m, e yo logar- te-n’he. Pres-lo la mara e nodrí l’  
Ex 4,10  en sanch. 10 Dix Moysèn: –Prech- te, mon Senyor, que no m’hi trametas, car 
Ex 4,13  perleràs. 13 Aquell dix: –Prech- te, Senyor, que hy trametas altri. 14 E  
Ex 4,19  a Moysèn en Madian: –Vé e torna- te’n a Agipta, car tots aquells que  
Ex 4,21  21 E dix a ell nostra Senyor: –Com  te’n retorneràs en Agipta, veges tots los 
Ex 13,14  [*] per preu de [*]. 14 Com  te demenaran tos fills demà “Què és açò?”, 
Ex 14,12  ¿No’s aquesta la peraula que nós  te díem en Agipta dient: “Pertex-ta de  
Ex 18,18 bona la cosa que tu fas, 18 e en va  te consumes, tu e lo poble aquest que ab  
Ex 23,16 somplemnitat del mes, la primera de  te obra que sembreràs del camp. »E lla  
Ex 27,8  feràs ell, axí com en lo munt  te fou mostrat. 9 »E feràs plaça o cort al 
Ex 29,8  consegreràs ell. 8 E acostar- te-has a sos fills de aquell, e aportar  
Lv 18,13 mare no la descobriràs, car carn de  te mara és. 14 »La vergonya de ton oncle  
Lv 1,1  e perlà a ell nostre Senyor del  tebernacle del testimoni e dix: 2 –Parlla  
Lv 19,21  ofira al Senyor a la porta del  tebernacle del testimoni I anyell, 22 e  
Lv 7,21  matexa manera les carns, seran  telants del seu poble. 22 E perlà nostre  
Lv 3,3  a nostre Senyor, lo grex de la  tella e tot lo grex que dins ell és, 4  
Lv 7,4 ronyons, e lo sèu demunt ells, e la  tella e aquell del fetge [*], 5 e faça’n  
Ex 34,4  no pastúran en aquell munt. 4 E  tellà II taulles de pedra aytals com les  
Lv 25,36 tu, 36 no prengues usura d’él [*].  Tem lo teu Déu perquè puga viura lo teu  
Lv 19,3  3 »Cadescú la mare e son para  tema. »Los meus disaptes guardau. Yo són  
Lv 25,17  vullau aflegir vostres proïsmes, e  tema cascú son Déu, car yo són lo Senyor  
Ex 20,20  20 Dix Moysèn al poble: –No us  temats, car Déu vench per ço que provàs a  
Ex 15,20  20 E pres Mariam, sor de Aron, lo  temboret en la mà, e profetitzà. Axíran  
Lv 19,14  devant lo cech, ensapeguador, mas  tembràs lo Déu teu. Yo són lo Senyor. 15  
Lv 25,43  de lla terra de Agipta [*]. 43 [*]  tembràs tu lo Déu teu. 44 »Sclaus e  
Ex 9,30  yo conech que tu ne tos serfs no  tembreu encara nostre Senyor. 31 L’ordi e 
Ex 2,14  axí com auciest lo agepcià? E  temé’s Moysèn e dix: «Per cert, sebuda és 
Ex 19,16  veu gran de botzines per smeyar, e  temé’s lo poble [*]. 17 E féu exir Moysèn 
Lv 25,18  pugau habitar en la terra sens  temença 19 e engendre a vosaltres los seus 
Ex 18,21  de tot lo poble hòmens poderosos e  temens Déu, en los quals sia veritat, que  
Ex 34,30 Israell ab la cara axí resplandent,  teméran-sa de acostar prop d’ell. 31 E  
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Ex 30,13 nom: mig sicle sagons la masura del  temple, †sicles XX pesos e†, miga part del 
Ex 1,16 vós levarets infants a les juÿes en  temps de lur perir, si serà l’infant  
Ex 2,23  la mà de Farahó.» 23 Aprés molt de  temps, morí lo rey de Agipta. E sospiràran 
Ex 9,5  5 E ordonà nostre Senyor lo  temps dient: –Demà farà nostro Senyor  
Ex 9,18  major e més que no fou negun  temps en Agipta, despuys que fo fundada la 
Ex 9,18  la terra entrò en aquest present  temps. 19 Donques, ajusta ara ton bastiar  
Ex 9,24  e fo en cantitat que anch nangun  temps no fonch tanta [*]. 25 [*] tot ço  
Ex 13,10 aquesta manera lo fur aquest en son  temps, d’any en any. 11 »E com ta metrà  
Ex 13,21  ço que los mostràs la via cascun  temps. 22 No’s partia d’éls, de dia la  
Ex 14,13  agepcians que ara vaets, null  temps d’aquí avant no’ls veurets, 14 car 
Ex 23,15  alís, axí com mané a tu en lo  temps del mes de meses com axist de  
Ex 25,15  en los sercles o anells, e null  temps no los trauràs d’ells. 16 E posaràs 
Ex 34,10 e devant tots faré senyals que null  temps no fóran vists sobre la terra ne en  
Ex 34,12  gebuseus. 12 E guarda’t que null  temps ab los habitadors de aquella terra  
Ex 34,18  l’alís, axí com mané a tu en lo  temps del mes de la spigua, car en aquell  
Ex 34,18 del mes de la spigua, car en aquell  temps del mes de lla spigua exist de terra 
Ex 34,22  la festa cor yo’t raemí en aquell  temps de l’any. 23 »III veguades en l’  
Lv 6,13  és lo foch perdurable que null  temps no deu defalir [*]. 14-18 [*] 19  
Lv 8,33  entrò al dia que sia complit lo  temps de la vostra consegració [*], 34 axí 
Lv 15,19  al vespra. 19 »E fembra que de son  temps haurà flux de sanch al cap dell mes, 
Lv 15,24 24 E si l’home jaurà ab ella en lo  temps de lla sanch mestrual, serà no nèdeu 
Lv 15,25 dies soferà flux de sanch, no en lo  temps de les mèstrues, mas aprés lo temps, 
Lv 15,25 temps de les mèstrues, mas aprés lo  temps, serà no nèdea quax axí com en lo  
Lv 15,25  serà no nèdea quax axí com en lo  temps de les mèstrues; 26 e lo loch on  
Lv 15,33  33 e de aquelles que han de lur  temps e que soféran flux de sanch, e dels  
Lv 16,2  a Aron ton frare que no entra null  temps en lo santuari que és de dintra la  
Lv 23,4  santas les qualls fer deveu en son  temps. 5 »Lo primer mes, en lo XIIIIè dia  
Lv 25,9  lo VII mes e lo Xè dia del mes, en  temps de misericòrdia en tota la vostra  
Lv 25,29  licència de reembra-la dins lo  temps de I any. 30 E si no la haurà ramuda 
Lv 25,30 tostemps, e rembra no’s porà en lo  temps del jubileu. 31 E si en la villa  
Lv 25,50 fer-ho porà 50 levant del preu lo  temps que ha a pasar fins l’any del  
Lv 26,3  donaré a vosaltres pluja en lo  temps, 4 e la terra engendrerà son  
Ex 17,7  no?», apellà lo nom de aquell loch  «Temptament e barala sobre los fills de  
Ex 17,7  los vells de Israell, 7 per ço com  temptaren Déu dient: «És Déu ab nós o  
Ex 17,2  què pledejàs contra mi, e per què  temptàs Déu? 3 E sedejà aquí lo poble per  
Ex 26,6  a sa part, e axí serà’n feta una  tenda. 7 »E feràs de pèl de cabra, a obs  
Ex 26,9  e stigua en lo treginat de la  tenda, en lo front. 10-13 [*]  
Ex 26,36  »E feràs cubertor a la porta de la  tenda, per on hom entra en lo tabernacle,  
Ex 33,8  [*] Moysèn dentrò al vanir de sa  tenda. 9 E ell entrat en lo tabernacla del 
Ex 35,11  ço és a saber, lo tabernacle e sa  tenda, son cubertor e ses clevilles e ses  
Ex 36,18  L sivelles de aram per congonyr la  tenda, e que fos fet de totes les XI una.  
Ex 36,19  XI una. 19 E féu cobartori a lla  tenda, de pells de moltons anvarmalides, e 
Ex 38,9  a la intrada. 9 E [*] era la  tenda en la plaja austral de li tortís, de 
Ex 38,11  l’angle devers tremuntana era la  tenda ab les colones e ab los fonaments e  
Ex 39,32  el tabernacle a Moysèn ab la  tenda e ab totes ses aÿnas, axí com són  
Ex 39,40  del servey del tabernacle, e la  tenda [*], 41 e draps brodats a sarvir en  
Ex 40,8  8 Circundiràs la intrada de la  tenda e la plaça de aquella. 9 »E pendràs  
Ex 40,31  e l’altar fou portat en la  tenda. Aprés que totes aquestes coses  
Ex 40,33  33 E no podia intrar Moysèn en la  tenda de la amistança, car la nuu la  
Lv 3,8  e puys degol-lo devant la  tenda dell tabernacle del testimoni, e los 
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Lv 6,30  de la qual sa aporta [*] a la  tenda del tabernacle del testimoni no sia  
Lv 14,8 en la alberguada, [*] defora la sua  tende VII dies; 9 e en lo VII dia reurà’s 
Ex 19,2  tro al desert de Sinaý, e faéran  tendes e posades en aquell loch, e devés  
Ex 38,16  sos fonaments. 16 Atrasí totes les  tendes del tabernacle féu texir de li  
Lv 24,10  fills de Israell, beralà’s en les  tendes ab un hom d’Israell, 11 e com  
Lv 24,14  –Trau lo blesfemador fora les  tendes, e pòsan tots aquells qui hu han  
Lv 24,23  aquell que havia blesmat fora les  tendes e ab pedres lo destranguéran. E  
Ex 26,24  devall tro a damunt, e la I sa  tendrà ab l’altra ab tornets d’aur, e  
Ex 9,2 sacrifich a mi; 2 car si encara los  tendràs, 3 vet que lla mia mà serà sobra  
Ex 33,22  e staràs sobra la pedra, 22 [*] e  tendré la mia destra entrò que trespàs, 23 
Ex 10,22  la mà vers al cel, e fóran fetes  tenebres horibles en tota la universa  
Ex 14,20 los agepcians, scuradat erra la nuu  tenebrosa [*]. 21 E com Moysès stenés la  
Ex 28,38  front per ço que nostra Senyor sa  tengua per peguat d’él. 39 »Streny sa  
Lv 11,32  en qualqua cosa que’s fa obra, sa  tengua en aygua car serà ensutsada entrò  
Lv 13,31  de la cotna, e los cabells negres,  tengua aquell per VII dies, 32 e en lo dia 
Lv 13,54  e si no’n pot anar, lepra és, e  tengua aquells per altres VII dies. 55 E  
Lv 13,5  lepra no serà cresquda ni mudada,  tengue’l anclòs per altres VII dies, 6 e  
Lv 13,50  mostrat al sacerdot. 50 Lo qual lo  tengue per VII dies, 51 e en lo VII dia  
Lv 19,7  de aquella, serà spaventabla e  tengut de inpiatat; 8 [*] car la cosa  
Ex 39,16  net en doble, 16 e II ganxos que  tenían II anells d’aur, e posàran II  
Ex 26,26  barras de fust de setim V, per  tenir ferm les taules de le un lats del  
Lv 14,46  intrerà en la casa dementra és  tenquada, serà inmunde entrò al vespra; 47 
Lv 14,38  38 axirà lo prevera de lla casa e  tenquarà la porta per VII dies; 39 e en lo 
Ex 12,5 anyell. 5 [*] mascla sens màculla e  tenra, e pendrets [*] dells moltons e de  
Ex 21,29 dies, e son senyor ho sàpia e no’l  tenrà ligat e’nclòs, e ell auciurà homa o 
Lv 13,33 en altra loch meys de lla plagua, e  tenrà’l per [*] VII dies; 34 e si en lo  
Ex 4,2  2 Dix Déu a ell: –Què’s axò que  tens en la mà tua? E ell respòs: –Verge. 3 
Ex 23,5  asa de ton amich ab càrech en  tera, [*] ajudar-li-has [*]. »6 [*] 7  
Ex 32,4  d’Israell, qui’t traguéran de  tera de Agipta! 5 E com Aron oý açò,  
Lv 6,28 en loch sant. 28 E lo vaxell de lla  tera en la qual la carn d’ell serà cuyta, 
Lv 21,4  ajustada; 4 e ab lo príncep de la  tera no s’ensutzerà. 5 No’s reuran lo  
Ex 19,1  Capítol XVIIIIª 1 E en lo mes  terç de l’eximent d’Iraell de la terra  
Ex 19,11  11 e sien apellats en lo dia  terç, e [*] a ells en lo terç dia sobre lo 
Ex 19,11  en lo dia terç, e [*] a ells en lo  terç dia sobre lo munt de Sinaý devant tot 
Ex 19,15  15 dix-los: –Stats aparalats lo  terç dia, e no us acostets a vostres  
Ex 19,16  a vostres mullers. 16 E com fon lo  terç dia [*], els comensàran oyr trons e  
Ex 39,12  eren sàrdius [*], 11 [*] 12 en lo  terç, ligírius, àchates e ametistes; 13 en 
Lv Inc  libre, de Èxodus. Lv Inc Comença lo  terç libre de Moysèn, que és apellat  
Lv 7,17  alguna cosa ne serà atrobada en lo  terç dia, sia cremat a foch. 18 E si algú  
Lv 7,18  a foch. 18 E si algú menjarà en lo  terç dia de lles carns dels sacrificis  
Lv 19,6  dia, e tot quant serà restat en lo  terç dia ho cremereu. 7 Si nangú aprés II  
Lv Expl  [*] Expl Ací se acaba lo  terç libre, de Livítich.  
Ex 20,5  dells paras en los fills en la  terça e en la quarta generació de aquells  
Ex 34,7  fills e sobre fills de fills en la  terça e quarta generació. 8 E cuytà’s  
Ex 9,32  e la spelta no fóran farits, car  terdans éran. 33 Axí’s Moysès devant  
Ex 34,24  les gens devant tu e axamplaré ton  terme, nengú no anvajarà la tua terra, e  
Ex 8,2  vet que yo’t percudiré tots los  térmens ab granots, 3 e buliran tots los  
Ex 19,21 ’s desrenglàsan e que no pàsan los  térmens per veura’l Senyor [*], 22 e no  
Ex 19,23  e’lls has squivats dient: “Posa  térmens prop del munt al poble e santifica 
Ex 23,31  la terra. 31 »E posaré los teus  térmens de lla Mar Roja entrò a la mar  
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Ex 1,7  e cresquéran e complíran la  terra. 8 E levà’s en le terra de Egipte  
Ex 1,8  la terra. 8 E levà’s en le  terra de Egipte rey nou, lo qual no  
Ex 1,10  anamichs, e que·ns gitàsan de lla  terra e que hy antràsan ells. 11 E matéran 
Ex 2,15  Moysèn devant Farahó, e stech en  terra de Median, e asec-sa prop del pou. 
Ex 2,22  Garson dient: «Peragrí fuy en  terra stranya.» E puys hach-ne un altra, 
Ex 3,5  tos peus, que lo loch en què stàs  terra santa és. 6 E dix: –Yo són lo Déu de 
Ex 3,8  e aportar-los-he de aquella  terra en terra bona e delitosa, terra  
Ex 3,8  -los-he de aquella terra en  terra bona e delitosa, terra fluent de let 
Ex 3,8  terra en terra bona e delitosa,  terra fluent de let e de mel, al loch de  
Ex 3,17  vós de la aflecció de Agipta en  terra de Canan, hateu e amoreu e fariseu e 
Ex 3,17  e fariseu e aveu e gebuseu, a la  terra fluent de let e de mel.” 18 E ògan  
Ex 4,3  3 Dix nostre Senyor: –Gita-la en  terra. Ell le hy gità, e tornà colobra, e  
Ex 5,5  consell: –Molt és lo poble de la  terra. Vejats quanta companya esvaex a  
Ex 5,12  E fou scampat lo poble per tota la  terra de Agipta per ço que colísan la  
Ex 6,1 e ab mà poderosa gitaré ells de lla  terra sua. 2 E perlà nostre Senyor a  
Ex 6,4  fermí ab ells que daria a ells la  terra de Cananan per perigrinació de  
Ex 6,8 egepcians, 8 e aportaré a vós en la  terra sobra la quall yo levé la mia mà per 
Ex 6,11  axir los fills de Israell de la  terra sua. 12 E respòs Moysès devant  
Ex 6,26  lurs fills d’Israell de lla  terra de Agipte sobra les hosts, 27 e  
Ex 6,27  traura los fills de Israell de lla  terra de Agipta, e aquest és Moysès e Aron 
Ex 6,28  que perllà a ells nostre Senyor en  terra de Agipta. Capítol VII 29 E perlà  
Ex 7,2  axir los fills de Israell de lla  terra sua. 3 E yo anduriré lo seu cor, e  
Ex 7,3  mos senyals e mes meravelles en la  terra de Agipta. 4 E no oyrà a vós lo rey  
Ex 7,4  lo meu poble, fills d’Israell, de  terra de Agipta ab grans juÿns, 5 per ço  
Ex 7,9  “Prin la tua verge e gita-la an  terra devant Faraó” [*]. 10 [*] E faéran  
Ex 7,19 en sanch e que sia crúor en tota la  terra de Agipta, axí en vaxells de fust  
Ex 8,5  stanys, e aduré granotes sobra la  terra de Agipte.” 6 E stès la mà Aron  
Ex 8,6  les granotes e cobríran tota la  terra [*]. 7 E faéran açò atrasí los  
Ex 8,7  [*] adugéran granotes sobra la  terra de Agipta. 8 Apallà Farahó Moysèn e  
Ex 8,14  -les en diversos munts, e la  terra compodrí. 15 E viu Farahó que dat li 
Ex 8,16  la tua mà e percut la pols de lla  terra, e seran poys en tota la universa  
Ex 8,16  e seran poys en tota la universa  terra de Egipta.” 17 E féu-ho axí, car  
Ex 8,17 la sua verge, e ferí la pols de lla  terra, e fóran fets poys [*] per tota la  
Ex 8,17  e fóran fets poys [*] per tota la  terra de Agipta. 18 E féran atratal los  
Ex 8,22 aquell dia yo faré meravelles en la  terra de Gossen, en lo qual és lo meu  
Ex 8,22  que yo són Senyor enmig de lla  terra, 23 e posaré divisió entre lo meu  
Ex 8,24  son poble [*], e fou coronpuda la  terra per aquesta manera de mosques. 25  
Ex 8,25  al vostra Déu en aquesta  terra. 26 Dix Moysès: –No’s pot axí fer  
Ex 9,5  farà nostro Senyor aquesta cosa en  terra. 6 E féu nostro Senyor la cosa  
Ex 9,9  de cenra [*], 9 [*] pols sobra la  terra de Agipta, e serrà sobra los hòmens  
Ex 9,16 sia recomptat lo meu nom en tota la  terra. 17 ¿E encara retens lo meu poble  
Ex 9,18  Agipta, despuys que fo fundada la  terra entrò en aquest present temps. 19  
Ex 9,22  sia padruscha en tota la universa  terra de Agipta, sobra los hòmens e sobra  
Ex 9,22  la herba dell camp, e an tota la  terra de Agipte. 23 E stès Moysès la verge 
Ex 9,23  Ploch nostre Senyor pedra sobra la  terra de Agipta, 24 [*] e fo en cantitat  
Ex 9,26  tranchà le padrusca, 26 sols en la  terra de Gosen, on éran los fills d’  
Ex 9,29  ço que sàpias que del Senyor és la  terra. 30 Mas yo conech que tu ne tos  
Ex 9,33  axí que no caygué pluja sobra la  terra. 34 E viu Farahó que lla pluja era  
Ex 10,4  vols fer, vet que yo aduré [*] de  terra lengostes en la tua casa 5 enaxí que 
Ex 10,5  casa 5 enaxí que cobriran tota la  terra, axí que res de ella no aparà, e  
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Ex 10,12  a Moysèn: –Stin la tua mà sobra la  terra de Agipta, als lagosts [*], que  
Ex 10,13  Astès le sua verge Moysès sobra la  terra de Agipta e nostra Senyor tramès  
Ex 10,14  14 e pujàran sobra la universa  terra de Egipte, e foren [*] sens nombre  
Ex 10,15  tota la herba de la universa  terra, e tots los poms dels arbres, e tot  
Ex 10,21 cel, e seran tanebres sobre tota la  terra de Agipta, tant fosch que a palpar  
Ex 10,22  horibles en tota la universa  terra de Agipta per III dies, 23 enaxí que 
Ex 11,3 Moysès gran baró meravallosament en  terra de Agipta, devant [*] Farahó e  
Ex 11,6  gran clamor en tota la universa  terra de Agipta, tal que no fo debans ne  
Ex 11,9  molts de senyals que fàsan en la  terra de Egipte. 10 Moysèn e Aron faéran  
Ex 11,10  lo poble d’Israell de tota la sua  terra. 12,Tit Capítol XII 1 E Déu dix a  
Ex 12,1  XII 1 E Déu dix a Moysèn e Aron en  terra de Agipte: 2 –Lo mes aquest és a vós 
Ex 12,3  any. 3 Perlats a tota la universa  terra e coŀleció dels fills d’Iraell, e  
Ex 12,12  Pàscua ell a Déu. 12 »E pasaré per  terra de Agipta e en le nit aquesta faré  
Ex 12,12  faré tots los primers nats en la  terra de Agipta, de l’hom entrò a lla  
Ex 12,13  a vós plagua [*] com yo faré la  terra de Agipta. 14 E vós haurets aquell  
Ex 12,17  dia aquest traguí vostres hosts de  terra de Agipta, e guardarets lo dia  
Ex 12,19  stranys com dels nedius de lla  terra. 20 [*] 21 E apellà Moysèn tots los  
Ex 12,25  25 E com entreràs en la  terra la quall nostro Senyor és donador a  
Ex 12,29  Senyor tots los primers nats de  terra de Agipta, del primer nat [*] de  
Ex 12,33  ’s Agipta de anviar-los fora la  terra dient: «Tots som morts!» 34 E portà  
Ex 12,41  la host de nostre Senyor de lla  terra de Agipta. 42 Nit és aquesta  
Ex 12,42  Senyor, car adux a ells de la  terra de Agipta; aquesta dèvan observar  
Ex 12,48  e serà axí com nadiu de lla  terra; e si algú no serà sircuncís, no  
Ex 12,51  Senyor los fills d’Iraell de  terra d’Egipta per les sues hosts. 13,Tit 
Ex 13,5  5 e us matrà nostro Senyor en la  terra dels cananeus e dells hateus e dells 
Ex 13,5 vostres paras que’lls donaria aquí  terra fluent de let e de mel. E salabrats  
Ex 13,11 »E com ta metrà nostre Senyor en la  terra dels cananeus, segons que ha jurat a 
Ex 13,14  mà fort nos tragué nostre Seyor de  terra de Agipta, de casa de servitut, 15  
Ex 13,15  ocís tots los primers nats de lla  terra de Agipta, dels primers nats dels  
Ex 13,18 pujàran los fills d’Israell de lla  terra de Egipta. 19 E pres Moysèn la ossa  
Ex 14,3  “Car ells són torbats en la  terra, al desert los han closos.”, 4 E yo  
Ex 15,12  12 Estanist la tua mà e la  terra los ha devorats. 13 Tu fuïst  
Ex 16,1  del mes aprés que fóran axits de  terra de Agipta. 2 E murmurà tota la  
Ex 16,3  per la mà de nostre Senyor en la  terra de Agipta, on saýam sobra les olles  
Ex 16,6  que nostro Senyor trasch-vos de  terra de Agipta, 7 e al matí vauràs la  
Ex 16,14  [*]. 14 E cobrí tota la fas de lla  terra, e aparech en lo desert una cosa  
Ex 16,14  samblant a soliandra, sobra la  terra. 15 E com víran los fills d’  
Ex 16,32  lo desert com vos haguí gitats de  terra d’Egipta.” 33 Dix Moysèn a Aron:  
Ex 16,35  per XL anys entrò que venguéran en  terra habitable, e aquest manjàran [*] e  
Ex 16,35 aquest manjàran [*] e les fins a la  terra de Canan. 36 E lo almut ab què  
Ex 18,3  [*]: «Strany fuy e palagrí en la  terra aliena», 4 e l’altra havia nom  
Ex 18,27  e ell anà-sa’n en sa casa e  terra. 19,Tit Capítol XVIIIIª 1 E en lo  
Ex 19,1  terç de l’eximent d’Iraell de la  terra de Agipta, en lo dia aquest,  
Ex 19,5 tots los pobles, car mia és tota la  terra, 6 e vós serets a mi en regna  
Ex 20,2  lo Déu Senyor teu qui’t traguí de  terra de Agipta, de casa de servitut. 3  
Ex 20,4 que sían en los cels desús ne en la  terra dejús [*]. 5 »No adorreràs ne  
Ex 20,11  en los qualls Déu féu lo cel e la  terra e la mar e totes les coses que hy  
Ex 20,12  ço que visques longuament sobra la  terra la qual nostra Senyor ton Déu dóne a 
Ex 20,24  argent, 24 ço és, altar ferets de  terra, e ofarets sobra aquell holocausts e 
Ex 23,9  faças trists los pelegrins, [*] en  terra de Agipta. 10 »Per VI anys sembreràs 
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Ex 23,10  10 »Per VI anys sembreràs ta  terra e ajustaràs ton splet; 11 lo VII any 
Ex 23,19  al matí. 19 Les promísies de ta  terra aportaràs en la casa dell Senyor ton 
Ex 23,26  exellada ne axorquada en la tue  terra, e compliré lo nombre de tos dies.  
Ex 23,29 devant la tua cara en un any, ne la  terra no serà trestornada desert, per ço  
Ex 23,30  que muntipliques e posaesques la  terra. 31 »E posaré los teus térmens de  
Ex 23,31  vostres mans los habitadors de lla  terra e gitaré aquells devant vós. 32 No  
Ex 23,33  déus. 33 No habitaran en la tua  terra, per ço que per ventura no féçan  
Ex 29,46  Déu d’ells, que adugí ells de  terra d’Egipta per so que stigués entre  
Ex 31,17  car en VI dies féu Déu lo cel e la  terra, e en lo VII sessà de la sua obra.”  
Ex 32,1  home, Moysèn, que’ns tragué de  terra de Agipta, no sabem què li és  
Ex 32,7  ha peccat, lo quall adugist de  terra de Agipta, 8 e tantost sa són  
Ex 32,8 [*], d’Israell, que t’han tret de  terra de Agipta. 9 E altra veguada dix  
Ex 32,11  ton poble, lo qual has tret de  terra de Agipta en gran fortalesa, ab mà  
Ex 32,19  fo molt irat, e gità les taules en  terra e trenquà aquellas al peu dell munt. 
Ex 32,23  guían, car Moysèn, que’ns adux de  terra de Agipta, no sabem què li ha  
Ex 33,1  tu e lo teu poble que traguist de  terra de Agipta, en la terra que juré a  
Ex 33,1  traguist de terra de Agipta, en la  terra que juré a Abram, a Ysach e Jacob  
Ex 33,3  eveus e jebuseus, 3 e entres en  terra fluent de mel e de let. Yo no pujaré 
Ex 34,8  E cuytà’s Moysèn, e ancorbà’s en  terra e adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo  
Ex 34,10  null temps no fóran vists sobre la  terra ne en nengunes gents, per ço que  
Ex 34,12  temps ab los habitadors de aquella  terra no faces amistances, car ells són a  
Ex 34,18  del mes de lla spigua exist de  terra de Agipta. 19 »Tot ço que obre  
Ex 34,24 ton terme, nengú no anvajarà la tua  terra, e tu, pugant, apara’t devant  
Ex 34,26  26 »Les promísies del fruyt de lla  terra oferràs en la casa del Senyor ton  
Ex 36,38  ells stàvan, que éran fichats en  terra, éran de aram. 37,Tit Capítol XXXVI  
Lv 4,27  per ichnorància del pobla de lla  terra, ço és, que fasa qualqua cosa que  
Lv 11,2  de tots los animals de lla  terra: 3 tot aquel que ha depertida la  
Lv 11,9  alles ne scates, axí en mar com en  terra e com en aygües de flums o en  
Lv 11,21  detràs per què saltarà sobra  terra, 22 [*] axí com és brugos sagons son 
Lv 11,33  seran mundes. 33 Tot vaxell de  terra en lo qual alguna cosa de aquells  
Lv 11,41  41 »E tot ço que grapone sobre la  terra sia abominable a vós [*]. 42-43 [*]  
Lv 11,44 totes les reptilles que’s mòvan en  terra, 45 car yo són lo Senyor que adugí  
Lv 11,45  yo són lo Senyor que adugí vós de  terra de Agipta per ço que fos [*] en  
Lv 11,46 que’s mòvan en aygua e grapónan en  terra, 47 per ço que sapiats e conaguats  
Lv 14,5  la un dells ocells en un vaxell de  terra sobra ayguas vives, 6 e l’altra  
Lv 14,34  dient: 34 –Com serets entrats en  terra de Canan, la qual yo daré a vós en  
Lv 14,34 e daré plaga de lebrosia en casa de  terra de vostra haretat, 35 vendrà aquell  
Lv 17,13  la sanch sua e cobra-la ab de  terra, 14 car l’ànima de tota carn en la  
Lv 17,15  per bèstia fera, axí dells de la  terra com dells strangers, leverà la sua  
Lv 18,3  vostro. 3 Sagons la usança de la  terra de Agipta on haveu habitat no fareu; 
Lv 18,25  vostra presència, 25 dels quals la  terra és ensutzada, de la qual yo los lurs 
Lv 18,26 abominesions, axí lo habitant en la  terra com lo conreador que és palagrí  
Lv 18,27  faéran los conreadors de la  terra que fóran devant vosaltres e  
Lv 19,9  9 »Com sagaràs los blats de la tua  terra, no sagaràs fins a lla terra ne les  
Lv 19,9 la tua terra, no sagaràs fins a lla  terra ne les spigues romanents no coliràs, 
Lv 19,23  23 »Quant sereu intrats en la  terra e haureu plentat en aquella arbres  
Lv 19,36 Senyor Déu vostre qui us ha tret de  terra de Agipta. 37 »Servau tots los meus  
Lv 20,4  [*]. 3 [*] 4 [*] lo pobla de lla  terra fer no hu volrà, menyspresant la mia 
Lv 20,22 aquelles per tal que a vosaltres la  terra no us vomita en la qual sou intrats  
Lv 20,24  24 E a vosaltres parle: Posaÿu la  terra de ells, la qual donaré a vosaltres  
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Lv 20,24 qual donaré a vosaltres en haratat,  terra corent de let e de mel. Yo són lo  
Lv 20,25  nengunes coses qui’s mòvan en la  terra que a vosaltres he mostrat d’éser  
Lv 22,24  [*]. 24 [*] en la vostra  terra açò en nanguna manera no façats. 25  
Lv 22,33 a vosaltres, 33 e us he trets de la  terra de Agipta perquè fos a vosaltres en  
Lv 23,10  a ells: »Com serets entrats en la  terra la quall jo us donaré e haureu  
Lv 23,22  saguades les messes de vostra  terra, no les saguareu fins a terra, ni  
Lv 23,22  terra, no les saguareu fins a  terra, ni les spigues romanents no les  
Lv 23,39  quant ajustareu los fruyts de la  terra, fareu festa del Senyor per VII  
Lv 23,43  d’Israell com los traguí de la  terra de Agipta. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 25,2 a ells: »Quant intrats serets en la  terra la qual yo donaré a vosaltres, fareu 
Lv 25,4  e en lo VII any disapte serà de la  terra, del reposament del Senyor [*]; 5  
Lv 25,5  culliràs, car any de repòs de lla  terra és. 6 E seran a vosaltras en vianda  
Lv 25,9  de misericòrdia en tota la vostra  terra. 10 E santificats l’any L, e  
Lv 25,10  a tots los habitadors de lla tua  terra, [*] és jubileu [*], 11 [*]. E lo L  
Lv 25,18  [*], perquè pugau habitar en la  terra sens temença 19 e engendre a  
Lv 25,23  menjareu les velles. 23 »La  terra de cert no’s vendrà a tostemps, car 
Lv 25,38  Déu vostre que us he aduyt de la  terra de Agipta perquè donàs a vosaltras  
Lv 25,38  Agipta perquè donàs a vosaltras la  terra de Canahan [*]. 39 »Si de pobresa  
Lv 25,42  són, que jo’ls he trets de lla  terra de Agipta [*]. 43 [*] tembràs tu lo  
Lv 25,45 de aquells que nats fóran en vostra  terra: aquests haureu per sclaus, 46 e ab  
Lv 25,55  Israell, los qualls he trets de la  terra de Agipta. 26,Tit  1 »Yo són lo  
Lv 26,1  ni gran pedra posareu en vostra  terra perquè adoreu aquella, car yo són lo 
Lv 26,4 vosaltres pluja en lo temps, 4 e la  terra engendrerà son brotament, e de  
Lv 26,5  e sens paor habitareu en vostra  terra; 6 deré pau en vostres encontrades,  
Lv 26,13  Déu vostre, que us he trets de la  terra de Agipta [*]. 14 »[*] 15 e si no  
Lv 26,19  desobre cel axí com a ferro, e la  terra de ecer 20 serà destrovida, vostra  
Lv 26,20 treball serà en va, no jerminarà la  terra ni los arbres no daran fruyts. 21  
Lv 26,32  suau, 32 e destroviré le vostra  terra. Spaventar-se-han los anamichs  
Lv 26,34  34 »Lavors plauran a lla  terra los lurs disaptes en tots los dies  
Lv 26,35  sua soledat, quant sereu 35 en la  terra dels hosts; ferà sos disaptas e  
Lv 26,38  38 Perireu entre les gens, e la  terra batalívoll vos consumerà. 39 La  
Lv 26,39  -s’han en lurs malvestats en la  terra de sos anamichs, e per los paccats  
Lv 26,41  contra ells e amanaré a ells en la  terra batalívol entrò a tant que’s don  
Lv 26,42 ab Jacob e Isach e de Abram, de lla  terra de cert me menbraré, 43 la qual com  
Lv 26,44  44 E emperò com seran en la  terra batalívol, totalment no’ls  
Lv 26,45  primera quant los traguí de lla  terra de Agipta en presència de les gens  
Ex 15,11  a tu en granesa e en santedat,  terrible e durabla e faent meraveles? 12  
Ex 23,27 lo nombre de tos dies. 27 »E la mia  terror enviaré devant tu, e auciuré tot lo 
Ex 20,10  ni ton pelegrí qui és dintra de  tes portes, 11 car VI dies són en los  
Ex 22,30  daràs a mi, 30 e de tos bous e de  tes ovelles feràs semblantment: VII dies  
Ex 23,1  veu de monsonaguer, ne junyes  tes mans axí que per un malvat digues fals 
Ex 23,25  per ço que yo banaesca tos pans e  tes aygües, e que leu la iniquitat de mig  
Ex 33,7  7 E Moysèn pres son tabernacle e  tes-lo defora la posada, e apellà lo nom 
Lv 14,50  haurà degollat la I perdal en un  test sobre aygües vives, 51 en la sanch de 
Ex 28,43  con intraran en lo tabernacle del  testamén e con se acostaran a l’altar per 
Ex 25,16  ells. 16 E posaràs en la arqua lo  testament que yo daré a tu. 17 »E feràs  
Ex 25,21  la arqua. 21 En la qual poseràs lo  testament que yo daré a tu ab la clausta,  
Ex 25,22  que seran sobra la arqua del  testament, totes les coses que yo menaré a 
Ex 26,33 d’aur, e dintra sterà l’arqua del  testament, la qual dapartirà entre la  
Ex 27,21  tostemps 21 en lo tabernacle del  testament, fora de la clausta que és  



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

721 
 

Ex 27,21  la clausta que és penjada sobra lo  testament. Iŀlumineran ella Aron e sos  
Ex 29,4 fills a la porta del tabernacla del  testament e levaràs a ells en aygües. 5 E  
Ex 29,10  lo vadel devant lo tabernacle del  testament, e Aron e sos fills posaran les  
Ex 29,30  qui entreran en lo tabernacla del  testament [*]. 31 »[*] 32 [*] menjaran, 33 
Ex 29,42  a la porta del tabernacle del  testament, devant nostre Senyor, on ara  
Ex 29,44  44 E santificaré al tabernacla del  testament ab altar, e Aron ab sos fills  
Ex 30,6  que pénjan devant l’arqua del  testament, devant la clausta que reta  
Ex 30,16  liuraràs en ús del tabernacle del  testament, per ço que sia covinença devant 
Ex 33,9 9 E ell entrat en lo tabernacla del  testament, develava una colona de una nuu  
Ex 39,34  34 e la clausta, e l’arqua del  testament e ses perxes, [*] 35 [*] e totes 
Ex 40,2 del mes, dreceràs lo tabernacle del  testament. 3 E posaràs en aquell la archa  
Lv 16,13  cobra la cuberta que és sobra lo  testament [*]. 14 E prengua de la sanch  
Ex 20,16  »No furtaràs. 16 »No levaràs fals  testimoni contra ton proïsma. 17 »No  
Ex 23,1  axí que per un malvat digues fals  testimoni. 2 No saguiràs companya an fer  
Ex 26,26  de le un lats del tabernacle del  testimoni, 27 e altres V en l’altra lats  
Ex 30,6  devant la clausta que reta  testimoni quant parlaré ab tu. 7 »E Aron  
Ex 30,18  levar, e posaràs aquell entre lo  testimoni del tabernacle e altar. E matràs 
Ex 30,20 com deuran entrar al tabernacle del  testimoni e com sa deuran ajustar a l’  
Ex 31,7  de amistança e la arqua del  testimoni e la clausta que sobra ella és,  
Ex 32,15  del munt portant les II taules del  testimoni en la mà, escrites de cascuna  
Ex 34,29  munt de Sinaý, tania II taules del  testimoni, e no sabia que resplandent fos  
Ex 35,21  so que era obs al tabernacle del  testimoni e a tot so que era master ne  
Ex 38,21  los struments del tabernacle del  testimoni, que nombrats són sagons los  
Ex 38,30  de la intrada del tabernacle del  testimoni, e l’altar ab lo crivell de l’ 
Ex 39,31 tota la obra del tabernacle [*] del  testimoni, e féran los fills d’Israell  
Ex 40,5  perfum estarà devant l’arqua del  testimoni. E metràs lo cubertor del  
Ex 40,12 sos fills dafora del tabernacle del  testimoni, e com saran levats ab aygua, 13 
Ex 40,24  de ll’aur sots lo traginat dell  testimoni, devant lo vell de la clausta,  
Ex 40,27  de l’holocaust en lo vestiari del  testimoni. E ofaríran en aquell holocaust  
Ex 40,28  ple de aygua en lo tabernacla del  testimoni prop de l’altar. 29 E levàran- 
Ex 40,32  32 la nuu cobrí lo tabernacla del  testimoni, e la glòria de nostre Senyor  
Lv 1,1  nostre Senyor del tebernacle del  testimoni e dix: 2 –Parlla alls fills d’  
Lv 1,3  devant la porta del tabernacle del  testimoni, per ço que plàcia ell devant  
Lv 3,8 devant la tenda dell tabernacle del  testimoni, e los fills d’Aron scàmpan la  
Lv 3,13  en lo tabernacla en la intrada del  testimoni, e los fills de Aron scàmpan la  
Lv 4,4  a la porta del tabernacle del  testimoni devant lo Senyor e posarà la sua 
Lv 4,5  aquella en lo tabernacla dell  testimoni, 6 e benyarà son dit en aquella  
Lv 4,16  e port-la en lo tabernacle del  testimoni, 17 e bany-hi son dit e  
Lv 5,1  e oirà la veu de sagrament e serà  testimoni que ell so oyí o hu viu o hy fou 
Lv 6,30  [*] a la tenda del tabernacle del  testimoni no sia mengat, mes en foch sia  
Lv 9,23  Moysèn e Aron en lo tabernacle del  testimoni, e despuxes axíran e banaýran lo 
Lv 10,9  com entreràs en lo tabernacle del  testimoni [*], car testimoni és perdurable 
Lv 10,9  tabernacle del testimoni [*], car  testimoni és perdurable en les vostres  
Lv 12,6  a la porta dell tabernacla del  testimoni e donar-ho-ha al sacerdot, 7 
Lv 14,11  Déu, a la porta del tabernacle del  testimoni, 12 e pendrà l’anyel e ofarirà  
Lv 15,14  a la porta del tabernacle del  testimoni e donarà aquells al sacerdot, 15 
Lv 15,29  a lla porta dell tabernacle dell  testimoni, 30 dels quals la un oferrà per  
Lv 16,7  Déu a la porta del tabernacle del  testimoni, 8 e posarà sorts sobra cascú:  
Lv 16,23  tornarà Aron en lo tabernacla del  testimoni, e posarà las vestidures que  
Lv 16,33  al santuari, al tabernacle del  testimoni de nostre Senyor e encara a l’  
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Lv 17,5  a la porta dell tabernacle del  testimoni; e degollen aquelles presentales 
Lv 19,21  a la porta del tebernacle del  testimoni I anyell, 22 e preguarà per ell  
Lv 24,3  continuadament. 3 Fora lo vel del  testimoni, en lo tabernacla de amistança,  
Ex 19,21  21 dix a ell: –Devalla e  testimonieja ab lo poble que per ventura  
Ex 19,23 al munt de Sinaý, car tu has a ells  testimoniejat e’lls has squivats dient:  
Ex 4,14  perler. Aquest axirà a encontre  teu, e aquell perllerà ab ell, e veurà tu, 
Ex 5,16 batuts injustament, e fet contra lo  teu poble. 17 E ell respòs: –Vosaltras  
Ex 5,22  –Senyor, per què has apramut lo  teu poble, ne per què has tramès a mi? 23  
Ex 5,23  a Farahó per ço que perlàs en lo  teu nom, has opromut lo teu poble e no l’ 
Ex 5,23  en lo teu nom, has opromut lo  teu poble e no l’has desliurat. 6,Tit  
Ex 8,3  e sobra la casa de tos serfs e del  teu poble, e en los teus forns e en les  
Ex 8,11  casa, e dells teus infants e dell  teu poble, emperò ells romendran en lo  
Ex 8,23  divisió entre lo meu poble e lo  teu. E demà serà aquest senyal.” 24 Féu- 
Ex 9,14  totes les mies plaguas sobra lo  teu cor [*], per ço que sàpias que no és  
Ex 15,10  mia mà los auciurà.» 10 Senyor, lo  teu sparit és vengut, e la mar los ha  
Ex 15,13  aquell en la tua fortalesa, en lo  teu sant habitacle. 14 E los pobles  
Ex 15,26  Agipta. Yo són lo Senyor salvador  teu. 27 E venguéran en Helim, on ha XII  
Ex 20,2  [*] dix: 2 –Yo són lo Déu Senyor  teu qui’t traguí de terra de Agipta, de  
Ex 20,7  7 »No pendràs lo nom del Senyor  teu en va [*]. 8 »Remenbra’t que  
Ex 23,17  en l’any aparrà tot mascle  teu devant lo Senyor ton Déu. 18 »No  
Ex 28,2 feràs vestadura santa a Aron, frare  teu, en glòria e honrament. 3 E tu  
Ex 29,12 has sobra lo corn de l’altar ab lo  teu dit, e lo romanent de la sanch gitaràs 
Ex 32,7 Moysèn e dix: –Vé e devalla, car lo  teu poble ha peccat, lo quall adugist de  
Ex 33,1 –Vé, devala de aquest loch, tu e lo  teu poble que traguist de terra de Agipta, 
Ex 33,5  tu e deliré a tu. Ja ara depòs lo  teu ornament per ço que sàpia què faré a  
Ex 34,23  en l’any aperrà tot mascle  teu devant lo Senyor Déu totpoderós,  
Lv 2,13  ne no aportaràs al fermament del  teu Déu del teu sacrifici que en tota  
Lv 2,13  al fermament del teu Déu del  teu sacrifici que en tota oferta no ofires 
Lv 19,14  ensapeguador, mas tembràs lo Déu  teu. Yo són lo Senyor. 15 »No [*] jutjaràs 
Lv 19,18  [*]. 17 »[*] 18 [*] Ameràs lo  teu amich axí com tu matex. Yo són lo  
Lv 25,6  e sclaus e sclaves e al logater  teu e al palagrí que habita ab tu; 7 e al  
Lv 25,7 al palagrí que habita ab tu; 7 e al  teu bastiar les coses que néxan deran  
Lv 25,25  venuda. 25 »Si esent enpobrit lo  teu frare vendrà la sua poceció, e vendrà  
Lv 25,36 no prengues usura d’él [*]. Tem lo  teu Déu perquè puga viura lo teu frare  
Lv 25,36 Tem lo teu Déu perquè puga viura lo  teu frare [*]. 37 [*] ni sobresabundàncias 
Lv 25,43  [*]. 43 [*] tembràs tu lo Déu  teu. 44 »Sclaus e sclaves sían a vosaltres 
Ex 8,3 tos serfs e del teu poble, e en los  teus forns e en les relíquies dels teus  
Ex 8,3  teus forns e en les relíquies dels  teus menjars, 4 e a tu e a ton pobla e a  
Ex 8,11  de tu e de la tua casa, e dells  teus infants e dell teu poble, emperò ells 
Ex 9,3 3 vet que lla mia mà serà sobra los  teus camps, e serà gran pastilència sobra  
Ex 18,6  a tu ab la muller tua e II fills  teus ab ella. 7 Lo qual axí de casa e  
Ex 23,31  la terra. 31 »E posaré los  teus térmens de lla Mar Roja entrò a la  
Ex 32,4  E ells diguéran: –Aquests són los  teus déus, d’Israell, qui’t traguéran de 
Lv 25,6  a vosaltras en vianda a tu e als  teus servicials e sclaus e sclaves e al  
Ex 39,20  una gonella sobre l’ephot, obra  texida mesclat de blau, 21 e la capulla en 
Lv 19,19  La vestedura [*] II fills [*]  texida no la vestiràs. 20 »L’homa si  
Ex 35,35  [*] com de color vermela e en li,  texín e faent tota obra nova que atrobava. 
