
  שמות

  

, הָאלץ-און זָאלסט מַאכן די ברעטער צום ִמשּכן ֿפון ִשטים 15
און ַאן אײל און ַא , צען אײלן די לענג ֿפון ַא ברעט 16. שטײענדיק

ּפנס צו צװײ צַא 17. הַאלבע אײל די ברײט ֿפון איטלעכן ברעט
ַאזױ ; אײנער קעגן ַאנדערן ַאזױ װי שטַאּפלען, איטלעכן ברעט

און זָאלסט מַאכן די  18. זָאלסטו מַאכן צו ַאלע ברעטער ֿפון ִמשּכן
זַײט צו -צװַאנציק ברעטער ֿפַאר דער ָדרום, ברעטער צום ִמשּכן

און ֿפערציק זילבערנע שװעלן זָאלסטו מַאכן אונטער די  19. ָדרום
צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט ֿפַאר זַײנע ; ציק ברעטערצװַאנ

צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט ֿפַאר זַײנע צװײ , צװײ צַאּפנס
-ֿפַאר דער צֿפון, און ֿפַאר דער צװײטער זַײט ֿפון ִמשּכן 20. צַאּפנס
: מיט ֿפערציק זילבערנע שװעלן צו זײ 21, צװַאנציק ברעטער, זַײט

 22. צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, ײן ברעטצװײ שװעלן אונטער א
זָאלסטו מַאכן , און ֿפַאר דער הינטערשטער זַײט ֿפון ִמשּכן צו מערֿב

און צװײ ברעטער זָאלסטו מַאכן ֿפַאר די װינקלען  23. זעקס ברעטער
און זײ זָאלן זַײן  24. אױף דער הינטערשטער זַײט, ֿפון ִמשּכן

גלַײכן זָאלן זײ זַײן ַארַײנגעּפַאסט און דעס , ַארַײנגעּפַאסט אונטן
זײ זָאלן זַײן ; ַאזױ זָאל זַײן בַײ זײ בײדן; אױבן ביז צום ערשטן רינג

און עס װעלן זַײן ַאכט ברעטער מיט  25. ֿפַאר די צװײ װינקלען
צװײ שװעלן אונטער אײן :  זעכצן שװעלן–זײערע זילבערנע שװעלן 

ן זָאלסט מַאכן ריגלען או 26. צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, ברעט
און  27; ֿפינף ֿפַאר די ברעטער ֿפון אײן זַײט ִמשּכן; הָאלץ-ֿפון ִשטים

און ֿפינף , ֿפינף ריגלען ֿפַאר די ברעטער ֿפון דער צװײטער זַײט ִמשּכן
; צו מערֿב, ריגלען ֿפַאר די ברעטער ֿפון דער הינטערשטער זַײט ִמשּכן

װָאס זָאל , ן ֿפון די ברעטעראון דעם מיטלסטן ריגל אין מיט 28
און די ברעטער זָאלסטו איבערציען  29. דורכריגלען ֿפון עק צו עק

; אױערן ֿפַאר די ריגלען, און מַאכן צו זײ רינגען ֿפון גָאלד, מיט גָאלד
און זָאלסט  30. און זָאלסט איבערציען די ריגלען מיט גָאלד

װָאס איז דיר בַאװיזן אױֿפשטעלן דעם ִמשּכן ַאזױ װי זַײן ָאּפמעל 
  . געװָארן אױֿפן בַארג

און , און ּפורּפל, און זָאלסט מַאכן ַא ָּפרֹוֶכת ֿפון בלָאער װָאל 31
מיט , קונציק אױסגעַארבעט; און געדרַײטן לַײנען, װערמילרױט

און זָאלסט אים ַארױֿפטָאן אױף ֿפיר  32. ּכרוֿבים זָאל מען אים מַאכן
מיט זײערע העקלעך ,  איבערגעצױגן מיט גָאלדהָאלץ-זַײלן ֿפון ִשטים

און זָאלסט ַארױֿפטָאן דעם  33. אױף ֿפיר זילבערנע שװעלן, ֿפון גָאלד
אינעװײניק , און זָאלסט ַארַײנברענגען ַאהין; ָּפרֹוֶכת אונטער די הָאקן
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  שמות

  

כז

און דער ָּפרֹוֶכת װעט אַײך ָאּפשײדן ; דעם ָארון ֿפון געזעץ, ֿפון ָּפרֹוֶכת
און זָאלסט  34. ָקדשים-דעם הײליקטום און דעם ָקדֵשיצװישן 

 35. ָקדשים-אין ָקדֵשי, ַארױֿפטָאן דעם דעק אױף דעם ָארון ֿפון געזעץ
און די מנֹורה , און זָאלסט ַאװעקשטעלן דעם טיש דרױסן ֿפון ָּפרֹוֶכת

