
  שמות

  

און , און מע הָאט געמַאכט צװײ גילדערנע רינגען 19. ֿפָאדערזַײט
בַײ זַײן זױם װָאס צו דער , ַארױֿפגעזעצט אױף די צװײ עקן ֿפון חושן

און מע הָאט געמַאכט צװײ  20. אינעװײניק צו, זַײט ֿפון ֵאֿפֹוד
און זײ ַארױֿפגעטָאן אױף די צװײ ַאקסלבענדער ֿפון , גילדערנע רינגען

איבער , בַײ זַײן בַאהעֿפטונג, אױף זַײן ֿפָאדערזַײט, ֿפון אונטן, ֵאֿפֹוד
און מע הָאט צוגעשנירט דעם חושן  21. דעם ַארומבַאנד ֿפון ֵאֿפֹוד

מיט ַא שנור ֿפון בלָאער , ֿפון ֵאֿפֹודדורך זַײנע רינגען צו די רינגען 
און דער חושן , ּכדי ער זָאל זַײן אױף דעם ַארומבַאנד ֿפון ֵאֿפֹוד, װָאל

  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן; זָאל זיך ניט ַארָאּפרוקן ֿפון ֵאֿפֹוד

ֿפון , װעבַארבעט, און מע הָאט געמַאכט דעם מַאנטל ֿפון ֵאֿפֹוד 22
און די עֿפענונג ֿפון דעם מַאנטל איז געװען  23. ר װָאללױטער בלָאע
מיט ַא זױם , ַאזױ װי די עֿפענונג ֿפון ַא ּפַאנצערהעמד, אין זַײן מיטן

און מע  24. ער זָאל זיך ניט צערַײסן, בַײ זַײן עֿפענונג רונד ַארום
הָאט געמַאכט אױף די ברעגן ֿפון דעם מַאנטל מילגרױמען ֿפון 

און מע  25. געצװערנט, און װערמילרױט, און ּפורּפל, בלָאער װָאל
און ַארױֿפגעטָאן די , הָאט געמַאכט גלעקלעך ֿפון רײנעם גָאלד

גלעקלעך צװישן די מילגרױמען אױף די ברעגן ֿפון דעם מַאנטל רונד 
ַא גלעקל , ַא גלעקל און ַא מילגרױם 26: צװישן די מילגרױמען, ַארום

אױף צו , רעגן ֿפון דעם מַאנטל רונד ַארוםאױף די ב, און ַא מילגרױם
  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן; דינען

ֿפַאר , װעבַארבעט, און מע הָאט געמַאכט לַײנענע העמדלעך 27
און די שײנע , און די לַײנענע הױב 28; ַאהרֹנען און ֿפַאר זַײנע זין

און  29;  לַײנעןאון די לַײנענע הױזן ֿפון געדרַײטן, היטלען ֿפון לַײנען
און , און ּפורּפל, און בלָאער װָאל, דעם גַארטל ֿפון געדרַײטן לַײנען

  .ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן, געשטיקטע ַארבעט, װערמילרױט

ֿפון , די הײליקע קרױן, און מע הָאט געמַאכט דָאס שטערנבלעך 30
י װ, און אױֿפגעשריבן אױף אים ַא געשריֿפטס, רײנעם גָאלד

און מע הָאט  31. “הײליק צו גָאט”אױסקריצונגען ֿפון ַא זיגל 
ּכדי אים ָאנצוטָאן , ַארױֿפגעטָאן אױף אים ַא שנור ֿפון בלָאער װָאל

  . ַאזױ װי גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן, אױף דער הױב ֿפון אױבן
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  שמות

  

מ

ַאזױ איז ֿפַארענדיקט געװָארן די גַאנצע ַארבעט ֿפון דעם ִמשּכן  32
און די קינדער ֿפון יׂשראל הָאבן געטָאן ַאזױ װי ַאלץ ; מֹועד-הלֿפון אֹו

  . גענױ ַאזױ הָאבן זײ געטָאן; װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן

דָאס געצעלט און : און זײ הָאבן געברַאכט דעם ִמשּכן צו משהן 33
און זַײנע , זַײנע ריגלען, זַײנע ברעטער, זַײנע הָאקן, ַאלע זַײנע זַאכן

און דעם צודעק ֿפון רױטגעֿפַארבטע  34;  און זַײנע שװעלן,זַײלן
און דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון , ֿפעלן-שַחאון דעם צודעק ֿפון ַּת, עלןֿפװידער

און דעם , און זַײנע שטַאנגען, דעם ָארון ֿפון געזעץ 35; צװישנשײד
; און דָאס ברױט ֿפון ָאנגעזיכט, דעם טיש ַאלע זַײנע ּכלים 36; דעק

 – די רערלעך אױף ָאנצוריכטן –אירע רערלעך , ײנע מנֹורהדי ר 37
און דעם  38; און דָאס אײל ֿפַאר לַײכטונג, און ַאלע אירע ּכלים

און דעם װַײרױך ֿפון , און דָאס אײל ֿפון זַאלבונג, גילדערנעם מזבח
דעם  39; און דעם טירֿפָארהַאנג ֿפון געצעלט, שמעקעדיקע געװירצן

