
  במדבר

  

  : ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן אין מדבר סיַני 14
  
לױט זײערע , ל די קינדער ֿפון ֵלִוי לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער צײ15

ַארשױן ֿפון ַא חֹודש ַאלט און העכער איטלעכן מַאנסּפ; משּפחות
  . זָאלסטו זײ צײלן

ַאזױ װי ער , און משה הָאט זײ געצײלט לױט דעם מױל ֿפון גָאט 16
 און דָאס זַײנען געװען די זין ֿפון ֵלִוין מיט 17 .איז בַאֿפױלן געװָארן

און דָאס זַײנען די  18. און מָררי, און קָהת, ֵגרשֹון: זײערע נעמען
. און ִשמִעי, ִלֿבני: ֿפון די זין ֿפון ֵגרשֹונען לױט זײערע משּפחותנעמען 

, רצָהאון י, ַעמָרם: און די זין ֿפון קָהתן לױט זײערע משּפחות 19
: און די זין ֿפון מָררין לױט זײערע משּפחות 20. און עוזיֵאל, ֿברֹוןֶח

רע  דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון ֵלִוי לױט זײע.יאון מוֵש, ַמחלי
  . ֿפָאטערהַײזער

און די משּפחה ֿפון די , ֿפון ֵגרשֹונען די משּפחה ֿפון די ִלֿבנים 21
 זײערע 22 .דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון די ֵגרשונים; ִשמִעים

געצײלטע לױט דער צָאל ֿפון ַאלע מַאנסּפַארשױנען ֿפון ַא חֹודש ַאלט 
ױזנט און ֿפינף  זײערע געצײלטע זַײנען געװען זיבן ט–און העכער 

די משּפחות ֿפון די ֵגרשונים הָאבן געלַאגערט הינטער  23. הונדערט
 און דער ֿפירשט ֿפון דעם ֿפָאטערהױז ֿפון די 24 .דעם ִמשּכן צו מערֿב

און די היטונג ֿפון  25. ֵגרשונים איז געװען ֶאלָיָסף דער זון ֿפון ָלֵאלן
און , איז געװען דער ִמשּכןמֹועד -די קינדער ֿפון ֵגרשֹון בַײם אֹוהל

  26 ,מֹועד-און דער טירֿפָארהַאנג ֿפון אֹוהל, זַײן צודעק, דָאס געצעלט
און דער טירֿפָארהַאנג ֿפון דעם , און די ַארומהַאנגען ֿפון דעם הױף

, און זַײנע שטריק, הױף װָאס רונד ַארום דעם ִמשּכן און דעם מזבח
  .מיט ַאלע זַײנע צובַאהער

און די משּפחה ֿפון די , ון קָהתן די משּפחה ֿפון די ַעמָרמיםאון ֿפ 27
און די משּפחה ֿפון די , און די משּפחה ֿפון די חֿברֹונים, ריםִיצָה

 לױט דער צָאל 28 :דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון די קָהתים; עוזיֵאלים
 ַאכט טױזנט, ֿפון ַאלע מַאנסּפַארשױנען ֿפון ַא חֹודש ַאלט און העכער

די  29. און זעקס הונדערט װָאס היטן די היטונג ֿפון הײליקטום
 זַײט ֿפון ןַײבמשּפחות ֿפון די קינדער ֿפון קָהת הָאבן געלַאגערט 

 און דער ֿפירשט ֿפון דעם ֿפָאטערהױז ֿפון די 30 .צו ָדרום, ִמשּכן
  .זיֵאלןומשּפחות ֿפון די קָהתים איז געװען ֶאליָצֿפן דער זון ֿפון ע



  במדבר

  

און די , און דער טיש, און זײער היטונג איז געװען דער ָארון 31
, און די הײליקע ּכלים װָאס מע דינט מיט זײ, און די מזבחות, מנֹורה

  . און ַאלע זַײנע צובַאהער, און דער ֿפָארהַאנג

און דער ֿפירשט איבער די ֿפירשטן ֿפון די לִוִיים איז געװען ֶאלָעָזר  32
 היטן די װָאסדער אױֿפזעער איבער די , דעם ּכֹהןדער זון ֿפון ַאהרן 

  . היטונג ֿפון דעם הײליקטום

און די משּפחה ֿפון די , ֿפון מָררין די משּפחה ֿפון די ַמחלים 33
און זײערע געצײלטע  34. דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון מָררי; יםמוש

 און לױט דער צָאל ֿפון ַאלע מַאנסּפַארשױנען ֿפון ַא חֹודש ַאלט
און דער  35. העכער זַײנען געװען זעקס טױזנט און צװײ הונדערט