Ex 38,16 totes les tendes del tabernacle féu  texir de li tortís, 17 e los fonaments de  
Ex 38,23  Dan, que era mestra de fusta e de  texir blau e de porpra e de collor  
Ex 28,8  axí que tornen en I. 8 E la sua  texura e tota la sua obra serà vayrade de  
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Ex 6,20 20 E pres Amram muller Jacobech, sa  tia, la qual infantà a ell Aron e Moysèn e 
Lv 20,19  lur poble. 19 »La legesa de la tua  tia de part de para ni de mara no  
Ex 25,6  cuyna, e coses odorants e ungens e  timiama de bona odor, 7 e pedres de unicle 
Ex 30,1 feràs a ell altar per fer perfum de  timiama, e de fust de satim feràs ell, 2 e 
Ex 30,8  aquellas al vespre, ferà perfum de  timiama per tostemps devant nostre Senyor  
Ex 30,9  9 No posarets sobra aquell  timiama que haja altra conposició, ne  
Ex 30,20  altar per ço que ofíran en aquell  timiama a nostre Senyor, 21 per ço que per 
Ex 30,36  36 [*] e serà sant dells sants la  timiama. 37 Aytal compoceció no feçats en  
Ex 31,8 ella és, [*] 8 [*] e l’altar de la  timiama, 9 e de l’holocaust e tots los  
Ex 35,8  e a confagir los ungents e la  timiama de l’odor suau, 9 e pedres de  
Ex 37,29 de la untadura de santificació e la  timiama de l’odorament molt nèdeu per la  
Lv 16,12 brasas, e tinent en la mà meta-hy  timiama e ensens [*]. 13 E pos sobra lo  
Ex 37,25  un quintar. 25 E féu un altar a la  timiana, de fust de satim, e havia de  
Ex 27,9  de C colzes de lonch un lats  tindrà en longuesa. 10 E feràs XX colones  
Lv 16,12  e unpla-hu de les brasas, e  tinent en la mà meta-hy timiama e ensens 
Lv 13,4  prengua’l lo sacerdot aquell e  tingua’l enclòs per VII dies; 5 e  
Ex 39,33  e ses cubertes de cuyrs de moltons  tins en roig e les cubertes de les pells  
Ex 28,34  e squelles d’aur, e en l’altra  tira haja quasquavells d’aur e megranes  
Ex 39,10 masura de I palm, 10 e posà en IIII  tires pedres precioses en ell. En lo  
Ex 24,4  altar al raÿl del munt, e XII  títols per XII trips d’Israell. 5 E anvià 
Lv 26,1  a vosaltres ýdola ni dolediç ni  títols redresareu, ni gran pedra posareu  
Lv 14,28 n’ha contra Déu VII veguades, 28 e  tocar-n’ha l’astrem de la orella dreta 
Lv 5,2  la sua iniquitat. 2 »Ànima que  tocarà alguna cosa no neda, sia que sia  
Lv 5,3  és e deu éser lexada. 3 »E si algú  tocarà la inmundícia de l’homa sagons  
Lv 6,27  del tabernacle. 27 »E qualquequal  tocarà les carns de aquell serà  
Lv 7,19 leig scomoviment. 19 »E la carn que  tocarà en nanguna cosa que sia inmunde no  
Lv 11,24  lunyades sían de vós. 24 »E qui  tocarà mortaÿna de aquellas, serà ensutzat 
Lv 11,39  a vós menjar, qui lur mortaÿna  tocarà [*]. 40 [*] serà inmunde entrò al  
Lv 15,5  inmunda és. 5 E si algun home  tocarà lo lit de aquell, lau-sa les  
Lv 15,22  on siurà [*] serà sutza. 22 E qui  tocarà lo lit de aquella leverà lo seu  
Lv 22,4 mi entrò a tant que sia guarit. Qui  tocarà inmunda sobra cosa morta de la qual 
Lv 22,5  axí com de participament, 5 e qui  tocarà graponant o nanguna cosa inmunda,  
Ex 11,1  XI 1 Dix Déu a Moysèn: –Encara  tocaré Farahó de una plagua, e Agipta, e  
Lv 4,30  de lla sanch en lo seu dit e  toch-na los corns de l’altar de l’  
Lv 12,4  purificació per XXXIII dies, e no  toch nanguna cosa santa ne entra en lo  
Lv 15,3  e en cascun remenbrament que hom  toch la carn de aquell qui decora, aytala  
Lv 15,23  lo qual ella siurà, qualquequal lo  toch levarà les sues vestedures, e levat  
Lv 15,20  per VII dies. 20 E tothom qui  tocharà ella serà no nèdeu entrò al  
Ex 8,31  féu sagons la peraula de aquel, e  tolch les mosques a Farahó e a sos  
Ex 8,8 Aron e dix: –Preguats lo Senyor que  tolgue les granotes de mi e mon poble, e  
Ex 8,29  tu, e adoraré nostre Senyor que  tolgue les mosques a Farahó e a sos serfs  
Ex 34,9 aquest poble és de dura servitut, e  tolràs-nos les nostres iniquitats e  
Ex 2,13  qui havia lo tort: –Per què fers  ton proïsma? 14 E aquell respòs: –Qui t’  
Ex 4,6  nostre Senyor: –Mit ta mà en  ton si. E com la hy hach mesa, trach-la  
Ex 4,7  7 Dix-li Déu: –Torna la mà en  ton si. E tornà-la-hy, e trasch-la  
Ex 4,14 iresch-sa ab Moysèn e dix: –Aron,  ton frare [*], conech yo que és bell  
Ex 5,2 desert.” 2 E aquell respòs: –Qui és  ton Senyor, que yo oja la sue veu e que yo 
Ex 7,1 ordenat senyor sobre Farahó, e Aron  ton frare serà ton parler. 2 Tu parlaràs  
Ex 7,1 sobre Farahó, e Aron ton frare serà  ton parler. 2 Tu parlaràs totes les  
Ex 7,2  peraules que yo man a tu, e Aron  ton frare parlarà a Faraó que jaquesca  
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Ex 8,3  la tua casa, e en la tua cambra e  ton lit, sobra la tua careta, e sobra la  
Ex 8,4  dels teus menjars, 4 e a tu e a  ton pobla e a tos serfs antraran les  
Ex 8,21  vet que yo tramatré a tu [*] e  ton poble e en totes les tues casas tot  
Ex 9,19  temps. 19 Donques, ajusta ara  ton bastiar e tot ço que és en lo camp,  
Ex 15,26  –Si tu oyràs la veu dell Senyor,  ton Déu, e feràs devant ell ço que dret  
Ex 20,5 ne los colràs, car yo són lo Senyor  ton Déu, fort e jelós, qui vesit les  
Ex 20,10  VII, que és lo disapta del Senyor  ton Déu, reposaràs e no faràs en aquell  
Ex 20,10 faràs en aquell nanguna obra, tu ne  ton fill ne ta filla, ni ton serf ne ta  
Ex 20,10  tu ne ton fill ne ta filla, ni  ton serf ne ta serventa, ni ton bou ne ton 
Ex 20,10  ni ton serf ne ta serventa, ni  ton bou ne ton asse, ni ton pelegrí qui és 
Ex 20,10  serf ne ta serventa, ni ton bou ne  ton asse, ni ton pelegrí qui és dintra de  
Ex 20,10  ni ton bou ne ton asse, ni  ton pelegrí qui és dintra de tes portes,  
Ex 20,12  disapta e santifichà. 12 »Honreràs  ton para e ta mara per ço que visques  
Ex 20,12  la terra la qual nostra Senyor  ton Déu dóne a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No 
Ex 20,16  »No levaràs fals testimoni contra  ton proïsma. 17 »No cobejaràs la casa de  
Ex 20,17  17 »No cobejaràs la casa de  ton proïsma. No desigeràs la muller de  
Ex 23,4 en plet. 4 »E si encontraràs bou de  ton amich o asa arant, retornar-l’has a 
Ex 23,4  o asa arant, retornar-l’has a  ton amich; 5 e si veuràs asa de ton amich  
Ex 23,5  a ton amich; 5 e si veuràs asa de  ton amich ab càrech en tera, [*] ajudar- 
Ex 23,10 anys sembreràs ta terra e ajustaràs  ton splet; 11 lo VII any [*] lexeràs  
Ex 23,11  per ço que ménjan los pobles de  ton poble, e ço que hy romandrà menjaran  
Ex 23,11  del camp; e açò matex faràs [*] de  ton oliver. 12 »VI dies obreràs, e’n lo  
Ex 23,17  tot mascle teu devant lo Senyor  ton Déu. 18 »No degoleràs sobra lo levat  
Ex 23,19  aportaràs en la casa dell Senyor  ton Déu. »No cogues cabrit ab la let de sa 
Ex 28,1  Capítol XXVII 1 »E tu acoste’t  ton frare Aron ab sos fills, de mig dels  
Ex 28,4  E feran vastiments sants a Aron,  ton frare, e a sos fills, per ço que  
Ex 28,41  vastir aquestes vestadures a Aron,  ton frare, e a sos fills ab ell, e a tots  
Ex 32,11  sa irexerà la tua ira contra  ton poble, lo qual has tret de terra de  
Ex 32,12 e sies aconortat sobre la malesa de  ton poble. 13 Remenbre’t, Senyor, de  
Ex 32,32 32 E si no hu vols fer, rau-ma de  ton libre [*]. 33 Al qual respòs nostre  
Ex 34,24  les gens devant tu e axamplaré  ton terme, nengú no anvajarà la tua terra, 
Ex 34,24  apara’t devant nostre Senyor  ton Déu III veguades en l’any. 25 »No  
Ex 34,25 »No degollaràs sobre levat sanch de  ton sacrefici, [*] de la festa de Pasca.  
Ex 34,26 terra oferràs en la casa del Senyor  ton Déu. »No cogues cabrit ab let de sa  
Lv 9,7  ’t a l’altar e sacrificha per  ton peccat e ofir l’holocaust, e pregua  
Lv 16,2  Déu a Moysèn e dix: –Parla a Aron  ton frare que no entra null temps en lo  
Lv 18,7  Yo són lo Senyor. 7 »La lagesa de  ton para ne la lagesa de ta mara no  
Lv 18,8  8 »La lagesa de la muller de  ton pare no descobriràs, car lagesa de ton 
Lv 18,8  pare no descobriràs, car lagesa de  ton para és. 9 »La legesa de ta germana de 
Lv 18,11 vergonya de la fila de la muller de  ton para, la qual ha engendrada ton para i 
Lv 18,11  de ton para, la qual ha engendrada  ton para i és ta germana [*]. 12 »[*] car  
Lv 18,12 ta germana [*]. 12 »[*] car carn de  ton para és. 13 »La vergonya de la germana 
Lv 18,14  de te mara és. 14 »La vergonya de  ton oncle german de ton para no la  
Lv 18,14 »La vergonya de ton oncle german de  ton para no la descobriràs, [*] sa muller, 
Lv 18,15 no la descobriràs, car muller és de  ton fill [*]. 16 »E [*] la muller de ton  
Lv 18,16  fill [*]. 16 »E [*] la muller de  ton germà no la manifestaràs, car vergonya 
Lv 18,16 la manifestaràs, car vergonya és de  ton germà. 17 »La vergonya de la germana  
Lv 19,12  nom ne poluyràs lo nom dell Senyor  ton Déu. 13 »No feràs traÿció ne malesa a  
Lv 19,13  13 »No feràs traÿció ne malesa a  ton proÿsma [*]. No romandrà lo treball de 
Lv 19,13  [*]. No romandrà lo treball de  ton logater fins al matí. 14 No malayràs  
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Lv 25,3  Senyor. 3 »Per VI anys sembreràs  ton camp e per VI anys poderàs ta vinya e  
Lv 25,35  tostemps és. 35 »Si atendrit serà  ton frara e malalt de mans, rebràs aquell  
Lv 25,39  39 »Si de pobresa [*] vendrà a tu  ton frare, no’l destrenyaràs de servitut  
Lv 25,47  e, vengut a meys, vendrà’s  ton frare o a’lgú de son linatge, 48  
Lv 10,6  fills d’ell, e dix: –Vós no  tonrets vostres caps ne squinçarets  
Ex 4,25  e tallà lo prepusi de son fill, e  toquà los peus de aquell e dix: «Tu est  
Lv 9,9 dell quall [*] ell benyà son dit, e  toquà’n lo corn de l’altar e gità lo  
Lv 11,38  aygua sobra samença e aprés serà  toquada per la mortaÿna, aquí metex és  
Ex 19,13  al munt morà de mort.” 13 E no  tòquan él ab la mà, car ab pedras serà  
Ex 19,12  a les sues fins, car tot hom qui  toquarà al munt morà de mort.” 13 E no  
Ex 29,37 serà sant dels sants, e tot hom que  toquarà aquell serà santificat. 38 »E açò  
Lv 7,21  perirà de son poble. 21 »E qui  toquarà la sutzura de l’home o de lla  
Lv 15,27  e on siurà serà ensutzat, 27 e qui  toquarà ella leverà la sua vestimenta, e  
Lv 13,44 calvva. 44 »E qualquequal home serà  toquat de lebra e serà depertit de l’  
Lv 11,8  e llurs calabrines mortoïnes no  toquets, car no són nèdeas a vós. 9  
Lv 16,6  en holocaust; 6 e com aporterà lo  tor, orerà per si e per la sua casa. 7 E  
Lv 16,11  11 »E com açò serà fet, ofira lo  tor e prech per si e per la sua casa, e  
Lv 16,14  [*]. 14 E prengua de la sanch del  tor e bany-hi son dit e git-na VII  
Lv 16,27  intrerà en la alberguada. 27 E lo  tor [*] que seran degolats per lo peccat,  
Ex 14,3 los fills d’Israell: “Car ells són  torbats en la terra, al desert los han  
Lv 1,15 aquells los sacerdots a l’altar, e  torcen-li lo coll axí que sia trenquat  
Ex 4,19  Dix Déu a Moysèn en Madian: –Vé e  torna-te’n a Agipta, car tots aquells  
Ex 4,7  blancha com a neu. 7 Dix-li Déu:  –Torna la mà en ton si. E tornà-la-hy, 
Ex 4,3  -la en terra. Ell le hy gità, e  tornà colobra, e fugí Moysèn devant ella.  
Ex 4,4 stès la mà e pres-la, e mantinent  tornà verge. 5 –Açò és fet per ço que  
Ex 4,7 -li Déu: –Torna la mà en ton si. E  tornà-la-hy, e trasch-la’n sana  
Ex 4,18 fets los senyals. 18 E anà Moysès e  tornà a Itró, son sogre, e dix a ell: –Iré 
Ex 4,20  e posà aquells sobre un asa, e  tornà en Agipta portant la verge de Déu en 
Ex 7,10 Aron la vergua devant Farahó [*], e  tornà colobra. 11 E apellà Farahó hòmens  
Ex 7,15  dell flum, e la vergua la quall  tornà colobra portaràs en la tua mà, 16 e  
Ex 7,23  oí, axí com havia manat Déu. 23 E  tornà-se’n e intrà-sa’n en la sua  
Lv 14,44  e veurà que altra lepra serà  tornada e per les parets són scampades  
Ex 2,18  les ovelles. 18 Com elles foren  tornades a Ratxell, para lur, dix-los:  
Ex 7,19  lochs de lles aygües, per ço que  tórnan en sanch e que sia crúor en tota la 
Ex 32,15  lo mal que havia perlat [*]. 15 E  tornant, develà Moysèn del munt portant  
Lv 14,39  per VII dies; 39 e en lo VII dia  tornarà là lo prevera en la casa, e [*]  
Lv 16,23  fills d’Israell. 20-22 [*] 23 »E  tornarà Aron en lo tabernacla del  
Lv 25,33 Si reemudes no seran en lo jubileu,  tornaran a lurs senyors, car les cases de  
Ex 7,12 gitàran cascuns d’éls sa vergua, e  tornàran colobres; mas la vergua de Aron  
Ex 7,20  e devant sos serfs. Mantinent  tornàran en sanch, 21 e fóran morts tots  
Ex 10,8  veus que Agipta és consumada? 8 E  tornàran Moysèn e Aron a Farahó, lo qual  
Ex 15,25  hach mès en les ayguas, les ayguas  tornàran dolces. E aquí ordonà los  
Ex 4,18  son sogre, e dix a ell: –Iré ara e  tornaré a mos frares en Agipta, e veuré si 
Lv 13,7  lepra [*] e serà vist lebrós, sia  tornat al prevere 8 e comdepnar-l’ha  
Ex 32,27  posa coltell a son lats, e anats e  tornats de la una porta entrò a l’altra  
Ex 34,34  e com axia devant ell, ell lo hi  tornava, e puys perlava ab los fills d’  
Ex 24,14  –Esparats-vos así entrò que  tornem a vós. E romandran ab vós Aron e  
Ex 28,7  d’emdoses sos stremps, axí que  tornen en I. 8 E la sua texura e tota la  
Ex 4,9  lo foch, e tota aquella dell flum  tornerà en sanch. 10 Dix Moysèn: –Prech- 
Ex 7,17  en la mia mà les aygües del flum:  torneran en sanch, 18 e los peys que són  
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Ex 26,17 E en los lats de la taulla haurà II  tornets, enaxí que una taulla sa puga  
Ex 26,24  e la I sa tendrà ab l’altra ab  tornets d’aur, e les II taules que en los 
Ex 36,22  e mig. 22 II encastadures –uns  tornets– havia en cascuna de les posts per 
Lv 16,3  Aron a lla santedat, que oferrà I  toro per peccat e I moltó en holocaust, 4  
Lv 2,14  de les spigues encara verdejans,  torraràs aquelles al foch, e puys los  
Lv 23,40  [*] spes de fulla, e sàlzer del  torrent, e alegrar-vos-heu devant lo  
Ex 27,2  III colzes d’alt. 2 E les IIII  torres dels IIII angles seran cubertes de  
Ex 23,8  dons, car axórban los savis e fan  torse la peraula dells justs. 9 »No faças  
Ex 2,13  e dix en aquell qui havia lo  tort: –Per què fers ton proïsma? 14 E  
Lv 21,18  de poquesa o asent gran o nas  tort, 19 si haurà trenquat [*] la mà, 20  
Lv 1,14  de ocells al Senyor, axí com de  tortes o de colomins, 15 ofariran aquells  
Ex 26,1  feràs axí X cortines de li  tortís, de blau, color de grana [*], e  
Ex 26,31  porpra, de collor vermella, de li  tortís e de obre brodade e bella, veyrada, 
Ex 26,36  de porpra, de collor vermella e li  tortís, obre brodada. 37 E feràs al  
Ex 27,9  serà la cortina de blau de li  tortís, de C colzes de lonch un lats  
Ex 27,16 de porpra, de color vermela e de li  tortís, obre brodada. Les sues colones  
Ex 27,18  e V colzes d’alt, e serà de li  tortís, e lurs colones, d’aram. 19 E  
Ex 28,5  de collor [*] vermella [*] de li  tortís, 6 e feran lo ephot de color de  
Ex 28,6  e de porpra e de grana, e de li  tortís, obre brodade, 7 ab dues les  
Ex 28,8  porpra e de color vermella e de li  tortís. 9 »E pendràs II pedras de unicle e 
Ex 28,15  porpra e de color vermella e de li  tortís. 16 E feràs ell quadrat en doble, e 
Ex 35,6  e porpra e color vermella, e li  tortís e pèlls de cabres, 7 [*] moltons  
Ex 36,8  del tabernacle, X cortines de li  tortís e blau e porpra [*] †e capitells† e 
Ex 36,35 de grana e de color vermela e de li  tortís, obra brodada, vayra e destinta, 36 
Ex 38,9  la tenda en la plaja austral de li  tortís, de C colzes, 10 e XX colones de  
Ex 38,16  del tabernacle féu texir de li  tortís, 17 e los fonaments de lles colones 
Ex 38,23 porpra e de collor vermella e de li  tortís. 24 Tot l’aur que fo despès en [*] 
Ex 39,1  porpra e de color vermella e de li  tortís faéran draps brodats a obs de la  
Ex 39,2  porpra e de color vermella e de li  tortís, 3 [*] e tallà †bragues† d’aur, e  
Ex 39,8  porpra e de color vermella e de li  tortís, 9 e fo codrat e dobla, de masura  
Lv 12,6  holocaust e I poll de coloma o de  tortra per peccat a la porta dell  
Lv 5,7 si no porà ofarir bestiar, ofira II  tortres o II coloms a nostre Senyor, un  
Lv 5,11  si no basta son poder de ofarir II  tortres o II coloms, ofira per son peccat  
Lv 12,8  poder que puga ofarir [*], sien II  tortres o II polls de coloms, un dells  
Lv 14,30  sobra él devant Déu, 30 e de lles  tortres e dels polls dels coloms [*] 31  
Lv 15,14  14 E en lo VIIIè dia pendrà II  tortres o II pols de coloms, e devant Déu  
Lv 15,29 en lo VIII dia oferà al sacerdot II  tortres o II polls de coloms a lla porta  
Ex 3,5  ací. Descalsa’t lo calsament de  tos peus, que lo loch en què stàs terra  
Ex 3,6  és. 6 E dix: –Yo són lo Déu de  tos paras, Déu de Abram e Déu de Isach e  
Ex 4,5  ço que crèguan que aparech Déu de  tos paras, Abram, Ysach e Jacob. 6 Dix-  
Ex 8,3  la tua careta, e sobra la casa de  tos serfs e del teu poble, e en los teus  
Ex 8,4 menjars, 4 e a tu e a ton pobla e a  tos serfs antraran les granotes.” 5 Dix  
Ex 9,30  terra. 30 Mas yo conech que tu ne  tos serfs no tembreu encara nostre Senyor. 
Ex 10,6  6 e ompliran les casas tuas e de  tos serfs [*].” [*] 7 Diguéran los serfs  
Ex 12,24  aquesta peraulla legítima a tu e a  tos fills entrò enpertostemps. 25 E com  
Ex 13,11  cananeus, segons que ha jurat a  tos pares que donerà aquella a tu, 12  
Ex 13,14  preu de [*]. 14 Com te demenaran  tos fills demà “Què és açò?”, tu  
Ex 13,16  senyal [*] de remenbrament entre  tos vulls [*]. 17 E com Farahó hagués  
Ex 22,29 dar per ofarir. Los primers nats de  tos fills daràs a mi, 30 e de tos bous e  
Ex 22,30  de tos fills daràs a mi, 30 e de  tos bous e de tes ovelles feràs  
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Ex 23,12  lo VII ceseràs, per so que repòsan  tos bous e tos àsans [*]. 13-14 [*] 15 E  
Ex 23,12  per so que repòsan tos bous e  tos àsans [*]. 13-14 [*] 15 E guardaràs  
Ex 23,16 l’aximent de l’any, com ajustaràs  tos fruyts del camp. 17 »III veguades en  
Ex 23,22  que he perllat, yo seré anamich de  tos anamichs, e aflegiré aquells que a tu  
Ex 23,25  Déu vostre, per ço que yo banaesca  tos pans e tes aygües, e que leu la  
Ex 23,26  tue terra, e compliré lo nombre de  tos dies. 27 »E la mia terror enviaré  
Ex 23,27  poble al qual tu entreràs, e tots  tos anamichs daré en ta servitut. 28 [*]  
Ex 32,13  de Abram, de Ysach e de Jacob,  tos servidors, los quals jurest per tu  
Ex 34,20 aquell, serà ocís. Lo primer nat de  tos fills reembràs, e no aperràs devant mi 
Lv 2,14  dons de les tues promícies de  tos fruyts a nostre Senyor, de les spigues 
Lv 4,2  per ignorància de sacrifici e de  tos menaments que’l Senyor ha manat que  
Lv 10,13  lo loch sant, car dat és a tu e a  tos fils dells sacrificis del Senyor, axí  
Ex 13,9 ço que lla lig de nostre Senyor sia  tostemps en la tua boqua, car ab fort mà  
Ex 18,22  22 los qualls jútjan lo poble  tostemps, e les coses majors a què no  
Ex 25,30 altar lo pa de proposició devant mi  tostemps. 31 »E feràs canalobra d’aur net 
Ex 27,20  per ço que de aquell crem [*]  tostemps 21 en lo tabernacle del  
Ex 28,30  en lo pits devant nostre Senyor  tostemps. 31 »E feràs la gonella de l’  
Ex 28,38  totes ses ofertes. E serà la landa  tostemps en lo seu front per ço que nostra 
Ex 30,8  vespre, ferà perfum de timiama per  tostemps devant nostre Senyor en les  
Lv 6,12 en loch net [*]. 12 »E lo foch crem  tostemps sobra la ara de l’altar, lo qual 
Lv 13,46 e clamar-s’ha al sacerdot 46 per  tostemps, cor labrós és e no nèdeu; e  
Lv 16,31  aflagirets vostres ànimes a fur de  tostemps. 32 »E perdonarà lo sacerdot que  
Lv 23,14  al Déu vostre. Menament és per a  tostemps en vostres generacions [*]. 15-21 
Lv 23,41 dies cascun anny; costum serà per a  tostemps en vostres generacions. E en lo  
Lv 24,3  lo Senyor a honor e usança per a  tostemps en vostres generacions; 4 sobre  
Lv 24,4  molt net seran posades per a  tostemps en presència del Senyor. 5  
Lv 24,8  fills d’Israell de amistança per  tostemps, 9 e seran de Aron e de sos fills 
Lv 25,23 23 »La terra de cert no’s vendrà a  tostemps, car mia és, e vosaltres  
Lv 25,30 aquella e los seus succeïdors per a  tostemps, e rembra no’s porà en lo temps  
Lv 25,32  livítichs que en les ciutats són,  tostemps sa pòdan rembra. 33 Si reemudes  
Lv 25,34 éls no les vendran, car posació per  tostemps és. 35 »Si atendrit serà ton  
Lv 25,46  suceÿdors e posayr-los-heu per  tostemps; e los vostres frares fills de  
Ex 18,26 [*] deenes 26 que jutjàsan lo poble  tosttemps, e so que era molt greu  
Ex 1,14  de brach mesclat ab palla, e ab  tot servey en lo camp e en tota lur obra  
Ex 1,22  a elles cases. 22 Manà Farahó a  tot lo poble dient: –Qualquequal mascle  
Ex 8,21 ton poble e en totes les tues casas  tot linatja de mosques [*]. 22 En aquell  
Ex 9,19  Donques, ajusta ara ton bastiar e  tot ço que és en lo camp, [*] car tot ço e 
Ex 9,19 e tot ço que és en lo camp, [*] car  tot ço e quant serà trobat al camp defora  
Ex 9,25  temps no fonch tanta [*]. 25 [*]  tot ço que trobà en los camps, de l’home  
Ex 10,5  res de ella no aparà, e menjaran  tot ço que és [*] a la padruscada, e  
Ex 10,9  e ab nostres infants irem, e ab  tot nostre bastiar e ab tot nostre arnès,  
Ex 10,9  irem, e ab tot nostre bastiar e ab  tot nostre arnès, car gran festa és de  
Ex 10,15  e tots los poms dels arbres, e  tot ço [*] que a la padrusca era romàs  
Ex 10,26  ofiram al Senyor Déu nostro? 26 E  tot nostre bastiar se n’irà ab nós, axí  
Ex 11,2  -vos-ha axir. 2 Digues ara a  tot lo poble que parla cascú ab son amich, 
Ex 11,3  Agipta, devant [*] Farahó e devant  tot lo pobble. 4 E dix: –Açò diu nostre  
Ex 11,8  e adoren-me dient: “Ix tu e  tot lo poble que és sotmès a mi. E aprés  
Ex 13,15 d’açò yo sacrifich a nostro Senyor  tot lo mascle que obre vullva, e tots los  
Ex 14,6 nós? 6 E mès-sa en carera, e pres  tot lo pobla ab si, 7 e manà ab si DC  
Ex 15,21  dient: Cantem a nostra Senyor  tot gloriós e engranaït, cor ell ha gitat  
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Ex 16,10  10 Dementra parlava Aron a  tot lo ajustament dels fills d’Israell,  
Ex 16,23  coses que haureu obs demà, feu, e  tot ço que deveu coura, coets. E so que us 
Ex 18,1  de Median, sogre de Moysèn,  tot ço que havia fet nostre Senyor a  
Ex 18,8  8 comptà Moysèn a son sogra  tot so que Déu havia fet a Farahó [*] per  
Ex 18,8 a Farahó [*] per amor de Israell, e  tot lo traball que era sdevengut a ells en 
Ex 18,14  tu fas al poble? Per què seus tu  tot sol e al poble stà devant tu del matí  
Ex 18,21  deguéran fer. 21 Donchs, tria de  tot lo poble hòmens poderosos e temens  
Ex 18,23 los seus manaments poràs sofarir, e  tot aquest poble poràs menar cascú en son  
Ex 18,24  24 E com Moysèn oý açò, ell féu  tot ço qu·ell li consellà. 25 Mosèn alegí 
Ex 18,25  25 Mosèn alegí barons [*] de  tot lo poble de Israell, e stablí-los  
Ex 19,8  Déu que digués a ells. 8 Respòs  tot lo poble ensemps: –Tot ço que ha  
Ex 19,11  dia sobre lo munt de Sinaý devant  tot lo poble. 12 E ordoneràs tot lo poble  
Ex 19,12 devant tot lo poble. 12 E ordoneràs  tot lo poble entorn. Diràs-los:  
Ex 19,12 ne us acostets a les sues fins, car  tot hom qui toquarà al munt morà de mort.” 
Ex 19,18  steguéran a la raÿl del munt. 18 E  tot lo munt de Sinayí fumava per ço que  
Ex 20,18  ne son bou ne son asa [*]. 18 E  tot lo poble oÿa les veus e vaÿa los lamps 
Ex 20,24 pacificables, e [*] vostres bous en  tot loch on serà mamòria del meu [*]; yo  
Ex 23,17  17 »III veguades en l’any aparrà  tot mascle teu devant lo Senyor ton Déu.  
Ex 23,27 terror enviaré devant tu, e auciuré  tot lo poble al qual tu entreràs, e tots  
Ex 25,11  una corona, un sercle d’aur  tot antorn, 12 e quatre sercles d’or, los 
Ex 25,24  aur net. E feràs a ella alredador  tot entorn [*] 25 [*] un sercle que l’aur 
Ex 25,39 aquestes sien en pes de un quintar,  tot lo pes del canalobra; e tots aquests  
Ex 27,19  les aÿnes del tabernacle [*] e  tot ço que pertany a la cort serà d’eram. 
Ex 29,2  que sia untat de oli [*]; emperò  tot açò feràs de farina de forment. 3 E  
Ex 29,13  del tabernacle. 13 E pendràs  tot lo grex que cobra los budells, e la  
Ex 29,18  has [*] sobra son cap, 18 e oferàs  tot lo moltó ab encens sobre l’altar.  
Ex 29,37  aquell, e serà sant dels sants, e  tot hom que toquarà aquell serà  
Ex 30,14  de XX anys amunt donerà lo preu  tot a nostre Senyor. 15 Lo rich no  
Ex 33,8  defora de la posada, levava’s  tot lo poble e stava cascú a lla porta de  
Ex 33,19  Respòs nostre Senyor: –Yo mostraré  tot bé a tu, e apalaré lo nom de nostre  
Ex 34,11 enmig del qual est [*]. 11 »Observa  tot ço que vuy he manat a tu, e yo matex  
Ex 34,23  23 »III veguades en l’any aperrà  tot mascle teu devant lo Senyor Déu  
Ex 34,32  fills d’Israell, alls quals manà  tot ço que havia oÿt de Déu en lo munt de  
Ex 35,21 obs al tabernacle del testimoni e a  tot so que era master ne nasesari a lur  
Ex 35,22  e nasals, e tots vaxells d’aur,  tot ho ofaríran a Déu. 23 E si nangú havie 
Ex 35,24  d’aur ni d’argent ni d’aram,  tot ho ofaríran a Déu, e tot lenyam de  
Ex 35,24  d’aram, tot ho ofaríran a Déu, e  tot lenyam de satim per fer diverses  
Ex 35,26  vermela [*] 26 e pèlls de cabres;  tot açò fèyan per lur pròpia volentat. 27  
Ex 35,33  pedres, e obra de fusta. E  tot ço que pot éser trobat en farer 34 ha  
Ex 36,3  E com la obra sa comensàs de fer,  tot dia vania lo poble per lo matí e  
Ex 37,6  portar-la. 6 E féu una clausta  tot antorn, de pur aur, e havia de lonch  
Ex 37,11  pur. E féu a ella orla d’aur pur,  tot entorn, 12 en la quall orla havia  
Ex 37,12  havia corona e cercle d’aur [*]  tot entorn, de ampla de IIII dits [*]. 13  
Ex 37,16 axí com olles, culleres, giradores,  tot fou de aur pur [*]. 17 E féu canalobre 
Ex 37,22  dell canalobra. 20-21 [*] 22 [*] e  tot era d’aur net. 23 E féu atrasí VII  
Ex 37,26  axia un corn. 26 E cobrí aquell  tot de aur net, e son tarrat e ses parets  
Ex 37,27  27 E féu axí una corona de aur  tot entorn, ab II anells d’aur sobra la  
Ex 38,11  e ab los caps de les colones,  tot era de una matexa masura, e les obres  
Ex 39,31  e féran los fills d’Israell  tot ço que havia menat nostre Senyor a  
Ex 39,42  per Aron e per sos fills. 42 Car  tot ço que manà nostre Senyor a Moysèn axí 
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Ex 40,4 E aduràs aquí [*] taulla e areseràs  tot son arasament, e posaràs sobra aquella 
Lv 1,8  demunt ordonats, enperò lo cap e  tot ço de dins, axí com la frexura 9 e los 
Lv 2,16  axí com és del far e de l’oli, e  tot l’ancens, cor sacrifici és a Déu.  
Lv 3,3  Senyor, lo grex de la tella e  tot lo grex que dins ell és, 4 abdós los  
Lv 3,5  e en totes les parts de dins, 5 de  tot açò faça perfum sobra l’altar, posat  
Lv 3,10  devant nostre Senyor [*], 10 [*] e  tot lo grex de dins 11 pendran los  
Lv 3,15  sobra 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 menjarets, e lo grex que és  
Lv 3,17  Ne grex ne sanch de tot en  tot no menjarets, e lo grex que és antorn  
Lv 4,7  Senyor contra lo vell [*]. 7 [*] e  tot l’altra romanent de la sanch lexarà  
Lv 4,31 lo fonament de aquell. 31 E pendràs  tot lo sèu axí com sa sol pendre dells  
Lv 6,5  4 totes coses pensades retrà, 5  tot ço que per anguan volia retanir,  
Lv 6,23  del para per dret sucehirà, 23 e  tot sacrifici dells sacerdots sarà  
Lv 7,9  haurà la pell d’aquell, 9 e  tot sacrifici de cèmolla qui serà cuyt en  
Lv 7,9  de cèmolla qui serà cuyt en forn e  tot so que serà cuyt en la caçola o en  
Lv 7,34 fur del Senyor, en ley perdurabla a  tot lo poble de Israell. 35 »E aquesta és  
Lv 8,3 canastell de pa alís, 3 e ajusteràs  tot lo poble a la porta [*]. 4 [*] defora, 
Lv 8,10  ab lo quall untà lo tabernacle e  tot açò que és en ell, 11 e santifichà  
Lv 8,27  alisa posà sobra lo sèu [*]. 27 E  tot açò liurà a Aron ab la cama dreta e a  
Lv 9,7 l’holocaust, e pregua per tu e per  tot lo poble [*]. 8 E mantinent Aron se  
Lv 9,10  10 E lo sèu e los ronyons, e féu  tot lo restant. 11 [*] 12-14 [*] 15 [*] E  
Lv 10,3  que s’acòstan a mi, e devant  tot lo poble seré santificat. E com ho oyí 
Lv 10,7  onzió és sobra vós. E ells féran  tot ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu a  
Lv 11,2  als fills d’Israell: »Guardats  tot ço que he scrit per ço que sia vostre  
Lv 11,3 de tots los animals de lla terra: 3  tot aquel que ha depertida la ungla e que  
Lv 11,41 serà inmunde entrò al vespre. 41 »E  tot ço que grapone sobre la terra sia  
Lv 13,46  és e no nèdeu; e aquest habitarrà  tot sol fora de la abberguada. 47  
Lv 13,51 ensutsat serà jutgat lo vestiment e  tot ço que serà atrobat, 52 e per amor de  
Lv 14,6  de cedra e la grana e l’hisop,  tot açò benyaràs en la sanch de ll’aucel  
Lv 15,13  totes les sues vestadures e encara  tot lo cors en ayguas vivas, serà munde.  
Lv 15,16  de coit, levar-s’ha lo cors  tot ab aygua, e serà inmunde entrò al  
Lv 15,23 serà no nèdeu entrò al vespra. 23 E  tot vexell sobra lo qual ella siurà,  
Lv 19,6 manjareu aquella, e l’altra dia, e  tot quant serà restat en lo terç dia ho  
Lv 21,24  Moysèn a Aron e als fills seus e a  tot Israell totes coses que a ell éran  
Lv 24,14  sobra son cap, e alapídan aquell  tot lo poble. 15 Als fills d’Israell  
Lv 26,44  axí poch no’ls avoriré perquè de  tot sían destrovits e que fos trancat lo  
Ex 19,8  8 Respòs tot lo poble ensemps:  –Tot ço que ha perlat nostre Senyor farem. 
Ex 24,7  lo pobla, los qualls diguéran:  –Tot so que ha perlat nostra Senyor farem, 
Ex 31,15  és repòs sant a nostre Senyor.  Tot hom qui farà obra en aquell dia morà.  
Ex 34,19 spigua exist de terra de Agipta. 19  »Tot ço que obre vullva de linatge mesculí 
Ex 38,3  e mortés e loces e tanalles.  Tot açò féu de aram. 4 E féu †a la ara† a  
Ex 38,24  collor vermella e de li tortís. 24  Tot l’aur que fo despès en [*] del  
Lv 10,9  manà Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9  –Tot vi és qui pot anbriagar; per què no  
Lv 11,33  e axí aprés seran mundes. 33  Tot vaxell de terra en lo qual alguna cosa 
Lv 22,3  aquells que vendran aprés d’ells:  »Tot hom qui s’acostarà de vostra  
Ex 1,6  6 Murí Josep e tots sos frares e  tota la generació de aquels, 7 e los fills 
Ex 1,14  e ab tot servey en lo camp e en  tota lur obra servían ells ab duresa de  
Ex 4,9  del flum e gita-la en lo foch, e  tota aquella dell flum tornerà en sanch.  