, זַײנע שטַאנגען, ון די קוּפערנע זיּף װָאס צו איםא, קוּפערנעם מזבח
די  40; דעם הַאנטֿפַאס און זַײן געשטעל; און ַאלע זַײנע ּכלים
און דעם , און זַײנע שװעלן, זַײנע זַײלן, ַארומהַאנגען ֿפון הױף

און , און זַײנע ֿפלעקלעך, זַײנע שטריק, ֿפָארהַאנג צום טױער ֿפון הױף
די  41; מֹועד-ון דעם ִמשּכן ֿפון אֹוהלַאלע ַארבעטגעצַײג ֿפ

די הײליקע , געשטריקטע קלײדער אױף צו דינען אין הײליקטום
אױף צו , און די קלײדער ֿפון זַײנע זין, קלײדער ֿפַאר אהרן דעם ּכֹהן

  . טָאן די ּכהונה

ַאזױ הָאבן די , ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט בַאֿפױלן משהן 42
און משה הָאט  43. עמַאכט די גַאנצע ַארבעטקינדער ֿפון יׂשראל ג

ַאזױ װי גָאט הָאט ; ַאכטמַאז זײ הָאבן זי גע, געזען די גַאנצע ַארבעט
  .ענטשטאון משה הָאט זײ געב; ַאזױ הָאבן זײ געמַאכט, בַאֿפױלן

   

אין ערשטן  2: ַאזױ צו זָאגן,  און גָאט הָאט גערעדט צו משהן1
טו אױֿפשטעלן דעם ִמשּכן ֿפון טָאג ֿפון ערשטן חֹודש זָאלס

און , און זָאלסט ַארַײנטָאן ַאהין דעם ָארון ֿפון געזעץ 3. מֹועד-אֹוהל
און זָאלסט ַארַײנברענגען דעם  4. ֿפַארהענגען דעם ָארון מיטן ָּפרֹוֶכת

און זָאלסט ַארַײנברענגען די  5; און אױסלײגן זַײן אױסלײגונג, טיש
און זָאלסט ַאװעקשטעלן דעם . רערלעךאון ָאנצינדן אירע , מנֹורה



  שמות

  

און , ֿפַאר דעם ָארון ֿפון געזעץ, גילדערנעם מזבח ֿפַאר װַײרױך
און זָאלסט ַאװעקשטעלן  6. ַארױֿפטָאן דעם טירֿפָארהַאנג צום ִמשּכן

ֿפַאר דעם אַײנגַאנג ֿפון דעם ִמשּכן , דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער
ט ַאװעקשטעלן דעם הַאנטֿפַאס צװישן און זָאלס 7. מֹועד-ֿפון אֹוהל

און  8. און ַארַײנטָאן ַאהין װַאסער, מֹועד און צװישן מזבח-אֹוהל
און ַארױֿפטָאן דעם , זָאלסט אױֿפשטעלן דעם הױף רונד ַארום

  . טױערֿפָארהַאנג ֿפון הױף

, און זַאלבן דעם ִמשּכן, און זָאלסט נעמען דָאס אײל ֿפון זַאלבונג 9
און ער , און הײליקן אים און ַאלע זַײנע זַאכן, ס אין איםאון ַאלץ װָא

, און זָאלסט זַאלבן דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער 10. זָאל זַײן הײליק
און דער מזבח זָאל זַײן ; און הײליקן דעם מזבח, און ַאלע זַײנע ּכלים

און זָאלסט זַאלבן דעם הַאנטֿפַאס און  11. ַא הײליקסטע הײלקײט
  . און אים הײליקן, געשטעלזַײן 

און זָאלסט מַאכן גענענען ַאהרֹנען און זַײנע זין צום אַײנגַאנג ֿפון  12
און זָאלסט ָאנטָאן  13. און זײ װַאשן מיט װַאסער, מֹועד-אֹוהל

און אים , און זָאלסט אים זַאלבן, ַאהרֹנען די הײליקע קלײדער
און זָאלסט מַאכן גענענען  14. ַאז ער זָאל זַײן ַא ּכֹהן צו מיר, הײליקן
ַאזױ װי , און זָאלסט זײ זַאלבן 15. און זײ ָאנטָאן העמדלעך, זַײנע זין

און ; ַאז זײ זָאלן זַײן ּכֹהנים צו מיר, דו הָאסט געזַאלבט זײער ֿפָאטער
- זײער זַאלבונג זָאל זײ זַײן ֿפַאר ַאן אײביקער ּכהונה אױף זײערע דֹור

  . דֹורות

ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט אים ;  דָאס געטָאןאון משה הָאט 16
  . ַאזױ הָאט ער געטָאן, בַאֿפױלן

אין ערשטן , ודש אין צװײטן יָארחאון עס איז געװען אין ערשטן  17
און משה  18. איז אױֿפגעשטעלט געװָארן דער ִמשּכן, טָאג ֿפון חֹודש