ֿפירשט ֿפון דעם ֿפָאטערהױז ֿפון די משּפחות ֿפון מָררי איז געװען 
 זַײט ֿפון ִמשּכן בײןזײ הָאבן געלַאגערט . צוריֵאל דער זון ֿפון ַאֿביחילן

ָררי איז און די געשטעלטע היטונג ֿפון די קינדער ֿפון מ 36. צו צֿפון
און , און זַײנע זַײלן, און זַײנע ריגלען, די ברעטער ֿפון ִמשּכן: געװען

און  37; און ַאלע זַײנע צובַאהער, און ַאלע זַײנע ּכלים, זַײנע שװעלן
און זײערע , און זײערע שװעלן, די זַײלן ֿפון הױף רונד ַארום

  . און זײערע שטריק, ֿפלעקלעך

ֿפַאר דעם , גערט ֿפַאר דעם ִמשּכן צו מזרחאון די װָאס הָאבן געלַא 38
און ַאהרן און זַײנע , זַײנען געװען משה, מֹועד צו זונאױֿפגַאנג-אֹוהל
ֿפַאר דער היטונג , װָאס הָאבן געהיט די היטונג ֿפון הײליקטום, זין

הָאט , און דער ֿפרעמדער װָאס גענענט; יׂשראלֿפון די קינדער ֿפון 
  . געזָאלט געטײט װערן

װָאס משה און ַאהרן הָאבן געצײלט , ַאלע געצײלטע ֿפון די לִוִיים 39
ַאלע מַאנסּפַארשױנען , נָאך זײערע משּפחות, לױט דעם מױל ֿפון גָאט

  . צװײ און צװַאנציק טױזנט, ֿפון ַא חֹודש ַאלט און העכער

צײל ַאלע ערשטגעבָארענע : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 40
 ֿפון ַא חֹודש ַאלט און יׂשראל ֿפון די קינדער ֿפון מַאנסּפַארשױנען

און זָאלסט  41. און נעם אױף די צָאל ֿפון זײערע נעמען, העכער
די לִוִיים ָאנשטָאט ַאלע בכֹורים צװישן די , גָאט, נעמען ֿפַאר מיר

און די בהמות ֿפון די לִוִיים ָאנשטָאט ַאלע , יׂשראלקינדער ֿפון 
  . יׂשראלהמות ֿפון די קינדער ֿפון בכֹורים צװישן די ב



  במדבר

  

ד

, ַאזױ װי גָאט הָאט אים בַאֿפױלן, און משה הָאט איבערגעצײלט 42
און ַאלע  43 .יׂשראלַאלע בכֹורים צװישן די קינדער ֿפון 

ֿפון ַא , לױט דער צָאל ֿפון נעמען, ערשטגעבָארענע מַאנסּפַארשױנען
ַײנען געװען צװײ און ז, נָאך זײערע געצײלטע, חֹודש ַאלט און העכער

  . צװַאנציק טױזנט און צװײ הונדערט און דרַײ און זיבעציק

נעם די לִוִיים  45: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 44
און די בהמות , יׂשראלָאנשטָאט ַאלע בכֹורים צװישן די קינדער ֿפון 

 זָאלן געהערן צו און די לִוִיים, ֿפון די לִוִיים ָאנשטָאט זײערע בהמות
און צום אױסלײז ֿפַאר די צװײ הונדערט און דרַײ און  46. גָאט, מיר

 װָאס קומען אױס יׂשראלזיבעציק ֿפון די בכֹורים ֿפון די קינדער ֿפון 
צו ֿפינף ֶשקל ֿפון ַא , זָאלסטו נעמען צו ֿפינף  47, מער ֿפון די לִוִיים

צװַאנציק ֵגָרה דער , עןאױֿפן הײליקן ֶשקל זָאלסטו עס נעמ; קָאּפ
: און זָאלסט געבן דָאס געלט צו ַאהרֹנען און צו זַײנע זין 48. ֶשקל

  . דעם אױסלײז ֿפַאר די װָאס קומען אױס מער צװישן זײ

ן דָאס אױסלײזגעלט ֿפון די װָאס זַײנען עהָאט משה גענומ 49
ט געװָארן דורך די לײזן מער װי די װָאס זַײנען אױסגעעאױסגעקומ

 הָאט ער גענומען יׂשראלֿפון די בכֹורים ֿפון די קינדער ֿפון  50; ִייםלִו
אױֿפן , טױזנט און דרַײ הונדערט און ֿפינף און זעכציק: דָאס געלט

און משה הָאט געגעבן דָאס אױסלײזגעלט צו  51. הײליקן ֶשקל
ַאזױ װי גָאט הָאט , לױט דעם מױל ֿפון גָאט, ַאהרֹנען און צו זַײנע זין