Ex 5,12 obra. 12 E fou scampat lo poble per  tota la terra de Agipta per ço que colísan 
Ex 7,19  tórnan en sanch e que sia crúor en  tota la terra de Agipta, axí en vaxells de 
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Ex 8,6  e pujàran les granotes e cobríran  tota la terra [*]. 7 E faéran açò atrasí  
Ex 8,16  pols de lla terra, e seran poys en  tota la universa terra de Egipta.” 17 E  
Ex 8,17  terra, e fóran fets poys [*] per  tota la terra de Agipta. 18 E féran  
Ex 9,16  e que sia recomptat lo meu nom en  tota la terra. 17 ¿E encara retens lo meu  
Ex 9,22  lo cel per ço que sia padruscha en  tota la universa terra de Agipta, sobra  
Ex 9,22  sobra [*] la herba dell camp, e an  tota la terra de Agipte. 23 E stès Moysès  
Ex 9,25 home entrò a la fembra, ferí [*], e  tota la herba e tots los arbres de la  
Ex 10,5 en la tua casa 5 enaxí que cobriran  tota la terra, axí que res de ella no  
Ex 10,12 Agipta, als lagosts [*], que ménjan  tota la herba que romàs a la padrusca. 13  
Ex 10,15  nombre [*], 15 [*]. E fou manjada  tota la herba de la universa terra, e tots 
Ex 10,21 vers lo cel, e seran tanebres sobre  tota la terra de Agipta, tant fosch que a  
Ex 10,22  e fóran fetes tenebres horibles en  tota la universa terra de Agipta per III  
Ex 11,6  bèsties. 6 E serà gran clamor en  tota la universa terra de Agipta, tal que  
Ex 11,10 no lexà axir lo poble d’Israell de  tota la sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 E  
Ex 12,3 e primer mes de l’any. 3 Perlats a  tota la universa terra e coŀleció dels  
Ex 12,6  mes aquest, e sacrificaran ella de  tota la mulltitut dells fills d’Israell  
Ex 12,41  complits, en aquell matex dia exí  tota la host de nostre Senyor de lla terra 
Ex 14,4  e seré glorificat en Farahó e’n  tota la sua host, e sebran los agepcians  
Ex 14,9 la mar, e tots los cavalcants [*] e  tota la universa host era en Hiroch contra 
Ex 14,17  e seré glorificat en Farahó, e en  tota la sua host [*]. 18 [*] 19 E moch-  
Ex 14,21  Déu lo vent fort bufant que bufàs  tota la nit, e mès la mar en sech. E foren 
Ex 14,28 les ayguas e cobríran les caretas e  tota la cavallaria e la host de Farahó qui 
Ex 15,4  4 Car les caretas de Farahó e  tota la sua host gità en mar, e tots los  
Ex 16,1 1 E moguéran-sa de Helim, e vench  tota la multitut dels fills d’Iraell en  
Ex 16,2  de terra de Agipta. 2 E murmurà  tota la congregació dells fills d’Israell 
Ex 16,3 en aquest desert, per ço que aucies  tota aquesta multitut de fam? 4 E dix Déu  
Ex 16,9  9 E dix Moysèn a Aron: –Digues a  tota la universitat dells fills de  
Ex 16,13 vespra, e pujàran gaŀles e cobríran  tota la posada [*]. 14 E cobrí tota la fas 
Ex 16,14  tota la posada [*]. 14 E cobrí  tota la fas de lla terra, e aparech en lo  
Ex 17,1  17,Tit Capítol XVII 1 E moch-se  tota la moltitut dels fills de Israell del 
Ex 18,26  era molt greu retornava a ell, e  tota pocha cosa jutjàvan ells. 27 E lexà  
Ex 19,5  de tots los pobles, car mia és  tota la terra, 6 e vós serets a mi en  
Ex 20,9  disapta. 9 VI dies obreràs e faràs  tota la obra, 10 e’n lo dia VII, que és  
Ex 25,9 habitaré enmig de aquells, 9 entorn  tota semblança del tabernacle que yo  
Ex 28,8  tornen en I. 8 E la sua texura e  tota la sua obra serà vayrade de aur e de  
Ex 28,31  31 »E feràs la gonella de l’ephot  tota blava, 32 enmig loch de la quall serà 
Ex 30,16  ne lo pobre no minvarà. 16 E  tota la moneda que hauràs dels  
Ex 31,3  e de antaniment e de eciència en  tota obra 4 per cogitament de fabraguar  
Ex 31,5  5 [*] o de pedras precioses, e de  tota diversitat de fusta. 6 E he donat a  
Ex 31,6  del trip de Dan, ab cor de  tota saviesa per ço que faésan totes les  
Ex 35,1  Capítol XXXIIII 1 Ajustà Moysèn  tota la companya dels fills d’Israell e  
Ex 35,4  dia dell disapta.” 4 Dix Moysèn a  tota la coŀlació dells fills d’Israell:  
Ex 35,20  a mi axí com a sacerdots.” 20 Axí  tota la multitut dels fills d’Iraell  
Ex 35,31  e d’entaniment e de sciença en  tota doctrina, 32 a cogitar e a fer la  
Ex 35,35  vermela e en li, texín e faent  tota obra nova que atrobava. 36,Tit  
Ex 39,31  Senyor a Moysèn. 31 E fou acabada  tota la obra del tabernacle [*] del  
Lv 2,13  teu Déu del teu sacrifici que en  tota oferta no ofires sal. 14 »Si en altra 
Lv 4,13  gitar les cenres [*]. 13 »Car si  tota la coŀlació de Israell sa ignorava  
Lv 6,9  lo holocaust: Cremerà en l’altar  tota la nit entrò al matí, e lo foch serà  
Lv 6,22  de suavitat a nostre Senyor. 22 E  tota la oferta serà cremada en l’altar  
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Lv 6,30  car sant dels sants és, 30 e  tota oferena que’s degoll per peccat de  
Lv 7,27  sanch de tots los animals [*]; 27  tota ànima que menjarà sanch perirà del  
Lv 9,5  en lo quall loch, com stigués  tota la multitut devant Déu, 6 dix Moysèn: 
Lv 9,23  la glòria de nostre Senyor a  tota la multitut. 24 E vech que foch axí  
Lv 10,6  no muyrats, per ço que sobra  tota la coŀleció no isqua indigneció. Los  
Lv 14,36  lepra serà en aquella, per ço que  tota no sia feyta inmunda de la cosa que  
Lv 14,45  e les sues pedres e la fusta e  tota la universa pólvora sia gitada fora  
Lv 14,54  per dret. 54 »Aquesta és la ley de  tota lebra [*], 55 en vestiment o en cases 
Lv 16,5  5 »E sostendrà Aron devant  tota la multitud dels fills d’Israel II  
Lv 17,14  la ab de terra, 14 car l’ànima de  tota carn en la sanch és. Per ço he dit  
Lv 17,14  als fills d’Israell: La sanch de  tota carn no manjareu, car l’ànima de  
Lv 17,14  carn no manjareu, car l’ànima de  tota carn en la sanch és, e quisvulla que  
Lv 19,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a  tota la companya dels fills d’Iraell e  
Lv 25,9  mes, en temps de misericòrdia en  tota la vostra terra. 10 E santificats l’ 
Lv 25,24  e conreadors meus sou, 24 per què  tota la regió de vostra posació sots pacta 
Ex 12,47  ne trenquarets os d’aquell. 47  »Tota la coŀleció dells fills d’Israell  
Lv 15,4 qui decora, aytala humor és leig. 4  Tota la strada en la qual ell dormirà, e  
Lv 17,12  de açò dixí als fills d’Israell:  Tota ànima de vós no mengerà sanch, ni  
Lv 18,29 que és stada abans de vosaltres. 29  Tota ànima que farà nangunes de aquestes  
Lv 26,44  com seran en la terra batalívol,  totalment no’ls meyspresaré ne axí poch  
Ex 35,5  de vós les promísies al Senyor, de  tote vostre voluntat e ab alegre cor  
Ex 1,5  Dan, Naptalí, Gad, Aser. 5 E foren  totes les ànimes que hy entràran de la  
Ex 3,16 dient: Vesitant vesita a vós, e viu  totes les coses que són sdevengudes a vós  
Ex 3,20  la mia mà, e percudiré Agipte en  totes les mies meravelles qui són faedores 
Ex 4,28  -llo. 28 E recomtà-li Moysèn  totes les peraules del Senyor per les  
Ex 4,30  de Israell. 30 E dix-los Aron  totes les peraules que Déu los havia  
Ex 6,9  Yo són Senyor.” 9 E comtà Moysèn  totes les peraules aquestes als fills de  
Ex 6,29  Parla a Farahó, rey de Agipta,  totes les coses que yo parle a tu. 30 E  
Ex 7,2  serà ton parler. 2 Tu parlaràs  totes les peraules que yo man a tu, e Aron 
Ex 8,21  tramatré a tu [*] e ton poble e en  totes les tues casas tot linatja de  
Ex 8,26  –No’s pot axí fer †menys de  totes les obres† dels agepcians adoraren e 
Ex 9,10  e vexigues en tots los hòmens e en  totes les bèsties. 11 E no poguéran los  
Ex 9,14  14 car aquesta veguada tramatré  totes les mies plaguas sobra lo teu cor  
Ex 10,2 orelles dels fills de Israell. E de  totes aquelles coses que són antravengudes 
Ex 10,19  e féu levar les lagostes e gità  totes en la Mar Roiga, axí que no’n romàs 
Ex 10,19  Roiga, axí que no’n romàs una en  totes les fins de Agipte. 20 E anduraý  
Ex 12,25  ha feta covinença, vós observats  totes aquestes coses. 26 E com diran a vós 
Ex 14,7  on anàvan hòmens conbatens, e  totes les altres caretas de Agipta a obs  
Ex 14,23  e tots los cavalcants de Farahó e  totes les caretas intràran per mig de lla  
Ex 15,20  en la mà, e profetitzà. Axíran  totes les fembres aprés d’ela ab  
Ex 19,7  majors nats del poble, e dix-los  totes les peraules que’lls havia dites  
Ex 19,9  tu enpertostemps. Denuncià Moysèn  totes aquestes peraules de Déu al poble,  
Ex 19,25  E devellà Moysès al poble e comptà  totes aquestes coses. 20,Tit Capítol XIXª  
Ex 20,1  20,Tit Capítol XIXª 1 E perlà Déu  totes les peraules aqu [*] dix: 2 –Yo són  
Ex 20,11  féu lo cel e la terra e la mar e  totes les coses que hy són, e posà en lo  
Ex 24,3 3 E vench Moysèn e recomtà al pobla  totes les peraules del Senyor, e encara  
Ex 24,4  perlades farem. 4 E escriví Moysèn  totes les universas peraules de nostra  
Ex 24,8  nostro Senyor ab nosaltres sobra  totes aquestes peraulles. 9 E pujàran  
Ex 25,22 seran sobra la arqua del testament,  totes les coses que yo menaré a tu e alls  
Ex 26,8 de ampla, e de aquesta masura seran  totes les altres. 9 Ajunyir-les-has de 
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Ex 26,17 ajunyr ab l’altra, e despuys junyr  totes, 18 les quals deven éser vint en lo  
Ex 26,29  miganes taules [*] entrò [*]. 29 E  totes aquestes posts cobriràs d’aur, e  
Ex 27,3  e ses giradores e sos ensencers, e  totes ses aÿnes d’eram. 4 E feràs en  
Ex 27,19  e lurs colones, d’aram. 19 E  totes les aÿnes del tabernacle [*] e tot  
Ex 28,38  d’Israell en tots sos dons e en  totes ses ofertes. E serà la landa  
Ex 29,14  del vadell, e lo cuyr e la femta e  totes ses menudalles cremeràs defora de  
Ex 29,24  [*] 22-23 »[*] 24 E  totes aquestes coses poseràs sobra les  
Ex 31,6  de tota saviesa per ço que faésan  totes les coses que yo he menades a tu: 7  
Ex 31,11  en les coses segrades, 11 [*] e  totes aquestes coses que yo man a tu  
Ex 34,34  perlava ab los fills d’Israell  totes les coses que a ell éran menades, 35 
Ex 35,13  sa arqua e ses perxes [*] 13 [*] e  totes ses aÿnas, e los pans de proposició, 
Ex 36,15  XXX colzes, e IIII d’amplla, e  totes axí éran de una matexa masura. 16 De 
Ex 36,18 congonyr la tenda, e que fos fet de  totes les XI una. 19 E féu cobartori a lla 
Ex 36,22  la una a l’altra; e axí ho féu en  totes les taules del tabernacla. 23 En les 
Ex 36,34 de la un angle tro a l’altra. 34 E  totes aquestes taules sían deurades, e les 
Ex 36,38  38 e les colones [*] cobrí-les  totes de aur, e los fonaments, ço és, ço  
Ex 37,15 bares féu de fust de satim, e foren  totes cubertes de aur. 16 E los vaxells a  
Ex 37,24  net. 24 E pesava lo canalobra ab  totes ses aÿnes d’aur net un quintar. 25  
Ex 38,16 colones ab sos fonaments. 16 Atrasí  totes les tendes del tabernacle féu texir  
Ex 39,13  crisòlits e onicles e beriŀles; e  totes aquestes pedras éran ancastades en  
Ex 39,32  a Moysèn ab la tenda e ab  totes ses aÿnas, axí com són corbalons, e  
Ex 39,35  e ses perxes, [*] 35 [*] e  totes ses aÿnes e lo pa de proposició, 36  
Ex 39,36  36 e lo canalobra e les lantes e  totes les luminàries [*], 37 e le taula d’ 
Ex 39,39  altar de aram, [*] e ses perxes e  totes ses aÿnes, e lo pitxer e lo basí, e  
Ex 39,40  cort e ses staques e ses cordes, e  totes les aÿnes del servey del tabernacle, 
Ex 39,43  E Moysès banaý a ells com viu que  totes aquestes coses éran acabadas axí com 
Ex 40,4  arasament, e posaràs sobra aquella  totes aquellas coses que’t són manades. E 
Ex 40,11 santificats, 10 [*] 11 e les ares e  totes les coses consagrades, per ço que  
Ex 40,31  fou portat en la tenda. Aprés que  totes aquestes coses fóran complides, 32  
Ex 40,36 foch, vaent lo poble de Israell per  totes lurs mogudes. Expl Ací fenex lo segon 
Lv 3,4  los ronyons e los lombras, e en  totes les parts de dins, 5 de tot açò faça 
Lv 5,3  la inmundícia de l’homa sagons  totes les sutzures que ensutzar sòlan e li 
Lv 6,3  cosa perduda o la hy salarà, o en  totes aquestes maneras o en una de totes  
Lv 6,3  totes aquestes maneras o en una de  totes ferà contra aquell, en les quals  
Lv 6,4  coses solen peccar los hòmens, 4  totes coses pensades retrà, 5 tot ço que  
Lv 9,5  aparech a vós Déu.” 5 E aportàran  totes les coses que manà Moysèn a lla  
Lv 10,6  indigneció. Los vostres frares e  totes les casas d’Israell ploraran sobra  
Lv 10,14-15  és a mi, 14-15 axí lo pits con  totes les altres coses restans. 16 E com  
Lv 11,20  e popuda e racta penada. 20 »E  totes volotaries anant sobra IIII peus  
Lv 11,29  tro al sol post. 26-28 [*] 29 »E  totes aquestes coses seran comptades a vós 
Lv 11,44  no ensutzets les vostres ànimes en  totes les reptilles que’s mòvan en terra, 
Lv 11,46  animals e de les volatarias e de  totes ànimes vives que’s mòvan en aygua e 
Lv 13,59  de lana o de li o de stam, e de  totes coses sots pel, com sa deguen mundar 
Lv 14,11  l’home, steblirà aquell e  totes aquestes coses devant Déu, a la  
Lv 14,32  del lebrós qui no pot haver  totes coses en son abundament. 33 E parlà  
Lv 14,36 36 Lo prevera mana a ell que denege  totes les universes coses de la sua casa  
Lv 15,13  dies de la sua mundació, e levades  totes les sues vestadures e encara tot lo  
Lv 16,19 e denejarà ell e santificarà ell de  totes les inmundícies dells fills d’  
Lv 17,7  degòllan nangunes presentalles de  totes les coses [*] ab les quals són  
Lv 18,24  peccat és. 24 »No siats poluats ab  totes aquestes coses en les quals són  
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Lv 18,24  coses en les quals són ensutzades  totes les gents universalment, les qualls  
Lv 18,27  és palagrí entra vosaltres, 27 car  totes aquestes horibletats faéran los  
Lv 20,23  foragitar devant vosaltres, car  totes aquestes coses faéran, de què les he 
Lv 21,24  e als fills seus e a tot Israell  totes coses que a ell éran stades menades. 
Lv 23,3  en ell. Disapte del Senyor és en  totes les habitacions vostres. 4 »Aquestes 
Ex 16,23  disapta és santificat al Senyor.  Totes aquelles coses que haureu obs demà,  
Ex 24,3  encara lo poble, tots a [*] veu:  –Totes les peraules que nostre Senyor ha  
Ex 25,39 e sos encensers sían d’aur net. 39  Totes les aÿnes aquestes sien en pes de un 
Ex 26,2  e la amplesa, de IIII colzos.  Totes les cortines seran de una matexa  
Ex 27,17  IIII, e lurs pilars, atretans. 17  Totes les colones de la cort entorn seran  
Ex 29,35  menjar, car santifiquades són. 35  »Totes les coses que he manadas a tu,  
Lv 2,11 de les ofertes de nostre Senyor. 11  »Totes les ofertes que seran ofertes a  
Lv 15,20  sia depertida per VII dies. 20 E  tothom qui tocharà ella serà no nèdeu  
Lv 25,13 l’any jubileu [*]. 13 »[*] ratorna  tothom a les sues pocecions. 14-16 [*]  
Ex 6,3  a Abram e a Ysach e a Jacob en Déu  totpoderós, e en lo meu nom Adonay, lo  
Ex 34,23 tot mascle teu devant lo Senyor Déu  totpoderós, Senyor d’Israell. 24 Com yo  
Ex 15,3  com hom combatador, e son nom és  Totpoderós. 4 Car les caretas de Farahó e  
Ex 1,6  ja era en Egipte. 6 Murí Josep e  tots sos frares e tota la generació de  
Ex 4,19  –Vé e torna-te’n a Agipta, car  tots aquells que quarían la tua ànima són  
Ex 4,21  te’n retorneràs en Agipta, veges  tots los senyals que t’he mostrats e que  
Ex 4,29 29 E venguéran abdossos e ajustàran  tots los vells de Israell. 30 E dix-los  
Ex 6,19  Leví, fóran: Moarí e Musí. Aquests  tots fóran los parantats de Leví per les  
Ex 7,19  aquells, e los rius e los stanys e  tots los lochs de lles aygües, per ço que  
Ex 7,21 tornàran en sanch, 21 e fóran morts  tots los peys que éran en lo flum, e podrí 
Ex 8,2 vols lexar, vet que yo’t percudiré  tots los térmens ab granots, 3 e buliran  
Ex 8,3 los térmens ab granots, 3 e buliran  tots los flums de granotes, e pujaran e  
Ex 9,6  en l’altra dia, que foren morts  tots los animals dels agepcians, e dels  
Ex 9,10  fou feta verola e vexigues en  tots los hòmens e en totes les bèsties. 11 
Ex 9,25 fembra, ferí [*], e tota la herba e  tots los arbres de la regió tranchà le  
Ex 9,29 la mia mà a nostre Senyor e saceran  tots los trons e la padrusca, per ço que  
Ex 10,5  és [*] a la padruscada, e reuran  tots los arbres que’s fan en los camps, 6 
Ex 10,15  la herba de la universa terra, e  tots los poms dels arbres, e tot ço [*]  
Ex 11,5  nit entraré en Agipta, 5 e moran  tots los primers nats [*] de Farahó, saent 
Ex 11,5  serventa que és detràs la molla, e  tots los primers nats de les bèsties. 6 E  
Ex 11,7  no fo debans ne serà aprés; 7 e de  tots los fills d’Iraell no morà un ca  
Ex 11,8 los fills d’Iraell.” 8 –E devàllan  tots aquests serfs a mi –dix Farahó– e  
Ex 11,10  de Egipte. 10 Moysèn e Aron faéran  tots los senyals aquests devant Farahó,  
Ex 12,12  de Agipta e en le nit aquesta faré  tots los primers nats en la terra de  
Ex 12,21  terra. 20 [*] 21 E apellà Moysèn  tots los vells d’Israell. Dix a ells:  
Ex 12,29  la miga nit que farí nostra Senyor  tots los primers nats de terra de Agipta,  
Ex 12,29  lles catives que éran en càrser, e  tots los primers nats de lles bèsties. 30  
Ex 12,30  30 Levà’s Farahó de nits e  tots sos serfs [*], e fon nade gran clamor 
Ex 12,42  de Agipta; aquesta dèvan observar  tots los hòmens dells fills d’Israell en  
Ex 12,44 hom strany no manuch d’ell, 44 mas  tots vostres serfs e vostres companyes  
Ex 12,48 a Déu, primerament sien sircuncisos  tots los mascles d’aquell; adonchs  
Ex 13,2  com [*] bestiars, cor meus sots  tots. 3 Dix Moysès al poble d’Irell:  
Ex 13,9 la tua mà e quax remenbrança devant  tots vulls, per ço que lla lig de nostre  
Ex 13,12  que òbran vullva a nostre Senyor e  tots aquells qui són primers nats en les  
Ex 13,15  lexar anar, e nostre Senyor ocís  tots los primers nats de lla terra de  
Ex 13,15  tot lo mascle que obre vullva, e  tots los primers de mos fills [*].” 16  
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Ex 14,9  a ells que posàvan prop la mar, e  tots los cavalcants [*] e tota la universa 
Ex 14,23  -los e intràran aprés ells, e  tots los cavalcants de Farahó e totes les  
Ex 15,4  e tota la sua host gità en mar, e  tots los alets prínceps de aquells són  
Ex 16,6  dies. 6 E diguéran Moysès e Aron a  tots los fills de Ysraell: –Al vespra  
Ex 16,15  los fills d’Israell, diguéran  tots ensemps: «Man hu?», que vol dir: «Què 
Ex 16,22  -na dos tants [*]. E vanguéran  tots los prínceps de lla multitut, e  
Ex 18,11  que gran és lo Senyor nostre sobre  tots los déus [*]. 12 E ofarí Jetró, sogra 
Ex 18,12  e sacrifici a Déu. E vench Aron e  tots los vells de Ysraell per ço que  
Ex 19,5  covinensa, serets a mi tresor de  tots los pobles, car mia és tota la terra, 
Ex 23,27 tot lo poble al qual tu entreràs, e  tots tos anamichs daré en ta servitut. 28  
Ex 24,3 los juýs, e respòs encara lo poble,  tots a [*] veu: –Totes les peraules que  
Ex 25,2  que apòrtan a mi les promísies de  tots los hòmens, e de aquel que ofir  
Ex 25,9  que yo mostraré a tu e de  tots los vexells, farets axí aquell e a la 
Ex 25,36  poms e lurs astas de ella seran  tots de fin aur batadís. 37 E feràs VII  
Ex 25,39  tot lo pes del canalobra; e  tots aquests vaxells sien fets d’aur pur. 
Ex 28,38 santificarà los fills d’Israell en  tots sos dons e en totes ses ofertes. E  
Ex 28,41  frare, e a sos fills ab ell, e a  tots consagreràs les mans e santificaràs a 
Ex 29,17  17 e puys desmenbreràs lo moltó de  tots sos menbres, e leveràs ses entràmenes 
Ex 30,14  sicle oferan a nostre Senyor. 14 E  tots aquells que hauran de XX anys amunt  
Ex 31,9  la timiama, 9 e de l’holocaust e  tots los vaxells, e’l pitxer e lo bací,  
Ex 32,1  devellar dell munt. Ajustàran-sa  tots sobra Aron. Diguéran: –Leve’t e fé a 
Ex 32,26 vengue a mi. E ajustàran-sa a ell  tots los fills de Leví, 27 als quals dix:  
Ex 33,10 tabernacle, e perlàvan de Moysèn 10  tots los universos servidors, e dèyan que  
Ex 34,10  –Yo faré fermament, e devant  tots faré senyals que null temps no fóran  
Ex 34,19  de linatge mesculí serà meu de  tots los animals, axí de bous com de  
Ex 34,32  parlàs, 32 vanguéran a ell atrasí  tots los fills d’Israell, alls quals manà 
Ex 35,3 obra, muyra. 3 No ancendràs foch en  tots los vostros habitacles en lo dia dell 
Ex 35,22  d’aur e braçaleres e nasals, e  tots vaxells d’aur, tot ho ofaríran a  
Ex 35,30  per mà de Moysèn [*]. 30 [*] a  tots los fills d’Israell: –Veus que  
Ex 36,1 1 Faéran, donchs, Bestel e Holiab e  tots los hòmens savis als quals Déus donà  
Ex 36,2  apellàs Moysèn a ells, e encara a  tots los hòmens ensemps als quals Déu  
Ex 36,3 s’hi ofarían obrar, 3 liurà a ells  tots los universos dons dels fills d’  
Ex 36,8  pus a lla obra, 7 [*]. 8 E faéran  tots los savis de cor, a complir le obra  
Ex 36,36 IIII colones [*], ab lurs capitells  tots cuberts d’aur, e los fonaments †quax 
Ex 37,19  liris; aquesta matexa obra era en  tots los VI canons que axían de la canya  
Ex 38,10  e los caps de lles colones e  tots los corbalons éran de argent. 11 En  
Ex 38,30 altar ab lo crivell de l’aram e ab  tots los vaxels que pertànyan a son ús, 31 
Lv 3,14 e lo grex que cobra lo ventra e [*]  tots los menbres vidals, 15 e los II  
Lv 3,17  dret en les generacions, en  tots los vostres habitacles. Ne grex ne  
Lv 6,12 lo sacerdot metén en ell lenya matí  tots dies, e lo holocaust posat, desobra  
Lv 7,26  del seu poble. 26 »E la sanch de  tots los animals [*]; 27 tota ànima que  
Lv 8,11 l’altar VII veguades, e untà ell e  tots sos vaxells [*]. 12-13 [*] 14 E portà 
Lv 9,1  fills e los fills de sos fills e  tots los mayors nats d’Israell. Dix Aron: 
Lv 11,2  són los animals que menjarets de  tots los animals de lla terra: 3 tot aquel 
Lv 11,9  vós en ayguas e són legudes a vós:  tots aquells que han alles ne scates, axí  
Lv 11,31 e camalehon e luert e cocodilus; 31  tots aquests són no nèdeus, [*] tro al  
Lv 14,8  leverà la sua vestadura, ragua’s  tots los pèls del cors e lau-se en  
Lv 14,9 ’s lo cap e la barba e les celles e  tots los pèls del cors, e lau-sa altra  
Lv 15,24  serà no nèdeu per VII dies, e en  tots los lochs on ell dormirà ensutzerà.  
Lv 16,30  perdó vostra e encara mundament de  tots vostres peccats: devant nostre Senyor 
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Lv 17,2  2 –Parla Aron e a sos fills e a  tots los fills d’Israell e digues a ells: 
Lv 19,24  d’aquells. 24 En lo quart any  tots los fruyts seran santificats loables  
Lv 19,37 tret de terra de Agipta. 37 »Servau  tots los meus manaments e tots los juýs e  
Lv 19,37  »Servau tots los meus manaments e  tots los juýs e feu tots aquells, car yo  
Lv 19,37  manaments e tots los juýs e feu  tots aquells, car yo són lo Senyor. 20,Tit 
Lv 20,5  [*] generació, e tallaré aquell e  tots aquells que hauran consentit en ell  
Lv 24,14  fora les tendes, e pòsan  tots aquells qui hu han oït les mans sobra 
Lv 25,10 any L, e apellar-l’has Ramisió a  tots los habitadors de lla tua terra, [*]  
Lv 25,55  ab sos fills. 55 »Car meus són  tots los fills d’Israell, los qualls he  
Lv 26,34  a lla terra los lurs disaptes en  tots los dies de la sua soledat, quant  
Ex 12,33  anviar-los fora la terra dient:  «Tots som morts!» 34 E portà-sa’n lo  
Ex 22,29  malayràs lo príncep del poble. 29  »Tots los delmes e promeyas ta usaràs a  
Ex 35,29  e oli a les luminàries [*]. 29  Tots los hòmens e les fembres ab pensa  
Lv 6,29  respat e puys levat ab aygua. 29  »Tots los mascles de linatja sacerdotal  
Lv 7,6  és perfum a nostra Senyor [*]. 6  Tots los mascles dell linatga de preveres  
Lv 11,12  menjarets ne lur mortehina [*]. 12  Tots aquells que no han ale ne scata en  
Lv 11,34  amor de ço deu éser trenquat. 34  Tots los menjars que menjarets, si serà  
Lv 23,42  en les cases de rama per VII dies.  Tots aquells que seran de la generació de  
Ex 18,8  [*] per amor de Israell, e tot lo  traball que era sdevengut a ells en lo  
Ex 4,6  en ton si. E com la hy hach mesa,  trach-la’n masela, blancha com a neu. 7 
Lv 5,15 E perlà Déu a Moysèn: 15 –Ànima com  tractarà falsia e’n aror en aquellas  
Ex 40,24  E posà l’altar de ll’aur sots lo  traginat dell testimoni, devant lo vell de 
Ex 40,30 e sos peus 30 com intràran dejús lo  traginat de la covinença e pujàran a l’  
Ex 8,9  Moysèn [*]: –Tu preguas a mi que  trague les granotes? Elles romendran fins  
Ex 13,8  dia que féu nostre Senyor a mi com  tragué de Agipta.” 9 E serà quax senyal en 
Ex 13,9  en la tua boqua, car ab fort mà  tragué a tu nostre Senyor de Agipta. 10  
Ex 13,14  respondràs a ells: “En mà fort nos  tragué nostre Seyor de terra de Agipta, de 
Ex 32,1  car aquell home, Moysèn, que’ns  tragué de terra de Agipta, no sabem què li 
Ex 12,39  [*]. 39 E coguéran la pasta que  traguéran de Agipta e féran-na pans  
Ex 32,4  los teus déus, d’Israell, qui’t  traguéran de tera de Agipta! 5 E com Aron  
Ex 6,26  e Moysèn, als quals manà Déu que  traguésan lurs fills d’Israell de lla  
Ex 14,11 Per què has volgut fer açò, que’ns  tragueses de Agipta? 12 ¿No’s aquesta la  
Ex 12,17  alís, cor en força del dia aquest  traguí vostres hosts de terra de Agipta, e 
Ex 20,2  2 –Yo són lo Déu Senyor teu qui’t  traguí de terra de Agipta, de casa de  
Lv 23,43  los fills d’Israell com los  traguí de la terra de Agipta. Yo són lo  
Lv 26,45  la mia amistança primera quant los  traguí de lla terra de Agipta en presència 
Ex 33,1  aquest loch, tu e lo teu poble que  traguist de terra de Agipta, en la terra  
Ex 4,28  peraules del Senyor per les qualls  tramatia a ells, e lurs senyals que manave 
Ex 8,21 car si no’l lexes anar, vet que yo  tramatré a tu [*] e ton poble e en totes  
Ex 9,14  secrificar, 14 car aquesta veguada  tramatré totes les mies plaguas sobra lo  
Ex 2,5 la infanta viu la caxeta en lo riu,  tramès-hi una de ses mecipes. E pres la  
Ex 5,22  lo teu poble, ne per què has  tramès a mi? 23 Car per ço que yo són  
Ex 7,16 “Lo Senyor, Déu dels hebreus, me ha  tramès a tu dient: Lexa anar lo meu poble  
Ex 9,7  d’Israell no’n parí nangú. 7 E  tramès Farahó si era mort nangú del  
Ex 9,27 éran los fills d’Israell [*]. 27 E  tramès Farahó a Moysèn e Aron, e dix a  
Ex 10,13  la terra de Agipta e nostra Senyor  tramès vent bufant tro aquell dia e  
Ex 18,6 la posada prop del munt de Déu, 6 e  tramès a dir a Moysèn: –Jo, Jetró, venc a  
Lv 16,10  peccat, 10 e l’altra cabrit «na  tramès» a Zezell, posarà viu devant Déu e  
Ex 3,12  ab tu, e açò serà senyal que yo’t  tramet: com trauràs lo poble meu de  
Ex 3,14  a ells fills d’Iraell: “Que és me  tramet a vós.” 15 E dix altra veguada Déu  
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Ex 3,15  Senyor, Déu de vostres paras, ma  tramet a vós, Déu de Abram, Déu de Ysach e 
Ex 3,16 lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob me  tramet a vós dient: Vesitant vesita a vós, 
Ex 4,10  -te, mon Senyor, que no m’hi  trametas, car yo no són bel perler, e de  
Ex 4,13  dix: –Prech-te, Senyor, que hy  trametas altri. 14 E nostre Senyor iresch  
Ex 15,7  deposats los adversaris meus. Tu  trametist la tua irra, la qual devorà  
Lv 16,8  sobra cascú: un a Déu e altra a  «trametrà» a Zezell; 9 e les qualls sorts  
Ex 3,10  són aflegits. 10 Donchs, vina, e  trametré’t a Farahó, e treuràs lo meu  
Ex 30,9  oferta ne holocaust que haja altra  trampament. 10 E pregarà Aron sobre lo  
Ex 26,20  del tabernacla que guarda devers  tramuntana poseràs altres XX taules, 21 e  
Lv 26,44  de tot sían destrovits e que fos  trancat lo meu pacta ab ells, car yo són  
Ex 9,25 herba e tots los arbres de la regió  tranchà le padrusca, 26 sols en la terra  
Ex 34,1  éran scrites en les taulles que  tranquist. 2 E stà aperallat per lo matí  
Ex 4,7  mà en ton si. E tornà-la-hy, e  trasch-la’n sana [*]. 8 –E si no  
Ex 16,6  vespra sabrets que nostro Senyor  trasch-vos de terra de Agipta, 7 e al  
Ex 32,12 12 ¿E diran los agepcians: “Per mal  trasch ells de nostre poder, per auciura  
Ex 6,13 a Farahó, rey de Agipta, per ço que  trasquésan los fills d’Isrell de Agipta.  
Ex 14,5  llo pobla d’Iraell fugia, e fou  trastornat lo cor de Farahó e dells serfs  
Lv 24,14 13 Lo qual perlà a Moysèn 14 dient:  –Trau lo blesfemador fora les tendes, e  
Ex 6,27  a Farahó, rey de Agipta, per  traura los fills de Israell de lla terra  
Lv 6,11  d’altres, e pendrà les cendres e  traurà-les fora l’alberguada, e posar- 
Ex 3,12  serà senyal que yo’t tramet: com  trauràs lo poble meu de Agipta, tu  
Ex 25,15  o anells, e null temps no los  trauràs d’ells. 16 E posaràs en la arqua  
Ex 7,4  e yo donaré plagua en Agipte, e  trauré les mies hosts e lo meu poble,  
Ex 7,5  estendré la mia mà sobra Agipta e  trauré los fills d’Israell del mig d’  
Ex 15,9  e la mia ànima serà enriqueïda. Yo  trauré lo meu coltell e la mia mà los  
Ex 12,46  46 »En una casa lo menjarets, e no  traurets de lla carn d’aquell dafora, ne  
Lv 19,13  dell Senyor ton Déu. 13 »No feràs  traÿció ne malesa a ton proÿsma [*]. No  
Ex 5,8  sobre ell e no l’aminvets res del  trebal ne’ls lexets vagar; e puxes  
Ex 2,23  los fils de Israell per rahó del  treball que havían en la obra, e cridàran. 
Ex 6,9  quals no ohíran ell per rahó del  treball de lur sparit e per lo obra dura.  
Lv 19,13  a ton proÿsma [*]. No romandrà lo  treball de ton logater fins al matí. 14 No 
Lv 26,20  de ecer 20 serà destrovida, vostra  treball serà en va, no jerminarà la terra  
Ex 18,21 en oy avarísia, e de aquells ordona  trebuns e senturions e hòmens de Les e  
Lv 21,9  trobada ab mal acta e haurà mal  trectat lo nom de son Déu, ab flames serà  
Ex 26,9 sisena sia doblegada e stigua en lo  treginat de la tenda, en lo front. 10-13  
Ex 36,14 pèlls de cabres per cobrir sobra lo  treginat del tabernacle, 15 e havia  
Ex 3,13 a ells: “Lo Déu de vostres paras me  tremet a vós”; e si dien: “Com és lo nom  
Ex 23,20  la let de sa mara. 20 »Vet que yo  tremet lo meu àngel que vaga ab tu e que  
Ex 29,40  de la IIII part de I sister, e vi  trempat atratal masura matexa [*]. 41 E  
Ex 26,35  migjorn, e la taula estarà devers  tremuntana. 36 »E feràs cubertor a la  
Ex 27,9  al tabernacle, e’n l’angle de  tremuntana contra migjorn serà la cortina  
Ex 27,11  E semblantment haurà en lo lats de  tremuntana una cortina de C colzes de  
Ex 36,23 havia XX de plaga de migjorn contra  tremuntana, 24 ab XL colones de argent, II 
Ex 36,25  del tabernacle que romandrà vers  tremuntana féu XX taulles 26 ab XL colones 
Ex 38,11  de argent. 11 En l’angle devers  tremuntana era la tenda ab les colones e  
Ex 40,22  [*], 21 [*]. 22 [*] de la part de  tremuntana, 23 e ordonàran les lantes en  
Lv 24,20  ha fet axí’n sia fet d’ell: 20  trencadura per trencadura, vull per vull,  
Lv 24,20  sia fet d’ell: 20 trencadura per  trencadura, vull per vull, dent per dent;  
Ex 21,27  lex anar franchs [*]; 27 e si dent  trencarà [*], per semblantment los lex  
Lv 26,19  per los vostras peccats, 19 e  trencaré la supèrbia de la vostra duresa,  
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Ex 28,32 ora d’esberch [*] per ço que no’s  trench laugerament. 33 Daval al peu de  
Ex 32,19  irat, e gità les taules en terra e  trenquà aquellas al peu dell munt. 20 E  
Lv 26,30 coses vostres, e les vostres ýdoles  trenquaré; caureu entre les caygudes de  
Ex 12,46  de lla carn d’aquell dafora, ne  trenquarets os d’aquell. 47 »Tota la  
Lv 1,15  e torcen-li lo coll axí que sia  trenquat lo cuyr, e lexen decórer la sanch 
Lv 6,28 qual la carn d’ell serà cuyta, sia  trenquat; e si serà vaxell de coura, sia  
Lv 11,33  ensutzat; per amor de ço deu éser  trenquat. 34 Tots los menjars que  
Lv 21,19  asent gran o nas tort, 19 si haurà  trenquat [*] la mà, 20 si serà geperut, si 
Lv 21,20  ha contínua gratella [*], si serà  trenquat, 21 nengú que haurà màcula de la  
Lv 22,22  en ell. 22 Si serà orb, si haurà  trenquat res, si haurà [*] clapes o ronya  
Ex 19,5  la mia covinensa, serets a mi  tresor de tots los pobles, car mia és tota 
Ex 33,22  e tendré la mia destra entrò que  trespàs, 23 e pendré la mia mà, e veuràs  
Lv 23,5 lo XIIIIè dia a la vesprade, Peça o  Trespasament del Senyor és. 6 [*] per VII  
Ex 38,25  25 E fou ofert de aquells que  trespasàran en nombra de XX anys [*],  
Ex 23,29 cara en un any, ne la terra no serà  trestornada desert, per ço que no crèsquan 
Ex 2,10 Moysèn dient: «De l’aygua l’havia  tret.» 11 En aquells dies, aprés que fon  
Ex 32,8  déus [*], d’Israell, que t’han  tret de terra de Agipta. 9 E altra veguada 
Ex 32,11  ira contra ton poble, lo qual has  tret de terra de Agipta en gran fortalesa, 
Lv 19,36  són lo Senyor Déu vostre qui us ha  tret de terra de Agipta. 37 »Servau tots  
Ex 13,3  servitut, car en mà fort vos n’ha  trets Déu d’aquest loch, per ço que no  
Ex 18,1  poble seu, axí com Déu los havia  trets de Agipta, 2 pres Siporà, muller de  
Lv 22,33  santifique a vosaltres, 33 e us he  trets de la terra de Agipta perquè fos a  
Lv 25,42  car mos sclaus són, que jo’ls he  trets de lla terra de Agipta [*]. 43 [*]  
Lv 25,55 los fills d’Israell, los qualls he  trets de la terra de Agipta. 26,Tit  1 »Yo 
Lv 26,13 són lo Senyor Déu vostre, que us he  trets de la terra de Agipta [*]. 14 »[*]  
Ex 3,10  vina, e trametré’t a Farahó, e  treuràs lo meu pobble, fills de Israell,  
Ex 6,6  d’Iraell: “Yo són lo Senyor que  treuré vós [*] de lla servitut d’ell, e  
Ex 18,21  obra que deguéran fer. 21 Donchs,  tria de tot lo poble hòmens poderosos e  
Ex 14,7  ab si, 7 e manà ab si DC caretes  triades on anàvan hòmens conbatens, e  
Lv 10,10  10 per ço que hajats esiència de  triar entre sant e no sant, e entre sutse  
Ex 35,5  que manà nostre Senyor dient: 5  “Triats de vós les promísies al Senyor, de 
Ex 18,25  e stablí-los prínceps del poble,  tribuns e senturions e [*] deenes 26 que  
Ex 31,2  lo fill de Urí, nét de Hur, de  trip de Judà, 3 e he omplit ell de sperit  
Ex 31,6  Holiab, fill de Achisemon, del  trip de Dan, ab cor de tota saviesa per ço 
Ex 35,30  fill de Urí, nét de Hur, del  trip de Judà, 31 e ha complit ell de  
Ex 35,34  E Holiap, fill de Ahisamech, dell  trip de Dan, serà son companyó, 35 car  
Ex 38,22  fill de Urí, nét de Hur, del  trip de Judà, complí per lo menament de  
Ex 38,23  Holiab, fill de Ochimech, del  trip de Dan, que era mestra de fusta e de  
Lv 24,11  mara d’él Salomich filla de Ubrí,  trip de Dan. 12 E materen aquell en la  
Ex 24,4 raÿl del munt, e XII títols per XII  trips d’Israell. 5 E anvià per jóvens  
Ex 39,14  fills d’Israell, ço és, dels XII  trips, cascú per son nom. 15 E feren sobre 
Ex 23,9 la peraula dells justs. 9 »No faças  trists los pelegrins, [*] en terra de  
Ex 10,13  e nostra Senyor tramès vent bufant  tro aquell dia e aquella nit; e lo matí  
Ex 19,2  moguéran de Rahabidim e vanguéran  tro al desert de Sinaý, e faéran tendes e  
Ex 26,24  24 E seran juntes devall  tro a damunt, e la I sa tendrà ab l’altra 
Ex 27,21  sos fills, axí que crem de vespres  tro al matí devant Déu. Açò serà  
Ex 36,33  mig de les taules, de la un angle  tro a l’altra. 34 E totes aquestes taules 
Ex 39,17  de l’hosen, 17 [*] e vanguéran  tro al musclo, e aquí havia un anell d’  
Lv 7,16  menjada; si alguna cosa romandrà  tro al matí, legut és de mengar-la; 17 e 
Lv 11,25 los seus vestiments e serà no nèdeu  tro al sol post. 26-28 [*] 29 »E totes  
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Lv 11,31  31 tots aquests són no nèdeus, [*]  tro al vespra. 32 »E qui caurà sobra ells  
Lv 15,5  ell, levat ab aygua, serà no nèdeu  tro al vespra. 6 E si siurà alà on ell ha  
Ex 33,13  gràcia devant tu. 13 Donchs, si yo  trob ara gràcia devant tu, mostra a mi la  
Ex 34,9  e adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo  trob gràcia devant tu, prech-ta que  
Ex 9,25  fonch tanta [*]. 25 [*] tot ço que  trobà en los camps, de l’home entrò a la  
Lv 10,16  cremat que era ofert per peccat,  trobà’l, e fou irat contra Alatzar e  
Ex 33,12  los me farias a saber [*], e he  trobada gràcia devant tu. 13 Donchs, si yo 
Ex 33,15-17  a tu. 15-17 [*] –[*] car tu has  trobada gràcia devant mi, e tu matex he  
Lv 21,9  9 »La filla del sacerdot si serà  trobada ab mal acta e haurà mal trectat lo 
Ex 7,24  los egepcians entorn del flum per  trobar aygua que poguésan beura, car no  
Ex 22,6  allò. 6 »E si axirà foch e  trobarà spiguas o guarbas de forment [*],  
Lv 14,3  lo prevera fora la posada, e com  trobarà la lepra que serà munda, 4 deman  
Ex 15,22 anàran III dies per lo desert, e no  trobàran ayguas. 23 E vanguéran en Marech, 
Ex 16,20  e n’stojaren entrò al matí,  trobàran-ho vèrmens e pudents; e fo irat 
Ex 16,27  del poble per ço que colísan, e no  trobàran. 28 Dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a  
Lv 10,5  e preséran-los axí com los  trobàran, vestits ab les goneles de li, e  
Ex 16,25  nostre Senyor; per amor de açò no  trobarets vuy al camp. 26 En lo VI dia ne  
Ex 16,26  nostre Senyor, e per amor de ço no  trobarets. 27 E vench lo VII dia, e axíran 
Ex 9,19  camp, [*] car tot ço e quant serà  trobat al camp defora que no sarà ajustat, 
Ex 12,19  19 Per VII dies levat no sia  trobat en les vostres casas. Aquell que  
Ex 16,24  manà Moysèn, e no compodrí ne fou  trobat vèrmens en aquells. 25 Dix Moysès:  
Ex 22,4  ell deu éser venut. 4 E si serà  trobat ab ell so que haurà furtat [*], o  
Ex 22,7  enblat de casa, si lo ladra serrà  trobat, deu-ne smenar II tans; 8 e si no 
Ex 35,33  de fusta. E tot ço que pot éser  trobat en farer 34 ha donat en lo seu cor. 