ע ער הָאט ַאװעקגעלײגט זַײנ: הָאט אױֿפגעשטעלט דעם ִמשּכן
און ַארַײנגעצױגן זַײנע , און ַארַײנגעטָאן זַײנע ברעטער, שװעלן
און ער הָאט ֿפַארשּפרײט  19. און אױֿפגעשטעלט זַײנע זַײלן, ריגלען

און ַארױֿפגעטָאן דעם צודעק ֿפון , דָאס געצעלט איבערן ִמשּכן
  . ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, געצעלט אױבן איבער אים

ט גענומען און ַארַײנגעלײגט דָאס געזעץ אין דעם און ער הָא 20
און ַארױֿפגעלײגט , און ַארױֿפגעטָאן די שטַאנגען אױֿפן ָארון, ָארון



  שמות

  

און ער הָאט ַארַײנגעברַאכט דעם  21. דעם דעק אױבן איבערן ָארון
און , און ַארױֿפגעטָאן דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון צװישנשײד, ָארון אין ִמשּכן
  . ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, ם ָארון ֿפון געזעץֿפַארהַאנגען דע

- אין צֿפון, מֹועד-און ער הָאט ַארַײנגעשטעלט דעם טיש אין אֹוהל 22
און ער הָאט אױסגעלײגט אױף  23. דרױסן ֿפון ָּפרֹוֶכת, זַײט ִמשּכן

ַאזױ װי גָאט הָאט משהן , ֿפַאר גָאט, אים ַאן אױסלײגונג ֿפון ברױט
  . בַאֿפױלן

מֹועד ַאקעגן -און ער הָאט ַאװעקגעשטעלט די מנֹורה אין אֹוהל 24
און ער הָאט ָאנגעצונדן די  25. זַײט ִמשּכן-דעם טיש אין ָדרום

  . ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, רערלעך ֿפַאר גָאט

-און ער הָאט ַאװעקגעשטעלט דעם גילדערנעם מזבח אין אֹוהל 26
און ער הָאט גערײכערט אױף אים װַײרױך ֿפון  27. מֹועד ֿפַארן ָּפרֹוֶכת

  . ַאזױ װי גָאט הָאט משהן בַאֿפױלן, שמעקעדיקע געװירצן

און  29. און ער הָאט ַארױֿפגעטָאן דעם טירֿפָארהַאנג צום ִמשּכן 28
דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער הָאט ער ַאװעקגעשטעלט בַײם 

און אױֿפגעברַאכט אױף , ֹועדמ-אַײנגַאנג ֿפון דעם ִמשּכן ֿפון אֹוהל
ַאזױ װי גָאט הָאט , אים דָאס ברַאנדָאּפֿפער און דָאס שּפַײזָאּפֿפער

  . משהן בַאֿפױלן

מֹועד -און ער הָאט ַאװעקגעשטעלט דעם הַאנטֿפַאס צװישן אֹוהל 30
 31 –זיך צו װַאשן , און ַארַײנגעטָאן ַאהין װַאסער, און צװישן מזבח

ון זַײנע זין זָאלן דערֿפון װַאשן זײערע הענט ּכדי משה און ַאהרן א
און װען זײ , מֹועד-אֹוהל װען זײ קומען אין 32; און זײערע ֿפיס

 ַאזױ װי גָאט הָאט משהן –זָאלן זײ זיך װַאשן , גענענען צום מזבח
  . בַאֿפױלן

און ער הָאט אױֿפגעשטעלט דעם הױף רונד ַארום דעם ִמשּכן און  33
  . ֿפגעטָאן דעם טױערֿפָארהַאנג ֿפון הױףאון ַארױ, דעם מזבח

  . און משה הָאט געענדיקט די ַארבעט

און די , מֹועד-און דער װָאלקן הָאט אַײנגעדעקט דעם אֹוהל 34
און משה הָאט ניט  35. ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעֿפילט דעם ִמשּכן



  שמות

  

אים װַײל דער װָאלקן הָאט אױף , מֹועד-געקענט ַארַײנגײן אין אֹוהל
  . און די ּפרַאכט ֿפון גָאט הָאט ָאנגעֿפילט דעם ִמשּכן, גערוט

ֿפלעגן די , און װען דער װָאלקן הָאט זיך אױֿפגעהױבן ֿפון ִמשּכן 36
און ַאז דער  37. קינדער ֿפון יׂשראל ציען אױף ַאלע זײערע צִיונגען

ג ביז דעם טָא, ֿפלעגן זײ ניט ציען, װָאלקן ֿפלעגט זיך ניט אױֿפהײבן
ָאלקן ֿפון גָאט איז װװָארום דער  38. װָאס ער הָאט זיך אױֿפגעהױבן
און ַא ֿפַײער ֿפלעגט זַײן דרינען בַײ , געװען אױֿפן ִמשּכן בַײ טָאג

אין ַאלע זײערע , ֿפַאר די אױגן ֿפון דעם גַאנצן הױז ֿפון יׂשראל, נַאכט
  .צִיונגען

  

  

© 2004 Dworkins and Leonard Prager. All Rights Reserved. 

 