  .ן בַאֿפױלןמשה

  

: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען1
נעם אױף די צָאל ֿפון די קינדער ֿפון קָהת ֿפון צװישן די  2

 3, לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער, לױט זײערע משּפחות, קינדער ֿפון ֵלִוי
, לטאון ביז ֿפוֿפציק יָאר ַא, ֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט און העכער
- צו טָאן ַארבעט אין אֹוהל, איטלעכן װָאס גײט ַארַײן אין דינסט

מֹועד -דָאס איז דער דינסט ֿפון די קינדער ֿפון קָהת אין אֹוהל 4. מֹועד
ַאהרן און זַײנע זין זָאלן קומען  5: ןקײטסטע הײלייקַארום די הײל

ת ֿפון און זײ זָאלן ַארָאּפנעמען דעם ּפרֹוֶכ,  ֿפון לַאגערצִיעןבַײם 
און זײ זָאלן  6. און צודעקן דערמיט דעם ָארון ֿפון געזעץ, צװישנשײד

טן ֿפון און ַאריבערשּפרײ, ֿפעל-שחַארױֿפטָאן דערױף ַא צודעק ֿפון ַּת



  במדבר

  

. און ַארַײנטָאן זַײנע שטַאנגען, ן ַא טוך ֿפון לױטער בלָאער װָאלֿבאױ
טן ַא טוך ֿפון ּפרײֿפַארשאון אױף דעם טיש ֿפון ָאנגעזיכט זָאלן זײ  7

און די , און די שָאלן, און ַארױֿפטָאן דערױף די שיסלען, בלָאער װָאל
און דָאס שטענדיקע ברױט זָאל ; און די בעכערס ֿפַאר גיסונג, קַאנען

טן אױף זײ ַא טוך ֿפון און זײ זָאלן ֿפַארשּפרײ 8. בלַײבן דערױף
, ֿפעל-ון ַּתחשאון דָאס ַאריבערדעקן מיט ַא צודעק ֿפ, װערמילרױט

און זײ זָאלן נעמען ַא טוך ֿפון  9. און ַארַײנטָאן זַײנע שטַאנגען
און אירע , און ַאריבערדעקן די מנֹורה ֿפַאר לַײכטונג, בלָאער װָאל

און ַאלע אירע , און אירע ַאשֿפענדלעך, און אירע צװענגלעך, רערלעך
ָאלן ַארַײנטָאן זי און זײ ז 10. אײלגעֿפעסן װָאס מע בַאדינט זי מיט זײ

און ַארױֿפטָאן אױף , ֿפעל-און ַאלע אירע ּכלים אין ַא צודעק ֿפון ַּתחש
טן דערנעם מזבח זָאלן זײ ֿפַארשּפרײאון אױף דעם גיל 11. ַא שטַאנג

און אים ַאריבערדעקן מיט ַא צודעק ֿפון , ַא טוך ֿפון בלָאער װָאל
און זײ זָאלן נעמען ַאלע  12 .און ַארַײנטָאן זַײנע שטַאנגען, ֿפעל-ַּתחש

און זײ , ּכלים ֿפון דינסט װָאס מע דינט מיט זײ אין הײליקטום
און זײ ַאריבערדעקן מיט ַא , ַארַײנטָאן אין ַא טוך ֿפון בלָאער װָאל

און זײ זָאלן  13. און ַארױֿפטָאן אױף ַא שטַאנג, ֿפעל-צודעק ֿפון ַּתחש
ַארשּפרַײטן אױף אים ַא טוך ֿפון און ֿפ, ָאּפרײניקן די ַאש ֿפון מזבח

און זײ זָאלן ַארױֿפטָאן אױף אים ַאלע זַײנע ּכלים װָאס מע  14. ּפורּפל
, ֿפלעןואון די ש, די גָאּפלען, רֿפַאנעןדי ֿפַײע, דינט מיט זײ אױף אים

און זײ זָאלן ; מזבח ַאלע ּכלים ֿפון –און די שּפרענגבעקנס 
און ַארַײנטָאן , ֿפעל-ק ֿפון ַּתחשטן אױף אים ַא צודעַאריבערשּפרײ

און ַאז ַאהרן און זַײנע זין הָאבן געענדיקט  15. זַײנע שטַאנגען
,  ֿפון לַאגערצִיעןבַײם , און ַאלע הײליקע ּכלים, צודעקן דָאס הײליקע

ָאבער זײ ; זײ צו טרָאגן, זָאלן דערנָאך קומען די קינדער ֿפון קָהת
דָאס . װָארום זײ װעלן שטַארבן,  הײליקןזָאלן זיך ניט ָאנרירן ָאן דעם