Ex 16,18  meys na cullia, com mesurava [*]  trobava compliment, e aquell que més ne  
Ex 16,18  més ne cullia, com masurava no’n  trobava més; cascú ajustà sagons que havia 
Ex 9,23  vers lo cel e nostro Senyor donà  trons e pedruscada e descoriments de lamps 
Ex 9,28 Pregats nostre Senyor que cessa los  trons a lla pedra, per ço que lex anar vós 
Ex 9,29  a nostre Senyor e saceran tots los  trons e la padrusca, per ço que sàpias que 
Ex 9,33 cel a nostro Senyor, e cessàran los  trons e la pedruscha, axí que no caygué  
Ex 9,34  era cessada e la padruscha e los  trons, anadí a peccat, 35 e fou anduraÿt  
Ex 19,16 lo terç dia [*], els comensàran oyr  trons e lamps, e la caliga era sobre lo  
Ex 2,7  filla de Farahó: –Iré e cridaré a  tu una fembra de lles hebrees que puga  
Ex 2,7  de lles hebrees que puga nodrir a  tu aquest infant. 8 Ella li dix: –Vé. Anà  
Ex 2,14 jutge sobre nós? ¿Donchs, vols-ma  tu auciura axí com auciest lo agepcià? E  
Ex 3,12  12 E dix-li Déu: –Yo seré ab  tu, e açò serà senyal que yo’t tramet:  
Ex 3,12 com trauràs lo poble meu de Agipta,  tu sacrificaràs a Déu sobra lo munt  
Ex 3,18  18 E ògan la mia veu, e entraràs  tu e los vells de Israell al rey de  
Ex 4,1  la mia veu, e diran: “No aperech a  tu nostre Senyor.” 2 Dix Déu a ell: –Què  
Ex 4,8  ’n sana [*]. 8 –E si no creuran a  tu e no t’oyran per lo senyal primer,  
Ex 4,10  III dies yo no antandria so que  tu has perlat. E he enpatxada la bocha, e  
Ex 4,14  e aquell perllerà ab ell, e veurà  tu, e alegrar-se-ha son cor. 15 E tu  
Ex 4,15  e alegrar-se-ha son cor. 15 E  tu perleràs ab ell, e posa la mia peraula  
Ex 4,16 devets fer. 16 E aquell parlarà per  tu al poble, e ell serà en la tua boqua, e 
Ex 4,16  e ell serà en la tua boqua, e  tu seràs en aqueles coses que pertànyan a  
Ex 6,29  totes les coses que yo parle a  tu. 30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo són en 
Ex 7,2  totes les peraules que yo man a  tu, e Aron ton frare parlarà a Faraó que  
Ex 7,16  Déu dels hebreus, me ha tramès a  tu dient: Lexa anar lo meu poble per ço  
Ex 8,4  relíquies dels teus menjars, 4 e a  tu e a ton pobla e a tos serfs antraran  
Ex 8,11  e pertir-s’han les granotes de  tu e de la tua casa, e dells teus infants  
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Ex 8,21  lexes anar, vet que yo tramatré a  tu [*] e ton poble e en totes les tues  
Ex 8,22 no hy seran les mosques, per ço que  tu conegues que yo són Senyor enmig de lla 
Ex 8,29  29 E dix Moysès: –Yo axiré devant  tu, e adoraré nostre Senyor que tolgue les 
Ex 9,16 de açò yo t’he posat, que mostre a  tu ma fortalesa e que sia recomptat lo meu 
Ex 9,30  és la terra. 30 Mas yo conech que  tu ne tos serfs no tembreu encara nostre  
Ex 10,2  aquests senyals en ell, 2 e que  tu ho comtes en les orelles dels fills de  
Ex 11,8  Farahó– e adoren-me dient: “Ix  tu e tot lo poble que és sotmès a mi. E  
Ex 12,24  guarda aquesta peraulla legítima a  tu e a tos fills entrò enpertostemps. 25 E 
Ex 13,7  7 Alís manjarets [*], e no aparà a  tu nanguna cosa levada ne en les tues  
Ex 13,9  tua boqua, car ab fort mà tragué a  tu nostre Senyor de Agipta. 10 Per la  
Ex 13,10  de Agipta. 10 Per la quall cosa  tu guardaràs en aquesta manera lo fur  
Ex 13,11  a tos pares que donerà aquella a  tu, 12 depertiràs aquells que òbran vullva 
Ex 13,14  tos fills demà “Què és açò?”,  tu respondràs a ells: “En mà fort nos  
Ex 14,16  de Israell que’s mòguan, 16 e  tu leva la tua verga e stin la tua mà  
Ex 15,11  ¿quals dels forts és semblant a  tu en fortalesa, ne qui és semblant a tu  
Ex 15,11  en fortalesa, ne qui és semblant a  tu en granesa e en santedat, terrible e  
Ex 15,26  e aquí asejà ells 26 e dix: –Si  tu oyràs la veu dell Senyor, ton Déu, e  
Ex 18,4  Aliètzar, dix: «Déu de mon para,  tu est mon ajudador e’m desliurist del  
Ex 18,6  a dir a Moysèn: –Jo, Jetró, venc a  tu ab la muller tua e II fills teus ab  
Ex 18,14 havia fet [*], dix: –Qu·és açò que  tu fas al poble? Per què seus tu tot sol e 
Ex 18,14  que tu fas al poble? Per què seus  tu tot sol e al poble stà devant tu del  
Ex 18,14  tu tot sol e al poble stà devant  tu del matí al vespre? 15 Al qual dix  
Ex 18,17  Dix Jetró: –No és bona la cosa que  tu fas, 18 e en va te consumes, tu e lo  
Ex 18,18 que tu fas, 18 e en va te consumes,  tu e lo poble aquest que ab tu és. Ultra  
Ex 18,18  tu e lo poble aquest que ab  tu és. Ultra les tues virtuts és aquest  
Ex 18,18 és aquest negoci, e solament aquest  tu no porias sostanir. 19 Per la qual  
Ex 18,19  e prin mon consell, e serà Déu ab  tu: sies tu al poble en aquelles coses que 
Ex 18,19 mon consell, e serà Déu ab tu: sies  tu al poble en aquelles coses que  
Ex 18,22  no poran dar consell recontaran a  tu, e ells jutgeran les coses menors; e  
Ex 18,22 coses menors; e serà leugera cosa a  tu, e los altres ho poran sofarir. 23 E si 
Ex 18,23  altres ho poran sofarir. 23 E si  tu fas açò, tu compleys lo ministeri de  
Ex 18,23  poran sofarir. 23 E si tu fas açò,  tu compleys lo ministeri de Déu, [*] los  
Ex 19,9  9 dix-li Déu: –Ya ara vendré a  tu en una caliga de nuu per ço que m’oja  
Ex 19,9  ço que m’oja perlar lo poble ab  tu e que crèguan ab tu enpertostemps.  
Ex 19,9  lo poble ab tu e que crèguan ab  tu enpertostemps. Denuncià Moysèn totes  
Ex 19,23  nangú pujar al munt de Sinaý, car  tu has a ells testimoniejat e’lls has  
Ex 19,24  dix Déu: –Vé e devalla, e pujaràs  tu e Aron. E los sacerdots ne lo poble no  
Ex 20,3  de casa de servitut. 3 »No sia a  tu altra déu sinó mi, 4 ne no faces [*]  
Ex 20,10  e no faràs en aquell nanguna obra,  tu ne ton fill ne ta filla, ni ton serf ne 
Ex 20,12  qual nostra Senyor ton Déu dóne a  tu. 13 »No auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15 
Ex 20,19  19 E diguéran a Moysèn: –Parle  tu ab Déu, e oyr-t’hem. No parla Déu ab 
Ex 20,24  mamòria del meu [*]; yo vendré a  tu e banayré tu. 25 »E si feràs a mi altar 
Ex 20,24  meu [*]; yo vendré a tu e banayré  tu. 25 »E si feràs a mi altar de pedra, no 
Ex 20,25  aquell ab pedres doladises, cor si  tu leveràs tayant sobra aquell, serà  
Ex 21,2  serf hebreu, VI anys servescha a  tu, e’n lo VII any axirà franch de grat.  
Ex 23,15 dies menjarets alís, axí com mané a  tu en lo temps del mes de meses com axist  
Ex 23,20  yo tremet lo meu àngel que vaga ab  tu e que’t guart en la via, e que’t men  
Ex 23,22  anamichs, e aflegiré aquells que a  tu aflegiran. 23 »E irà mon àngell devant  
Ex 23,23  23 »E irà mon àngell devant  tu, e amanar-t’he a’moreu e a heteu e  
Ex 23,25  e que leu la iniquitat de mig de  tu. 26 No serà exellada ne axorquada en la 
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Ex 23,27  27 »E la mia terror enviaré devant  tu, e auciuré tot lo poble al qual tu  
Ex 23,27  tu, e auciuré tot lo poble al qual  tu entreràs, e tots tos anamichs daré en  
Ex 23,29  que no crèsquan les bèsties contra  tu; 30 poch a poch scamparé ells devant tu 
Ex 23,30 30 poch a poch scamparé ells devant  tu entrò que muntipliques e posaesques la  
Ex 23,33  servex alls lurs déus, sertament a  tu serà en scàndoll. 24,Tit Capítol XXIII  
Ex 24,1  Moysès dix: –Puga a nostro Senyor,  tu e Aron, Nadab e Abiú e LXX vels d’  
Ex 24,12  en lo munt e stà aquí, e donaré a  tu II taules de pedra e la ley e los  
Ex 25,9  del tabernacle que yo mostraré a  tu e de tots los vexells, farets axí  
Ex 25,16 la arqua lo testament que yo daré a  tu. 17 »E feràs una clausta de fin aur, de 
Ex 25,21  poseràs lo testament que yo daré a  tu ab la clausta, 22 e aquí’t manaré e  
Ex 25,22  22 e aquí’t manaré e parlaré a  tu desobra la clausta, d’entre les II  
Ex 25,22  totes les coses que yo menaré a  tu e alls fills d’Israell. 23 »E feràs  
Ex 25,40  fé segons l’exemplar que és a  tu mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol XXV  
Ex 26,30 tabernacle sagons lo axemplar que a  tu fo mostrat en lo munt. 31 »E faràs  
Ex 27,20  a la cort serà d’eram. 20 »E  tu mana als fills de Israell que apòrtan a 
Ex 27,20  als fills de Israell que apòrtan a  tu oli de arbras de olivers que sia molt  
Ex 28,1  28,Tit Capítol XXVII 1 »E  tu acoste’t ton frare Aron ab sos fills,  
Ex 28,3  teu, en glòria e honrament. 3 E  tu perlaràs a [*] los savis de cor, los  
Ex 29,1  santificaràs a ells a sarvir mi, e  tu pendràs I vadell e II moltons nèdeus, 2 
Ex 29,35  »Totes les coses que he manadas a  tu, feràs sobra Aron e sos fills. VII dies 
Ex 29,42 on ara sabs lo loch on yo parlaré a  tu. 43 E aquí manaré als fills d’Israell  
Ex 30,6 que reta testimoni quant parlaré ab  tu. 7 »E Aron perfumerà ensemps sobre ell  
Ex 31,6 totes les coses que yo he menades a  tu: 7 lo tabernacle de amistança e la  
Ex 31,11 e totes aquestes coses que yo man a  tu faran. 12 E perlà nostre Senyor a  
Ex 32,10  ells, e deliré ells, e faré a  tu en gent gran. 11 E preguà nostra Senyor 
Ex 32,13 tos servidors, los quals jurest per  tu matex dient: “Yo muntiplicaré la vostre 
Ex 32,21  21 Dix a Aron: –Què ha fet a  tu aquest poble, que aportases sobra ell  
Ex 32,31  aquest poble que ha pecat contra  tu, per ço com han fet a ells déus d’aur. 
Ex 32,34  en aquest poble ço que he dit a  tu: Vet que lo meu àngell irà devant tu, e 
Ex 32,34  Vet que lo meu àngell irà devant  tu, e yo en lo dia de mon revidar vasitaré 
Ex 33,1  dient: –Vé, devala de aquest loch,  tu e lo teu poble que traguist de terra de 
Ex 33,3  de mel e de let. Yo no pujaré ab  tu, car aquest poble és de dura servitut,  
Ex 33,3 per ço que per ventura no destrovís  tu en la via. 4 E ohí lo poble le paraula  
Ex 33,5  servitut. Una veguada pujaré ab  tu e deliré a tu. Ja ara depòs lo teu  
Ex 33,5 Una veguada pujaré ab tu e deliré a  tu. Ja ara depòs lo teu ornament per ço  
Ex 33,5  per ço que sàpia què faré a  tu. 6 E posàran los fills d’Israell lur  
Ex 33,12 fas a saber quals anviaràs ab mi. E  tu digist los me farias a saber [*], e he  
Ex 33,12  [*], e he trobada gràcia devant  tu. 13 Donchs, si yo trob ara gràcia  
Ex 33,13  si yo trob ara gràcia devant  tu, mostra a mi la tua fas per ço que yo  
Ex 33,13 a mi la tua fas per ço que yo sàpia  tu [*]; e reguarda aquest poble e aquesta  
Ex 33,14  Senyor: –La mia fas irà devant  tu, e repòs donaré a tu. 15-17 [*] –[*]  
Ex 33,14 fas irà devant tu, e repòs donaré a  tu. 15-17 [*] –[*] car tu has trobada  
Ex 33,15-17  donaré a tu. 15-17 [*] –[*] car  tu has trobada gràcia devant mi, e tu  
Ex 33,15-17  tu has trobada gràcia devant mi, e  tu matex he conagut per nom. 18 E ell dix: 
Ex 33,19  Senyor: –Yo mostraré tot bé a  tu, e apalaré lo nom de nostre Senyor  
Ex 33,19  lo nom de nostre Senyor devant  tu, e yo hauré mercè de qui volré, e faré  
Ex 33,23  part darera de mi, mes la mia faç  tu no pots veura. 34,Tit Capítol XXXIII 1  
Ex 34,1  1 E dix Déu a Moysèn: –Talla a  tu II taulles de pedra aytals com les  
Ex 34,3  del munt. 3 E nangú no puig ab  tu [*], ne ovelles ne bous no pastúran en  
Ex 34,7  [*] colpa e peccat, e nengú devant  tu per si és ignocent, que rets les  
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Ex 34,9  –Senyor, si yo trob gràcia devant  tu, prech-ta que entres ara ab nós, car  
Ex 34,11  »Observa tot ço que vuy he manat a  tu, e yo matex gitaré devant la tua fas  
Ex 34,12 no faces amistances, car ells són a  tu en roÿna, 13 mas destroviràs lurs ares  
Ex 34,18  manjaràs l’alís, axí com mané a  tu en lo temps del mes de la spigua, car  
Ex 34,22  lo VII posaràs [*]. 22 »E feràs a  tu la festa de Sinquagesma en les  
Ex 34,24  24 Com yo gitaré les gens devant  tu e axamplaré ton terme, nengú no  
Ex 34,24  nengú no anvajarà la tua terra, e  tu, pugant, apara’t devant nostre Senyor  
Ex 34,27  nostre Senyor a Moysèn: –Scriu a  tu aquestes peraules, car sobre les  
Ex 34,27  aquestes talaré fermament ab  tu e ab Israell. 28 Astech Moysèn ab  
Lv 9,7  e ofir l’holocaust, e pregua per  tu e per tot lo poble [*]. 8 E mantinent  
Lv 10,9  pot anbriagar; per què no beuràs  tu [*] com entreràs en lo tabernacle del  
Lv 10,13 -lo en lo loch sant, car dat és a  tu e a tos fils dells sacrificis del  
Lv 10,19  Senyor; a mi és sdevengut axí com  tu veus. Com poguí menjar aquella? E  
Lv 19,18  18 [*] Ameràs lo teu amich axí com  tu matex. Yo són lo Senyor. 19 »Les mies  
Lv 24,2  als fills d’Israell que apòrtan a  tu oli de olives molt pur e net per cremar 
Lv 25,6  6 E seran a vosaltras en vianda a  tu e als teus servicials e sclaus e  
Lv 25,6  teu e al palagrí que habita ab  tu; 7 e al teu bastiar les coses que néxan 
Lv 25,8  pastura. 8 »Comteràs de cert a  tu VII setenas de anys, que són XLIXª  
Lv 25,35 com a stranger e palagrí e viurà ab  tu, 36 no prengues usura d’él [*]. Tem lo 
Lv 25,39 [*]. 39 »Si de pobresa [*] vendrà a  tu ton frare, no’l destrenyaràs de  
Lv 25,40  fins l’any jubileu servirà a  tu, 41 e aprés n’exirà ab sos fils e  
Lv 25,43 terra de Agipta [*]. 43 [*] tembràs  tu lo Déu teu. 44 »Sclaus e sclaves sían a 
Lv 25,53  aflegiràs a ell forçadament devant  tu. 54 E si per açò no’s porà rembra, en  
Ex 4,25  e toquà los peus de aquell e dix:  «Tu est nuvi de sanch a mi.» 26 E lexà  
Ex 7,2 e Aron ton frare serà ton parler. 2  Tu parlaràs totes les peraules que yo man  
Ex 8,9  lur Déu. 9 E dix Moysèn [*]:  –Tu preguas a mi que trague les granotes?  
Ex 10,25 vostras infants [*]. 25 Dix Moysès:  –¿Tu deràs en nostres sacrificis  
Ex 12,24  vanir en les vostres casas [*]. 24  Tu guarda aquesta peraulla legítima a tu e 
Ex 15,7  has deposats los adversaris meus.  Tu trametist la tua irra, la qual devorà  
Ex 15,13  mà e la terra los ha devorats. 13  Tu fuïst governador en la tua misericòrdia 
Ex 29,1  és la cosa que faràs a ells:  »Tu santificaràs a ells a sarvir mi, e tu  
Ex 30,18  nostre Senyor a Moysèn dient: 18  –Tu feràs un vaxell d’aram e un bací per  
Ex 32,22  –No s’iresqua lo senyor meu.  Tu coneys bé aquest poble, que és  
Ex 32,34  a mi, yo’l rauré de mon libre. 34  Tu emperò vé e digues en aquest poble ço  
Ex 33,12  [*] 12 Dix Moysèn a nostre Senyor:  –Tu manes que yo amèn aquest poble, e no  
Ex 33,20 ’m plaurà. 20 E altra veguada dix:  –Tu no pots veure la mia faç, car no pot  
Ex 4,2  ell: –Què’s axò que tens en la mà  tua? E ell respòs: –Verge. 3 Dix nostre  
Ex 4,4  devant ella. 4 Dix Déu: –Sten la  tua mà e pren-la per la coha. E stès la  
Ex 4,8  per lo senyal primer, creuran la  tua veu per lo senyal sagon. 9 E si no’t  
Ex 4,9  per los II senyals ne oyran la  tua veu, prin la aygua del flum e gita-  
Ex 4,12  fet yo? 12 Ara vé, e yo seré en la  tua boqua e ansenyar-t’he què perleràs. 
Ex 4,15 la boqua de aquell, e yo seré en la  tua boqua e en la sua, e mostraré a  
Ex 4,16  per tu al poble, e ell serà en la  tua boqua, e tu seràs en aqueles coses que 
Ex 4,19  car tots aquells que quarían la  tua ànima són morts. 20 E pres Moysès sa  
Ex 4,21  he mostrats e que he posats en la  tua mà, e feràs aquells devant Farahó. E  
Ex 7,9 ma senyal”, digues a Aron: “Prin la  tua verge e gita-la an terra devant  
Ex 7,15  quall tornà colobra portaràs en la  tua mà, 16 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu  
Ex 7,19  a Aron: “Prin la vergue e astín la  tua mà sobre les ayguas de Agipta e sobra  
Ex 8,3  e pujaran e antreran en la  tua casa, e en la tua cambra e ton lit,  
Ex 8,3  e antreran en la tua casa, e en la  tua cambra e ton lit, sobra la tua careta, 
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Ex 8,3  la tua cambra e ton lit, sobra la  tua careta, e sobra la casa de tos serfs e 
Ex 8,5  a Moysès: –Digues a Aron: “Stin la  tua mà sobra los flums, e encara sobra los 
Ex 8,10  Dix ell: –Yo faré axí com la  tua peraula, per ço que sàpias que nangú  
Ex 8,11 -s’han les granotes de tu e de la  tua casa, e dells teus infants e dell teu  
Ex 8,16  a Aron e digues-li: “Stin la  tua mà e percut la pols de lla terra, e  
Ex 9,22 [*] 22 E dix Déu a Moysèn: –Stin la  tua mà devers lo cel per ço que sia  
Ex 10,4  aduré [*] de terra lengostes en la  tua casa 5 enaxí que cobriran tota la  
Ex 10,12  12 Dix Déu a Moysèn: –Stin la  tua mà sobra la terra de Agipta, als  
Ex 10,21  21 E dix nostre Senyor: –Sten la  tua mà, Moysèn, vers lo cel, e seran  
Ex 10,29  que d’equí avant no veuré la  tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 Dix Déu a  
Ex 13,9 Agipta.” 9 E serà quax senyal en la  tua mà e quax remenbrança devant tots  
Ex 13,9 de nostre Senyor sia tostemps en la  tua boqua, car ab fort mà tragué a tu  
Ex 14,16  que’s mòguan, 16 e tu leva la  tua verga e stin la tua mà sobra la Mar  
Ex 14,16 16 e tu leva la tua verga e stin la  tua mà sobra la Mar Roiga, e departir-se 
Ex 14,26  nós. 26 Dix Déu a Moysèn: –Stin la  tua mà sobra la mar, e retornaran les  
Ex 15,6  axí com a pedra. 6 Senyor, la  tua dreta és agranaïda en fortalesa, e la 
Ex 15,6  és agranaïda en fortalesa, e la  tua drestra, Senyor, ha farit los  
Ex 15,7 los anamichs, 7 e en multitut de la  tua glòria has deposats los adversaris  
Ex 15,7  adversaris meus. Tu trametist la  tua irra, la qual devorà ells axí com a  
Ex 15,8  a palla, 8 e en l’esparit de la  tua furor són ajustades les ayguas, la  
Ex 15,12  e faent meraveles? 12 Estanist la  tua mà e la terra los ha devorats. 13 Tu  
Ex 15,13  13 Tu fuïst governador en la  tua misericòrdia en lo poble que remist,  
Ex 15,13 que remist, e aportest aquell en la  tua fortalesa, en lo teu sant habitacle.  
Ex 18,6  –Jo, Jetró, venc a tu ab la muller  tua e II fills teus ab ella. 7 Lo qual axí 
Ex 20,26 meu, per ço que no sia ravellada la  tua vergonya.” 21,Tit Capítol XX 1  
Ex 23,29 28 [*] 29 »No gitaré ells devant la  tua cara en un any, ne la terra no serà  
Ex 23,33 ab lurs déus. 33 No habitaran en la  tua terra, per ço que per ventura no féçan 
Ex 29,26  devant nostre Senyor, e serà en la  tua part. 27 [*] e serà consagrat, e la  
Ex 32,11  –Per què, Senyor, sa irexerà la  tua ira contra ton poble, lo qual has tret 
Ex 32,12  les muntanyes [*]?” Repòs-sa la  tua ira, e sies aconortat sobre la malesa  
Ex 33,1 Abram, a Ysach e Jacob dient: “A la  tua sament daré aquella.” 2 Dar-t’he  
Ex 33,13  gràcia devant tu, mostra a mi la  tua fas per ço que yo sàpia tu [*]; e  
Ex 33,18  nom. 18 E ell dix: –Mostra a mi la  tua glòria. 19 Respòs nostre Senyor: –Yo  
Ex 34,11  a tu, e yo matex gitaré devant la  tua fas los amoreus e los cananeus e los  
Ex 34,24  ton terme, nengú no anvajarà la  tua terra, e tu, pugant, apara’t devant  
Lv 18,7 de ta mara no descobriràs, car mara  tua és. No descobriràs la sua lagesa. 8  
Lv 18,10  no la descobriràs, car vergonya  tua és. 11 »La vergonya de la fila de la  
Lv 18,14  [*] sa muller, car sanguinitat  tua és. 15 »La vergonya de ta nora no la  
Lv 19,9  9 »Com sagaràs los blats de la  tua terra, no sagaràs fins a lla terra ne  
Lv 19,10  romanents no coliràs, 10 ne en la  tua vinya los raÿms ne los grans caents no 
Lv 20,19  de lur poble. 19 »La legesa de la  tua tia de part de para ni de mara no  
Lv 21,17  17 –Digues a Aron: »Hom de la  tua sament per companyas que haurà màcula, 
Lv 25,10  a tots los habitadors de lla  tua terra, [*] és jubileu [*], 11 [*]. E  
Ex 10,6  los camps, 6 e ompliran les casas  tuas e de tos serfs [*].” [*] 7 Diguéran  
Ex 23,26 No serà exellada ne axorquada en la  tue terra, e compliré lo nombre de tos  
Ex 8,21 a tu [*] e ton poble e en totes les  tues casas tot linatja de mosques [*]. 22  
Ex 13,7  a tu nanguna cosa levada ne en les  tues encontrades. 8 E recomptats [*] en  
Ex 13,12 aquells qui són primers nats en les  tues ovelles, en qualquequal hauràs mascle 
Ex 18,18  aquest que ab tu és. Ultra les  tues virtuts és aquest negoci, e solament  
Lv 2,14 en altra manera oferràs dons de les  tues promícies de tos fruyts a nostre  



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

743 
 

Lv 2,14  axí com a far, e axí oferàs les  tues promícies a nostre Senyor. 15  
Lv 19,19  19 »Les mies leys conserva. Les  tues bèsties no faràs pertisipar ab  
Lv 25,5 Senyor [*]; 5 [*] los raÿms de lles  tues promeyes no’ls culliràs, car any de  
Lv 20,18  descuberta la sua legessa e haurà  uberta la sanch de lla sua font, seran  
Lv 24,11 ’s la mara d’él Salomich filla de  Ubrí, trip de Dan. 12 E materen aquell en  
Ex 21,26  per blavesa. 26 »E com ell farà l’ ull de son serf o de sa serventa e  
Lv 26,16 e ardor, que consegesca los vostres  ulls e deseque les vostres ànimes; debades 
Ex 18,18  tu e lo poble aquest que ab tu és.  Ultra les tues virtuts és aquest negoci, e 
Ex 16,32  és la peraula la qual mana Déu:  “Umplits un almut d’ell, e sia guardat a  
Ex 2,1  Capítol II 1 E aprés açò, exí  un home de la casa de Leví, e pres muller  
Ex 2,2  casa, 2 la qual concebé e parí  un fill. E veren a ell molt bel, e  
Ex 2,11  frares e viu lur aflicció. E havia  un home agepcià que batia un de sos  
Ex 2,11  E havia un home agepcià que batia  un de sos frares, que era hebreu, 12 e  
Ex 2,22 en terra stranya.» E puys hach-ne  un altra, lo qual apellà Ètzer dient: «Lo  
Ex 4,20  e sos fills, e posà aquells sobre  un asa, e tornà en Agipta portant la verge 
Ex 11,7 de tots los fills d’Iraell no morà  un ca [*], per ço que sàpian [*] quants  
Ex 12,3 mes prengua cascú de vós per casada  un anyell a lurs casas. 4 E si algú serà  
Ex 12,21  Dix a ells: –Anats e prenets  un animal per companyas vostres, e  
Ex 12,22  degollarets la Pasqua. 22 E farets  un salpacer de una menada de hysop, e  
Ex 15,25  nostro Senyor, e ell mostrà a ell  un fust; lo quall com l’hach mès en les  
Ex 16,16  tant com ne haja mester a menjar,  un almut per cascun cap; sagons lo nombra  
Ex 16,32  peraula la qual mana Déu: “Umplits  un almut d’ell, e sia guardat a vostres  
Ex 16,33  33 Dix Moysèn a Aron: –Prin  un vaxell e meti-hi aytanta magna com n’ 
Ex 16,33  magna com n’hi porà caber en  un almut, e stoge’ll devant nostre Senyor 
Ex 17,4  de aquest poble, que si no era per  un poch alepidar-me-han? 5 E dix Déu a 
Ex 17,12  e Aron e Hur sofarían les mans,  un deçà e altra delà. E fóran les sues  
Ex 18,3  3 abdós de aquells fills, lo qual  un era apellat Jerson dient [*]: «Strany  
Ex 21,18  alguns hòmens sa berelleran e la  un farà a ll’altra proïsma seu ab pedra o 
Ex 21,21  cerà de crim; 21 mas si sobraviurà  un dia o II, no serà tangut a pena, car la 
Ex 23,1  ne junyes tes mans axí que per  un malvat digues fals testimoni. 2 No  
Ex 23,29  gitaré ells devant la tua cara en  un any, ne la terra no serà trestornada  
Ex 24,6 la meytat de la sanch e mès-la en  un vaxell, e la part romanent buydà sobra  
Ex 25,11 defora, e feràs desobra una corona,  un sercle d’aur tot antorn, 12 e quatre  
Ex 25,12  de la archa: II sercles sían en la  un lats, e II, en l’altra. 13 E faràs  
Ex 25,14 barra per los II secles d’or de la  un lats, e l’altra per los II sercles de  
Ex 25,18  xerobins d’aur betadís, e posaràs  un de cascuna part de l’oratori, 19 e la  
Ex 25,19 cascuna part de l’oratori, 19 e la  un sia a lha un lats, e l’altra, a l’  
Ex 25,19 de l’oratori, 19 e la un sia a lha  un lats, e l’altra, a l’altra, 20 axí  
Ex 25,25  alredador tot entorn [*] 25 [*]  un sercle que l’aur romendrà de IIII dits 
Ex 25,32  axiran de son lats, III de lla  un lats e III de l’altra; 33 III poms a  
Ex 25,39  les aÿnes aquestes sien en pes de  un quintar, tot lo pes del canalobra; e  
Ex 26,5  per ço que hom puga ajustar la  un a l’altra. 6 E feràs L ganxos d’aur  
Ex 26,26  V, per tenir ferm les taules de le  un lats del tabernacle del testimoni, 27 e 
Ex 27,9  de li tortís, de C colzes de lonch  un lats tindrà en longuesa. 10 E feràs XX  
Ex 27,14 orient sia de L colzes, 14 [*] e al  un lats haja III colones e altres tants  
Ex 28,16 feràs ell quadrat en doble, e heurà  un palm de larc e altra palm d’ampla.  
Ex 29,3 de forment. 3 E posar-ho-has en  un canastel, e oferàs-ho; e lo vadell e  
Ex 29,15 car per peccat és. 15 »E pendràs la  un dels moltons, e Aron e sos fills pòsan  
Ex 29,39  II moltons de II anys, 39  un al matí e altra al vespra sacrificaràs, 
Ex 30,2 satim feràs ell, 2 e haurà de lonch  un colze, e altra d’ampla, axí que vengue 
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Ex 30,18 Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu feràs  un vaxell d’aram e un bací per levar, e  
Ex 30,18  18 –Tu feràs un vaxell d’aram e  un bací per levar, e posaràs aquell entre  
Ex 32,4  gità-hu en la fornal, e féu-sa  un vadel fonadís. E ells diguéran:  
Ex 32,8  que mostrist a ells. Han fet a ci  un vadell d’escança, e han adorat e han- 
Ex 36,13 ·s pogués junyr ensemps e que fesen  un tabernacle. 14 E fou fet un tabernacle  
Ex 36,14  fesen un tabernacle. 14 E fou fet  un tabernacle a manera de fleçades de  
Ex 36,31  que contanguésan les taules de la  un lats del tabernacle, 32 [*] contra la  
Ex 36,33  pasàs per mig de les taules, de la  un angle tro a l’altra. 34 E totes  
Ex 37,2  dins e de fora. 2 E féu a aquella  un sercle d’aur entorn, 3 e fermà IIII  
Ex 37,8  a cascun lats en la clausta: 8 la  un xorobín posà en la sumitat de la una  
Ex 37,9  ales [*] la clausta, reguardant la  un a l’altra. 10 E féu una taulla de fust 
Ex 37,24  ab totes ses aÿnes d’aur net  un quintar. 25 E féu un altar a la  
Ex 37,25  d’aur net un quintar. 25 E féu  un altar a la timiana, de fust de satim, e 
Ex 37,25  II colzes, e en cascun angla axia  un corn. 26 E cobrí aquell tot de aur net, 
Ex 39,17  tro al musclo, e aquí havia  un anell d’aur, 18 [*] e develàvan per  
Lv 2,2  de Aron, sacerdots, dels quals la  un prengua lo puny ple de sèmola e oli e  
Lv 4,3  lo poble, oferrà per son peccat  un vadel que sia net al Senyor. 4 E  
Lv 4,14 e puxes entendrà son peccat, oferrà  un vadel per lo peccat. E aporten aquell a 
Lv 5,7  o II coloms a nostre Senyor,  un per lo peccat e l’altra per l’  
Lv 5,11  ofira per son peccat la Xª part d’ un ephí, ço és, I sester, de cèmola, e no  
Lv 5,18  per la sua iniquitat, 18 ofira  un moltó net del folch al sacerdot, sagons 
Lv 6,6 lo dan. 6 E per lo seu peccat ofira  un moltó nèdeu del folch, e do aquell al  
Lv 6,20  la sua onsió: oferan la Xª part de  un sister de sèmola an sacrifici  
Lv 7,14  13 [*] 14 dels quals oferràs  un per premícies a nostre Senyor, e serà  
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli e  un vadell per peccat e II moltons e I  
Lv 8,14  vaxells [*]. 12-13 [*] 14 E portà  un vadell per peccat, e Aron e sos fills  
Lv 9,2  nats d’Israell. Dix Aron: 2 –Prin  un vadell fill de bou per peccat e I ariet 
Lv 9,3  alls fills d’Israell: “Prenets  un cabrit per peccat e I vadell e un  
Lv 9,3  un cabrit per peccat e I vadell e  un anyell d’un any, e sien sens màcula en 
Lv 9,3  peccat e I vadell e un anyell d’ un any, e sien sens màcula en holocaust, 4 
Lv 12,6  per fill o per filla, porterà  un anyell de I any en holocaust e I poll  
Lv 12,8  II tortres o II polls de coloms,  un dells qualls a fer holocaust, l’altra  
Lv 14,5  vermell e hysop. 5 E degol la  un dells ocells en un vaxell de terra  
Lv 14,5  5 E degol la un dells ocells en  un vaxell de terra sobra ayguas vives, 6 e 
Lv 14,10  II anyels nèdeus e una ovella de  un any sens taqua e III deenes de sèmolla  
Lv 14,50 E com haurà degollat la I perdal en  un test sobre aygües vives, 51 en la sanch 
Lv 15,15  al sacerdot, 15 lo qual oferrà la  un per lo paccat e l’altra en holocaust e 
Lv 15,30  dell testimoni, 30 dels quals la  un oferrà per peccat e l’altra per  
Lv 16,8  8 e posarà sorts sobra cascú:  un a Déu e altra a «trametrà» a Zezell; 9  
Lv 20,17  pobla, per tant com lur legesa la  un de l’altra han demostrada, e portaran  
Lv 22,28  o ovella no serà sacrificade en  un dia ab los seus fills. 29 »E si  
Lv 23,12 guarba és santifichada, serà tallat  un anyell sens màculla, de un any, en  
Lv 23,12  tallat un anyell sens màculla, de  un any, en holocaust del Senyor, 13 e [*]  
Lv 23,13  presentarà vi, la quarta part de  un [*]. 14 »Pa ni farina no menjareu de  
Lv 24,10 sants és [*]. 10 E veus que ha exit  un fill de una dona de Israell que  
Lv 24,10  de Israell que enjendrat havia de  un homa agepcià entre los fills de  
Lv 24,10 Israell, beralà’s en les tendes ab  un hom d’Israell, 11 e com blasmàs lo nom 
Ex 2,19  de venir? 19 Ellas diguéran:  –Un home agepcià nos ha defençat de mà  
Ex 1,15 II juÿes medrines –de les qualls la  una havia nom Siphorà, e l’altra, Puà–,  
Ex 2,3  més no·l poguésan sallar, faéran  una erqueta de bova, e anbreguàran-la de 
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Ex 2,5  la caxeta en lo riu, tramès-hi  una de ses mecipes. E pres la caxeta, 6 e  
Ex 2,7  de Farahó: –Iré e cridaré a tu  una fembra de lles hebrees que puga nodrir 
Ex 3,2  a ell en flama de foch enmig de  una romeguera, e aparia que’ll romaguer  
Ex 4,25  auciure. 25 E tantost Siporà pres  una squerda de pedra aguda e tallà lo  
Ex 8,31 a son poble, axí que no’n fo vista  una. 32 E fou anduraït lo cor de Farahó,  
Ex 10,19  la Mar Roiga, axí que no’n romàs  una en totes les fins de Agipte. 20 E  
Ex 10,26 nós, axí que no hy romandrà d’ells  una ungla, ni de aquellas coses qui són  
Ex 11,1  a Moysèn: –Encara tocaré Farahó de  una plagua, e Agipta, e aprés açò lexar- 
Ex 12,22  Pasqua. 22 E farets un salpacer de  una menada de hysop, e mullerets en la  
Ex 12,46  loguater no manuch d’ell. 46 »En  una casa lo menjarets, e no traurets de  
Ex 13,21 per mostrar-los la via, de dia en  una colomna de nuu e de nits en una  
Ex 13,21  en una colomna de nuu e de nits en  una colomna de foch, per ço que los  
Ex 14,19  anà detràs ells, ab ells agualment  una colona de nuu [*]; 20 stech entre le  
Ex 16,14  lla terra, e aparech en lo desert  una cosa manuda quax radona, samblant a  
Ex 19,9  -li Déu: –Ya ara vendré a tu en  una caliga de nuu per ço que m’oja perlar 
Ex 21,6 [*], e puys forat-li la orella ab  una lena, e serà a ell serf enpertostemps. 
Ex 21,33  ab pedras. 33 E si algú cavarà  una sisterna e obrir-la-ha e no la  
Ex 22,1  I bou V bous, e IIII ovelles per  una ovella. 2 E si serà sobreprès lo ladra 
Ex 25,11 aur, dins e defora, e feràs desobra  una corona, un sercle d’aur tot antorn,  
Ex 25,14  aquelles d’or, 14 e pasaràs la  una barra per los II secles d’or de la un 
Ex 25,17  que yo daré a tu. 17 »E feràs  una clausta de fin aur, de dos colzos e  
Ex 25,33  33 III poms a manera de nou en la  una cama, e pom e flor ensemps [*].  
Ex 25,35 que són ensemps VI, que axían de la  una asta del canalobra; 36 lurs poms e  
Ex 26,2  de obra [*]. 2 E la longuesa de la  una cortina serà de XXVIII colzes, e la  
Ex 26,2 colzos. Totes les cortines seran de  una matexa masura. 3 Les V cortines seran  
Ex 26,6  ab què junyes les cortines, cada  una a sa part, e axí serà’n feta una  
Ex 26,6  una a sa part, e axí serà’n feta  una tenda. 7 »E feràs de pèl de cabra, a  
Ex 26,8  lo tabernacle, XII cortines, 8 la  una de les quals haurà XXX colzos de lonch 
Ex 26,17  taulla haurà II tornets, enaxí que  una taulla sa puga ajunyr ab l’altra, e  
Ex 27,11  haurà en lo lats de tremuntana  una cortina de C colzes de lonch, e XX  
Ex 27,12  que guardarà devers occident serà  una cortina de L colzos, X colones, e  
Ex 28,10  fills de Israell, 10 VI noms en la  una pedra e VI en l’altra, sagons la  
Ex 28,14  aur 14 e II cadenas d’aur net, la  una tan gran con l’altra, e feràs ellas  
Ex 28,36  Senyor, e no morrà. 36 »E feràs  una launa d’or pur, en la qual antallaràs 
Ex 30,10  Aron sobre lo corn d’aquell  una veguada l’any, en la sanch que és  
Ex 32,27 a son lats, e anats e tornats de la  una porta entrò a l’altra per mig de le  
Ex 33,9  tabernacla del testament, develava  una colona de una nuu e stava a la porta  
Ex 33,9  testament, develava una colona de  una nuu e stava a la porta del tabernacle, 
Ex 36,15 IIII d’amplla, e totes axí éran de  una matexa masura. 16 De les qualls ell  
Ex 36,16  16 De les qualls ell juny sinch a  una part e VI a lla altra. 17 E féu, en  
Ex 36,18  e que fos fet de totes les XI  una. 19 E féu cobartori a lla tenda, de  
Ex 36,22  les posts per ço que’s junyís la  una a l’altra; e axí ho féu en totes les  
Ex 37,6  la archa per portar-la. 6 E féu  una clausta tot antorn, de pur aur, e  
Ex 37,8 un xorobín posà en la sumitat de la  una part, e l’altra en la sumitat de l’  
Ex 37,10  la un a l’altra. 10 E féu  una taulla de fust de satim, e havia de  
Ex 37,18  lats, havia III canons, III de  una part e III d’altra. 19 E havia en  
Ex 37,27  entorn e sos corns. 27 E féu axí  una corona de aur tot entorn, ab II anells 
Ex 38,11 los caps de les colones, tot era de  una matexa masura, e les obres éran de  
Ex 38,14  XV colzes, III de lurs fonaments,  una a cascun lats de la antrada del  
Ex 39,20  a ell nostre Senyor. 20 E féran  una gonella sobre l’ephot, obra texida  
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Ex 39,29  nostre Senyor a Moysèn. 29 E féran  una launa de or pur a obs de lla sagrada  
Lv 2,16  és; 16 de les quals coses de la  una partida ferà perfum lo prevera per  
Lv 4,28  28 e que conegua son peccat, ofira  una cabra nèdea, 29 e pos la mà sobra [*]  
Lv 5,6  6 e ofira I anyell dell folch o  una cabra, e orerà per ell lo sacerdot  
Lv 5,17  si pecarà per ignorància e ferà  una de les coses que nostre Senyor veda en 
Lv 6,3  o en totes aquestes maneras o en  una de totes ferà contra aquell, en les  
Lv 7,7  la culpa; e cascun sacrefici serà  una ley: als sacerdots que a ella ofariran 
Lv 8,26  nostra Senyor; pa menys de levat e  una bastesa a manera de crespel salgada d’ 
Lv 8,26  manera de crespel salgada d’oli e  una foguasa alisa posà sobra lo sèu [*].  
