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עם טָאג װָאס משה הָאט געענדיקט אין ד,  און עס איז געװען1ז
און אים , און הָאט אים געזַאלבט, אױֿפשטעלן דעם ִמשּכן

און דעם מזבח מיט ַאלע זַײנע ּכלים , געהײליקט מיט ַאלע זַײנע ּכלים
 הָאבן גענענט די 2 , ַאז ער הָאט זײ געזַאלבט און זײ געהײליקט–

די ,  זײ–ערהַײזער די הױּפט ֿפון זײערע ֿפָאט, יׂשראלֿפירשטן ֿפון 
 3 ;זײ װָאס זַײנען געשטַאנען בַײ דער צײלונג, ֿפירשטן ֿפון די שֿבטים

זעקס צוגעדעקטע , און זײ הָאבן געברַאכט זײער קרבן ֿפַאר גָאט
און ַאן ָאקס , ַא װָאגן ֿפַאר צװײ ֿפירשטן: און צװעלף רינדער, װעגן

 הָאט גָאט 4 .ןאון זײ הָאבן זײ גענענט צום ִמשּכ; ֿפַאר איטלעכן
און עס זָאל זַײן ,  נעם צו ֿפון זײ5 :ַאזױ צו זָאגן, געזָאגט צו משהן

און זָאלסט עס געבן צו ; מֹועד-אױף צו דינען דעם דינסט ֿפון אֹוהל
הָאט משה גענומען די װעגן  6. איטלעכן לױט זַײן דינסט, די לִוִיים

צװײ װעגן און ֿפיר  7 .און הָאט זײ געגעבן צו די לִוִיים, און די רינדער
 .לױט זײער דינסט, רינדער הָאט ער געגעבן צו די קינדער ֿפון ֵגרשֹון

 און ֿפיר װעגן און ַאכט רינדער הָאט ער געגעבן צו די קינדער ֿפון 8
יָתָמר דעם זון ֿפון אלױט זײער דינסט אונטער דער הַאנט ֿפון , מָררי

ון קָהת הָאט ער גָארנישט  ָאבער צו די קינדער ֿפ9 .ַאהרן דעם ּכֹהן
; װָארום דער דינסט ֿפון די הײליקע זַאכן איז געװען אױף זײ, געגעבן

  . אױֿפן ַאקסל הָאבן זײ געדַארֿפט טרָאגן

און די ֿפירשטן הָאבן געברַאכט די בַאנַײונג ֿפון מזבח אין דעם  10
 די ֿפירשטן הָאבן געברַאכט –טָאג װָאס ער איז געזַאלבט געװָארן 

צו : און גָאט הָאט געזָאגט צו משהן 11. ײער קרבן ֿפַאר דעם מזבחז
זָאלן זײ ברענגען זײער , צו אײן ֿפירשט ַא טָאג, אײן ֿפירשט ַא טָאג

  . קרבן ֿפַאר דער בַאנַײאונג ֿפון מזבח

און דער װָאס הָאט געברַאכט זַײן קרבן דעם ערשטן טָאג איז  12
 און זַײן קרבן 13 .ֿפון שֿבט יהודה, ָדֿבןגעװען ַנחשֹון דער זון ֿפון ַעמיָנ

אײן זילבערנע שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט : איז געװען
, אײן זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל, און דרַײסיק ֶשקל
,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע; אױֿפן הײליקן ֶשקל
ֿפול מיט , ן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל אײ14 ;ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער

, אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, אײן יונגער ָאקס 15 ;װַײרױך
 און 17 ;אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 16; ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפַאר ַא ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ַנחשֹון דעם זון ֿפון ַעמיָנָדֿבן. שעּפסן יָאריקע
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דער , אױֿפן צװײטן טָאג הָאט געברַאכט נַתנֵאל דער זון ֿפון צֹוַערן 18
ער הָאט געברַאכט ֿפַאר זַײן קרבן אײן  19. ֿפירשט ֿפון ִיׂשָׂשָכר

זילבערנע שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק 
אױֿפן הײליקן , ן זילבערנעם שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקלאײ, ֶשקל
ֿפַאר ַא ,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע; ֶשקל

; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 20; שּפַײזָאּפֿפער
ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקן, אײן װידער, אײן יונגן ָאקס 21

און ֿפַאר ַא  23;  אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער22 ;ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון נַתנֵאל דעם זון ֿפון צֹוַערן. יָאריקע

ֶאליָאֿב , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון זֿבולון, אױֿפן דריטן טָאג 24
אײן זילבערנע שיסל :  זַײן קרבן איז געװען25 .לֹונעןחער זון ֿפון ד