און  16. מֹועד-איז װָאס די קינדער ֿפון קָהת דַארֿפן טרָאגן ֿפון אֹוהל
די אױֿפזעונג ֿפון ֶאלָעָזר דעם זון ֿפון ַאהרן דעם ּכֹהן זָאל זַײן איבער 

, און דעם װַײרױך ֿפון שמעקעדיקע געװירצן, דעם אײל ֿפַאר לַײכטונג
די ; און דעם אײל ֿפון זַאלבונג, קן שּפַײזָאּפֿפעראון דעם שטענדי

סַײ דָאס , ונג איבער דעם גַאנצן ִמשּכן מיט ַאלץ װָאס אין איםעאױֿפז
  . און סַײ זַײנע ּכלים, הײליקטום

 18: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן און צו ַאהרֹנען 17
ט ֿפון די משּפחות ֿפון איר זָאלט ניט לָאזן ֿפַארשניטן װערן דעם שֿב

ּכדי זײ , נַײערט ַאזױ טוט מיט זײ 19; ֿפון צװישן די לִוִיים, די קָהתים



  במדבר

  

װען זײ גענענען צו די הײליקסטע , זָאלן לעבן און ניט שטַארבן
און זײ שטעלן , ַאהרן און זַײנע זין זָאלן ַארַײנגײן: ןקײטהײלי

און זײ  20. ׂשאאון בַײ זַײן מ, יעטװעדער אײנעם אױף זַײן דינסט
און , עמט דָאס הײליקטוםזָאלן ניט ַארַײנגײן זען װי מע צענ

  .שטַארבן

   ָנׂשא
נעם אױף די  22: ַאזױ צו זָאגן, און גָאט הָאט גערעדט צו משהן 21

לױט , צָאל אױך ֿפון די קינדער ֿפון ֵגרשֹון לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער
ביז ֿפוֿפציק , און העכערֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט  23 .זײערע משּפחות

, איטלעכן װָאס קומט דינען אין דינסט, זָאלסטו זײ צײלן, יָאר ַאלט
דָאס איז דער דינסט ֿפון די  24. מֹועד-צו טָאן ַארבעט אין אֹוהל

זײ זָאלן  25: משּפחות ֿפון די ֵגרשונים בַײם ַארבעטן און בַײם טרָאגן
, זַײן צודעק, מֹועד-דעם אֹוהלאון , טרָאגן די ֿפָארהַאנגען ֿפון ִמשּכן

און דעם , ן איבער איםֿבֿפעל װָאס אױ-און דעם צודעק ֿפון ַּתחש
און , און די ַארומהַאנגען ֿפון הױף 26: מֹועד-טירֿפָארהַאנג ֿפון אֹוהל

דעם טירֿפָארהַאנג ֿפון טױער ֿפון דעם הױף װָאס רונד ַארום דעם 
 און ַאלע זײערע ,און זײערע שטריק, ִמשּכן און דעם מזבח

  און ַאלץ װָאס דַארף דערמיט געטָאן װערן ; ַארבעטגעצַײג
לױט דעם מױל ֿפון ַאהרֹנען און זַײנע זין זָאל געשען  27. זָאלן זײ טָאן

אין ַאל זײער , דער גַאנצער דינסט ֿפון די קינדער ֿפון די ֵגרשונים
בן אין זײער און איר זָאלט איבערגע; און אין ַאל זײער דינסט, טרָאגן

דָאס איז דער דינסט ֿפון די  28. היטונג ַאלץ װָאס זײ דַארֿפן טרָאגן
און זײער ; מֹועד-משּפחות ֿפון די קינדער ֿפון די ֵגרשונים אין אֹוהל

יָתָמר דעם זון ֿפון ַאהרן אהיטוגן זָאל זַײן אונטער דער הַאנט ֿפון 
  . דעם ּכֹהן

, לסטו צײלן לױט זײערע משּפחות זָאךזײ אױ, די קינדער ֿפון מָררי 29
און , ֿפון דרַײסיק יָאר ַאלט און העכער 30. לױט זײערע ֿפָאטערהַײזער

איטלעכן װָאס גײט ַארַײן , זָאלסטו זײ צײלן, ביז ֿפוֿפציק יָאר ַאלט
און דָאס איז װָאס  31. מֹועד-אין דינסט צו טָאן די ַארבעט ֿפון אֹוהל

- לױט זײער גַאנצן דינסט אין אֹוהל, ןזײ דַארֿפן ָאּפהיטן צו טרָאג
און , און זַײנע זַײלן, און זַײנע ריגלען, די ברעטער ֿפון ִמשּכן: מֹועד

און זײערע , און די זַײלן ֿפון הױף רונד ַארום 32; זַײנע שװעלן