Lv 14,10 dia VIII prengua II anyels nèdeus e  una ovella de un any sens taqua e III  
Lv 16,2  sobra la cuberta e açò se féu en  una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a lla  
Lv 16,4  e sínia encara coreja de li e  una sàvana de li sobra lo cap, car  
Lv 16,34  e per los peccats de aquells  una veguada en l’any. E ell féu axí con  
Lv 24,10  10 E veus que ha exit un fill de  una dona de Israell que enjendrat havia de 
Ex 33,5  que lo poble és de dura servitut.  Una veguada pujaré ab tu e deliré a tu. Ja 
Lv 7,35  de Israell. 35 »E aquesta és la  unció de Aron e a sos fills dels  
Ex 36,17  cascuna de elles, L bagues en les  unes L, e en les altres L, e açò perquè  
Ex 25,6  e a lla cuyna, e coses odorants e  ungens e timiama de bona odor, 7 e pedres  
Lv 8,30 manat a ell lo Senyor. 30 E pres l’ ungent de untadura e la sanch que sobre l’ 
Ex 35,8  e a cuynar e a confagir los  ungents e la timiama de l’odor suau, 9 e  
Ex 10,26  axí que no hy romandrà d’ells una  ungla, ni de aquellas coses qui són  
Lv 11,3  3 tot aquel que ha depertida la  ungla e que remuch menjarets. 4 E  
Lv 11,4  4 E qualquequal ramugarà e haurà  ungla, mas no serà fesa, axí com lo camel  
Lv 11,5  lo conill, que remugue e no ha la  ungle feça, és no nèdeu. 6 »E la lebra  
Ex 39,6 a Moysèn. 6 E aparallà II pedras de  unicla encastades en aur, e en elles éran  
Ex 25,7 timiama de bona odor, 7 e pedres de  unicle e pedras precioses per adornar  
Ex 28,9  tortís. 9 »E pendràs II pedras de  unicle e scriuràs, ço és, entallaràs en  
Ex 35,9  de l’odor suau, 9 e pedres de  unicle e pedres precioses a adornar lo  
Ex 35,27  dels prínceps ofaríran pedres de  unicle e perles demunt lo mitra e la  
Lv 16,33  a l’altar e als saserdots e a l’ univerç poble. 34 »E açò serà a vós fur  
Ex 8,16  lla terra, e seran poys en tota la  universa terra de Egipta.” 17 E féu-ho  
Ex 9,22 per ço que sia padruscha en tota la  universa terra de Agipta, sobra los hòmens 
Ex 10,14  les lagostes 14 e pujàran sobra la  universa terra de Egipte, e foren [*] sens 
Ex 10,15  E fou manjada tota la herba de la  universa terra, e tots los poms dels  
Ex 10,22  fetes tenebres horibles en tota la  universa terra de Agipta per III dies, 23  
Ex 11,6  6 E serà gran clamor en tota la  universa terra de Agipta, tal que no fo  
Ex 12,3  mes de l’any. 3 Perlats a tota la  universa terra e coŀleció dels fills d’  
Ex 14,9 e tots los cavalcants [*] e tota la  universa host era en Hiroch contra  
Lv 14,45  sues pedres e la fusta e tota la  universa pólvora sia gitada fora la posada 
Lv 18,24  són ensutzades totes les gents  universalment, les qualls yo gitaré devant 
Ex 24,4 farem. 4 E escriví Moysèn totes les  universas peraules de nostra Senyor. E  
Lv 14,36  mana a ell que denege totes les  universes coses de la sua casa abans que  
Ex 16,9  Moysèn a Aron: –Digues a tota la  universitat dells fills de Israell:  
Ex 33,10  e perlàvan de Moysèn 10 tots los  universos servidors, e dèyan que colona de 
Ex 36,3  obrar, 3 liurà a ells tots los  universos dons dels fills d’Israell. E  
Lv 16,12  aquell. 12 E prengua l’ancenser e  unpla-hu de les brasas, e tinent en la  
Ex 36,22  I colze e mig. 22 II encastadures  –uns tornets– havia en cascuna de les  
Lv 8,10  a ell untament d’oli ab lo quall  untà lo tabernacle e tot açò que és en  
Lv 8,11  sobra l’altar VII veguades, e  untà ell e tots sos vaxells [*]. 12-13 [*] 
Lv 7,12  salguats d’oli, e fogaça alisa  untada d’oli, [*] per agual mesclament,  
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Lv 16,32  que untat serà en lo qual haurà  untada la mà per ço que servescha axí com  
Ex 29,9  del setgle. »E aprés que hauràs  untades les mans de aquell, 10 acostaràs  
Ex 37,29  d’aur. 29 E componé l’oli de la  untadura de santificació e la timiama de  
Ex 39,37  37 e le taula d’aur, e l’oli de  untadura [*], 38 e lo cobertor del portal, 
Lv 8,30  lo Senyor. 30 E pres l’ungent de  untadura e la sanch que sobre l’eltar  
Ex 29,7  7 e gitar-li-has l’oli de  untamén sobre son cap, e en aquesta manera 
Ex 40,9  plaça de aquella. 9 »E pendràs lo  untament de l’oli e untaràs lo tabernacle 
Lv 8,2  fills e ab lurs vestadures e ab l’ untament de l’oli e un vadell per peccat  
Lv 8,10  nostre Senyor. 10 E aportà a ell  untament d’oli ab lo quall untà lo  
Ex 40,9  »E pendràs lo untament de l’oli e  untaràs lo tabernacle ab los seus vaxells  
Ex 29,2  en què no haja levat, que sia  untat de oli [*]; emperò tot açò feràs de  
Lv 4,3  3 »E [*] lo prevera que és  untat pequerà faent delinquir lo poble,  
Lv 4,16  nostre Senyor, 16 e lo prevera  untat prengua de lla sanch de aquell e  
Lv 7,10  offer; 10 vulle’s que sia ab oli  untat o mesclat o sia sequa menys de res,  
Lv 16,32  32 »E perdonarà lo sacerdot que  untat serà en lo qual haurà untada la mà  
Lv 21,10  sos frares, lo qual ab oli sant és  untat lo seu cap e les sues mans  
Ex 29,29  aprés d’ell per ço que en aquella  unten e consegren les mans d’aquells. 30  
Ex 31,2 apelle per nom Besechel, lo fill de  Urí, nét de Hur, de trip de Judà, 3 e he  
Ex 35,30  apallat lo nom de Balehel, fill de  Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 31 e ha 
Ex 38,22  22 les quals Beseleell, fill de  Urí, nét de Hur, del trip de Judà, complí  
Ex 1,18  és açò que no volets fer ço que jo  us he manat? Car vós reservats lurs  
Ex 2,18  para lur, dix-los: –Per què  us sou axí cuytades de venir? 19 Ellas  
Ex 3,19  a vós lo rey de Agipta per ço que  us ne anets sinó per mà podarosa. 20 E yo  
Ex 5,11  loch que vós na pugats haver, e no  us serà aminvat res de vostre obra. 12 E  
Ex 6,6  de lla servitut d’ell, e rembré- us ab bras [*] e ab grans juýs, 7 e pendré 
Ex 8,28  Déu vostro [*]; solament que no  us ne anets pus luny, e preguats per mi.  
Ex 11,9  nostro Senyor a Moysèn: –Ferehó no  us oyrà, per molts de senyals que fàsan en 
Ex 13,5 axirets ab mes nou de la spiga, 5 e  us matrà nostro Senyor en la terra dels  
Ex 14,13  13 E dix Moysèn al poble: –No  us tamats, e stats e vajats les meravelles 
Ex 16,15  Dix Moysèn: –Aquest és lo pa que  us dóna lo Senyor per menjar. 16 Aquesta  
Ex 16,23 ço que deveu coura, coets. E so que  us sobrerà, stojats-ho entrò a demà. 24  
Ex 19,12  -vos que no pugets al munt ne  us acostets a les sues fins, car tot hom  
Ex 19,15  –Stats aparalats lo terç dia, e no  us acostets a vostres mullers. 16 E com  
Ex 20,20 muyram. 20 Dix Moysèn al poble: –No  us temats, car Déu vench per ço que provàs 
Ex 32,30  vantura veuré si poré acabar que  us perdó vostres peccats. 31 E retornà  
Lv 19,4  Yo són lo Senyor Déu vostra. 4 »No  us vullau girar a les ýdolles, ne déu de  
Lv 19,36  Yo són lo Senyor Déu vostre qui  us ha tret de terra de Agipta. 37 »Servau  
Lv 20,22 per tal que a vosaltres la terra no  us vomita en la qual sou intrats e deveu  
Lv 20,26  car sant són yo. Són lo Senyor, e  us he seperats dels altres pobles perquè  
Lv 22,33  que santifique a vosaltres, 33 e  us he trets de la terra de Agipta perquè  
Lv 23,10  entrats en la terra la quall jo  us donaré e haureu saguades les messes,  
Lv 25,38 car yo són lo Senyor Déu vostre que  us he aduyt de la terra de Agipta perquè  
Lv 26,3  meus manaments caminareu e so que  us man observareu e fareu aquells, donaré  
Lv 26,6 encontrades, dormireu e no serà qui  us despert, relevaré males bèsties e  
Lv 26,13 13 Yo són lo Senyor Déu vostre, que  us he trets de la terra de Agipta [*]. 14  
Lv 26,17  e subjugats sereu en aquells qui  us han en oy, e fugireu nangú no  
Ex 30,16  dells fills d’Israell liuraràs en  ús del tabernacle del testament, per ço  
Ex 38,3  de launes de aram. 3 E aparrallà a  ús de aquell diverses vaxells, axí com  
Ex 38,30 tots los vaxels que pertànyan a son  ús, 31 [*] ab les staques de la cort e de  
Lv 18,3  són Senyor Déu vostro. 3 Sagons la  usança de la terra de Agipta on haveu  
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Lv 24,3  al matí davant lo Senyor a honor e  usança per a tostemps en vostres  
Ex 29,29  29 »E les vestadures santes de què  usarà Aron, hauran los fills de aquell  
Ex 28,43 lurs lombes entrò a les cuxes. 43 E  usaran aquells Aron e sos fills con  
Ex 22,29  29 »Tots los delmes e promeyas ta  usaràs a dar per ofarir. Los primers nats  
Ex 30,37  compoceció no feçats en vostres  usos [*], 38 e qualsavulla homa que ferà  
Ex 37,16 de aur. 16 E los vaxells a diversos  usos de la taula, axí com olles, culleres, 
Lv 7,24 bèsties haurets en vostros diversos  usos; 25 e si algú menjarà lo sèu que deu  
Lv 25,36  e viurà ab tu, 36 no prengues  usura d’él [*]. Tem lo teu Déu perquè  
Ex 5,Tit  -sa e adoràran. 5,Tit Capítol  V 1 Aprés açò, entràran Moysèn e Aron  
Ex 22,1  auciurà o’l venrà, pach per I bou  V bous, e IIII ovelles per una ovella. 2 E 
Ex 26,3  seran de una matexa masura. 3 Les  V cortines seran juntes ensemps, e les  
Ex 26,3  seran juntes ensemps, e les altres  V seran atrasí juntes. 4 E feràs anses, ço 
Ex 26,9  altres. 9 Ajunyir-les-has de  V en V, e axí que lla sisena sia doblegada 
Ex 26,9  9 Ajunyir-les-has de V en  V, e axí que lla sisena sia doblegada e  
Ex 26,26 26 »E feràs barras de fust de setim  V, per tenir ferm les taules de le un lats 
Ex 26,27  del testimoni, 27 e altres  V en l’altra lats e devers la plaja  
Ex 26,37  brodada. 37 E feràs al cobertor  V colones de fust de setim, e seran  
Ex 27,1 feràs altar de satim, lo qual haurà  V colzos de lonch e V d’ampla, así que  
Ex 27,1  lo qual haurà V colzos de lonch e  V d’ampla, así que sia quadrat, e haurà  
Ex 27,18  C colzes, d’ampla L colzes, e  V colzes d’alt, e serà de li tortís, e  
Ex 36,31  31 E féu barras de fust de satim,  V per so que contanguésan les taules de la 
Ex 38,1 de satim, e havia de cascuna quadra  V colzes, e III d’alt, 2 dell quall axían 
Lv 5,Tit  li seran perdonats. 5,Tit Capítol  V 1 »E si ànima pecarà e oirà la veu de  
Lv 5,16  lo dan, e puys anadesca-hy la  V part e liura-hu al saserdot, lo qual  
Lv 6,5  volia retanir, entregrament, e la  V part més al senyor al qual ha donat lo  
Lv 19,25  loables al Senyor; 25 en lo  V any manjareu los fruyts d’aquells [*].  
Lv 26,8  devant vosaltres, 8 persaguiran  V de vosaltres a C stranyés, e C de  
Ex 18,18 és bona la cosa que tu fas, 18 e en  va te consumes, tu e lo poble aquest que  
Ex 20,7  pendràs lo nom del Senyor teu en  va [*]. 8 »Remenbra’t que santifices lo  
Ex 27,8  per portar ell. 8 No soldat, mas  va e vach de dintra feràs ell, axí com en  
Lv 26,20  destrovida, vostra treball serà en  va, no jerminarà la terra ni los arbres no 
Ex 27,8  portar ell. 8 No soldat, mas va e  vach de dintra feràs ell, axí com en lo  
Ex 38,7  era comcavat, de taules, e dintra  vach. 8 E féu lo pitxer e lo bací d’aram  
Lv 22,28  sa porà al Senyor; 28 e aquella  vacha o ovella no serà sacrificade en un  
Ex 29,10 les mans de aquell, 10 acostaràs lo  vadel devant lo tabernacle del testament,  
Ex 32,4  -hu en la fornal, e féu-sa un  vadel fonadís. E ells diguéran: –Aquests  
Lv 4,3  lo poble, oferrà per son peccat un  vadel que sia net al Senyor. 4 E aportarà  
Lv 4,14  entendrà son peccat, oferrà un  vadel per lo peccat. E aporten aquell a la 
Ex 29,1  a ells a sarvir mi, e tu pendràs I  vadell e II moltons nèdeus, 2 e pa alís e  
Ex 29,3 en un canastel, e oferàs-ho; e lo  vadell e los II moltons. 4 Presentaràs  
Ex 29,12  12 Despuys pendràs la sanch del  vadell, e posar-n’has sobra lo corn de  
Ex 29,14  14 e la carn, emperò, del  vadell, e lo cuyr e la femta e totes ses  
Ex 29,36  les mans d’aquells, 36 e lo  vadell per peccat [*]. 37 VII dies  
Ex 32,8  mostrist a ells. Han fet a ci un  vadell d’escança, e han adorat e han-li 
Ex 32,19 sa acostàs a lla posada, ell viu lo  vadell e los bals, e fo molt irat, e gità  
Ex 32,20  al peu dell munt. 20 E pres lo  vadell que havían fet e cremà’l en foch e 
Ex 32,24  aquell en lo foch, e axí’n aquest  vadell. 25 Viu Moysès que lo poble era  
Ex 32,35 nostre Senyor lo poble per rahó del  vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol XXXII  
Lv 1,5  pus profitabla. 5 E degoleran lo  vadell devant nostre Senyor, e ofariran  
Lv 4,15  devant nostre Senyor, e com lo  vadell serà degollat devant nostre Senyor, 
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Lv 4,21  altar [*]. 19-20 [*] 21 Emperò la  vadell aporten-lo fora de la alberguada  
Lv 4,21  e créman-lo axí com lo primer  vadell, car per gran multituts de peccats  
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli e un  vadell per peccat e II moltons e I  
Lv 8,14  [*]. 12-13 [*] 14 E portà un  vadell per peccat, e Aron e sos fills  
Lv 9,2  d’Israell. Dix Aron: 2 –Prin un  vadell fill de bou per peccat e I ariet en 
Lv 9,3  “Prenets un cabrit per peccat e I  vadell e un anyell d’un any, e sien sens  
Lv 9,8  se acostà a l’altar e degollà lo  vadell per lo seu peccat, 9 la sanch dell  
Ex 24,5  sacrificis pacificables a Déu,  vadels XII. 6 E pres Moysès la meytat de  
Ex 36,4  4 Per la qual cosa los mestres,  vaent que’lls dons muntiplicàvan,  
Ex 40,36  de jorn, e de nits lo cobria foch,  vaent lo poble de Israell per totes lurs  
Ex 14,31  de la mà dells agepcians, 31 e  vaéran los agepcians morts sobra la riba  
Ex 14,31  morts sobra la riba de la mar. E  vaéran los fills d’Israell que ab gran mà 
Ex 13,17 ventura no’s panadís Farahó si’ls  vaés, e que no levàs contra ells a  
Ex 14,13  vuy, car aquests agepcians que ara  vaets, null temps d’aquí avant no’ls  
Ex 23,20 »Vet que yo tremet lo meu àngel que  vaga ab tu e que’t guart en la via, e que 
Ex 5,8  res del trebal ne’ls lexets  vagar; e puxes cridaran dient: “Anem,  
Ex 5,17  poble. 17 E ell respòs: –Vosaltras  vagats en ociositat, e per amor de açò  
Ex 3,13  Dix Moysèn al Senyor: –Vet que yo  vaig als fills de Israell e diré a ells:  
Ex 3,11  E dix Moysès [*]: –Qui són yo, que  vaja a Farahó e que git los fills de  
Ex 5,7 axí com debans fèyets; mas que ells  vàjan colir lo restoll en les messes, e al 
Ex 32,1  –Leve’t e fé a nós déus que  vàjan devant nós, car aquell home, Moysèn, 
Ex 14,13  al poble: –No us tamats, e stats e  vajats les meravelles de nostre Senyor que 
Ex 17,11 com Moysèn levava les mans, Israell  vancia, e com baxava la mà, Amalech  
Lv 26,5 5 reebrà la batuda de les messes la  vanema [*], e sens paor habitareu en  
Ex 2,16  Median havia VII filles, les quals  vanguéran al pou per poar aygua e omplir  
Ex 8,24  24 Féu-ho lo Senyor axí, e  vanguéran mosques molt males en la casa de 
Ex 15,23  desert, e no trobàran ayguas. 23 E  vanguéran en Marech, e no poguéran beure  
Ex 16,22  VIª collían-na dos tants [*]. E  vanguéran tots los prínceps de lla  
Ex 19,2  2 cor ells moguéran de Rahabidim e  vanguéran tro al desert de Sinaý, e faéran 
Ex 34,32  E com ell los parlàs, 32  vanguéran a ell atrasí tots los fills d’  
Ex 36,4  vaent que’lls dons muntiplicàvan,  vanguéran 5 a Moysèn e diguéran: –Més ofer 
Ex 39,17  los lats de l’hosen, 17 [*] e  vanguéran tro al musclo, e aquí havia un  
Ex 36,3 la obra sa comensàs de fer, tot dia  vania lo poble per lo matí e ofaríran lurs 
Ex 39,19  cascun musclo. 19 E de cascun lats  vanían tanbé cadenas que prenían los II  
Ex 1,18 infants. 18 E lo rey féu-les-se  vanir e dix: –Per què és açò que no volets 
Ex 12,23  perestatges, [*] no lexarà [*]  vanir en les vostres casas [*]. 24 Tu  
Ex 19,4  sobre ales de àguilles, e fiu  vanir vós a mi. 5 Si ara oyrets la mia veu 
Ex 33,8  e reguardàvan [*] Moysèn dentrò al  vanir de sa tenda. 9 E ell entrat en lo  
Lv 26,22  no daran fruyts. 21 »[*] 22 e faré  vanir en vosaltres bèsties dels camps que  
Ex 1,10  és ab nós, e és molt fort. 10  Vanits e sapiam quant muntiplicarà, e  
Ex 32,30  Yo pujaré a nostre Senyor e per  vantura veuré si poré acabar que us perdó  
Lv 25,31  ha muralla, per dret de camps serà  vanuda, car si abans raamuda no serà, en  
Ex 26,1  blau, color de grana [*], e feràs  varietat de obra [*]. 2 E la longuesa de  
Ex 12,13  [*] faré juhí. Yo són Senyor. 13 E  vasaré la sanch a vós en senyal sobra les  
Ex 13,19 los fills d’Iraell dient: «Com Déu  vasitarà vós, portats-vos-en la mia  
Ex 32,34  tu, e yo en lo dia de mon revidar  vasitaré aquest peccat en ells. 35 E farí  
Ex 39,1  de la santadat, dels quals faéran  vastaduras a Aron, les quals portàs com  
Ex 3,22  hosta vaxels d’argent e d’aur e  vastadures, e posarets açò sobre los fills 
Lv 8,7 sos fills e levà ells ab aygua, 7 e  vastí-li lo vastiment de bisbe de li e  
Lv 8,7  de bisbe de li e lo braguer, e  vastí a ell lo paŀli e demunt li donà l’  
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Ex 29,5  en aygües. 5 E aduràs a Aron lo  vastiment, ço és, la gonella de li e lo  
Lv 8,7  ells ab aygua, 7 e vastí-li lo  vastiment de bisbe de li e lo braguer, e  
Lv 13,6  és, e sí leverà l’homa la sua  vastimenta [*]. 7 »E si [*] lo prevera l’ 
Lv 16,28  qualquaqual cremerà açò, leverà sa  vastimenta e sa carn ab aygua, e axí  
Lv 17,15  com dells strangers, leverà la sua  vastimenta e si matex ab aygua, e serà  
Ex 21,10  a la macipa ses núpcies e sos  vastiments, e no li nech lo preu de sa  
Ex 28,4  streta, e oral e breguer. E feran  vastiments sants a Aron, ton frare, e a  
Lv 16,26  lexat anar lo cabrit leverà sos  vastiments e son cors en aygua, e axí  
Ex 28,41  a honor e balesa. 41 E feràs  vastir aquestes vestadures a Aron, ton  
Lv 6,11 e puys despularà’s aquests draps e  vastir-se-n’han d’altres, e pendrà  
Lv 14,37  ço que conegua la lepra. 37 E com  vaurà en les parets de aquella la plagua  
Ex 16,7 vos de terra de Agipta, 7 e al matí  vauràs la glòria de nostre Senyor, car ell 
Ex 12,13  les cases que vós sots aquí, e  vauré la sanch e pasaré sobra vós, e no  
Ex 16,33  33 Dix Moysèn a Aron: –Prin un  vaxell e meti-hi aytanta magna com n’hi 
Ex 24,6 meytat de la sanch e mès-la en un  vaxell, e la part romanent buydà sobra l’ 
Ex 30,18  a Moysèn dient: 18 –Tu feràs un  vaxell d’aram e un bací per levar, e  
Lv 6,28  sían levades en loch sant. 28 E lo  vaxell de lla tera en la qual la carn d’  
Lv 6,28 serà cuyta, sia trenquat; e si serà  vaxell de coura, sia respat e puys levat  
Lv 11,32  que sían morts serà ensutzat, axí  vaxell de fust o vestiment o pels o cilici 
Lv 11,33  e axí aprés seran mundes. 33 Tot  vaxell de terra en lo qual alguna cosa de  
Lv 14,5  5 E degol la un dells ocells en un  vaxell de terra sobra ayguas vives, 6 e l’ 
Ex 22,7 algun comenarà a son amich moneda o  vaxella en guarda e li serà enblat de  
Ex 7,19  en tota la terra de Agipta, axí en  vaxells de fust com de pedra.” 20 E faéran 
Ex 12,35  dels agepcians vestadures,  vaxells d’argent e d’aur. 36 Donà nostra 
Ex 25,39  pes del canalobra; e tots aquests  vaxells sien fets d’aur pur. 40 E guarde  
Ex 31,9  9 e de l’holocaust e tots los  vaxells, e’l pitxer e lo bací, 10 e les  
Ex 35,22  aur e braçaleres e nasals, e tots  vaxells d’aur, tot ho ofaríran a Déu. 23  
Ex 37,16  totes cubertes de aur. 16 E los  vaxells a diversos usos de la taula, axí  
Ex 38,3 E aparrallà a ús de aquell diverses  vaxells, axí com olles e cobertores e  
Ex 40,9 e untaràs lo tabernacle ab los seus  vaxells per ço que sían santificats, 10  
Lv 8,11 VII veguades, e untà ell e tots sos  vaxells [*]. 12-13 [*] 14 E portà un  
Ex 3,22  la fembra a sa vaÿna e a sa hosta  vaxels d’argent e d’aur e vastadures, e  
Ex 38,30 lo crivell de l’aram e ab tots los  vaxels que pertànyan a son ús, 31 [*] ab  
Ex 12,4  puga haver anyell, prengua ell son  vaý que és prop de la sua casa, segons los 
Ex 10,23  III dies, 23 enaxí que nangú no hy  vaÿa son frare ne’s podia moura dell loch 
Ex 20,18  18 E tot lo poble oÿa les veus e  vaÿa los lamps e oÿa la veu de la botzina  
Ex 20,18  lamps e oÿa la veu de la botzina e  vaÿa lo munt fumar, e per açò, de paor,  
Lv Inc Levítich, lo qual apéllan los jueus  Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1 E apellà  
Ex 3,22  buyts. 22 Demenarà la fembra a sa  vaÿna e a sa hosta vaxels d’argent e d’  
Ex 11,2 ab son amich, e les fembres ab lurs  vaÿnes, que’lls préstan aÿnes d’aur e d’ 
Ex 36,35  e de li tortís, obra brodada,  vayra e destinta, 36 e IIII colones [*],  
Ex 28,8  sua texura e tota la sua obra serà  vayrade de aur e de blau e de porpra e de  
Ex 18,15  15 Al qual dix Moysèn: –Lo poble  ve a mi [*] 16 [*] per so que yo jutge a  
Ex 4,12  al sech? No hu he fet yo? 12 Ara  vé, e yo seré en la tua boqua e ansenyar- 
Ex 17,5  5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyta’t e  vé devant lo poble, e prin dells vells d’ 
Ex 17,5  vergua ab la qual farist lo flum e  vé. 6 E yo staré devant, aquí demont la  
Ex 32,34 ·l rauré de mon libre. 34 Tu emperò  vé e digues en aquest poble ço que he dit  
Ex 2,8  a tu aquest infant. 8 Ella li dix:  –Vé. Anà tantost la macipa, apellà la mara 
Ex 3,16  de generació en generació.” 16  Vé, ajusta los vells de Israell, e digues  
Ex 4,18  si encara són vius. Al qual dix:  –Vé en pau. 19 Dix Déu a Moysèn en Madian: 
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Ex 4,19 pau. 19 Dix Déu a Moysèn en Madian:  –Vé e torna-te’n a Agipta, car tots  
Ex 7,15  que no vol lexar lo poble. 15  Vé a ell al matí, e axiràs a les ayguas e  
Ex 19,10  al poble, 10 e dix Déu a Moysèn:  –Vé al poble e santificha a ells vuy e  
Ex 19,24  aquell.” 24 Al qual dix Déu:  –Vé e devalla, e pujaràs tu e Aron. E los  
Ex 32,7 Parlà nostre Senyor a Moysèn e dix:  –Vé e devalla, car lo teu poble ha peccat, 
Ex 33,1 parlà nostra Senyor a Moysèn dient:  –Vé, devala de aquest loch, tu e lo teu  
Lv 9,24  Senyor a tota la multitut. 24 E  vech que foch axí de Déu e devorà lo  
Lv 5,17  una de les coses que nostre Senyor  veda en la lig, e entrendà la cosa dell  
Ex 32,9  dix nostre Senyor a Moysèn: –Yo  veg que aquest poble és de dura servitut.  
Ex 32,18 veu de resposta de flaquesa, mas yo  veg que veu és d’hòmens cantans. 19 E com 
Lv 13,29  qual o en la barba nexerà lebra,  vega ell lo sacerdot: 30 E si veu que sia  
Lv 14,36  que entra ell en aquella e que  vege si alguna lepra serà en aquella, per  
Ex 4,21  –Com te’n retorneràs en Agipta,  veges tots los senyals que t’he mostrats  
Ex 10,28 ta de mi, e guarda d’aquí avant no  veges le mia cara, que en qual dia ma  
Ex 3,15 és me tramet a vós.” 15 E dix altra  veguada Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills 
Ex 4,6  Ysach e Jacob. 6 Dix-li altra  veguada nostre Senyor: –Mit ta mà en ton  
Ex 7,23  casa, e no hy posà son cor aquesta  veguada. 24 E cavàran los egepcians entorn 
Ex 8,32  cor de Farahó, axí que en aquesta  veguada no lexà anar lo pobla. 9,Tit  
Ex 9,14  pobla a secrificar, 14 car aquesta  veguada tramatré totes les mies plaguas  
Ex 10,17 ’m perdonets aquest peccat aquesta  veguada, e preguats nostre Senyor vostre  
Ex 30,10  Aron sobre lo corn d’aquell una  veguada l’any, en la sanch que és oferta  
Ex 32,9  tret de terra de Agipta. 9 E altra  veguada dix nostre Senyor a Moysèn: –Yo  
Ex 33,5  lo poble és de dura servitut. Una  veguada pujaré ab tu e deliré a tu. Ja ara 
Ex 33,20 an aquell qui’m plaurà. 20 E altra  veguada dix: –Tu no pots veure la mia faç, 
Ex 33,21  a mi home que visque. 21 Altra  veguada dix: –Vet así és lo loch ab mi, e  
Lv 13,56  que la vestadura serà levada altra  veguada [*]; 57 e [*] veurà hom que en les 
Lv 14,9 los pèls del cors, e lau-sa altra  veguada lo cors e les vestadures. 10 »E en 
Lv 16,34  e per los peccats de aquells una  veguada en l’any. E ell féu axí con Déu  
Ex 23,17  tos fruyts del camp. 17 »III  veguades en l’any aparrà tot mascle teu  
Ex 34,23  en aquell temps de l’any. 23 »III  veguades en l’any aperrà tot mascle teu  
Ex 34,24 ’t devant nostre Senyor ton Déu III  veguades en l’any. 25 »No degollaràs  
Lv 4,6  aquella sanch e salpuçar-n’ha VII  veguades devant lo Senyor contra lo vell  
Lv 4,17  -hi son dit e salbusch-na VII  veguades contra lo vell, ço és, la  
Lv 8,11  ells e salpesà sobra l’altar VII  veguades, e untà ell e tots sos vaxells  
Lv 14,7  salpusch aquell qui és mundat VII  veguades per ço que de dret sia purgat, e  
Lv 14,27 dret e gitar-n’ha contra Déu VII  veguades, 28 e tocar-n’ha l’astrem de  
Lv 14,51 e de açò salpuscarà la casa per VII  veguades, 52 e purificarà aquella axí en  
Lv 16,14  e bany-hi son dit e git-na VII  veguades devan Déu [*]. 15 »E degolarà lo  
Lv 16,19 de aquell entorn, 19 e git-na VII  veguades ab lo dit, e denejarà ell e  
Ex 34,35  que a ell éran menades, 35 cor con  veian a l’axir de Moysèn sa fas axí  
Ex 22,9  [*] digua devant lo jutge, [*]  veja la rahó de abdossos, e aquell qui  
Ex 5,21  de Faraó, 21 e diguéran a ells:  –Veja nostro Senyor e jutja so que  
Ex 5,5 a ells: –Molts. E ell dix: –Donchs,  vejats quant saria ells si’ls donàvets  
Ex 5,5  –Molt és lo poble de la terra.  Vejats quanta companya esvaex a ell! E  
Ex 16,29  lo meu manament ne la lig? 29  Vejats, cor Déu dóna a vós [*] doblament  
Ex 38,26  e la intrada, a on penjava lo  vel de la clausta. 27 E foren fets C  
Lv 21,23  dementra és la hora que dintra lo  vel no entre ne s’acost a la ara, car  
Lv 24,3  lànties continuadament. 3 Fora lo  vel del testimoni, en lo tabernacla de  
Ex 30,6  ell devant, l’altar contra lo  vell e lo cobriment que pénjan devant l’  
Ex 40,3  archa e posaràs devant aquella lo  vell. 4 E aduràs aquí [*] taulla e  
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Ex 40,19  e penjà devant aquella lo  vell per ço que pogués oyr la visió de  
Ex 40,24  traginat dell testimoni, devant lo  vell de la clausta, 25 e perfumà sobra ell 
Lv 4,6 veguades devant lo Senyor contra lo  vell [*]. 7 [*] e tot l’altra romanent de 
Lv 4,17  -na VII veguades contra lo  vell, ço és, la clausta, 18 e de aquexa  
Lv 25,22  novelles nàsquan, menjareu les  velles. 23 »La terra de cert no’s vendrà  
Lv 26,10  10 menjareu les coses molt pus  velles de les velles [*], sobravinent les  
Lv 26,10  les coses molt pus velles de les  velles [*], sobravinent les novelles,  
Ex 3,16  en generació.” 16 Vé, ajusta los  vells de Israell, e digues a ells: “Lo  
Ex 3,18  la mia veu, e entraràs tu e los  vells de Israell al rey de Agipta, e diràs 
Ex 4,29  abdossos e ajustàran tots los  vells de Israell. 30 E dix-los Aron  
Ex 12,21  20 [*] 21 E apellà Moysèn tots los  vells d’Israell. Dix a ells: –Anats e  
Ex 17,5  e vé devant lo poble, e prin dells  vells d’Iraell, e aporta en ta mà la  
Ex 17,6  E féu-ho axí Moysèn devant los  vells de Israell, 7 per ço com temptaren  
Ex 18,12  a Déu. E vench Aron e tots los  vells de Ysraell per ço que menjàsan pa ab 
Ex 24,9  e Aron e Nadab e Abiú e LXX dells  vells d’Israell, 10 e véran lo Senyor de  
Ex 24,14  en lo munt de Déu, 14 e dix als  vells: –Esparats-vos así entrò que  
Lv 4,15  del tabernacle, 15 e posen los  vells de Israell [*] lo cap de aquell  
Ex 24,1  tu e Aron, Nadab e Abiú e LXX  vels d’Israell, e adoreràs de luny. 2 E  
Ex 39,3  e entre la porpra e entra color  vemella e entre li, per ço que fésan obra  
Ex 21,35  que sia d’altri, e aquell morrà,  vènan lo bou aquell e depertèscan entra si 
Ex 17,8  los fills de Israell». 8 Adonchs  venc Amalech per conbatra los fills d’  
Ex 18,6  tramès a dir a Moysèn: –Jo, Jetró,  venc a tu ab la muller tua e II fills teus 
Ex 3,1  a la ora devers lo desert, ell  vench en lo munt de Déu, en Horep. 2 E  
Ex 16,1  XVI 1 E moguéran-sa de Helim, e  vench tota la multitut dels fills d’  
Ex 16,27 e per amor de ço no trobarets. 27 E  vench lo VII dia, e axíran del poble per  
Ex 18,5  del colltel de Farahó». 5 E  vench sogre de Moysèn, ab los fills e ab  
Ex 18,12  holocaust e sacrifici a Déu. E  vench Aron e tots los vells de Ysraell per 
Ex 19,7  perleràs als fills d’Israell. 7 E  vench Moysès e apellà los majors nats del  
Ex 20,20  al poble: –No us temats, car Déu  vench per ço que provàs a vós e per ço que 
Ex 24,3  ne lo poble no hy pug ab ell. 3 E  vench Moysèn e recomtà al pobla totes les  
Lv 25,48 ·lgú de son linatge, 48 aprés de la  venda sa pot raembra; qualsavulla de sos  
Ex 21,8 jaquesca-la, mas no haja poder de  vendra-la a pobla strany si menyspresà  
Ex 21,7  serf enpertostemps. 7 »E si algú  vendrà sa filla e sa serventa, no axirà  
Ex 21,16  muyra. 16 »E qui amblarà homa e  vendrà aquell [*], muyra. 17 [*] 18 »Com  
Lv 14,35 casa de terra de vostra haretat, 35  vendrà aquell que serà de casa e fer-ho  
Lv 15,14 II pols de coloms, e devant Déu ell  vendrà a la porta del tabernacle del  
Lv 16,3 açò se féu en una nuu. 3 Mas ab açò  vendrà Aron a lla santedat, que oferrà I  
Lv 25,23  velles. 23 »La terra de cert no’s  vendrà a tostemps, car mia és, e vosaltres 
Lv 25,25  25 »Si esent enpobrit lo teu frare  vendrà la sua poceció, e vendrà lo seu  
Lv 25,25  teu frare vendrà la sua poceció, e  vendrà lo seu propinqua per raembra  
Lv 25,29  [*] e lo posaÿdor primer. 29 »Qui  vendrà casa dins los murs de la ciutat  
Lv 25,39  Canahan [*]. 39 »Si de pobresa [*]  vendrà a tu ton frare, no’l destrenyaràs  
Lv 25,47  e del palagrí, e, vengut a meys,  vendrà’s ton frare o a’lgú de son  
Lv 22,3  3 »Digues a ells e an aquells que  vendran aprés d’ells: »Tot hom qui s’  
Lv 23,43  cabanas 43 perquè sàpian los que  vendran aprés de vosaltres que en cabanes  
Lv 25,34  villes fora ciutat d’éls no les  vendran, car posació per tostemps és. 35  
Ex 10,28  le mia cara, que en qual dia ma  vendràs devant, morràs. 29 E respòs  
Ex 19,9  resposta, 9 dix-li Déu: –Ya ara  vendré a tu en una caliga de nuu per ço  
Ex 20,24  on serà mamòria del meu [*]; yo  vendré a tu e banayré tu. 25 »E si feràs a 
Ex 35,10  10 »E qualquequal que sia savi,  vengua e faça ço que nostre Senyor ha  
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Ex 1,19 fer axí bé com nós, e abans que nós  venguam ja han fet elles. 20 E féu Déu bé  
Ex 3,9  la clamor dels fills d’Israell és  venguda a mi, e encara la eflicció de  
Ex 14,24  per mig de lla mar. 24 E com fou  venguda la vigília del matí, nostro Senyor 
Ex 30,2 un colze, e altra d’ampla, axí que  vengue codrat, e haurà d’alt II colzes  
Ex 32,26 Dix: –Si nangú és de nostre Senyor,  vengue a mi. E ajustàran-sa a ell tots  
Ex 1,1  los noms dels fills de Israell qui  venguéran en Egipte ab Jacob, cascú ab sa  
Ex 4,29 e lurs senyals que manave fer. 29 E  venguéran abdossos e ajustàran tots los  
Ex 15,27 Yo són lo Senyor salvador teu. 27 E  venguéran en Helim, on ha XII fonts de  
Ex 16,35  la magna per XL anys entrò que  venguéran en terra habitable, e aquest  
Ex 19,1  terra de Agipta, en lo dia aquest,  venguéran en lo desert de Sinayí, 2 cor  
Ex 15,10  10 Senyor, lo teu sparit és  vengut, e la mar los ha cuberts, e ells  
Lv 25,47 mà de l’stranyer e del palagrí, e,  vengut a meys, vendrà’s ton frare o a  
Ex 2,18  –Per què us sou axí cuytades de  venir? 19 Ellas diguéran: –Un home agepcià 
Ex 22,1  ovella o bou e l’auciurà o’l  venrà, pach per I bou V bous, e IIII  
Ex 10,13  de Agipta e nostra Senyor tramès  vent bufant tro aquell dia e aquella nit;  
Ex 10,13  e aquella nit; e lo matí fet, lo  vent bufant, levàran-sa les lagostes 14  
Ex 10,19  19 que féu bufar de mantinent lo  vent de occident [*], e féu levar les  
Ex 14,21  la mà sobra la mar, manà Déu lo  vent fort bufant que bufàs tota la nit, e  
Lv 3,14 del diumenga e lo grex que cobra lo  ventra e [*] tots los menbres vidals, 15 e 
Ex 1,10  e opremam-los per ço que per  ventura no muntiplicàsan masa, e que  
Ex 13,17  qui’lls era dret pasatja, que per  ventura no’s panadís Farahó si’ls vaés,  
Ex 14,11  Senyor. 11 Diguéran a Moysèn: –Per  ventura no havia sapulcras en Agipta? ¿Per 
Ex 19,21  e testimonieja ab lo poble que per  ventura no’s desrenglàsan e que no pàsan  
Ex 19,24  ne púgan al Senyor, per ço que per  ventura jo no’lls aucia. 25 E devellà  
Ex 23,33  en la tua terra, per ço que per  ventura no féçan peccar en mi; car si  
Ex 30,21  a nostre Senyor, 21 per ço que per  ventura no múyran. E serà en fur de setgle 
Ex 33,3 és de dura servitut, per ço que per  ventura no destrovís tu en la via. 4 E ohí 
Lv 10,6  vostres vestadures per ço que per  ventura no muyrats, per ço que sobra tota  
Lv 22,16 que preséntan al Senyor, 16 car per  ventura no sostènguan la malvestat de son  
Ex 5,3  al nostre Déu e Senyor, e que per  venture no sdevengua a nós en pastalència  
Lv 25,24  sots pacta de restituïsió serà  venuda. 25 »Si esent enpobrit lo teu frare 
Ex 22,3  no ha de què ho reta, ell deu éser  venut. 4 E si serà trobat ab ell so que  
Lv 25,50  e de la moneda per la qual ere  venut sa leverà [*] serà-li comtat a  
Ex 2,6  pres la caxeta, 6 e com la obrísan  véran l’infant que plorava. Hach-ne  
Ex 14,10  los fills d’Israell los vulls e  véran los agepcians aprés d’ells, e  
Ex 24,10  e LXX dells vells d’Israell, 10 e  véran lo Senyor de Israell, e sots lo peu  
Ex 24,11 stiguéran dells fills de Israell. E  véran nostre Senyor, e menjàran e  
Ex 34,30  ab nostre Senyor. 30 E com lo  véran Aron e als fills d’Israell ab la  
Lv 14,37  en les parets de aquella la plagua  verda o vermella e la lur visió dejús la  
Lv 2,14  Senyor, de les spigues encara  verdejans, torraràs aquelles al foch, e  
Lv 25,11 hy nexeran, e les promícies de lles  veremes no culireu 12 per la santificació  
Ex 2,2 2 la qual concebé e parí un fill. E  veren a ell molt bel, e amaguàran-lo per 
Ex 14,16  que’s mòguan, 16 e tu leva la tua  verga e stin la tua mà sobra la Mar Roiga, 
Ex 22,16 a la sua obra. 16 »Si algun forçarà  verga abans que lla haya sposada [*]  
Ex 4,4  mà e pres-la, e mantinent tornà  verge. 5 –Açò és fet per ço que crèguan  
Ex 4,20  asa, e tornà en Agipta portant la  verge de Déu en la mà. 21 E dix a ell  
Ex 7,9  digues a Aron: “Prin la tua  verge e gita-la an terra devant Faraó”  
Ex 7,17  Senyor. Vet que yo fir ab la mia  verge que és en la mia mà les aygües del  
Ex 7,20  com los havia manat Déu, e levà la  verge e farí les ayguas del flum devant  
Ex 8,17  car stès Aron sa mà, tanent la sua  verge, e ferí la pols de lla terra, e  
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Ex 9,23  de Agipte. 23 E stès Moysès la  verge vers lo cel e nostro Senyor donà  
Ex 10,13  a la padrusca. 13 Astès le sua  verge Moysès sobra la terra de Agipta e  
Ex 21,20  qui ferà son serf o sa serventa ab  verge e morà sots sa mà, digna cerà de  
Lv 21,3  o fill o filla, germà 3 o germana  verge la quall no és a marit ajustada; 4 e 
Ex 4,2  tens en la mà tua? E ell respòs:  –Verge. 3 Dix nostre Senyor: –Gita-la en 
Ex 22,17  lo qual ha costumat de pendra les  verges. 18 »Metzineres no lexeràs viura.  