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

 ;ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארֵמשט מיט אײלבײדע
אײן  27; ֿפול מיט װַײרױך, נע שָאל ֿפון צען ֶשקל אײן גילדער26

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
און ֿפַאר ַא  29; אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 28; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  .  דער קרבן ֿפון ֶאליָאֿב דעם זון ֿפון חלונעןדָאס איז. יָאריקע

ֶאליצור , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ראוֿבן, אױֿפן ֿפירטן טָאג 30
אײן זילבערנע שיסל : זַײן קרבן איז געװען 31. דער זון ֿפון שֵדיאורן

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, ֿפון זיבעציק ֶשקלזילבערנער שּפרענגבעקן 

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע
אײן  33; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 32

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
און ֿפַאר ַא  35 ;ר ַא זינדָאּפֿפעראײן ציגנבָאק ֿפַא 34; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ֶאליצור דעם זון ֿפון שֵדיאורן. יָאריקע

, וןמעער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון שד, אױֿפן ֿפינֿפטן טָאג 36
אײן : זַײן קרבן איז געװען 37. יןשלומיֵאל דער זון ֿפון צוריַשָד

זילבערנע שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק 
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אױֿפן הײליקן , אײן זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל, ֶשקל
ֿפַאר ַא ,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע; ֶשקל

; ֿפול מיט װַײרױך, ֶשקל אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען 38 :שּפַײזָאּפֿפער
אײן שעּפס ַא יָאריקערער ֿפַאר ַא , אײן װידער, אײן יונגער ָאקס 39

און ֿפַאר ַא  41; אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 40; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . לומיֵאל דעם זון ֿפון צוריַשָדיןדָאס איז דער קרבן ֿפון ש. יָאריקע

ֶאלָיָסף , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ָגד, אױֿפן זעקסטן טָאג 42
אײן זילבערנע שיסל :  זַײן קרבן איז געװען43 .דער זון ֿפון ְדעוֵאלן

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, קלזילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶש

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע
 אײן 45 ;ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 44

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
און ֿפַאר ַא  47; עראײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפ 46; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ֶאלָיָסף דעם זון ֿפון ְדעוֵאלן. יָאריקע

, דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון אֿפרים, אױֿפן זיבעטן טָאג 48
אײן : ן איז געװען זַײן קרב49 .ֶאליָשָמע דער זון ֿפון ַעמיהודן

זילבערנע שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק 
אױֿפן הײליקן , אײן זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל, ֶשקל
ֿפַאר ַא ,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע; ֶשקל

; װַײרױךֿפול מיט , אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 50; שּפַײזָאּפֿפער
ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, אײן יונגער ָאקס 51

און ֿפַאר ַא  53 ;אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 52; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . ֿפון ַעמיהודןדָאס איז דער קרבן ֿפון ֶאליָשָמע דעם זון. יָאריקע

ַגמליֵאל , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון מנשה, אױֿפן ַאכטן טָאג 54
אײן זילבערנע שיסל :  זַײן קרבן איז געװען55 .דער זון ֿפון ּפָדהצורן

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
;  ֶשקלאױֿפן הײליקן, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער, שט מיט אײלייט זעמלמעל ֿפַארמ ֿפול מבײדע
אײן  57; ֿפול מיט װַײרױך, ל ֿפון צען ֶשקל שָאאײן גילדערנע 56
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ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
 ַא און ֿפַאר 59; אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 58; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ַגמליֵאל דעם זון ֿפון ּפָדהצורן. יָאריקע

ַאֿביָדן , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון בנימין, אױֿפן נַײנטן טָאג 60
 זילבערנע שיסל אײן:  זַײן קרבן איז געװען61 .דער זון ֿפון ִגדעֹונין

אײן , װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע
אײן  63; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 62
ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, ונגער ָאקסי

 און ֿפַאר ַא 65 ;אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 64; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . דָאס איז דער קרבן ֿפון ַאֿביָדן דעם זון ֿפון ִגדעֹונין. יָאריקע

ַאחיעזר דער , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ָדן, אױֿפן צענטן טָאג 66
אײן זילבערנע שיסל װָאס :  זַײן קרבן איז געװען67 .זון ֿפון ַעמיַשָדין

אײן זילבערנער , איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
 מיט  ֿפולבײדע; אױֿפן הײליקן ֶשקל, שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

 אײן 68 ;ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער, זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײל
, אײן יונגער ָאקס 69; ֿפול מיט װַײרױך, ל ֿפון צען ֶשקלָאגילדערנע ש
אײן  70; ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער, אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער

צװײ , ר און ֿפַאר ַא ֿפרידָאּפֿפע71 ;ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער
דָאס איז דער . ֿפינף שעּפסן יָאריקע, ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, רינדער

  . קרבן ֿפון ַאחיעזר דעם זון ֿפון ַעמיַשָדין

ּפגִעיֵאל , דער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון ָאשר, אױֿפן עלֿפטן טָאג 72
אײן זילבערנע שיסל : זַײן קרבן איז געװען 73. דער זון ֿפון ָעכָרנען

אײן , ס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקלװָא
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער,  ֿפול מיט זעמלמעל ֿפַארמישט מיט אײלבײדע
אײן יונגער ; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 74

 76 ;ֿפַאר ַא ברַאנדָאּפֿפער, אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, ָאקס
צװײ , און ֿפַאר ַא ֿפרידָאּפֿפער 77; אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער



  במדבר

  

דָאס איז דער . ֿפינף שעּפסן יָאריקע, ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, רינדער
  . קרבן ֿפון ּפגִעיֵאל דעם זון ֿפון ָעכָרנען

, נֿפָּתלידער ֿפירשט ֿפון די קינדער ֿפון , גאױֿפן צװעלֿפטן טָא 78
אײן זילבערנע :  זַײן קרבן איז געװען79 .יַרע דער זון ֿפון ֵעיָננעןחַא

אײן , שיסל װָאס איר װָאג איז געװען הונדערט און דרַײסיק ֶשקל
; אױֿפן הײליקן ֶשקל, זילבערנער שּפרענגבעקן ֿפון זיבעציק ֶשקל

; ֿפַאר ַא שּפַײזָאּפֿפער, ַארמישט מיט אײל ֿפול מיט זעמלמעל ֿפבײדע
אײן  81; ֿפול מיט װַײרױך, אײן גילדערנע שָאל ֿפון צען ֶשקל 80

ֿפַאר ַא , אײן שעּפס ַא יָאריקער, אײן װידער, יונגער ָאקס
 און ֿפַאר ַא 83 ;אײן ציגנבָאק ֿפַאר ַא זינדָאּפֿפער 82; ברַאנדָאּפֿפער
ֿפינף שעּפסן , ֿפינף בעק, ֿפינף װידערס, צװײ רינדער, ֿפרידָאּפֿפער

  . יַרע דעם זון ֿפון ֵעיָננעןחדָאס איז דער קרבן ֿפון ַא. יָאריקע

אין דעם טָאג װָאס , דָאס איז געװען די בַאנַײאונג ֿפון דעם מזבח 84
צװעלף : יׂשראלֿפון די ֿפירשטן ֿפון , ער איז געזַאלבט געװָארן

צװעלף , נע שּפרענגבעקנסצװעלף זילבער, זילבערנע שיסלען
 איטלעכע שיסל הונדערט און דרַײסיק ֶשקל 85 ;לןשָאגילדערנע 

דָאס גַאנצע זילבער ; און איטלעכער שּפרענגבעקן זיבעציק, זילבער
 86. אױֿפן הײליקן ֶשקל, צװײ טױזנט און ֿפיר הונדערט, ֿפון די ּכלים

ען ֶשקל ַא צו צ, צו צען, צװעלף גילדערנע שָאלן ֿפול מיט װַײרױך
הונדערט , דָאס גַאנצע גָאלד ֿפון די שָאלן; אױֿפן הײליקן ֶשקל, שָאל

; צװעלף ָאקסן:  ַאלע רינדער ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער87 .און צװַאנציק
, מיט זײער שּפַײזָאּפֿפער, שעּפסן יָאריקע צװעלף; װידערס צװעלף

דער ֿפַאר און ַאלע רינ 88. ֿפַאר זינדָאּפֿפער, און ציגנבעק צװעלף
בעק , װידערס זעכציק; ֿפיר און צװַאנציק ָאקסן: ֿפרידָאּפֿפער

דָאס איז געװען די בַאנַײאונג ֿפון . שעּפסן יָאריקע זעכציק, זעכציק
  . דעם מזבח נָאך דעם װי ער איז געזַאלבט געװָארן

מֹועד ּכדי גָאט זָאל רעדן מיט -און ַאז משה איז געקומען אין אֹוהל 89
ט ער געהערט דעם ָקול רעדן צו אים ֿפון איבער דעם דעק הָא, אים

ַאזױ הָאט ; ֿפון צװישן די צװײ ּכרוֿבים, װָאס אױֿפן ָארון ֿפון געזעץ
  . ער גערעדט צו אים

  
  