Ex 20,26  per ço que no sia ravellada la tua  vergonya.” 21,Tit Capítol XX 1 »Aquests  
Ex 28,42  de li per cobrir lur carn de lur  vergonya, e de lurs lombes entrò a les  
Lv 18,10  de ta filla no la descobriràs, car  vergonya tua és. 11 »La vergonya de la  
Lv 18,11  car vergonya tua és. 11 »La  vergonya de la fila de la muller de ton  
Lv 18,13  car carn de ton para és. 13 »La  vergonya de la germana de ta mare no la  
Lv 18,14  car carn de te mara és. 14 »La  vergonya de ton oncle german de ton para  
Lv 18,15  car sanguinitat tua és. 15 »La  vergonya de ta nora no la descobriràs, car 
Lv 18,16  ton germà no la manifestaràs, car  vergonya és de ton germà. 17 »La vergonya  
Lv 18,17  vergonya és de ton germà. 17 »La  vergonya de la germana de ta muller e de  
Lv 20,17  o filla de se mara, e veurà la sua  vergonya e [*] †la† mirerà [*], cosa lega  
Lv 20,20  son oncle e haurà descubert la sua  vergonya e de sa parentat, porteran  
Lv 20,21  germà farà cosa no deguda, car la  vergonya de son frare ha descuberta; sense 
Lv 26,41  batalívol entrò a tant que’s don  vergonya la icnocenta pensa lur. »E levors 
Lv 16,4  e bragues de li per ço que cel ses  vergonyes, e sínia encara coreja de li e  
Lv 18,17  pendràs perquè descobres les sues  vergonyes, car carn de aquella són [*].  
Ex 7,10 los havia menat Déu, e gità Aron la  vergua devant Farahó [*], e tornà colobra. 
Ex 7,12 [*], 12 e gitàran cascuns d’éls sa  vergua, e tornàran colobres; mas la vergua 
Ex 7,12 vergua, e tornàran colobres; mas la  vergua de Aron devorà la vergue de  
Ex 7,15  ell a lla riba dell flum, e la  vergua la quall tornà colobra portaràs en  
Ex 17,5  d’Iraell, e aporta en ta mà la  vergua ab la qual farist lo flum e vé. 6 E 
Ex 4,17  pertànyan a Déu. 17 E prin aquesta  vergue [*] ab la quall seran fets los  
Ex 7,12  mas la vergua de Aron devorà la  vergue de aquells. 13 E fou anduraÿt lo  
Ex 7,19  a Moysèn: –Digues a Aron: “Prin la  vergue e astín la tua mà sobre les ayguas  
Ex 18,21  e temens Déu, en los quals sia  veritat, que hajan en oy avarísia, e de  
Ex 28,30 lo hossen los juýs de doctrina e de  veritat que seran en lo pits d’Aron com  
Lv 8,8  hosen, en lo quall era doctrina e  veritat. 9 E posà-li la sèvena en lo  
Ex 27,16  de blau e de porpra, de color  vermela e de li tortís, obre brodada. Les  
Ex 35,25  jesins e boquines e porpra e color  vermela [*] 26 e pèlls de cabres; tot açò  
Ex 35,35  [*], axí de blau [*] com de color  vermela e en li, texín e faent tota obra  
Ex 36,35  de blau e de grana e de color  vermela e de li tortís, obra brodada,  
Lv 14,4  leguts de menjar, e fust de cedra,  vermell e hysop. 5 E degol la un dells  
Ex 26,31  de blau, de porpra, de collor  vermella, de li tortís e de obre brodade e 
Ex 26,36  de blau e de porpra, de collor  vermella e li tortís, obre brodada. 37 E  
Ex 28,5  ells pendran lo drap de collor [*]  vermella [*] de li tortís, 6 e feran lo  
Ex 28,8  e de blau e de porpra e de color  vermella e de li tortís. 9 »E pendràs II  
Ex 28,15 or e de blau e de porpra e de color  vermella e de li tortís. 16 E feràs ell  
Ex 28,33  de blau e de porpra e de color  vermella sobre son talaban [*], 34 e  
Ex 35,6  e aram, 6 e blau e porpra e color  vermella, e li tortís e pèlls de cabres, 7 
Ex 38,23  texir blau e de porpra e de collor  vermella e de li tortís. 24 Tot l’aur que 
Ex 39,1 de aur, blau e de porpra e de color  vermella e de li tortís faéran draps  
Ex 39,2 [*], de blau e de porpra e de color  vermella e de li tortís, 3 [*] e tallà  
Ex 39,8 de aur, blau e de porpra e de color  vermella e de li tortís, 9 e fo codrat e  
Lv 14,37 parets de aquella la plagua verda o  vermella e la lur visió dejús la paret, 38 
Ex 35,23  havie †cassats† ne porpra e color  vermelle ne blau, ne cuyrs de guodemesins, 
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Ex 25,5  5 e pells de moltons [*] e pells  vermelles, e fusts de setim 6 e oli a la  
Ex 35,7  e pèlls de cabres, 7 [*] moltons  vermells [*], e fusts de setim, 8 e oli  
Ex 16,20  entrò al matí, trobàran-ho  vèrmens e pudents; e fo irat contra ells  
Ex 16,24 Moysèn, e no compodrí ne fou trobat  vèrmens en aquells. 25 Dix Moysès:  
Ex 9,10 devers lo cel, e mantinent fou feta  verola e vexigues en tots los hòmens e en  
Ex 9,11  star devant Moysèn per rahó de lla  verola que en ells era [*]. 12 E Déu  
Ex 9,9  los hòmens e las bèsties de Agipta  verolla. 10 E ells stàvan devant Farahó, e 
Ex 9,23  Agipte. 23 E stès Moysès la verge  vers lo cel e nostro Senyor donà trons e  
Ex 9,33  devant Farahó [*] e stès ses mans  vers lo cel a nostro Senyor, e cessàran  
Ex 10,21  Senyor: –Sten la tua mà, Moysèn,  vers lo cel, e seran tanebres sobre tota  
Ex 10,22  hauran. 22 E stès Moysès la mà  vers al cel, e fóran fetes tenebres  
Ex 36,25  banda del tabernacle que romandrà  vers tremuntana féu XX taulles 26 ab XL  
Ex 38,12  12 E de la part que guardava  vers occident foren les cortines de L  
Ex 39,10  precioses en ell. En lo primer  vers eren sàrdius [*], 11 [*] 12 en lo  
Ex 20,5  Senyor ton Déu, fort e jelós, qui  vesit les iniquitats dells paras en los  
Ex 3,16  me tramet a vós dient: Vesitant  vesita a vós, e viu totes les coses que  
Ex 3,16 Déu de Jacob me tramet a vós dient:  Vesitant vesita a vós, e viu totes les  
Lv 26,16  aquestes coses faré a vosaltres:  »Vesitar-vos-he leugerament en fretura 
Lv 18,25 de la qual yo los lurs leigs pecats  vesitaré, que vomita los seus habitadors.  
Ex 4,31  que nostra Senyor los havia  vesitats, als fills d’Iraell e que havia  
Ex 12,6  dells fills d’Israell en lo  vespra. 7 E pendran de lla sanch d’él, e  
Ex 12,18  e en lo XIIIIª dia del mes, en lo  vespra, menjarets l’alís entrò a XXI dia  
Ex 12,18  a XXI dia de aquell matex mes, a  vespra. 19 Per VII dies levat no sia  
Ex 16,6  a tots los fills de Ysraell: –Al  vespra sabrets que nostro Senyor trasch- 
Ex 16,8  –Nostre Senyor derà a vós en lo  vespra carn, e’l matí pa en sadolament,  
Ex 16,12  Parlla a ells e digues-los: “Al  vespra manjarets carns, e al matí serets  
Ex 16,13 lo Senyor Déu vostro.” 13 E fou fet  vespra, e pujàran gaŀles e cobríran tota  
Ex 18,13 poble devant Moysèn de matí stro al  vespra. 14 Com Jetró, son sogra, viu so  
Ex 29,39  II anys, 39 un al matí e altra al  vespra sacrificaràs, 40 e la daena part de 
Ex 29,41 41 E altra anyell o moltó oferàs al  vespra, axí com faÿst per lo matí, e feràs 
Lv 6,20  per lo matí e la meytat per lo  vespra. 21 La qual fregiran en paella ab  
Lv 11,24  ensutzat e no serà nèdeu entrò al  vespra. 25 E si serà necessària cosa que  
Lv 11,31  aquests són no nèdeus, [*] tro al  vespra. 32 »E qui caurà sobra ells que  
Lv 11,32  aygua car serà ensutsada entrò al  vespra, e axí aprés seran mundes. 33 Tot  
Lv 14,46  és tenquada, serà inmunde entrò al  vespra; 47 e qui dormirà en aquella o hy  
Lv 15,5  ab aygua, serà no nèdeu tro al  vespra. 6 E si siurà alà on ell ha sagut,  
Lv 15,6  en aygua, serà no nèdeu entrò al  vespra. 7-8 [*] 9 E lo siti en què ha  
Lv 15,16  ab aygua, e serà inmunde entrò al  vespra. 17 [*] 18 E la fembra ab què haurà 
Lv 15,18  ab aygua e serà no nèdea entrò al  vespra. 19 »E fembra que de son temps  
Lv 15,20 tocharà ella serà no nèdeu entrò al  vespra; 21 e lo loch [*] on siurà [*] serà 
Lv 15,22  ab aygua, serà no nèdeu entrò al  vespra. 23 E tot vexell sobra lo qual ella 
Lv 15,23  ab aygua, serà ensutzat entrò al  vespra. 24 E si l’home jaurà ab ella en  
Lv 15,27  ab aygua, serà inmunde entrò al  vespra. 28 »E si seserà lo flux de la  
Lv 22,6  és sutza, 6 serà inmunde fins al  vespra e no manjarà de lles coses que  
Lv 23,5  primer mes, en lo XIIIIè dia a la  vesprade, Peça o Trespasament del Senyor  
Ex 18,14  al poble stà devant tu del matí al  vespre? 15 Al qual dix Moysèn: –Lo poble  
Ex 30,8  8 e com aloguarà aquellas al  vespre, ferà perfum de timiama per  
Lv 11,40  [*]. 40 [*] serà inmunde entrò al  vespre. 41 »E tot ço que grapone sobre la  
Lv 17,15  ab aygua, e serà ensutzat fins al  vespre. E per aquest orde serà fet nèdeu,  
Ex 27,21  Aron e sos fills, axí que crem de  vespres tro al matí devant Déu. Açò serà  
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Lv 24,3  amistança, posarà aquelles Aron de  vespres al matí davant lo Senyor a honor e 
Lv 6,10  matex altar. 10 E lo sacerdot  vesta gonela e bragues de li sobra sa  
Lv 16,4  peccat e I moltó en holocaust, 4 e  vesta la gonella e bragues de li per ço  
Ex 21,3  axirà franch de grat. 3 E ab aytal  vestadura com intrerà, ab aytal n’exirà.  
Ex 28,2  e Aleatzar e Aytamar. 2 E feràs  vestadura santa a Aron, frare teu, en  
Lv 13,45 depertida e irà ab lo cap nuu, e la  vestadura que portarà serà contexta ab lo  
Lv 13,56 ab foch [*]. 56 E si despuys que la  vestadura serà levada altra veguada [*];  
Lv 14,8  8 »E com l’home leverà la sua  vestadura, ragua’s tots los pèls del cors 
Ex 12,35  ells, car demenàran dels agepcians  vestadures, vaxells d’argent e d’aur. 36 
Ex 19,10  a ells vuy e demà, e levaran lurs  vestadures, 11 e sien apellats en lo dia  
Ex 19,14  ’l. E com haguéran levades ses  vestadures, 15 dix-los: –Stats aparalats 
Ex 28,3  de sparit de saviesa, que fàçan  vestadures a Aró, en les quals santificats 
Ex 28,41  balesa. 41 E feràs vastir aquestes  vestadures a Aron, ton frare, e a sos  
Ex 29,29  oféran a nostre Senyor. 29 »E les  vestadures santes de què usarà Aron,  
Ex 31,10  e’l pitxer e lo bací, 10 e les  vestadures sues santes en lo ministre Aron 
Ex 35,21  a lur coltivament ne a les santes  vestadures. 22 E los hòmens e les fembres  
Ex 40,13  ab aygua, 13 portaran les santes  vestadures per ço que aminístran a mi [*]. 
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell en les  vestadures serà scampada, sían levades en  
Lv 8,2 2 –Prin Aron ab sos fills e ab lurs  vestadures e ab l’untament de l’oli e un 
Lv 10,6 vostres caps ne squinçarets vostres  vestadures per ço que per ventura no  
Lv 13,34  aquell, e com haurà levades ses  vestadures serà nèdeu. 35-37 [*] 38 »[*]  
Lv 14,9  -sa altra veguada lo cors e les  vestadures. 10 »E en lo dia VIII prengua  
Lv 15,5  lo lit de aquell, lau-sa les  vestadures, e ell, levat ab aygua, serà no 
Lv 15,13  mundació, e levades totes les sues  vestadures e encara tot lo cors en ayguas  
Lv 16,4  lo cap, car aquestes són santes  vestadures les qualls deven éser levades  
Lv 16,24  en loch sant, e portaran-li ses  vestadures. E com serà axit, aporterà e  
Lv 16,32 a cecerdot per son para, e †anaran†  vestadures de li e vestadures santas, 33 e 
Lv 16,32 para, e †anaran† vestadures de li e  vestadures santas, 33 e perdonerà al  
Lv 17,16  nèdeu, 16 lo qual si no leverà ses  vestadures e lo cors, portarà la sua  
Lv 21,10  [*] e és vestit de santes  vestadures, lo seu cap no’s descobrirà ne 
Lv 21,10  lo seu cap no’s descobrirà ne les  vestadures no esquincerà, 11 [*] 12 [*].  
Lv 13,47  tot sol fora de la abberguada. 47  »Vestadures de lana e de li que lebrós  
Lv 19,19 ·l sembreràs de diverses levors. La  vestedura [*] II fills [*] texida no la  
Lv 15,23 qualquequal lo toch levarà les sues  vestedures, e levat ab aygua, serà  
Ex 40,27 27 e l’altar de l’holocaust en lo  vestiari del testimoni. E ofaríran en  
Ex 27,17 les colones de la cort entorn seran  vestides d’argent, e lurs capitells, d’  
Lv 15,6  ell ha sagut, ell leverà les sues  vestidures, e ell, levat en aygua, serà no 
Lv 16,23  del testimoni, e posarà las  vestidures que primerament portava com  
Lv 11,32 serà ensutzat, axí vaxell de fust o  vestiment o pels o cilici o en qualqua  
Lv 13,51  per ensutsat serà jutgat lo  vestiment e tot ço que serà atrobat, 52 e  
Lv 14,55  és la ley de tota lebra [*], 55 en  vestiment o en cases 56 o en sanadures o  
Lv 15,22  lo lit de aquella leverà lo seu  vestiment, e ell, levat ab aygua, serà no  
Lv 13,45 arbitre dels sacerdots, 45 haurà sa  vestimenta depertida e irà ab lo cap nuu,  
Lv 13,55  e si no és axí inmunde és: la sua  vestimenta sia cremada ab foch [*]. 56 E  
Lv 14,47 aquella o hy menjarà, leverà la sua  vestimenta. 48 »E com lo prevera intrarà  
Lv 15,27 27 e qui toquarà ella leverà la sua  vestimenta, e ell, levat ab aygua, serà  
Ex 22,9  bou com en assa com en ovella o en  vestiments, [*] digua devant lo jutge, [*] 
Ex 28,4 aministren a mi. 4 »Aquests són los  vestiments que faran: hosen e efot, e pali 
Lv 8,30  e gità-la sobra Aron e sobra los  vestiments de aquell e sobra sos fills  
Lv 8,31  E com hach santificats ells e lurs  vestiments, manà a ells dient: –Collets  
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Lv 11,25 de aquelles mortes, leverà los seus  vestiments e serà no nèdeu tro al sol  
Lv 13,59  és la ley de lla lepra e dels  vestiments de lana o de li o de stam, e de 
Ex 28,35  d’aur e megranes atrasí. 35 E  vestirà aquella Aron en l’ofici del  
Lv 19,19  [*] II fills [*] texida no la  vestiràs. 20 »L’homa si dormirà ab fembra 
Ex 21,4  e ell exirà per cabal ab son  vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo am nostre 
Lv 21,10 les sues mans santificades [*] e és  vestit de santes vestadures, lo seu cap no 
Ex 38,28  de les colones, los quals foren  vestits de argent. 29 E foren-hi oferts  
Lv 10,5  -los axí com los trobàran,  vestits ab les goneles de li, e gitàran- 
Ex 7,17  no l’has volgut oyr. 17 E per ço  vet què diu nostre Senyor: En açò antenas  
Ex 8,2  a mi. 2 E si no’l vols lexar,  vet que yo’t percudiré tots los térmens  
Ex 8,21  [*], 21 car si no’l lexes anar,  vet que yo tramatré a tu [*] e ton poble e 
Ex 9,3  mi; 2 car si encara los tendràs, 3  vet que lla mia mà serà sobra los teus  
Ex 10,4  a mi? 4 E si no ho vols fer,  vet que yo aduré [*] de terra lengostes en 
Ex 28,28  entre l’hossen e l’ephot, e  vet que no’s depertèscan. 29 E portarà  
Lv 4,27 fasa qualqua cosa que nostre Senyor  vet en la lig e puys que se’n leix 28 e  
Ex 3,13  aquest. 13 Dix Moysèn al Senyor:  –Vet que yo vaig als fills de Israell e  
Ex 6,12 respòs Moysès devant nostre Senyor:  –Vet que los fills d’Israell no’m volen  
Ex 7,1  Farahó? 7,Tit 1 Dix Déu a Moysès:  –Vet que yo t’he ordenat senyor sobre  
Ex 7,17  En açò antenas que yo són Senyor.  Vet que yo fir ab la mia verge que és en  
Ex 9,18  encara retens lo meu poble [*]? 18  Vet que jo faré [*] en aquesta hora ploura 
Ex 23,20  cabrit ab la let de sa mara. 20  »Vet que yo tremet lo meu àngel que vaga  
Ex 31,2  1 E dix nostre Senyor a Moysèn: 2  –Vet que yo apelle per nom Besechel, lo  
Ex 32,34 en aquest poble ço que he dit a tu:  Vet que lo meu àngell irà devant tu, e yo  
Ex 33,21  que visque. 21 Altra veguada dix:  –Vet así és lo loch ab mi, e staràs sobra  
Ex 23,23 a heteu e a fariseu e a cananeu e a  ·veu e a jebuseu, als quals yo  
Ex 3,18  de let e de mel.” 18 E ògan la mia  veu, e entraràs tu e los vells de Israell  
Ex 4,1  –No creuran a mi ne oyran la mia  veu, e diran: “No aperech a tu nostre  
Ex 4,8  lo senyal primer, creuran la tua  veu per lo senyal sagon. 9 E si no’t  
Ex 4,9  per los II senyals ne oyran la tua  veu, prin la aygua del flum e gita-la en 
Ex 5,2  és ton Senyor, que yo oja la sue  veu e que yo lex lo poble? No conech  
Ex 15,26  ells 26 e dix: –Si tu oyràs la  veu dell Senyor, ton Déu, e feràs devant  
Ex 19,5  vós a mi. 5 Si ara oyrets la mia  veu e guardarets la mia covinensa, serets  
Ex 19,16  lo munt cobrint aquell. E fon oÿda  veu gran de botzines per smeyar, e temé’s 
Ex 20,18  les veus e vaÿa los lamps e oÿa la  veu de la botzina e vaÿa lo munt fumar, e  
Ex 23,1  Capítol XXII 1 »No sostendràs  veu de monsonaguer, ne junyes tes mans axí 
Ex 23,21  apella. 21 Guarda ell e ou la sua  veu, e no’t vulles contendra ab ell, car  
Ex 23,22  nom en aquell. 22 Car si ohiràs la  veu d’aquell e faràs ço que he perllat,  
Ex 24,3  respòs encara lo poble, tots a [*]  veu: –Totes les peraules que nostre Senyor 
Ex 32,5 adeficà altar devant ell, e alçà sa  veu e cridà. Dix: –Demà és festa a Déu. 6  
Ex 32,18 la posada. 18 Moysès respòs: –No és  veu de resposta de fortesa, e tanpoch no  
Ex 32,18  de fortesa, e tanpoch no és  veu de resposta de flaquesa, mas yo veg  
Ex 32,18  de flaquesa, mas yo veg que  veu és d’hòmens cantans. 19 E com ell sa  
Lv 5,1  V 1 »E si ànima pecarà e oirà la  veu de sagrament e serà testimoni que ell  
Lv 13,30  vega ell lo sacerdot: 30 E si  veu que sia pregon més avall del cuyr e en 
Ex 19,21  e que no pàsan los térmens per  veura’l Senyor [*], 22 e no lexs los  
Ex 33,20  pots veure la mia faç, car no pot  veura a mi home que visque. 21 Altra  
Ex 33,23  de mi, mes la mia faç tu no pots  veura. 34,Tit Capítol XXXIII 1 E dix Déu a 
Ex 4,14  teu, e aquell perllerà ab ell, e  veurà tu, e alegrar-se-ha son cor. 15  
Ex 12,23  per farir los agepcians, e com  veurà la sanch sobra lo lindar e’n cascú  
Lv 13,3  a algú de sos fills. 3 Lo qual com  veurà la lebrocia en la conna e los pèlls  
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Lv 13,5 5 e considerarà en lo VII dia, e si  veurà que lla lepra no serà cresquda ni  
Lv 13,31 és dell cap o de lla barba. 31 E si  veurà la plaga alçada agual de la cotna, e 
Lv 13,32  32 e en lo dia VII jutja’l, e si  veurà que no sia sclatada e los cabells  
Lv 13,34 [*] VII dies; 34 e si en lo VII dia  veurà que lla plagua stigua en son loch  
Lv 13,43 serà blancha color o roga, 43 e asò  veurà lo sacerdot, condapna-lo que és  
Lv 13,53  cremada en flama de foch. 53 E si  veurà que ella no serà sclatada, 54 man  
Lv 13,55  per altres VII dies. 55 E con  veurà la fas de aquell que no sia mudada  
Lv 13,57  levada altra veguada [*]; 57 e [*]  veurà hom que en les primeres taques aparà 
Lv 14,39  là lo prevera en la casa, e [*]  veurà la plagua en les pedras, 40 farà [*] 
Lv 14,44  44 e con lo sacerdot hi entrarà e  veurà que altra lepra serà tornada e per  
Lv 14,48 com lo prevera intrarà en la casa e  veurà la lepra depertida de lla casa,  
Lv 20,17  de son para o filla de se mara, e  veurà la sua vergonya e [*] †la† mirerà  
Ex 6,1  VI 1 E dix Déu a Moysèn: –Ara  veuràs què faré a Farahó, car ab mà fort  
Ex 23,5  -l’has a ton amich; 5 e si  veuràs asa de ton amich ab càrech en tera, 
Ex 33,23  trespàs, 23 e pendré la mia mà, e  veuràs la part darera de mi, mes la mia  
Ex 4,11 lo sort o lo mut, o qui ha ratut lo  veure al sech? No hu he fet yo? 12 Ara vé, 
Ex 33,20 20 E altra veguada dix: –Tu no pots  veure la mia faç, car no pot veura a mi  
Ex 4,18 e tornaré a mos frares en Agipta, e  veuré si encara són vius. Al qual dix: –Vé 
Ex 10,29  has perlat, que d’equí avant no  veuré la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 Dix 
Ex 32,30  a nostre Senyor e per vantura  veuré si poré acabar que us perdó vostres  
Ex 14,13  null temps d’aquí avant no’ls  veurets, 14 car nostre Senyor sa combetrà  
Ex 2,5  saber què·s saria fet d’ell. 5 E  veus que devellà la filla de Farahó per ço 
Ex 10,7  sacrifícan al Senyor lur Déu. ¿No  veus que Agipta és consumada? 8 E tornàran 
Ex 16,10  reguardàran [*] lo desert, e  veus que lla glòria de nostra Senyor  
Ex 20,18  asa [*]. 18 E tot lo poble oÿa les  veus e vaÿa los lamps e oÿa la veu de la  
Lv 10,19  a mi és sdevengut axí com tu  veus. Com poguí menjar aquella? E cridaren 
Lv 24,10  car sant dels sants és [*]. 10 E  veus que ha exit un fill de una dona de  
Ex 1,9  conexia Josep. 9 Dix a son poble:  –Veus que lo poble d’Israell és ab nós, e 
Ex 16,4  de fam? 4 E dix Déu a Moysèn:  –Veus que yo plouré a vós pa del cel, e  
Ex 35,30 30 [*] a tots los fills d’Israell:  –Veus que nostre Senyor ha apallat lo nom  
Lv 15,23  no nèdeu entrò al vespra. 23 E tot  vexell sobra lo qual ella siurà,  
Ex 25,9  que yo mostraré a tu e de tots los  vexells, farets axí aquell e a la sua  
Ex 9,10  cel, e mantinent fou feta verola e  vexigues en tots los hòmens e en totes les 
Ex 26,31  tortís e de obre brodade e bella,  veyrada, contexta, 32 lo qual cobriment  
Ex 29,40  de la IIII part de I sister, e  vi trempat atratal masura matexa [*]. 41 E 
Lv 10,9  Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot  vi és qui pot anbriagar; per què no beuràs 
Lv 23,13 Senyor e olor molt suau; presentarà  vi, la quarta part de un [*]. 14 »Pa ni  
Ex 6,Tit  no l’has desliurat. 6,Tit Capítol  VI 1 E dix Déu a Moysèn: –Ara veuràs què  
Ex 16,5  irà en ma ley o no. 5 E en lo die  VI colían-na II tants de asò que solían  
Ex 16,26  no trobarets vuy al camp. 26 En lo  VI dia ne colits; lo VII és repòs de  
Ex 20,9  ’t que santifices lo disapta. 9  VI dies obreràs e faràs tota la obra, 10 e 
Ex 20,11 qui és dintra de tes portes, 11 car  VI dies són en los qualls Déu féu lo cel e 
Ex 21,2  2 »Si compreràs serf hebreu,  VI anys servescha a tu, e’n lo VII any  
Ex 23,10  [*] en terra de Agipta. 10 »Per  VI anys sembreràs ta terra e ajustaràs ton 
Ex 23,12  matex faràs [*] de ton oliver. 12  »VI dies obreràs, e’n lo VII ceseràs, per 
Ex 24,16 sobra Sinaý. E cobrí ell la nuu per  VI dies, e en lo VIIª dia cridà Moysèn d’ 
Ex 25,32 sos poms e ses flors d’aur net. 32  VI canas axiran de son lats, III de lla un 
Ex 25,33  [*]. Aquesta serà la obra de les  VI canes del canalobra, ço és, que  
Ex 25,35 astes en III lochs, que són ensemps  VI, que axían de la una asta del  
Ex 26,22  del tabernacle devers levant faràs  VI taules, 23 e II taules faràs que sían  
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Ex 28,10  los noms dels fills de Israell, 10  VI noms en la una pedra e VI en l’altra,  
Ex 28,10  10 VI noms en la una pedra e  VI en l’altra, sagons la nativitat de  
Ex 31,15 de aquell d’enmig de son poble. 15  VI dias farets vostres obres; lo VII dia,  
Ex 31,17  e senyal enpertostemps, car en  VI dies féu Déu lo cel e la terra, e en lo 
Ex 34,21  e no aperràs devant mi buyt. 21  »VI dies obreràs, e’n lo VII posaràs [*]. 
Ex 35,2  mana nostre Senyor que façats: 2  “VI dies farets vostre obra. Lo VII dia  
Ex 36,16  qualls ell juny sinch a una part e  VI a lla altra. 17 E féu, en cascuna de  
Ex 37,18  del qual prosaýan poms e flors, 18  VI en cascun lats, havia III canons, III  
Ex 37,19 aquesta matexa obra era en tots los  VI canons que axían de la canya dell  
Lv 23,3 les qualls apellareu santes: 3 »Per  VI dies fareu faena; lo dia VII reposareu, 
Lv 24,6  haurà II dellmes, 6 dels qualls de  VI en VI deçà e dellà sobra la taulla molt 
Lv 24,6  II dellmes, 6 dels qualls de VI en  VI deçà e dellà sobra la taulla molt pura  
Lv 25,3  los disaptas del Senyor. 3 »Per  VI anys sembreràs ton camp e per VI anys  
Lv 25,3  VI anys sembreràs ton camp e per  VI anys poderàs ta vinya e coliràs los  
Lv 25,21  la mia benedicció a vosaltres lo  VI any, e ferà fruyt de III anys, 22 e  
Ex 3,18  hebreus, apellà a nós, e irem per  via de III dies per lo desert per ço que  
Ex 5,3  apellà nós per ço que anem la  via de III dies per lo desert e que  
Ex 13,18  en Agipta, 18 mas menà’ls per la  via dell desert que és prop de la Mar  
Ex 13,21  devant ells per mostrar-los la  via, de dia en una colomna de nuu e de  
Ex 13,21  de foch, per ço que los mostràs la  via cascun temps. 22 No’s partia d’éls,  
Ex 18,20 de Déu, e la manera del colre, e la  via per la qual dèguan entrar, e lla obra  
Ex 23,20 que vaga ab tu e que’t guart en la  via, e que’t men en lo loch que t’  
Ex 32,8  8 e tantost sa són pertits de la  via que mostrist a ells. Han fet a ci un  
Ex 33,3  per ventura no destrovís tu en la  via. 4 E ohí lo poble le paraula mala  
Ex 16,22  lo sol, fonia’s. 22 E en lo dia  VIª collían-na dos tants [*]. E  
Ex 16,29 a vós [*] doblament lo menjar en lo  VIª dia. Romangue cascú de vós ab si  
Lv 22,7  de lles coses santificades, car  vianda sua és. 8 Caygut mort ni pres de  
Lv 25,6  terra és. 6 E seran a vosaltras en  vianda a tu e als teus servicials e sclaus 
Lv 15,3 nèdeu. 3 E levors sia jutgat aquest  vici car tangut n’és, e en cascun  
Lv 19,5  Senyor Déu vostro. 5 »Si inmolareu  víctima dels pacífichs al Senyor perquè  
Lv 21,21  secerdot no s’acosta a presentar  víctima al Senyor, ni pans al seu Déu. 22  
Lv 22,18  vosaltres e presentaran la sua  víctima per vot o volentàriament presentar 
Lv 22,21  exceptable. 21 »Hom que presentarà  víctima dels pacífichs al Senyor, o per  
Lv 22,29  los seus fills. 29 »E si inmolareu  víctima per retre gràcias al Senyor perquè 
Ex 1,14 -los, 14 e·n amargor aportàvan la  vida de aquells, e fèyan-los fer regoles 
Ex 6,16  e Caad e Merarí. E los anys de la  vida de Leví foren CXXXVII anys. 17 E los  
Ex 6,20  e Marian. Fóran los anys de la  vida d’Amram CXXXVII anys. 21 E los fills 
Lv 3,14  lo ventra e [*] tots los menbres  vidals, 15 e los II lombes ab lo fetge,  
Lv 21,14  sacerdot pringua muller nina; 14  vídua, rebujada ne sutza ne publicha no la 
Ex 14,24 de lla mar. 24 E com fou venguda la  vigília del matí, nostro Senyor reguardà  
Ex 2,16 pou. 16 E lo senyor de Median havia  VII filles, les quals vanguéran al pou per 
Ex 6,28  Senyor en terra de Agipta. Capítol  VII 29 E perlà Déu a Moisèn dient: –Yo són 
Ex 7,25 aygua del flum. 25 E fóran complits  VII dies que nostre Senyor ferí lo flum.  
Ex 12,15  en fur de setgle. 15 »E per  VII dies menjarets l’alís, e lo primer  
Ex 12,15  levat, del primer dia entrò al  VII. 16 Lo primer dia e al sagon serà  
Ex 12,16  festa e somplentitat, e’n lo dia  VII aquella matexa fastivitat serà faedora 
Ex 12,19  aquell matex mes, a vespra. 19 Per  VII dies levat no sia trobat en les  
Ex 13,6  de vostras casas en aquest mes. 6  VII dies menjareu alís nèdeus, e en lo VII 
Ex 13,6  dies menjareu alís nèdeus, e en lo  VII dia sarà la festa del Senyor. 7 Alís  
Ex 16,26 camp. 26 En lo VI dia ne colits; lo  VII és repòs de nostre Senyor, e per amor  
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Ex 16,27  de ço no trobarets. 27 E vench lo  VII dia, e axíran del poble per ço que  
Ex 16,29  no isque de son loch en lo dia  VII. 30 [*] 31 E apellà la casa de Israell 
Ex 20,10  faràs tota la obra, 10 e’n lo dia  VII, que és lo disapta del Senyor ton Déu, 
Ex 21,2  VI anys servescha a tu, e’n lo  VII any axirà franch de grat. 3 E ab aytal 
Ex 22,30  de tes ovelles feràs semblantment:  VII dies serà ab sa mara, e lo VIII dia  
Ex 23,11  terra e ajustaràs ton splet; 11 lo  VII any [*] lexeràs reposar per ço que  
Ex 23,12  12 »VI dies obreràs, e’n lo  VII ceseràs, per so que repòsan tos bous e 
Ex 23,15  E guardaràs la festa del pa alís;  VII dies menjarets alís, axí com mané a tu 
Ex 25,37 tots de fin aur batadís. 37 E feràs  VII làntias e posaràs aquelles sobre lo  
Ex 29,30 e consegren les mans d’aquells. 30  VII dies [*], e per aquella serà  
Ex 29,35 a tu, feràs sobra Aron e sos fills.  VII dies consegreràs les mans d’aquells,  
Ex 29,37  36 e lo vadell per peccat [*]. 37  VII dies perdoneràs sobra l’altar, e  
Ex 31,15 15 VI dias farets vostres obres; lo  VII dia, que és disapta, és repòs sant a  
Ex 31,17  féu Déu lo cel e la terra, e en lo  VII sessà de la sua obra.” 18 Donà nostre  
Ex 34,18  18 mes guarda la festa de l’alís.  VII dies manjaràs l’alís, axí com mané a  
Ex 34,21  buyt. 21 »VI dies obreràs, e’n lo  VII posaràs [*]. 22 »E feràs a tu la festa 
Ex 35,2  2 “VI dies farets vostre obra. Lo  VII dia sarà a vós sant, disapta e repòs  
Ex 37,23 tot era d’aur net. 23 E féu atrasí  VII lenternes e VII tanalles e sos  
Ex 37,23  23 E féu atrasí VII lenternes e  VII tanalles e sos ansancers d’aur net.  
Lv 4,6  en aquella sanch e salpuçar-n’ha  VII veguades devant lo Senyor contra lo  
Lv 4,17 e bany-hi son dit e salbusch-na  VII veguades contra lo vell, ço és, la  
Lv 7,Tit  en foch sia cremat. 7,Tit Capítol  VII 1 »Aquesta és la ley de lo holocaust  
Lv 8,11  ells e salpesà sobra l’altar  VII veguades, e untà ell e tots sos  
Lv 8,33  la porta del tabernacle no axirets  VII dies, entrò al dia que sia complit lo  
Lv 9,1  VIIIIº 1 E com fóran complits  VII dies, lo VIIIè die apellà Moysèn Aron  
Lv 12,2  infentarà mascle serà no neda per  VII dies, entorn los dies del depertiment  
Lv 13,4  aquell e tingua’l enclòs per  VII dies; 5 e considerarà en lo VII dia, e 
Lv 13,5 per VII dies; 5 e considerarà en lo  VII dia, e si veurà que lla lepra no serà  
Lv 13,5 mudada, tengue’l anclòs per altres  VII dies, 6 e lo dia VII guart aquell, e  
Lv 13,6  per altres VII dies, 6 e lo dia  VII guart aquell, e si serà scolorida la  
Lv 13,27 [*] 24-26 »[*] 27 e en lo  VII dia sia més guardat, e si la conna  
Lv 13,31  cabells negres, tengua aquell per  VII dies, 32 e en lo dia VII jutja’l, e  
Lv 13,32 aquell per VII dies, 32 e en lo dia  VII jutja’l, e si veurà que no sia  
Lv 13,33  de lla plagua, e tenrà’l per [*]  VII dies; 34 e si en lo VII dia veurà que  
Lv 13,34 ’l per [*] VII dies; 34 e si en lo  VII dia veurà que lla plagua stigua en son 
Lv 13,50  sacerdot. 50 Lo qual lo tengue per  VII dies, 51 e en lo VII dia sia guardat:  
Lv 13,51  lo tengue per VII dies, 51 e en lo  VII dia sia guardat: si comensarà sclatar  
Lv 13,54  és, e tengua aquells per altres  VII dies. 55 E con veurà la fas de aquell  
Lv 14,7  açò salpusch aquell qui és mundat  VII veguades per ço que de dret sia  
Lv 14,8 alberguada, [*] defora la sua tende  VII dies; 9 e en lo VII dia reurà’s lo  
Lv 14,9  la sua tende VII dies; 9 e en lo  VII dia reurà’s lo cap e la barba e les  
Lv 14,27 dit dret e gitar-n’ha contra Déu  VII veguades, 28 e tocar-n’ha l’astrem 
Lv 14,38 de lla casa e tenquarà la porta per  VII dies; 39 e en lo VII dia tornarà là lo 
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e en lo  VII dia tornarà là lo prevera en la casa,  
Lv 14,51  e de açò salpuscarà la casa per  VII veguades, 52 e purificarà aquella axí  
Lv 15,13  pasió era ensutzat, nombrarà aprés  VII dies de la sua mundació, e levades  
Lv 15,19  al cap dell mes, sia depertida per  VII dies. 20 E tothom qui tocharà 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, nombrarà  VII dies de la sua purificació, 29 e en lo 
Lv 16,14  tor e bany-hi son dit e git-na  VII veguades devan Déu [*]. 15 »E degolarà 
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Lv 16,19  de aquell entorn, 19 e git-na  VII veguades ab lo dit, e denejarà ell e  
Lv 16,29  a vós en fur perdurable: en lo mes  VII, en lo X dia del mes, aflegirets  
Lv 22,27  o cabra, com serà engendrada, per  VII dies serà sots la mamella de lla mara  
Lv 23,3  3 »Per VI dies fareu faena; lo dia  VII reposareu, car disapta de repòs és, e  
Lv 23,6  del Senyor és. 6 [*] per  VII dies pans alisos [*]. 7 [*] nanguna  
Lv 23,34  Israell: Del XV dia de aquest mes  VII seran les festes dels Tabernacles, ço  
Lv 23,34  ço és, Cabanyelles, per  VII dies al Senyor. 35 »Lo primer dia serà 
Lv 23,36 de servey no fareu en ell, 36 e per  VII dies presentareu holocaust al Senyor.  
Lv 23,39  al Senyor. 39 »Del XV dia del mes  VII, quant ajustareu los fruyts de la  
Lv 23,39  terra, fareu festa del Senyor per  VII dies. Lo dia primer e lo dia VIII serà 
Lv 23,41  41 e fareu la festa d’él per  VII dies cascun anny; costum serà per a  
Lv 23,41  en vostres generacions. E en lo  VII mes festes fereu 42 e reposareu en les 
Lv 23,42  reposareu en les cases de rama per  VII dies. Tots aquells que seran de la  
Lv 25,4  coliràs los seus fruyts, 4 e en lo  VII any disapte serà de la terra, del  
Lv 25,8  pastura. 8 »Comteràs de cert a tu  VII setenas de anys, que són XLIXª anys, 9 
Lv 25,9  XLIXª anys, 9 e sonareu lo corn lo  VII mes e lo Xè dia del mes, en temps de  
Lv 25,20  cosa si direu què menjareu en lo  VII any, si no sembrereu ne collireu  
Lv 26,18  -hy les iniquitats vostres a  VII dobles per los vostras peccats, 19 e  
Lv 26,28  vosaltres e coregir-vos-he de  VII plagues per vostres peccats, 29 axí  
Ex 20,11  les coses que hy són, e posà en lo  VIIª dia. Per amor de açò banaý Déu lo dia 
Ex 24,16  ell la nuu per VI dies, e en lo  VIIª dia cridà Moysèn d’enmig de la nuu.  
Ex 8,Tit  Senyor ferí lo flum. 8,Tit Capítol  VIII 1 Dix Déu a Moysèn: –Intra a Farahó e 
Ex 22,30  VII dies serà ab sa mara, e lo  VIII dia retràs a mi aquell. 31 »Hòmens  
Ex 26,25  éser servades. 25 E seran ensemps  VIII taules, e lurs colones de argent  
Ex 36,30  part [*], 30 per ço que fosen  VIII les taules e que haguésan XVI colones 
Lv 8,Tit  lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol  VIII 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 12,3  de lles mèstrues; 3 e en lo dia  VIII sia circuncís l’infant. 4 E ella  
Lv 14,10  e les vestadures. 10 »E en lo dia  VIII prengua II anyels nèdeus e una ovella 
Lv 15,29  de la sua purificació, 29 e en lo  VIII dia oferà al sacerdot II tortres o II 
Lv 22,27  la mamella de lla mara lur, e al  VIII dia d’aquí avant presentar sa porà  
Lv 23,36  holocaust al Senyor. Lo dia  VIII serà gran festa e molt santa;  
Lv 23,39  VII dies. Lo dia primer e lo dia  VIII serà disapta, dia de repòs, 40 e  
Lv 25,22  de III anys, 22 e sembrareu l’any  VIII e menjareu los fruyts fins al VIIII  
Lv 9,1 1 E com fóran complits VII dies, lo  VIIIè die apellà Moysèn Aron e sos fills e 
Lv 15,14  vivas, serà munde. 14 E en lo  VIIIè dia pendrà II tortres o II pols de  
Lv 25,22  VIII e menjareu los fruyts fins al  VIIII any; entrò a tant que les coses  
Ex 9,Tit  lexà anar lo pobla. 9,Tit Capítol  VIIIIª 1 Dix Déu a Moysèn: –Entra a  
Lv 9,Tit a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol  VIIIIº 1 E com fóran complits VII dies, lo 
Lv 25,31 lo temps del jubileu. 31 E si en la  villa serà la casa que no ha muralla, per  
Ex 8,13 los granots de lles cases e de lles  villes e dells camps, 14 e ajustàran-les 
Lv 25,34  los fills d’Israell, 34 e les  villes fora ciutat d’éls no les vendran,  
Lv 26,43  meus juýs, e les mies leys hauran  viltengudes. 44 E emperò com seran en la  
Ex 3,10  agepcians són aflegits. 10 Donchs,  vina, e trametré’t a Farahó, e treuràs lo 
Lv 22,30  nanguna cosa en lo matí del dia  vinent. Yo són lo Senyor. 31 »Guardau mos  
Ex 26,18  totes, 18 les quals deven éser  vint en lo lats del migjorn. 19 E feràs XL 
Ex 22,5  doble. 5 E si algú guastarà camp o  vinya ab foch, o hi lexarà sa bèstia per  
Lv 19,10  no coliràs, 10 ne en la tua  vinya los raÿms ne los grans caents no les 
Lv 25,3  ton camp e per VI anys poderàs ta  vinya e coliràs los seus fruyts, 4 e en lo 
Lv 6,7  cascuna cosa que peccarà. Capítol  VIº 8 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 9  
Ex 16,15 soliandra, sobra la terra. 15 E com  víran los fills d’Israell, diguéran tots  
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Ex 18,18 aquest que ab tu és. Ultra les tues  virtuts és aquest negoci, e solament  
Ex 40,19  lo vell per ço que pogués oyr la  visió de Déu. 20 E ordonàran la taulla  
Lv 14,37 la plagua verda o vermella e la lur  visió dejús la paret, 38 axirà lo prevera  
Ex 33,20 faç, car no pot veura a mi home que  visque. 21 Altra veguada dix: –Vet así és  
Ex 20,12  ton para e ta mara per ço que  visques longuament sobra la terra la qual  
Ex 19,4  d’Israell: 4 “Vós metex havets  vist ço que he fet alls agepcians, ne com  
Lv 13,7  7 »E si [*] lo prevera l’haurà  vist [*] la lepra [*] e serà vist lebrós,  
Lv 13,7  haurà vist [*] la lepra [*] e serà  vist lebrós, sia tornat al prevere 8 e  
Lv 13,8 -l’ha per inmunde, si a ell serà  vist. 9-23 [*] 24-26 »[*] 27 e  
Lv 14,35 dirà: “Enquax plagua de lebrosia és  vist a mi que sia en la mia casa.” 36 Lo  
Ex 8,31  e a son poble, axí que no’n fo  vista una. 32 E fou anduraït lo cor de  
Ex 34,10  senyals que null temps no fóran  vists sobre la terra ne en nengunes gents, 
Ex 2,5  la riba del flum. Com la infanta  viu la caxeta en lo riu, tramès-hi una  
Ex 2,11  crescut Moysèn, axí a sos frares e  viu lur aflicció. E havia un home agepcià  
Ex 2,12 hebreu, 12 e guardà deçà e dellà, e  viu que no hy havia null hom, [*] aucís lo 
Ex 2,13 erena. 13 E axí en lo segon jorn, e  viu II hebreus qui’s barelàvan, e dix en  
Ex 3,7  Déu. 7 Al qual dix lo Senyor: –Yo  viu la aflicció del meu poble en Agipta, e 
Ex 3,16 vós dient: Vesitant vesita a vós, e  viu totes les coses que són sdevengudes a  
Ex 8,15  munts, e la terra compodrí. 15 E  viu Farahó que dat li era rapòs; fou  
Ex 9,34  caygué pluja sobra la terra. 34 E  viu Farahó que lla pluja era cessada e la  
Ex 18,14 al vespra. 14 Com Jetró, son sogra,  viu so qu·ell havia fet [*], dix: –Qu·és 
Ex 21,22  e ella se afollerà, e si ella  viu, sertes tangut és del dan aytant com  
Ex 32,1 dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXI 1 E  viu lo poble que masa se tardava Moysèn a  
Ex 32,19  ell sa acostàs a lla posada, ell  viu lo vadell e los bals, e fo molt irat,  
Ex 39,43  43 E Moysès banaý a ells com  viu que totes aquestes coses éran acabadas 
Lv 5,1  serà testimoni que ell so oyí o hu  viu o hy fou consent, si no ho denunciarà  
Lv 9,24  era sobra l’altar. E com lo poble  viu açò, loàran nostre Senyor e gitàran- 
Lv 14,7  purgat, e puys lex anar lo perdal  viu que se’n vol al camp. 8 »E com l’  
Lv 14,51  sanch de aquell banyarà lo perdal  viu, e lo fust e la grana e hysop, e en  
Lv 14,52 ab les ayguas vivas, e ab lo pardal  viu e ab lo fust e ab la grana e ab l’  
Lv 16,10 cabrit «na tramès» a Zezell, posarà  viu devant Déu e faça pregàrias sobra  
Ex 32,25 lo foch, e axí’n aquest vadell. 25  Viu Moysès que lo poble era despulat, per  
Ex 22,18  verges. 18 »Metzineres no lexeràs  viura. 19 »E qui jaurà ab bèstia, de mort  
Lv 25,36  él [*]. Tem lo teu Déu perquè puga  viura lo teu frare [*]. 37 [*] ni  
Lv 18,5  mies leys e juýs que faent l’hom  viurà. Yo són Senyor. 6 »Nangun hom a la  
Lv 25,35  axí com a stranger e palagrí e  viurà ab tu, 36 no prengues usura d’él  
Ex 4,18  en Agipta, e veuré si encara són  vius. Al qual dix: –Vé en pau. 19 Dix Déu  
Lv 14,4  que ofira per si II perdals  vius los quals són leguts de menjar, e  
Lv 14,51 e la grana e hysop, e en les ayguas  vivas atresí, e de açò salpuscarà la casa  
Lv 14,52  sanch del perdal com ab les ayguas  vivas, e ab lo pardal viu e ab lo fust e  
Lv 15,13  e encara tot lo cors en ayguas  vivas, serà munde. 14 E en lo VIIIè dia  
Lv 11,46 de les volatarias e de totes ànimes  vives que’s mòvan en aygua e grapónan en  
Lv 14,5  en un vaxell de terra sobra ayguas  vives, 6 e l’altra ocel pendrà ab lo fust 
Lv 14,50 la I perdal en un test sobre aygües  vives, 51 en la sanch de aquell banyarà lo 
Ex 7,14  –Greu és lo cor de Farahó, que no  vol lexar lo poble. 15 Vé a ell al matí, e 
Ex 16,15  tots ensemps: «Man hu?», que  vol dir: «Què és açò?», cor no sabían què  
Lv 14,7  lex anar lo perdal viu que se’n  vol al camp. 8 »E com l’home leverà la  
Lv 26,36  los spaordirà lo so de la fulla  volant, e axí fugiran com si fugían a  
Lv 14,53 53 E com haurà lexat anar lo perdal  volar al camp desliura, adorarà per la  
Lv 11,46  és la ley dels animals e de les  volatarias e de totes ànimes vives que’s  
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Ex 2,15  és la cosa.» 15 E Farahó sabé açò,  volch lo auciure. E fogí Moysèn devant  
Ex 4,24  alberguada, corech nostre Senyor e  volch a ell auciure. 25 E tantost Siporà  
Ex 10,27  Senyor lo cor de Farahó, e no  volch lexar anar ells. 28 E dix Farahó a  
Ex 6,12 –Vet que los fills d’Israell no’m  volen oyr; donchs, ¿com ma oyrà Farahó?  
Ex 14,5  aquel sobra lo poble, e dix: –Què  volen fer, ne què havem fet? Per què’lls  
Lv 22,18  la sua víctima per vot o  volentàriament presentar vulla aquella  
Lv 22,23  ab la orella tallada e la coha,  volentàriament [*]. 24 [*] en la vostra  
Ex 35,26  tot açò fèyan per lur pròpia  volentat. 27 E la multitut dels prínceps  
Lv 7,16 matí. 16 »Si emperò alguna cosa per  volentat serà aportada per sacrifici  
Ex 25,2  los hòmens, e de aquel que ofir  volentés pendràs aquelles. 3 Aquestes són  
Ex 21,12 sens moneda. 12 »E qui farà hom per  voler-lo auciura, muyra. 13 E aquell que 
Lv 17,13  qui casarà cassa de bèstia o de  voletaria dels quals vos és legut da  
Lv 11,23  genus [*]. 23 E qualquaqual de les  voletaries que solament hajen IIII peus,  
Ex 1,18 vanir e dix: –Per què és açò que no  volets fer ço que jo us he manat? Car vós  
Ex 14,27 27 [*] en lur loch. E los agepcians  volguéran fugir, e aconsaguíran-los les  
Ex 7,16 en lo desert; e entrò ara no l’has  volgut oyr. 17 E per ço vet què diu nostre 
Ex 14,11  lo desert, per morir? Per què has  volgut fer açò, que’ns tragueses de  
Ex 13,15 15 car Farahó era anduraÿt e no’ns  volia lexar anar, e nostre Senyor ocís  
Ex 22,17  17 E si lo para d’ela no la hy  volia donar per muller, deu-li donar la  
Lv 6,5  retrà, 5 tot ço que per anguan  volia retanir, entregrament, e la V part  
Lv 11,20  popuda e racta penada. 20 »E totes  volotaries anant sobra IIII peus serà  
Ex 12,48  faéran açò, 48 e si algun pelegrí  volrà passar ab [*] en companya e volrà  
Ex 12,48  volrà passar ab [*] en companya e  volrà fer Pàscua a Déu, primerament sien  
Lv 20,4 [*] lo pobla de lla terra fer no hu  volrà, menyspresant la mia senyoria,  
Lv 20,4  de la sament sua a Maloch e no’l  volrà matar, 5 posaré la mia cara sobra l’ 
Lv 22,25  vostre ni nanguna cosa que donar  volrà, car corupta és e maculada; nanguna  
Lv 22,25  e maculada; nanguna cosa que donar  volrà no li pendreu. 26 Perlà nostre  
Ex 16,28  Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant no  volran guardar lo meu manament ne la lig?  
Ex 33,19  devant tu, e yo hauré mercè de qui  volré, e faré misericòrdia an aquell qui  
Ex 2,14  ne jutge sobre nós? ¿Donchs,  vols-ma tu auciura axí com auciest lo  
Ex 8,2  sacrefiqua a mi. 2 E si no’l  vols lexar, vet que yo’t percudiré tots  
Ex 10,3  dells habreus: “Entrò a quant no  vols éser sotmès a mi? Per què no vols  
Ex 10,3  vols éser sotmès a mi? Per què no  vols lexar anar lo meu poble perquè  
Ex 10,4 perquè sacrifich a mi? 4 E si no ho  vols fer, vet que yo aduré [*] de terra  
Ex 32,32  ’ls esta arada. 32 E si no hu  vols fer, rau-ma de ton libre [*]. 33 Al 
Lv 11,14  e falcó e corneya 14 e milà e  voltor segons son genus, 15-16 [*] 17 e  
Lv 22,21  pacífichs al Senyor, o per vot o  voluntàriament, presentant axí de bous com 
Lv 25,11  E lo L any no cenbrereu ne culireu  voluntàriament en lo camp les coses que hy 
Ex 35,5 promísies al Senyor, de tote vostre  voluntat e ab alegre cor ofarits aquells  
Ex 35,21  Moysèn, 21 e ofaríran de bona  voluntat e devote les promísies a nostre  
Lv 18,25 los lurs leigs pecats vesitaré, que  vomita los seus habitadors. 26 »Guardau  
Lv 20,22  tal que a vosaltres la terra no us  vomita en la qual sou intrats e deveu  
Lv 18,28  manera no vomite [*], con he  vomitat la gent que és stada abans de  
Lv 18,28  a vosaltres en senblant manera no  vomite [*], con he vomitat la gent que és  
Ex 2,3  -la en la rebegina sobra la  vora del flum. 4 E stech sa germana de  
Ex 10,17 ells: –Yo he peccat [*]. 17 Prech- vos que’m perdonets aquest peccat aquesta 
Ex 11,1  e Agipta, e aprés açò lexar- vos-ha axir. 2 Digues ara a tot lo poble 
Ex 12,31  en aquella nit e dix: –Levats- vos e axits d’entre mon poble, vós e als  
Ex 12,32  axí com havets perllat. Anats- vos-en e banaÿts mi. 33 E sforçà’s  
Ex 13,3  al poble d’Irell: –Remenbrats- vos aquest dia en lo qual sots axits de  
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Ex 13,3 de casa de servitut, car en mà fort  vos n’ha trets Déu d’aquest loch, per ço 
Ex 13,19  «Com Déu vasitarà vós, portats- vos-en la mia ossa ab vós.» 20 E  
Ex 14,4  lo cor d’aquells per ço que  vos pasaguèscan, e seré glorificat en  
Ex 16,6  sabrets que nostro Senyor trasch- vos de terra de Agipta, 7 e al matí vauràs 
Ex 16,32  fiu menjar a vós en lo desert com  vos haguí gitats de terra d’Egipta.” 33  
Ex 19,4  que he fet alls agepcians, ne com  vos he portats sobre ales de àguilles, e  
Ex 19,12  entorn. Diràs-los: “Guardats- vos que no pugets al munt ne us acostets a 
Ex 24,14  14 e dix als vells: –Esparats- vos así entrò que tornem a vós. E  
Ex 31,13  e digues a ells: “Guardat- vos que’ll disapta meu colguats, car  
Ex 36,3  poble per lo matí e ofaríran lurs  vos e lurs promeses. 4 Per la qual cosa  
Lv 17,13 de bèstia o de voletaria dels quals  vos és legut da menjar, scamp la sanch sua 
Lv 20,7  mig de son poble. 7 »Santificau- vos e siau sants, car yo són lo Senyor Déu 
Lv 23,40  e sàlzer del torrent, e alegrar- vos-heu devant lo Senyor Déu vostre, 41  
Lv 26,9  9 Rebré a vosaltres e créxer  vos faré, sereu muntiplicats e fermaré lo  
Lv 26,16  coses faré a vosaltres: »Vesitar- vos-he leugerament en fretura e ardor,  
Lv 26,28  envers vosaltres e coregir- vos-he de VII plagues per vostres  
Lv 26,30 lles vostres ýdoles, e la mia ànima  vos abominerà 31 en tant que les vostres  
Lv 26,38  les gens, e la terra batalívoll  vos consumerà. 39 La quall cosa si de  
Ex 1,16  Puà–, 16 manant a elles: –Quant  vós levarets infants a les juÿes en temps  
Ex 1,18  fer ço que jo us he manat? Car  vós reservats lurs infants. 19  
Ex 3,13  Déu de vostres paras me tremet a  vós”; e si dien: “Com és lo nom d’  
Ex 3,14  d’Iraell: “Que és me tramet a  vós.” 15 E dix altra veguada Déu a Moysèn: 
Ex 3,15  Déu de vostres paras, ma tramet a  vós, Déu de Abram, Déu de Ysach e Déu de  
Ex 3,16  Ysach, lo Déu de Jacob me tramet a  vós dient: Vesitant vesita a vós, e viu  
Ex 3,16  a vós dient: Vesitant vesita a  vós, e viu totes les coses que són  
Ex 3,16  les coses que són sdevengudes a  vós en Agipta, 17 e dix que aportaré vós  
Ex 3,17  en Agipta, 17 e dix que aportaré  vós de la aflecció de Agipta en terra de  
Ex 3,19  19 Mes yo sé que no lexarà a  vós lo rey de Agipta per ço que us ne  
Ex 3,20  enmig d’ells, e aprés açò lexarà  vós. 21 E yo daré gràcia al pobla aquest  
Ex 3,21  aquest devant los agepcians, e com  vós n’exirets no n’axirets buyts. 22  
Ex 5,10  –Axí ha dit Farahó: que no do a  vós palla. 11 Anats e cullits-na en  
Ex 5,11  e cullits-na en qualqua loch que  vós na pugats haver, e no us serà aminvat  
Ex 5,18  obrats, car palla no serà donada a  vós, e retets segons costuma lo nombre de  
Ex 5,21  Farahó e devant sos serfs, car  vós havets mès coltell en sa mà per  
Ex 6,6  “Yo són lo Senyor que treuré  vós [*] de lla servitut d’ell, e rembré- 
Ex 6,7  [*] e ab grans juýs, 7 e pendré  vós ab mi en poble, e seré vostra Senyor,  
Ex 6,7 vostra e Déu vostra, que desliuré a  vós del senyorejament dells egepcians, 8 e 
Ex 6,8  dells egepcians, 8 e aportaré a  vós en la terra sobra la quall yo levé la  
Ex 6,8  Ysach e Jacob, e yo daré aquella a  vós a posayr. Yo són Senyor.” 9 E comtà  
Ex 7,4  la terra de Agipta. 4 E no oyrà a  vós lo rey Farahó, e yo donaré plagua en  
Ex 7,9  Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a  vós Farahó: “Mostrats-ma senyal”, digues 
Ex 8,28  a nós. 28 E dix Farahó: –Jo lexaré  vós per ço que secreficeu al Senyor Déu  
Ex 9,28  a lla pedra, per ço que lex anar  vós e que en nanguna manera de aquí avant  
Ex 10,10 Senyor. 10 [*] –[*] Com lexaré anar  vós e vostres infants? Per què havets  
Ex 10,11  fet axí, mas anats tans hòmens com  vós vullats, e sacraficats a nostre  
Ex 12,2  de Agipte: 2 –Lo mes aquest és a  vós començament e primer mes de l’any. 3  
Ex 12,3  dia d’aquest mes prengua cascú de  vós per casada un anyell a lurs casas. 4 E 
Ex 12,13  són Senyor. 13 E vasaré la sanch a  vós en senyal sobra les cases que vós sots 
Ex 12,13 a vós en senyal sobra les cases que  vós sots aquí, e vauré la sanch e pasaré  
Ex 12,13  e vauré la sanch e pasaré sobra  vós, e no sarà a vós plagua [*] com yo  
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Ex 12,13  e pasaré sobra vós, e no sarà a  vós plagua [*] com yo faré la terra de  
Ex 12,14  yo faré la terra de Agipta. 14 E  vós haurets aquell dia en remenbrança e  
Ex 12,16  e no farets nanguna obra entra  vós, acceptats aquells qui són diputats  
Ex 12,22  e abdossos perestatges. E nangú de  vós no ischa fora de lla porta de la sua  
Ex 12,25 la quall nostro Senyor és donador a  vós, axí com ha feta covinença, vós  
Ex 12,25  a vós, axí com ha feta covinença,  vós observats totes aquestes coses. 26 E  
Ex 12,26  aquestes coses. 26 E com diran a  vós vostres fills: “Quina és aquesta  
Ex 12,27  “Quina és aquesta relegió?”, 27  vós direts a ells: “Secrifici pasat és  
Ex 12,31  -vos e axits d’entre mon poble,  vós e als fills de Israell, e anats  
Ex 12,49  e al palagrí e a l’habitant entre  vós. 50 E féran los fills d’Israell axí  
Ex 13,19  d’Iraell dient: «Com Déu vasitarà  vós, portats-vos-en la mia ossa ab  
Ex 13,19  portats-vos-en la mia ossa ab  vós.» 20 E moguéran-sa de Sachot e  
Ex 14,14  car nostre Senyor sa combetrà per  vós. E per ço, calats vosaltres. 15 Dix  
Ex 14,17  agepcians per ço que pasaguèscan a  vós, e seré glorificat en Farahó, e en  
Ex 15,26  observes [*], yo no aportaré sobra  vós la malesa que mis en Agipta. Yo són lo 
Ex 16,4 Déu a Moysèn: –Veus que yo plouré a  vós pa del cel, e axirà lo poble e cullir  
Ex 16,8 8 Dix Moysèn: –Nostre Senyor derà a  vós en lo vespra carn, e’l matí pa en  
Ex 16,29  la lig? 29 Vejats, cor Déu dóna a  vós [*] doblament lo menjar en lo VIª dia. 
Ex 16,29  en lo VIª dia. Romangue cascú de  vós ab si matex, e nangú no isque de son  
Ex 16,32 que conèguan lo pa que fiu menjar a  vós en lo desert com vos haguí gitats de  
Ex 19,4 sobre ales de àguilles, e fiu vanir  vós a mi. 5 Si ara oyrets la mia veu e  
Ex 19,6  car mia és tota la terra, 6 e  vós serets a mi en regna sacerdotal e gent 
Ex 20,20  car Déu vench per ço que provàs a  vós e per ço que sia la sua tamor en vós e 
Ex 20,20  e per ço que sia la sua tamor en  vós e que no pequets. 21 Estech lo poble  
Ex 20,22  “Vós oÿts que del cel he perlat ab  vós. 23 No farets déus d’aur ni d’  
Ex 23,31  lla terra e gitaré aquells devant  vós. 32 No faràs ab ells nangun fermament, 
Ex 24,14  -vos así entrò que tornem a  vós. E romandran ab vós Aron e Hur, car si 
Ex 24,14  que tornem a vós. E romandran ab  vós Aron e Hur, car si entre vosaltres  
Ex 31,13  colguats, car senyal és entra mi e  vós en les vostres generacions, per ço que 
Ex 31,13  que yo són Senyor que santifich a  vós. 14 [*] E qui ansutzarà aquell, de  
Ex 32,29  mans vuy a nostre Senyor, cascú de  vós en vostres fills o en vostres fraras,  
Ex 32,29  en vostres fraras, per ço que do a  vós banadicció. 30 E’n l’altra dia parlà 
Ex 35,2  vostre obra. Lo VII dia sarà a  vós sant, disapta e repòs de nostre  
Ex 35,5  nostre Senyor dient: 5 “Triats de  vós les promísies al Senyor, de tote  
Lv 9,4  mesclada ab oli, car vuy aparech a  vós Déu.” 5 E aportàran totes les coses  
Lv 9,6  nostre Senyor: farets e aparà a  vós la glòria d’ell. 7 E dix a Aron:  
Lv 10,7  lo cremament que cremà Déu; 7 mas  vós no axirets fora del tabernacle; en  
Lv 10,7  l’oli de lla santa onzió és sobra  vós. E ells féran tot ço que manà Moysèn.  
Lv 10,17  Car sant dels sants és, [*] dat a  vós que portets multitut de iniquitat e  
Lv 10,18  sanch de aquell a lla santadat, e  vós dagérets menjar ella en lo santuari,  
Lv 11,8  no toquets, car no són nèdeas a  vós. 9 »Aquests [*] que’s nodrèxan a vós  
Lv 11,9  9 »Aquests [*] que’s nodrèxan a  vós en ayguas e són legudes a vós: tots  
Lv 11,9  a vós en ayguas e són legudes a  vós: tots aquells que han alles ne scates, 
Lv 11,10  moven com en mar, és abominable a  vós; 11 [*] les lurs carns no menjarets ne 
Lv 11,12  en les ayguas són abominables a  vós. 13 »E aquestes són de les aves que no 
Lv 11,13 no davets menjar, squivadores són a  vós: àguila e falcó e corneya 14 e milà e  
Lv 11,20  sobra IIII peus serà abominabla a  vós. 21 E qualquequal anirà sobra IIII  
Lv 11,23  que havem dites, lunyades sían de  vós. 24 »E qui tocarà mortaÿna de  
Lv 11,29  aquestes coses seran comptades a  vós entre les ensutzades e de aquells qui  
Lv 11,39 és mort de aquells qui són leguts a  vós menjar, qui lur mortaÿna tocarà [*].  
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Lv 11,41  sobre la terra sia abominable a  vós [*]. 42-43 [*] 44 [*] E no  
Lv 11,45  45 car yo són lo Senyor que adugí  vós de terra de Agipta per ço que fos [*]  
Lv 14,34  terra de Canan, la qual yo daré a  vós en pocesió, e daré plaga de lebrosia  
Lv 16,29  en la alberguada. 29 »E açò serà a  vós en fur perdurable: en lo mes VII, en  
Lv 16,29  com lo strany qui peregrina entra  vós, 30 car en aquest dia és perdó vostra  
Lv 16,34  l’univerç poble. 34 »E açò serà a  vós fur legítim e perdurable per ço que  
Lv 17,8  e dells stranys qui peregrínan ab  vós qui oferrà holocaust o sacrifici 9 e  
Lv 17,11 en la sanch és, e yo doné aquella a  vós sobra l’altar meu a perdonar sobre  
Lv 17,12 als fills d’Israell: Tota ànima de  vós no mengerà sanch, ni encara los  
Lv 17,12  los stranys qui peregrínan entre  vós. 13 »[*] qui casarà cassa de bèstia o  
Ex 19,4  açò a la casa d’Israell: 4  “Vós metex havets vist ço que he fet alls  
Ex 20,22  –Açò diràs als fills d’Iraell:  “Vós oÿts que del cel he perlat ab vós. 23 
Lv 10,6  e a Ytamar, fills d’ell, e dix:  –Vós no tonrets vostres caps ne  
Ex 5,21  –Veja nostro Senyor e jutja so que  vosaltras fets per vostra ordonament  
Lv 20,25  dels altres pobles. 25 Seperau  vosaltras, donchs, la bèstia munda de lla  
Lv 25,6  repòs de lla terra és. 6 E seran a  vosaltras en vianda a tu e als teus  
Lv 25,38  la terra de Agipta perquè donàs a  vosaltras la terra de Canahan [*]. 39 »Si  
Ex 5,17  lo teu poble. 17 E ell respòs:  –Vosaltras vagats en ociositat, e per amor 
Ex 4,15 tua boqua e en la sua, e mostraré a  vosaltres què devets fer. 16 E aquell  
Ex 10,11  a nostre Senyor, car açò demenats  vosaltres. E mantinent sa isquéran devant  
Ex 14,14  combetrà per vós. E per ço, calats  vosaltres. 15 Dix Déu a Moysèn: –De què’t 
Ex 24,14  ab vós Aron e Hur, car si entre  vosaltres nexeran questions, recomtats-  
Lv 1,2  digues a ells: »Home que oferrà de  vosaltres a nostre Senyor, de lles  
Lv 17,10  privat o strany que pelegrín entre  vosaltres, si nanguna sanch menjarà, yo  
Lv 18,3  de Canan, a la qual yo dech metre  vosaltres, no obrareu, ne en les costumes  
Lv 18,26  lo conreador que és palagrí entra  vosaltres, 27 car totes aquestes  
Lv 18,27  de la terra que fóran devant  vosaltres e ensutzàran aquella. 28  
Lv 18,28  aquella. 28 Guardau, donchs, que a  vosaltres en senblant manera no vomite  
Lv 18,28  la gent que és stada abans de  vosaltres. 29 Tota ànima que farà nangunes 
Lv 18,30  que féran aquells qui foren devant  vosaltres, e no siats enpoluats en negunes 
Lv 19,23  brots que brótan seran inmundes a  vosaltres, no menjareu d’aquells. 24 En  
Lv 20,22  juýs e feu aquelles per tal que a  vosaltres la terra no us vomita en la qual 
Lv 20,23 les qualls yo deig foragitar devant  vosaltres, car totes aquestes coses  
Lv 20,24  de què les he abominades. 24 E a  vosaltres parle: Posaÿu la terra de ells,  
Lv 20,24  la terra de ells, la qual donaré a  vosaltres en haratat, terra corent de let  
Lv 20,24  Déu vostro, que he seperats a  vosaltres dels altres pobles. 25 Seperau  
Lv 20,25  qui’s mòvan en la terra que a  vosaltres he mostrat d’éser poluades. 26  
Lv 21,8 que yo sant só [*] qui santificha a  vosaltres. 9 »La filla del sacerdot si  
Lv 22,9  Yo só lo Senyor qui santifich a  vosaltres. 10-14 [*] 15 »E no ansutzeràs  
Lv 22,18  e dells strangés que habítan entre  vosaltres e presentaran la sua víctima per 
Lv 22,19  al Senyor, 19 presentat sia per  vosaltres. Mascle sens màcula serà dels  
Lv 22,32  Yo són lo Senyor que santifique a  vosaltres, 33 e us he trets de la terra de 
Lv 22,33  de la terra de Agipta perquè fos a  vosaltres en Déu. Yo són lo Senyor. 23,Tit 
Lv 23,40  dia de repòs, 40 e pendreu a  vosaltres lo primer dia fruyt de arbre [*] 
Lv 23,43  sàpian los que vendran aprés de  vosaltres que en cabanes fiu habitar los  
Lv 24,22  punit. 22 »E agual juý sia entre  vosaltres, vulles que sia palagrí o de son 
Lv 25,2  en la terra la qual yo donaré a  vosaltres, fareu los disaptas del Senyor.  
Lv 25,19  terra sens temença 19 e engendre a  vosaltres los seus fruyts, dels quals  
Lv 25,21  21 donaré la mia benedicció a  vosaltres lo VI any, e ferà fruyt de III  
Lv 25,23 ·s vendrà a tostemps, car mia és, e  vosaltres forasters e conreadors meus sou, 
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Lv 25,44  teu. 44 »Sclaus e sclaves sían a  vosaltres de les necions que entorn de  
Lv 25,44  de les necions que entorn de  vosaltres són 45 [*] o de aquells que nats 
Lv 25,47  47 »Si’s reforçarà devers  vosaltres la mà de l’stranyer e del  
Lv 26,1 Déu vostre. Capítol XXVI No fareu a  vosaltres ýdola ni dolediç ni títols  
Lv 26,3  e fareu aquells, donaré a  vosaltres pluja en lo temps, 4 e la terra  
Lv 26,7  vostres anamichs e decauran devant  vosaltres, 8 persaguiran V de vosaltres a  
Lv 26,8  vosaltres, 8 persaguiran V de  vosaltres a C stranyés, e C de vosaltres a 
Lv 26,8 V de vosaltres a C stranyés, e C de  vosaltres a XªMª, e cauran los vostres  
Lv 26,9  en presència vostra. 9 Rebré a  vosaltres e créxer vos faré, sereu  
Lv 26,9  e fermaré lo meu pacta ab  vosaltres; 10 menjareu les coses molt pus  
Lv 26,11  Posaré lo meu tabernacle enmig de  vosaltres [*], 12 [*] e seré vostre Déu, e 
Lv 26,12  [*], 12 [*] e seré vostre Déu, e  vosaltres sereu pobla meu. 13 Yo són lo  
Lv 26,16 16 jo de sert aquestes coses faré a  vosaltres: »Vesitar-vos-he leugerament 
Lv 26,17  17 posaré la mia faç contra  vosaltres e decaureu devant vostres  
Lv 26,17 oy, e fugireu nangú no persaguint a  vosaltres. 18 »E si axí no obayreu a mi,  
Lv 26,19  de la vostra duresa, e donaré a  vosaltres desobre cel axí com a ferro, e  
Lv 26,22  fruyts. 21 »[*] 22 e faré vanir en  vosaltres bèsties dels camps que  
Lv 26,22  dels camps que destroviran a  vosaltres e a vostros bestiàs [*]. 23-26  
Lv 26,28 28 jo iré ab furor contrària envers  vosaltres e coregir-vos-he de VII  
Lv 26,36  en aquella. 36 »E los que de  vosaltres romendran doneran pahor en los  
Lv 26,37 axí com fugint a batalles. Nangú de  vosaltres als anamichs contrestar no porà. 
Ex 32,30 l’altra dia parlà Moysèn al poble:  –Vosaltres peccàs de gran peccat. Yo  
Ex 5,21  e jutja so que vosaltras fets per  vostra ordonament devant Farahó e devant  
Ex 6,7 e pendré vós ab mi en poble, e seré  vostra Senyor, e sebrets bé que yo són  
Ex 6,7  e sebrets bé que yo són Senyor  vostra e Déu vostra, que desliuré a vós  
Ex 6,7  bé que yo són Senyor vostra e Déu  vostra, que desliuré a vós del  
Ex 8,25 dix a ells: –Anats e sacrificats al  vostra Déu en aquesta terra. 26 Dix  
Ex 10,24  –Anats e sacreficats al Senyor  vostra Déu, mes vostres ovelles e vostres  
Lv 8,33  dia que sia complit lo temps de la  vostra consegració [*], 34 axí com en  
Lv 8,34  fets é, per ço que complats  vostra sacrifici. 35 De dia e de nits  
Lv 14,34  de lebrosia en casa de terra de  vostra haretat, 35 vendrà aquell que serà  
Lv 16,30  vós, 30 car en aquest dia és perdó  vostra e encara mundament de tots vostres  
Lv 18,24  les qualls yo gitaré devant  vostra presència, 25 dels quals la terra  
Lv 19,3  guardau. Yo són lo Senyor Déu  vostra. 4 »No us vullau girar a les  
Lv 22,3  ells: »Tot hom qui s’acostarà de  vostra generació en aquelles coses que  
Lv 22,24  volentàriament [*]. 24 [*] en la  vostra terra açò en nanguna manera no  
Lv 23,22  que haureu saguades les messes de  vostra terra, no les saguareu fins a  
Lv 25,9 en temps de misericòrdia en tota la  vostra terra. 10 E santificats l’any L, e 
Lv 25,24  sou, 24 per què tota la regió de  vostra posació sots pacta de restituïsió  
Lv 25,45  [*] o de aquells que nats fóran en  vostra terra: aquests haureu per sclaus,  
Lv 26,1  ni gran pedra posareu en  vostra terra perquè adoreu aquella, car yo 
Lv 26,5  [*], e sens paor habitareu en  vostra terra; 6 deré pau en vostres  
Lv 26,8  anamichs d’espasa en presència  vostra. 9 Rebré a vosaltres e créxer vos  
Lv 26,19  19 e trencaré la supèrbia de la  vostra duresa, e donaré a vosaltres  
Lv 26,20  terra de ecer 20 serà destrovida,  vostra treball serà en va, no jerminarà la 
Lv 26,32  odor molt suau, 32 e destroviré le  vostra terra. Spaventar-se-han los  
Ex 9,8 E dix Déu a Mosyèn e Aron: –Prenets  vostras punys plens de cenra [*], 9 [*]  
Ex 10,24  e vostres arnès romànguan, e  vostras infants [*]. 25 Dix Moysès: –¿Tu  
Ex 13,5  salabrats aquest dia en cascuna de  vostras casas en aquest mes. 6 VII dies  
Lv 26,18  vostres a VII dobles per los  vostras peccats, 19 e trencaré la supèrbia 
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Ex 5,11  haver, e no us serà aminvat res de  vostre obra. 12 E fou scampat lo poble per 
Ex 5,13 obres lo menasàvan dient: –Complits  vostre obre cascun dia, axí com solíets  
Ex 10,17  veguada, e preguats nostre Senyor  vostre que leu de mi aquesta mort. 18 Exí  
Ex 16,9 devant lo Senyor, car ell ha oÿt lo  vostre mermurament.” 10 Dementra parlava  
Ex 23,25  [*]. 25 Servirets lo Senyor, Déu  vostre, per ço que yo banaesca tos pans e  
Ex 32,13 tu matex dient: “Yo muntiplicaré la  vostre sament axí com les steles del cel  
Ex 35,2  que façats: 2 “VI dies farets  vostre obra. Lo VII dia sarà a vós sant,  
Ex 35,5  les promísies al Senyor, de tote  vostre voluntat e ab alegre cor ofarits  
Lv 11,2  tot ço que he scrit per ço que sia  vostre Déu. Aquests són los animals que  
Lv 18,4  aquells ireu. Yo són Senyor, Déu  vostre. 5 »Guardau les mies leys e juýs  
Lv 18,30  coses. Yo són lo Senyor Déu  vostre. 19,Tit Capítol XIXº 1 E parlà Déu  
Lv 19,10 lexeràs colir. Yo són lo Senyor Déu  vostre. 11 »No fareu furt. No mantireu ne  
Lv 19,11 fareu furt. No mantireu ne decebreu  vostre proÿsma. 12 No perjureràs en lo meu 
Lv 19,25  aquells [*]. Yo són lo Senyor Déu  vostre. 26-34 [*] 35 »No vullau fer  
Lv 19,36 [*] agual [*]. Yo són lo Senyor Déu  vostre qui us ha tret de terra de Agipta.  
Lv 20,7  sants, car yo són lo Senyor Déu  vostre. 8 »E guardau los meus manaments  
Lv 22,25  stranyer no presentau pans al Déu  vostre ni nanguna cosa que donar volrà,  
Lv 23,14  fins que lla presentareu al Déu  vostre. Menament és per a tostemps en  
Lv 23,22  aquelles. Yo són lo Senyor Déu  vostre. 23-32 [*] 33 E parlà lo Senyor 
Lv 23,40  -vos-heu devant lo Senyor Déu  vostre, 41 e fareu la festa d’él per VII  
Lv 25,17  son Déu, car yo són lo Senyor Déu  vostre. 18 »Feu los meus manaments e mos  
Lv 25,38  38 car yo són lo Senyor Déu  vostre que us he aduyt de la terra de  
Lv 26,1  26,Tit  1 »Yo són lo Senyor Déu  vostre. Capítol XXVI No fareu a vosaltres  
Lv 26,12  de vosaltres [*], 12 [*] e seré  vostre Déu, e vosaltres sereu pobla meu.  
Lv 26,13  pobla meu. 13 Yo són lo Senyor Déu  vostre, que us he trets de la terra de  
Ex 3,13  Israell e diré a ells: “Lo Déu de  vostres paras me tremet a vós”; e si dien: 
Ex 3,15 fills d’Iraell: “Lo Senyor, Déu de  vostres paras, ma tramet a vós, Déu de  
Ex 3,16  e digues a ells: “Lo Déus de  vostres pares aparaech a mi, lo Déu de  
Ex 3,22  açò sobre los fills e les filles  vostres, e despulerets Agipta. 4,Tit  
Ex 5,4  poble e de lurs obres? Anats fer  vostres fets! 5 E adonchs Farahó dix a son 
Ex 5,15  a ells: –Per què fets açò contra  vostres serfs? 16 Palla no’ns és donade e 
Ex 10,10  10 [*] –[*] Com lexaré anar vós e  vostres infants? Per què havets dupte, ne  
Ex 10,24  al Senyor vostra Déu, mes  vostres ovelles e vostres arnès romànguan, 
Ex 10,24  vostra Déu, mes vostres ovelles e  vostres arnès romànguan, e vostras infants 
Ex 12,11  sían sints, e hajats calsaments en  vostres peus e bastó en vostres mans; e  
Ex 12,11  en vostres peus e bastó en  vostres mans; e manyarets cuytosament en  
Ex 12,14  aquest dia en festa a Déu en les  vostres generacions, en fur de setgle. 15  
Ex 12,15  lo primer dia no serà levat en les  vostres casas. Aquella ànima serà perida  
Ex 12,17  cor en força del dia aquest traguí  vostres hosts de terra de Agipta, e  
Ex 12,17  e guardarets lo dia aquest en  vostres generacions en fur perdurabla. 18  
Ex 12,19 VII dies levat no sia trobat en les  vostres casas. Aquell que menjarà cosa  
Ex 12,21  e prenets un animal per companyas  vostres, e degollarets la Pasqua. 22 E  
Ex 12,23  [*] no lexarà [*] vanir en les  vostres casas [*]. 24 Tu guarda aquesta  
Ex 12,26  coses. 26 E com diran a vós  vostres fills: “Quina és aquesta  
Ex 12,27  Agipta, farint los agepcians e les  vostres cases deliurans.” E ancorbà-se  
Ex 12,44  no manuch d’ell, 44 mas tots  vostres serfs e vostres companyes seran  
Ex 12,44 d’ell, 44 mas tots vostres serfs e  vostres companyes seran circunsisos, e axí 
Ex 13,5  e dels jebuseus, los quals jurà a  vostres paras que’lls donaria aquí terra  
Ex 16,8  en sadolament, per ço car ha oÿdes  vostres mermuracions, en los qualls  
Ex 16,16 cascun cap; sagons lo nombra de les  vostres ànimes que habítan en lo  
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Ex 16,32  un almut d’ell, e sia guardat a  vostres generacions per ço que conèguan lo 
Ex 16,33  nostre Senyor per stojar a les  vostres generacions. 34 E féu axí Aron com 
Ex 19,15  lo terç dia, e no us acostets a  vostres mullers. 16 E com fon lo terç dia  
Ex 20,24  e sacrificis pacificables, e [*]  vostres bous en tot loch on serà mamòria  
Ex 23,21  contendra ab ell, car no perdonaré  vostres culpas com peccarets, e és lo meu  
Ex 23,31  desert entrò al flum. E liuraré en  vostres mans los habitadors de lla terra e 
Ex 29,42  Senyor, oferta perdurable en les  vostres generacions, a la porta del  
Ex 30,8  devant nostre Senyor en les  vostres generacions. 9 No posarets sobra  
Ex 30,10  e perdonerà sobra aquell en les  vostres generacions. Sant dels sants és a  
Ex 30,16  nostre Senyor a perdonar sobre  vostres ànimes. 17 E perlà nostre Senyor a 
Ex 30,37  37 Aytal compoceció no feçats en  vostres usos [*], 38 e qualsavulla homa  
Ex 31,13 car senyal és entra mi e vós en les  vostres generacions, per ço que sapiats  
Ex 31,15  de son poble. 15 VI dias farets  vostres obres; lo VII dia, que és disapta, 
Ex 32,2 –Aportats-me les orelleres [*] de  vostres mullers [*] e de vostres filles. 3 
Ex 32,2  [*] de vostres mullers [*] e de  vostres filles. 3 E faéran-ho axí lo  
Ex 32,29  29 E dix Moysèn: –Consacrets les  vostres mans vuy a nostre Senyor, cascú de 
Ex 32,29  a nostre Senyor, cascú de vós en  vostres fills o en vostres fraras, per ço  
Ex 32,29  cascú de vós en vostres fills o en  vostres fraras, per ço que do a vós  
Ex 32,30  veuré si poré acabar que us perdó  vostres peccats. 31 E retornà Moysès a  
Lv 1,2 bous e de les ovelles sacrificarets  vostres sacrificis. 3 »E si holocaust serà 
Lv 3,17  en les generacions, en tots los  vostres habitacles. Ne grex ne sanch de  
Lv 10,4  e dix a ells: –Anats e prenets  vostres frares devant lo santuari, e  
Lv 10,6  d’ell, e dix: –Vós no tonrets  vostres caps ne squinçarets vostres  
Lv 10,6 tonrets vostres caps ne squinçarets  vostres vestadures per ço que per ventura  
Lv 10,6  coŀleció no isqua indigneció. Los  vostres frares e totes les casas d’  
Lv 10,9  car testimoni és perdurable en les  vostres generacions, 10 per ço que hajats  
Lv 11,44  44 [*] E no ensutzets les  vostres ànimes en totes les reptilles que  
Lv 16,29  en lo X dia del mes, aflegirets  vostres ànimas; nangú no faça obra, axí lo 
Lv 16,30  vostra e encara mundament de tots  vostres peccats: devant nostre Senyor  
Lv 16,31  disapta é reposament, e aflagirets  vostres ànimes a fur de tostemps. 32 »E  
Lv 17,11 sobra l’altar meu a perdonar sobre  vostres ànimes, car la sanch [*] en la  
Lv 20,25 del no nèdeu, perquè no potluau les  vostres ànimes en la bèstia ne en lo aucel 
Lv 23,3  Senyor és en totes les habitacions  vostres. 4 »Aquestes són [*] les festes  
Lv 23,10  de lles spigues promeyes de les  vostres messes al sacerdot, 11 lo quall  
Lv 23,14  Menament és per a tostemps en  vostres generacions [*]. 15-21 [*] 22 »E  
Lv 23,38 soleu lo dia del disapta, e meys de  vostres vots e promeses e donatius al  
Lv 23,41 anny; costum serà per a tostemps en  vostres generacions. E en lo VII mes  
Lv 24,3  a honor e usança per a tostemps en  vostres generacions; 4 sobre canalobra  
Lv 25,17  [*] 17 No vullau aflegir  vostres proïsmes, e tema cascú son Déu,  
Lv 25,20  any, si no sembrereu ne collireu  vostres fruyts, 21 donaré la mia  
Lv 25,46  -los-heu per tostemps; e los  vostres frares fills de Israell no’ls  
Lv 26,6  en vostra terra; 6 deré pau en  vostres encontrades, dormireu e no serà  
Lv 26,6  males bèsties e coltell no pesarà  vostres límites, 7 perseguireu los vostres 
Lv 26,7  vostres límites, 7 perseguireu los  vostres anamichs e decauran devant  
Lv 26,8 C de vosaltres a XªMª, e cauran los  vostres anamichs d’espasa en presència  
Lv 26,16 fretura e ardor, que consegesca los  vostres ulls e deseque les vostres ànimes; 
Lv 26,16  los vostres ulls e deseque les  vostres ànimes; debades sembrareu la  
Lv 26,17  contra vosaltres e decaureu devant  vostres contraris, e subjugats sereu en  
Lv 26,18  a mi, anadiré-hy les iniquitats  vostres a VII dobles per los vostras  
Lv 26,28  -vos-he de VII plagues per  vostres peccats, 29 axí que menjau les  
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Lv 26,29  29 axí que menjau les carns de  vostres fills e de vostres filles. 30  
Lv 26,29  les carns de vostres fills e de  vostres filles. 30 Destroyré les altes  
Lv 26,30  30 Destroyré les altes coses  vostres, e les vostres ýdoles trenquaré;  
Lv 26,30  les altes coses vostres, e les  vostres ýdoles trenquaré; caureu entre les 
Lv 26,30  caureu entre les caygudes de lles  vostres ýdoles, e la mia ànima vos  
Lv 26,31  vos abominerà 31 en tant que les  vostres ciutats retórnan en soladat, e  
Lv 26,31 retórnan en soladat, e faré deserts  vostres santuaris ne rebré d’aquí avant  
Lv 26,32  Spaventar-se-han los anamichs  vostres com los habitadors de aquella  
Lv 26,33  deperduts, 33 [*] e les ciutats  vostres destrovydes. 34 »Lavors plauran a  
Lv 26,35  per tant com no ha reposat en los  vostres disaptes quant habitàveu en  
Ex 12,32  al Senyor axí com havets dits. 32  Vostres ovelles e vostros bous prenets,  
Ex 8,28 per ço que secreficeu al Senyor Déu  vostro [*]; solament que no us ne anets  
Ex 10,2  sapiats que yo són lo Senyor Déu  vostro. 3 Entràran Moysès e Aron a Farahó, 
Ex 10,8  dix: –Anats e secrificats al Déu  vostro [*]. 9 Dix Moysès: –Ab nostres  
Ex 16,7  de nostre Senyor, car ell oyí lo  vostro marmurament contra lo Senyor. E  
Ex 16,12  e sabrets que yo són lo Senyor Déu  vostro.” 13 E fou fet vespra, e pujàran  
Lv 18,2  Diràs a ells: »Yo són Senyor Déu  vostro. 3 Sagons la usança de la terra de  
Lv 19,2  siau, car yo sant só, Senyor Déu  vostro: 3 »Cadescú la mare e son para  
Lv 19,4  no fareu. Yo són lo Senyor Déu  vostro. 5 »Si inmolareu víctima dels  
Lv 20,24  let e de mel. Yo són lo Senyor Déu  vostro, que he seperats a vosaltres dels  
Lv 23,43  de Agipta. Yo són lo Senyor Déu  vostro. 44 »E parlà Moysèn sobre les  
Lv 24,22  peccat, car yo són lo Senyor Déu  vostro. 23 E perlà Moysèn als fills d’  
Lv 26,1  aquella, car yo són lo Senyor Déu  vostro. 2 Guardau los disaptes e hajau  
Ex 12,11 [*]. 11 E axí menjarets aquell: los  vostros lombos sían sints, e hajats  
Ex 12,32  havets dits. 32 Vostres ovelles e  vostros bous prenets, axí com havets  
Ex 35,3  3 No ancendràs foch en tots los  vostros habitacles en lo dia dell  
Lv 7,24  per altres bèsties haurets en  vostros diversos usos; 25 e si algú  
Lv 26,22  que destroviran a vosaltres e a  vostros bestiàs [*]. 23-26 [*] 27 »E si  
Lv 22,18  e presentaran la sua víctima per  vot o volentàriament presentar vulla  
Lv 22,21  dels pacífichs al Senyor, o per  vot o voluntàriament, presentant axí de  
Lv 23,38  dia del disapta, e meys de vostres  vots e promeses e donatius al Senyor. 39  
Lv 18,30  30 »Guardau los meus manaments. No  vulau fer so que féran aquells qui foren  
Ex 21,5  e ma muller e mos fills, e no  vull axir franch”, 6 ofira son senyor a  
Ex 21,24  que’s merex: ànima per ànima, 24  vull per vull, dent per dent, mà per mà,  
Ex 21,24 merex: ànima per ànima, 24 vull per  vull, dent per dent, mà per mà, peu per  
Lv 24,20  ell: 20 trencadura per trencadura,  vull per vull, dent per dent; aytal farida 
Lv 24,20 trencadura per trencadura, vull per  vull, dent per dent; aytal farida o nafra  
Lv 22,18  per vot o volentàriament presentar  vulla aquella cosa en holocaust al Senyor, 
Ex 10,11  axí, mas anats tans hòmens com vós  vullats, e sacraficats a nostre Senyor,  
Lv 19,4  són lo Senyor Déu vostra. 4 »No us  vullau girar a les ýdolles, ne déu de  
Lv 19,35  Déu vostre. 26-34 [*] 35 »No  vullau fer alguna cosa malvada en juý, en  
Lv 20,23  sou intrats e deveu habitar. 23 No  vullau caminar en les costumes de les  
Lv 25,17  pocecions. 14-16 [*] 17 No  vullau aflegir vostres proïsmes, e tema  
Lv 7,10  serà del sacerdot que offer; 10  vulle’s que sia ab oli untat o mesclat o  
Ex 23,21 Guarda ell e ou la sua veu, e no’t  vulles contendra ab ell, car no perdonaré  
Ex 34,14  ares e lurs ymatges [*]. 14 »E no  vulles adorar déu strany. Nostre Senyor és 
Lv 24,16  nostre Senyor, de mort muyra [*];  vulles que sia palagrí o de la ciutat, [*] 
Lv 24,22  »E agual juý sia entre vosaltres,  vulles que sia palagrí o de son proÿsma  
Ex 13,9  mà e quax remenbrança devant tots  vulls, per ço que lla lig de nostre Senyor 
Ex 13,16  [*] de remenbrament entre tos  vulls [*]. 17 E com Farahó hagués jaquit  
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Ex 14,10  lavàran los fills d’Israell los  vulls e véran los agepcians aprés d’ells, 
Ex 21,8  de axir; 8 mas si despleurà en los  vulls de son senyor al qual serà liurada,  
Lv 10,19  sacrifici vuy si plau devant los  vulls de Déu. 20 E com ho oyí Moysèn,  
Lv 21,20  laganyós, si haurà blanqura en los  vulls, si ha contínua gratella [*], si  
Ex 13,2  a mi lo primer nat qui obre  vullva en los fills d’Israell, axí és  
Ex 13,12 tu, 12 depertiràs aquells que òbran  vullva a nostre Senyor e tots aquells qui  
Ex 13,15  Senyor tot lo mascle que obre  vullva, e tots los primers de mos fills  
Ex 34,19  de Agipta. 19 »Tot ço que obre  vullva de linatge mesculí serà meu de tots 
Ex 14,13  de nostre Senyor que’lls farà  vuy, car aquests agepcians que ara vaets,  
Ex 16,25  25 Dix Moysès: –Menjats aquell  vuy, cor disapta és de nostre Senyor; per  
Ex 16,25  per amor de açò no trobarets  vuy al camp. 26 En lo VI dia ne colits; lo 
Ex 19,10  –Vé al poble e santificha a ells  vuy e demà, e levaran lurs vestadures, 11  
Ex 32,29  –Consacrets les vostres mans  vuy a nostre Senyor, cascú de vós en  
Ex 34,11  est [*]. 11 »Observa tot ço que  vuy he manat a tu, e yo matex gitaré  
Lv 9,4  sèmolla mesclada ab oli, car  vuy aparech a vós Déu.” 5 E aportàran  
Lv 10,19 cridaren a mi e mengí del sacrifici  vuy si plau devant los vulls de Déu. 20 E  
Ex 13,4  per ço que no menjets pa levat. 4  Vuy axirets ab mes nou de la spiga, 5 e us 
Lv 10,19  a mi. 19 Respòs Aron a Moysès:  –Vuy és ofert lo sacrifici per peccat e lo 
Ex 12,3  d’Iraell, e diets a ells: “Lo  X dia d’aquest mes prengua cascú de vós  
Ex 26,1  XXV 1 »En lo tabernacle feràs axí  X cortines de li tortís, de blau, color de 
Ex 26,16 de fust de satim, 16 de longuesa de  X colzes, e ample I colze e mig. 17 E en  
Ex 27,12  serà una cortina de L colzos,  X colones, e altres tans pilars en següén. 
Ex 34,28  aygua, e scriví en les taulles les  X peraules dell fermament. 29 E com  
Ex 36,8  a complir le obra del tabernacle,  X cortines de li tortís e blau e porpra  
Ex 36,21 21 e era la longuesa de la taula de  X colzes, e d’ample I colze e mig. 22 II  
Ex 38,12  foren les cortines de L colzes, e  X colonas ab lurs fonaments d’aram, e lo  
Lv 10,Tit sa sobre lurs cares. 10,Tit Capítol  X 1 E Nedab e Abiú, fills de Aron,  
Lv 16,29  perdurable: en lo mes VII, en lo  X dia del mes, aflegirets vostres ànimas;  
Ex 10,Tit  nostre Senyor [*]. 10,Tit Capítol  Xª 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a Faraó,  
Lv 5,11  II coloms, ofira per son peccat la  Xª part d’un ephí, ço és, I sester, de  
Lv 6,20  lo dia de la sua onsió: oferan la  Xª part de un sister de sèmola an  
Lv 26,8  a C stranyés, e C de vosaltres a  XªMª, e cauran los vostres anamichs d’  
Lv 25,9 9 e sonareu lo corn lo VII mes e lo  Xè dia del mes, en temps de misericòrdia  
Ex 25,18  e mig [*] de ample. 18 E faràs dos  xerobins d’aur betadís, e posaràs un de  
Ex 25,22  clausta, d’entre les II ales dels  xerobins que seran sobra la arqua del  
Ex 37,7  I colze e mig d’ample. 7 E féu II  xerobins de pur aur, los quals posà a  
Ex 11,Tit  veuré la tua cara. 11,Tit Capítol  XI 1 Dix Déu a Moysèn: –Encara tocaré  
Ex 36,18  tenda, e que fos fet de totes les  XI una. 19 E féu cobartori a lla tenda, de 
Lv 11,Tit  la satisfacció. 11,Tit Capítol  XI 1 E parlà nostra Senyor a Moysèn e  
Ex 12,Tit  tota la sua terra. 12,Tit Capítol  XII 1 E Déu dix a Moysèn e Aron en terra  
Ex 15,27 teu. 27 E venguéran en Helim, on ha  XII fonts de aygües e LXX palmes, e  
Ex 24,4 e adificà altar al raÿl del munt, e  XII títols per XII trips d’Israell. 5 E  
Ex 24,4  al raÿl del munt, e XII títols per  XII trips d’Israell. 5 E anvià per jóvens 
Ex 24,5  pacificables a Déu, vadels  XII. 6 E pres Moysès la meytat de la sanch 
Ex 26,7  a obs de cobrir lo tabernacle,  XII cortines, 8 la una de les quals haurà  
Ex 39,14  en aur [*]. 14 E havia-hy  XII pedres entretelladas, on éran escrits  
Ex 39,14  dels fills d’Israell, ço és, dels  XII trips, cascú per son nom. 15 E feren  
Lv 12,Tit  e què devets lexar. 12,Tit Capítol  XII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla 
Lv 24,5  de cert sèmola e couràs d’aquella  XII pans que en cadescú haurà II dellmes,  
Ex 13,Tit  per les sues hosts. 13,Tit Capítol  XIII 1 E perlà nostre Senyor a Moysèn  
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Lv 13,Tit  e axí serà mundada. 13,Tit Capítol  XIII 1 E perlà Déu a Moysèn e Aron dient:  
Ex 12,6 ovelles. 6 E servats-las entrò al  XIIII dia dell mes aquest, e sacrificaran  
Ex 14,Tit lo poble d’Israell. 14,Tit Capítol  XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  
Lv 14,Tit  mundar e condepnar. 14,Tit Capítol  XIIII 1 E perlà Déu a Moysèn dient: 2  
Ex 12,18  18 En lo primer mes e en lo  XIIIIª dia del mes, en lo vespra,  
Lv 23,5  son temps. 5 »Lo primer mes, en lo  XIIIIè dia a la vesprade, Peça o  
Ex 17,6 pedra de Horeb, e ferràs la pedra e  ·xirà aygua que beurà lo poble. E féu-ho 
Ex 20,Tit  aquestes coses. 20,Tit Capítol  XIXª 1 E perlà Déu totes les peraules aqu  
Lv 19,Tit  Senyor Déu vostre. 19,Tit Capítol  XIXº 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  
Ex 16,35  d’Iraell menjàran la magna per  XL anys entrò que venguéran en terra  
Ex 24,18 nuu e pujà en lo munt, e stech aquí  XL dies e XL nits. 25,Tit Capítol XXIIII 1 
Ex 24,18  en lo munt, e stech aquí XL dies e  XL nits. 25,Tit Capítol XXIIII 1 E parlà  
Ex 26,19  en lo lats del migjorn. 19 E feràs  XL colonnes de argent, de lles quals  
Ex 26,21  21 e aquestes hauran antrasí  XL colones de argent, II a cascuna taula.  
Ex 34,28  28 Astech Moysèn ab nostre Senyor  XL dies e XL nits, e no menjà pa ne no  
Ex 34,28  Moysèn ab nostre Senyor XL dies e  XL nits, e no menjà pa ne no bech aygua, e 
Ex 36,24 de migjorn contra tremuntana, 24 ab  XL colones de argent, II a cascuna post  
Ex 36,26  tremuntana féu XX taulles 26 ab  XL colones de argent, II per cascuna part  
Lv 25,8  a tu VII setenas de anys, que són  XLIXª anys, 9 e sonareu lo corn lo VII mes 
Ex 37,8  cascun lats en la clausta: 8 la un  xorobín posà en la sumitat de la una part, 
Ex 15,Tit  nostre Senyor [*]. 15,Tit Capítol  XV 1 Adonchs cantà Moysèn e los fills d’  
Ex 16,1 quall és entre Helim e Synaý, en lo  XV dia del mes aprés que fóran axits de  
Ex 38,14  les cortines, 14 e les colones de  XV colzes, III de lurs fonaments, una a  
Ex 38,15  del tabernacle féu cortines ab  XV colzos de lonch, e III colones ab sos  
Lv 15,Tit  és munda o inmunda. 15,Tit Capítol  XV 1 E perlà Déu a Moysèn [*] dient: 2  
Lv 23,34 34 –Parla als fills d’Israell: Del  XV dia de aquest mes VII seran les festes  
Lv 23,39  e donatius al Senyor. 39 »Del  XV dia del mes VII, quant ajustareu los  
Ex 16,Tit  sobres les ayguas. 16,Tit Capítol  XVI 1 E moguéran-sa de Helim, e vench  
Ex 26,25  e lurs colones de argent seran  XVI, II per cascuna taula. 26 »E feràs  
Ex 36,30  VIII les taules e que haguésan  XVI colones de argent, II de cascuna part. 
Lv 16,Tit  que jauen ab ellas. 16,Tit Capítol  XVI 1 E parlà Déu a Moysèn aprés la mort  
Ex 17,Tit ephí, so és, sister. 17,Tit Capítol  XVII 1 E moch-se tota la moltitut dels  
Lv 17,Tit  Déu manà a Moysèn. 17,Tit Capítol  XVII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  
Ex 18,Tit  en generació. 18,Tit Capítol  XVIII 1 E com oý Jetron sacerdot de  
Lv 18,Tit  la sua iniquitat. 18,Tit Capítol  XVIII 1 E parlà nostra Senyor a Moysèn  
Ex 19,Tit  en sa casa e terra. 19,Tit Capítol  XVIIIIª 1 E en lo mes terç de l’eximent  
Ex 21,Tit  la tua vergonya.” 21,Tit Capítol  XX 1 »Aquests són los juýs que proposarets 
Ex 26,20  devers tramuntana poseràs altres  XX taules, 21 e aquestes hauran antrasí XL 
Ex 27,10 lats tindrà en longuesa. 10 E feràs  XX colones ab lurs pilars d’eram, e les  
Ex 27,11 una cortina de C colzes de lonch, e  XX colones, e XX pilars d’aram, e lurs  
Ex 27,11  C colzes de lonch, e XX colones, e  XX pilars d’aram, e lurs congoyiments d’ 
Ex 27,16 pelau o de la cort haurà la cortina  XX colzes, de blau e de porpra, de color  
Ex 30,13  la masura del temple, †sicles  XX pesos e†, miga part del sicle oferan a  
Ex 30,14  14 E tots aquells que hauran de  XX anys amunt donerà lo preu tot a nostre  
Ex 36,23  23 En les quals n’havia  XX de plaga de migjorn contra tremuntana,  
Ex 36,25  que romandrà vers tremuntana féu  XX taulles 26 ab XL colones de argent, II  
Ex 38,10  de li tortís, de C colzes, 10 e  XX colones de aram ab lurs fonaments, e  
Ex 38,25  que trespasàran en nombra de  XX anys [*], DCIIIMªDL pesos. 26 Fóran  
Lv 20,Tit  yo són lo Senyor. 20,Tit Capítol  XX 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 
Ex 12,18  vespra, menjarets l’alís entrò a  XXI dia de aquell matex mes, a vespra. 19  
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Ex 22,Tit lo bou mort sia seu. 22,Tit Capítol  XXI 1 E si algú emblarà ovella o bou e l’ 
Lv 21,Tit  lur en ells sia. 21,Tit Capítol  XXI 1 Dix de cert lo senyor a Moysèn:  
Ex 23,Tit les-hets als cans. 23,Tit Capítol  XXII 1 »No sostendràs veu de monsonaguer,  
Lv 22,Tit éran stades menades. 22,Tit Capítol  XXII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 
Ex 24,Tit tu serà en scàndoll. 24,Tit Capítol  XXIII 1 E a Moysès dix: –Puga a nostro  
Ex 32,28 Moysès, e ocíran en aquell dia quax  XXIII milia hòmens. 29 E dix Moysèn:  
Lv 23,Tit  Yo són lo Senyor. 23,Tit Capítol  XXIII 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  
Ex 25,Tit  XL dies e XL nits. 25,Tit Capítol  XXIIII 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 24,Tit  fills d’Israell. 24,Tit Capítol  XXIIIIº 1 E parlà nostre Senyor [*]: 2  
Ex 26,Tit  mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol  XXV 1 »En lo tabernacle feràs axí X  
Lv 25,Tit  lo Seyor a Moysèn. 25,Tit Capítol  XXV 1 E parlà lo Senyor a Moysèn en lo  
Ex 27,Tit  seran d’aram. 27,Tit Capítol  XXVI 1 »E feràs altar de satim, lo qual  
Lv 26,1  són lo Senyor Déu vostre. Capítol  XXVI No fareu a vosaltres ýdola ni dolediç 
Ex 28,Tit  e a lurs supcessós. 28,Tit Capítol  XXVII 1 »E tu acoste’t ton frare Aron ab  
Ex 26,2  longuesa de la una cortina serà de  XXVIII colzes, e la amplesa, de IIII  
Ex 29,Tit sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol  XXVIII 1 »Aquesta és la cosa que faràs a  
Ex 30,Tit  Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol  XXVIIIIª 1 »E feràs a ell altar per fer  
Ex 38,24 santuari [*] fo ofert en dons fóran  XXVIIIIª quintars e DCCXXX sicles a pes  
Ex 21,32  farida per ell, do a son senyor  XXX sicles d’argent, e lo bou sia  
Ex 26,8  8 la una de les quals haurà  XXX colzos de lonch e IIII de ampla, e de  
Ex 31,Tit  dels seus pobles. 31,Tit Capítol  XXX 1 E dix nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet 
Ex 36,15  15 e havia cascuna de lonc  XXX colzes, e IIII d’amplla, e totes axí  
Ex 32,Tit  del dit de Déu. 32,Tit Capítol  XXXI 1 E viu lo poble que masa se tardava  
Ex 33,Tit vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol  XXXII 1 E parlà nostra Senyor a Moysèn  
Ex 34,Tit  tu no pots veura. 34,Tit Capítol  XXXIII 1 E dix Déu a Moysèn: –Talla a tu  
Lv 12,4  la sanch de la sua purificació per  XXXIII dies, e no toch nanguna cosa santa  
Ex 35,Tit  ell le’s cobria. 35,Tit Capítol  XXXIIII 1 Ajustà Moysèn tota la companya  
Ex 40,Tit a ell nostre Senyor. 40,Tit Capítol  XXXIXª 1 Parlà nostre Senyor a Moysèn  
Ex 36,Tit  nova que atrobava. 36,Tit Capítol  XXXV 1 Faéran, donchs, Bestel e Holiab e  
Ex 37,Tit terra, éran de aram. 37,Tit Capítol  XXXVI 1 E féu Betzeleel la arqua de fust  
Ex 38,Tit la obra de perfumar. 38,Tit Capítol  XXXVII 1 E féu altar de holocaust de fust  
Ex 39,Tit  de lla sua intrada. 39,Tit Capítol  XXXVIII 1 E de aur, blau e de porpra e de  
Ex 9,31 per ço [*] l’ordi spiguava e lo li  ya matia fulles, 32 mas lo forment e la  
Ex 19,9  -li la resposta, 9 dix-li Déu:  –Ya ara vendré a tu en una caliga de nuu  
Ex 6,11  11 –Entre e parla a Farahó [*] que  yaquesca axir los fills de Israell de la  
Lv 26,1  Capítol XXVI No fareu a vosaltres  ýdola ni dolediç ni títols redresareu, ni  
Lv 20,6 ·s declinarà als ancantadors e alls  ydolàtrechs e haurà fornicat ab ells,  
Lv 26,30  altes coses vostres, e les vostres  ýdoles trenquaré; caureu entre les  
Lv 26,30  entre les caygudes de lles vostres  ýdoles, e la mia ànima vos abominerà 31 en 
Lv 20,2  si algú derà de sament a lla  ýdolla de Maloch, de mort muyra [*]. 3 [*] 
Lv 19,4 vostra. 4 »No us vullau girar a les  ýdolles, ne déu de fozina no fareu. Yo són 
Lv 3,15  que és sobra aquells prop de la  ylada, e tot lo grex de dins, 16 pendrà lo 
Ex 34,13 13 mas destroviràs lurs ares e lurs  ymatges [*]. 14 »E no vulles adorar déu  
Ex 2,9  aquest infant e nodrex-lo’m, e  yo logar-te-n’he. Pres-lo la mara e 
Ex 3,8  opromían en les lurs obres, 8 e  yo sé la lur dollor. Són devellat per rahó 
Ex 3,11  11 E dix Moysès [*]: –Qui són  yo, que vaja a Farahó e que git los fills  
Ex 3,12  seré ab tu, e açò serà senyal que  yo’t tramet: com trauràs lo poble meu de  
Ex 3,13  13 Dix Moysèn al Senyor: –Vet que  yo vaig als fills de Israell e diré a  
Ex 3,19  lo Senyor, Déu nostro.” 19 Mes  yo sé que no lexarà a vós lo rey de Agipta 
Ex 3,20 ne anets sinó per mà podarosa. 20 E  yo mostraré a ell la mia mà, e percudiré  
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Ex 3,21  ells, e aprés açò lexarà vós. 21 E  yo daré gràcia al pobla aquest devant los  
Ex 4,10  Senyor, que no m’hi trametas, car  yo no són bel perler, e de aquests III  
Ex 4,10  bel perler, e de aquests III dies  yo no antandria so que tu has perlat. E he 
Ex 4,11  lo veure al sech? No hu he fet  yo? 12 Ara vé, e yo seré en la tua boqua e 
Ex 4,12 sech? No hu he fet yo? 12 Ara vé, e  yo seré en la tua boqua e ansenyar-t’he 
Ex 4,14 e dix: –Aron, ton frare [*], conech  yo que és bell perler. Aquest axirà a  
Ex 4,15  peraula en la boqua de aquell, e  yo seré en la tua boqua e en la sua, e  
Ex 4,21  e feràs aquells devant Farahó. E  yo andurairé lo seu cor per ço que no lex  
Ex 5,2  respòs: –Qui és ton Senyor, que  yo oja la sue veu e que yo lex lo poble?  
Ex 5,2 Senyor, que yo oja la sue veu e que  yo lex lo poble? No conech nostre Senyor,  
Ex 5,23  has tramès a mi? 23 Car per ço que  yo són entrat a Farahó per ço que perlàs  
Ex 6,7  vostra Senyor, e sebrets bé que  yo són Senyor vostra e Déu vostra, que  
Ex 6,8  a vós en la terra sobra la quall  yo levé la mia mà per ço que donàs ella a  
Ex 6,8  ella a Abram e Ysach e Jacob, e  yo daré aquella a vós a posayr. Yo són  
Ex 6,12  ¿com ma oyrà Farahó? Guarda com  yo són ab los no circunsisos levis. 13 E  
Ex 6,29  rey de Agipta, totes les coses que  yo parle a tu. 30 E dix Moysèn devant Déu: 
Ex 7,1  7,Tit 1 Dix Déu a Moysès: –Vet que  yo t’he ordenat senyor sobre Farahó, e  
Ex 7,2  Tu parlaràs totes les peraules que  yo man a tu, e Aron ton frare parlarà a  
Ex 7,3  de Israell de lla terra sua. 3 E  yo anduriré lo seu cor, e muntiplicaré mos 
Ex 7,4  4 E no oyrà a vós lo rey Farahó, e  yo donaré plagua en Agipte, e trauré les  
Ex 7,5 per ço que sàpian los agepcians que  yo són Senyor, que estendré la mia mà  
Ex 7,17  nostre Senyor: En açò antenas que  yo són Senyor. Vet que yo fir ab la mia  
Ex 7,17  antenas que yo són Senyor. Vet que  yo fir ab la mia verge que és en la mia mà 
Ex 8,2  2 E si no’l vols lexar, vet que  yo’t percudiré tots los térmens ab  
Ex 8,8  les granotes de mi e mon poble, e  yo lexaré anar lo seu poble per so que  
Ex 8,21 21 car si no’l lexes anar, vet que  yo tramatré a tu [*] e ton poble e en  
Ex 8,22  de mosques [*]. 22 En aquell dia  yo faré meravelles en la terra de Gossen,  
Ex 8,22 mosques, per ço que tu conegues que  yo són Senyor enmig de lla terra, 23 e  
Ex 9,16 mi [*]. 15 [*] 16 E per amor de açò  yo t’he posat, que mostre a tu ma  
Ex 9,27  ara, e nostro Senyor és just, e  yo e mon poble som malvats. 28 Pregats  
Ex 9,29 romanguats. 29 E dix Moysèn: –Quant  yo seré axit de lla ciutat, estendré la  
Ex 9,30  que del Senyor és la terra. 30 Mas  yo conech que tu ne tos serfs no tembreu  
Ex 10,1  Déu a Moysèn: –Entra a Faraó, car  yo he anduraÿt lo seu cor e de sos serfs  
Ex 10,1  seu cor e de sos serfs per ço que  yo faça aquests senyals en ell, 2 e que tu 
Ex 10,2  en Agipte, los meus senyals que  yo he fets en ells, sapiats que yo són lo  
Ex 10,2 que yo he fets en ells, sapiats que  yo són lo Senyor Déu vostro. 3 Entràran  
Ex 10,4  mi? 4 E si no ho vols fer, vet que  yo aduré [*] de terra lengostes en la tua  
Ex 12,13 vós, e no sarà a vós plagua [*] com  yo faré la terra de Agipta. 14 E vós  
Ex 13,15  de lles bèsties. E per amor d’açò  yo sacrifich a nostro Senyor tot lo mascle 
Ex 14,4  al desert los han closos.”, 4 E  yo andurayré lo cor d’aquells per ço que  
Ex 14,4  host, e sebran los agepcians que  yo són lo Senyor. E feren-ho axí. 5 E  
Ex 14,17  mig de lla Mar Roja en sech. 17 E  yo andurayré lo cor de Farahó e dells  
Ex 15,2  a mi en salut. Ell és mon Déu, e  yo glorificaré lo Déu de mon para, e yo  
Ex 15,2  glorificaré lo Déu de mon para, e  yo axalçaré ell. 3 Nostra Senyor és axí  
Ex 15,26  los seus manaments e observes [*],  yo no aportaré sobra vós la malesa que mis 
Ex 16,4  4 E dix Déu a Moysèn: –Veus que  yo plouré a vós pa del cel, e axirà lo  
Ex 16,4 haurà master aquell dia, per ço que  yo’ls asaig si algú irà en ma ley o no. 5 
Ex 16,12  sadolls de pans, e sabrets que  yo són lo Senyor Déu vostro.” 13 E fou fet 
Ex 17,6 ab la qual farist lo flum e vé. 6 E  yo staré devant, aquí demont la pedra de  
Ex 18,16 poble ve a mi [*] 16 [*] per so que  yo jutge a ells, e fas-los a saber los  



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

775 
 

Ex 20,5  suplicaràs ells ne los colràs, car  yo són lo Senyor ton Déu, fort e jelós,  
Ex 20,24  loch on serà mamòria del meu [*];  yo vendré a tu e banayré tu. 25 »E si  
Ex 23,7 lo sant ne lo just no auciuràs, car  yo són contrari dells malvats. 8 No  
Ex 23,20  ab la let de sa mara. 20 »Vet que  yo tremet lo meu àngel que vaga ab tu e  
Ex 23,22  aquell e faràs ço que he perllat,  yo seré anamich de tos anamichs, e  
Ex 23,23  e a’veu e a jebuseu, als quals  yo contrestaré. 24 No adoreràs los déus de 
Ex 23,25  lo Senyor, Déu vostre, per ço que  yo banaesca tos pans e tes aygües, e que  
Ex 25,9  tota semblança del tabernacle que  yo mostraré a tu e de tots los vexells,  
Ex 25,16  en la arqua lo testament que  yo daré a tu. 17 »E feràs una clausta de  
Ex 25,21 En la qual poseràs lo testament que  yo daré a tu ab la clausta, 22 e aquí’t  
Ex 25,22  del testament, totes les coses que  yo menaré a tu e alls fills d’Israell. 23 
Ex 28,3  a [*] los savis de cor, los quals  yo he complits de sparit de saviesa, que  
Ex 29,42  Senyor, on ara sabs lo loch on  yo parlaré a tu. 43 E aquí manaré als  
Ex 29,46  e seré Déu d’éls, 46 e sebran que  yo són lo Senyor Déu d’ells, que adugí  
Ex 31,2  nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet que  yo apelle per nom Besechel, lo fill de  
Ex 31,6  ço que faésan totes les coses que  yo he menades a tu: 7 lo tabernacle de  
Ex 31,11  11 [*] e totes aquestes coses que  yo man a tu faran. 12 E perlà nostre  
Ex 31,13 generacions, per ço que sapiats que  yo són Senyor que santifich a vós. 14 [*]  
Ex 32,18 és veu de resposta de flaquesa, mas  yo veg que veu és d’hòmens cantans. 19 E  
Ex 32,24  li ha esdevengut.” 24 Alls quals  yo diguí: “Aportau or.” E adugéran-lo a  
Ex 32,24  or.” E adugéran-lo a mi, e  yo gití aquell en lo foch, e axí’n aquest 
Ex 32,33  nostre Senyor: –Qui pacarà a mi,  yo’l rauré de mon libre. 34 Tu emperò vé  
Ex 32,34  que lo meu àngell irà devant tu, e  yo en lo dia de mon revidar vasitaré  
Ex 33,12  a nostre Senyor: –Tu manes que  yo amèn aquest poble, e no’m fas a saber  
Ex 33,13  gràcia devant tu. 13 Donchs, si  yo trob ara gràcia devant tu, mostra a mi  
Ex 33,13  mostra a mi la tua fas per ço que  yo sàpia tu [*]; e reguarda aquest poble e 
Ex 33,19  nom de nostre Senyor devant tu, e  yo hauré mercè de qui volré, e faré  
Ex 34,9 terra e adorà, 9 e dix: –Senyor, si  yo trob gràcia devant tu, prech-ta que  
Ex 34,11  tot ço que vuy he manat a tu, e  yo matex gitaré devant la tua fas los  
Ex 34,22  dels forments, e la festa cor  yo’t raemí en aquell temps de l’any. 23  
Ex 34,24  Senyor d’Israell. 24 Com  yo gitaré les gens devant tu e axamplaré  
Lv 11,45  que’s mòvan en terra, 45 car  yo són lo Senyor que adugí vós de terra de 
Lv 11,45 fos [*] en Senyor. Sans sarets, car  yo són sant. 46 »Aquesta és la ley dels  
Lv 14,34  entrats en terra de Canan, la qual  yo daré a vós en pocesió, e daré plaga de  
Lv 16,2  la arqua, per ço que no muyra, car  yo aparaguí sobra la cuberta e açò se féu  
Lv 17,10  si nanguna sanch menjarà,  yo fermaré la mia faç contra la ànima de  
Lv 17,11  ànima de la carn en la sanch és, e  yo doné aquella a vós sobra l’altar meu a 
Lv 18,3  de la regió de Canan, a la qual  yo dech metre vosaltres, no obrareu, ne en 
Lv 18,24 les gents universalment, les qualls  yo gitaré devant vostra presència, 25 dels 
Lv 18,25  la terra és ensutzada, de la qual  yo los lurs leigs pecats vesitaré, que  
Lv 19,2  e diràs a ells: »Sans siau, car  yo sant só, Senyor Déu vostro: 3 »Cadescú  
Lv 19,37  los juýs e feu tots aquells, car  yo són lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E  
Lv 20,7 »Santificau-vos e siau sants, car  yo són lo Senyor Déu vostre. 8 »E guardau  
Lv 20,23  costumes de les necions les qualls  yo deig foragitar devant vosaltres, car  
Lv 20,26  26 »Sereu sants a mi, car sant són  yo. Són lo Senyor, e us he seperats dels  
Lv 21,8  presenta. Sia, donchs, sant, que  yo sant só [*] qui santificha a vosaltres. 
Lv 21,15  generació de son linatge [*], car  yo són lo Senyor que santifique a ell. 16  
Lv 24,22  son proÿsma que haurà peccat, car  yo són lo Senyor Déu vostro. 23 E perlà  
Lv 25,2  intrats serets en la terra la qual  yo donaré a vosaltres, fareu los disaptas  
Lv 25,17 proïsmes, e tema cascú son Déu, car  yo són lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los  
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Lv 25,38  de fruyts no resebràs, 38 car  yo són lo Senyor Déu vostre que us he  
Lv 26,1  terra perquè adoreu aquella, car  yo són lo Senyor Déu vostro. 2 Guardau los 
Lv 26,41  per lo contrari a mi. 41 Caminaré  yo donchs contra ells e amanaré a ells en  
Lv 26,44  trancat lo meu pacta ab ells, car  yo són lo Senyor Déu d’ells, 45 e  
Ex 3,6  què stàs terra santa és. 6 E dix:  –Yo són lo Déu de tos paras, Déu de Abram  
Ex 3,7  Déu. 7 Al qual dix lo Senyor:  –Yo viu la aflicció del meu poble en  
Ex 3,12  de Agipta? 12 E dix-li Déu:  –Yo seré ab tu, e açò serà senyal que yo  
Ex 3,14  diré a ells? 14 Dix Déu a Moysèn:  –Yo són qui són. E dix: –Axí diràs a ells  
Ex 6,2 perlà nostre Senyor a Moysèn dient:  –Yo só lo Senyor, 3 que aparaguí a Abram e 
Ex 6,5  quall foren peregrins e stranys. 5  Yo he oÿt los gemegaments dells fills d’  
Ex 6,6  açò jo dich alls fills d’Iraell:  “Yo són lo Senyor que treuré vós [*] de  
Ex 6,8  e yo daré aquella a vós a posayr.  Yo són Senyor.” 9 E comtà Moysèn totes les 
Ex 6,29  VII 29 E perlà Déu a Moisèn dient:  –Yo són lo Senyor. Parla a Farahó, rey de  
Ex 6,30  a tu. 30 E dix Moysèn devant Déu:  –Yo són en levis no circunsís. ¿Com ma  
Ex 8,10  –Fes ço que’t plàcia. Dix ell:  –Yo faré axí com la tua peraula, per ço  
Ex 8,29 e preguats per mi. 29 E dix Moysès:  –Yo axiré devant tu, e adoraré nostre  
Ex 9,27  a Moysèn e Aron, e dix a ells:  –Yo he peccat ara, e nostro Senyor és  
Ex 10,16  apellà Moysèn e Aron e dix a ells:  –Yo he peccat [*]. 17 Prech-vos que’m  
Ex 12,12  a lla bèstia, e [*] faré juhí.  Yo són Senyor. 13 E vasaré la sanch a vós  
Ex 15,9  e la mia ànima serà enriqueïda.  Yo trauré lo meu coltell e la mia mà los  
Ex 15,26  vós la malesa que mis en Agipta.  Yo són lo Senyor salvador teu. 27 E  
Ex 16,12  11 E perlà Déu a Moysèn e dix: 12  –Yo he oÿt lo mermurament dels fills d’  
Ex 20,2  totes les peraules aqu [*] dix: 2  –Yo són lo Déu Senyor teu qui’t traguí de 
Ex 21,5 ab son vestit. 5 E si dirà lo serf:  “Yo am nostre senyor e ma muller e mos  
Ex 29,46  per so que stigués entre ells.  Yo só lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  
Ex 32,9 veguada dix nostre Senyor a Moysèn:  –Yo veg que aquest poble és de dura  
Ex 32,13  quals jurest per tu matex dient:  “Yo muntiplicaré la vostre sament axí com  
Ex 32,30  –Vosaltres peccàs de gran peccat.  Yo pujaré a nostre Senyor e per vantura  
Ex 33,3  en terra fluent de mel e de let.  Yo no pujaré ab tu, car aquest poble és de 
Ex 33,19  glòria. 19 Respòs nostre Senyor:  –Yo mostraré tot bé a tu, e apalaré lo nom 
Ex 34,10  -nos. 10 E respòs nostre Senyor:  –Yo faré fermament, e devant tots faré  
Lv 10,3  és açò que parlà nostre Senyor:  Yo seré santificat en aquells que s’  
Lv 18,2 als fills d’Israell. Diràs a ells:  »Yo són Senyor Déu vostro. 3 Sagons la  
Lv 18,4  guardareu, e per aquells ireu.  Yo són Senyor, Déu vostre. 5 »Guardau les  
Lv 18,5 leys e juýs que faent l’hom viurà.  Yo són Senyor. 6 »Nangun hom a la proÿsma  
Lv 18,6  perquè amostra la lagesa d’ela.  Yo són lo Senyor. 7 »La lagesa de ton para 
Lv 18,30  en negunes de aquelles coses.  Yo són lo Senyor Déu vostre. 19,Tit  
Lv 19,3  tema. »Los meus disaptes guardau.  Yo són lo Senyor Déu vostra. 4 »No us  
Lv 19,4 ýdolles, ne déu de fozina no fareu.  Yo són lo Senyor Déu vostro. 5 »Si  
Lv 19,10  e palagrins los lexeràs colir.  Yo són lo Senyor Déu vostre. 11 »No fareu  
Lv 19,14  mas tembràs lo Déu teu.  Yo són lo Senyor. 15 »No [*] jutjaràs  
Lv 19,18  lo teu amich axí com tu matex.  Yo són lo Senyor. 19 »Les mies leys  
Lv 19,25 manjareu los fruyts d’aquells [*].  Yo són lo Senyor Déu vostre. 26-34 [*]  
Lv 19,36 just, [*] mesura. 36 [*] agual [*].  Yo són lo Senyor Déu vostre qui us ha tret 
Lv 20,24  terra corent de let e de mel.  Yo són lo Senyor Déu vostro, que he  
Lv 21,12  no esquincerà, 11 [*] 12 [*].  Yo són lo Senyor. 13 »Lo sacerdot pringua  
Lv 21,23  e ansutzar no deu lo santuari meu.  Yo són lo Senyor qui santifich a ells. 24  
Lv 22,2  a mi que ells presenten.  Yo són lo Senyor. 3 »Digues a ells e an  
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor.  Yo són lo Senyor. 4 »Home de la sament de  
Lv 22,8  ni pres de bèstia no menjarà [*].  Yo són lo Senyor. 9 »Guardaran los meus  
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Lv 22,9 lo santuari com l’hauran ansutzat.  Yo só lo Senyor qui santifich a vosaltres. 
Lv 22,16  com coses santificades menjaran.  Yo són lo Senyor que santifich a ells. 17  
Lv 22,30  cosa en lo matí del dia vinent.  Yo són lo Senyor. 31 »Guardau mos  
Lv 22,31  mos manaments e feu aquells.  Yo són lo Senyor. 32 No ensutzeu lo nom  
Lv 22,32  enmig dells fills d’Israell.  Yo són lo Senyor que santifique a  
Lv 22,33  perquè fos a vosaltres en Déu.  Yo són lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E 
Lv 23,22 als palagrins les lexareu aquelles.  Yo són lo Senyor Déu vostre. 23-32 [*]  
Lv 23,43  los traguí de la terra de Agipta.  Yo són lo Senyor Déu vostro. 44 »E parlà  
Lv 26,1  de la terra de Agipta. 26,Tit  1  »Yo són lo Senyor Déu vostre. Capítol XXVI 
Lv 26,2  e hajau tamença a mon santuari.  Yo són lo Senyor. 3 »Si en los meus  
Lv 26,13  e vosaltres sereu pobla meu. 13  Yo són lo Senyor Déu vostre, que us he  
Lv 26,45 de les gens perquè fos Déu d’ells.  Yo són lo Senyor Déu. »Aquests són los  
Ex 24,13 Israell. 13 E levàran-sa Moysèn e  Yosuè, ministre d’aquell, e pujà Moysèn  
Ex 35,24 cabres e péls de moltons [*], 24 ne  yoyes d’aur ni d’argent ni d’aram, tot  
Ex 6,21  CXXXVII anys. 21 E los fills de  Ysacar foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E los 
Ex 2,24 lla covinensa que féu ab Abram e ab  Ysach e ab Jacob, 25 e reguardà nostro  
Ex 3,15  tramet a vós, Déu de Abram, Déu de  Ysach e Déu de Jacob, dient: Aquest és a  
Ex 3,16  a mi, lo Déu de Abram, lo Déu de  Ysach, lo Déu de Jacob me tramet a vós  
Ex 4,5  aparech Déu de tos paras, Abram,  Ysach e Jacob. 6 Dix-li altra veguada  
Ex 6,3  Senyor, 3 que aparaguí a Abram e a  Ysach e a Jacob en Déu totpoderós, e en lo 
Ex 6,8  mà per ço que donàs ella a Abram e  Ysach e Jacob, e yo daré aquella a vós a  
Ex 32,13  Remenbre’t, Senyor, de Abram, de  Ysach e de Jacob, tos servidors, los quals 
Ex 33,1  en la terra que juré a Abram, a  Ysach e Jacob dient: “A la tua sament daré 
Ex 1,3  2 Rubuèn, Simeon, Leví, Judàs, 3  Ysaquar, Zabulum, Benjamín, 4 Dan,  
Ex 16,6  Moysès e Aron a tots los fills de  Ysraell: –Al vespra sabrets que nostro  
Ex 18,1  fet nostre Senyor a Moysèn e a  Ysraell poble seu, axí com Déu los havia  
Ex 18,12  E vench Aron e tots los vells de  Ysraell per ço que menjàsan pa ab ell  
Lv 10,6  Moysèn a Aron e a Eletzar e a  Ytamar, fills d’ell, e dix: –Vós no  
Lv 10,12  Moysèn a Aron, e a Eletzar e a  Ytamar, fills d’él que li éran romasos:  
Ex 3,1  guardava e paxia les ovelles de  Ytró, son sogre, secerdot de Mian, e com  
Ex 1,3  Simeon, Leví, Judàs, 3 Ysaquar,  Zabulum, Benjamín, 4 Dan, Naptalí, Gad,  
Lv 16,8  un a Déu e altra a «trametrà» a  Zezell; 9 e les qualls sorts axiran a Déu, 
Lv 16,10  10 e l’altra cabrit «na tramès» a  Zezell, posarà viu devant Déu e faça  