און דעם טיש זָאלסטו ; זַײט ִמשּכן-אין ָדרום, ַאקעגן דעם טיש
און זָאלסט מַאכן ַא ֿפָארהַאנג צום אַײנגַאנג  36. זַײט-ןשטעלן אין צֿפו
און , און װערמילרױט, און ּפורּפל, ֿפון בלָאער װָאל, ֿפון געצעלט

און זָאלסט מַאכן צום  37. געשטיקטע ַארבעט, געדרַײטן לַײנען
; און זײ איבערציען מיט גָאלד, הָאלץ-ֿפָארהַאנג ֿפינף זַײלן ֿפון ִשטים

און זָאלסט אױסגיסן ֿפַאר זײ ֿפינף ; עך ֿפון גָאלדזײערע העקל
  .קוּפערנע שװעלן

   

ֿפינף אײלן די , הָאלץ- און זָאלסט מַאכן דעם מזבח ֿפון ִשטים1
ֿפירעקעכדיק זָאל דער מזבח ; און ֿפינף אײלן די ברײט, לענג

און זָאלסט מַאכן זַײנע הערנער אױף  2. און דרַײ אײלן זַײן הײך, זַײן
און ; ֿפון אים גוֿפא זָאלן זַײן זַײנע הערנער; ֿפיר װינקלעןזַײנע 

און זָאלסט מַאכן זַײנע טעּף  3. זָאלסט אים איבערציען מיט קוּפער
און זַײנע , ֿפלעןואון זַײנע ש, אױף ַאװעקנעמען זַײנע ַאש

ַאלע זַײנע ; גָאּפלען און זַײנע ֿפַײערֿפַאנען און זַײנע, שּפרענגבעקנס
און זָאלסט מַאכן צו אים ַא  4. טו מַאכן ֿפון קוּפערּכלים זָאלס

און זָאלסט מַאכן אױף דער נעץ ֿפיר , קוּפערנע זיּף ֿפון נעצַארבעט
און זָאלסט זי ַארױֿפטָאן  5. קוּפערנע רינגען אױף זַײנע ֿפיר עקן

און די נעץ זָאל זַײן ביז , ֿפון אונטן, אונטער דעם געזימס ֿפון מזבח
, און זָאלסט מַאכן שטַאנגען צום מזבח 6. ון מזבחדער העלֿפט ֿפ

און  7. און זײ איבערציען מיט קוּפער, הָאלץ-שטַאנגען ֿפון ִשטים
און די , זַײנע שטַאנגען זָאלן ַארַײנגעצױגן װערן אין די רינגען

. שטַאנגען זָאלן זַײן אױף בײדע זַײטן ֿפון מזבח װען מע טרָאגט אים
ַאזױ װי מע ; זָאלסטו אים מַאכן,  ברעטערֿפון, הױל אינעװײניק 8

  . ַאזױ זָאל מען מַאכן, הָאט דיר געװיזן אױֿפן בַארג

זַײט צו -ֿפַאר דער ָדרום: און זָאלסט מַאכן דעם הױף ֿפון ִמשּכן 9
הונדערט אײלן , ַארומהַאנגען ֿפַארן הױף ֿפון געדרַײטן לַײנען, ָדרום

און , י זַײלן דערצו צװַאנציקאון ד 10. די לענג ֿפַאר דער אײן זַײט
און , די העקלעך ֿפון די זַײלן; ֿפון קוּפער, זײערע שװעלן צװַאנציק



  שמות

  

כח

-און דעס גלַײכן ֿפַאר דער צֿפון 11. ֿפון זילבער, זײערע רײֿפבענדער
און די זַײלן , ַארומהַאנגען הונדערט אײלן די לענג: ֿפַאר לענג, זַײט

די ; ֿפון קוּפער, װַאנציקאון זײערע שװעלן צ, דערצו צװַאנציק
און  12. ֿפון זילבער, און זײערע רײֿפבענדער, העקלעך ֿפון די זַײלן

: ַארומהַאנגען ֿפון ֿפוֿפציק אײלן, זַײט-ֿפַאר ברײט ֿפון הױף אין מערֿב
און די ברײט ֿפון  13. און זײערע שװעלן צען, די זַײלן דערצו צען

און ֿפוֿפצן  14. ֿפציק אײלןזַײט צו זונאױֿפגַאנג ֿפו-הױף אין מזרח
און זײערע , די זַײלן דערצו דרַײ; אײלן ַארומהַאנגען ֿפַאר אײן זַײט

און ֿפַאר דער צװײטער זַײט ֿפוֿפצן אײלן  15. שװעלן דרַײ
און  16. און זײערע שװעלן דרַײ, די זַײלן דערצו דרַײ; ַארומהַאנגען

ֿפון בלָאער , יק אײלןֿפַארן טױער ֿפון הױף ַא ֿפָארהַאנג ֿפון צװַאנצ
געשטיקטע , און געדרַײטן לַײנען, און װערמילרױט, און ּפורּפל, װָאל

ַאלע זַײלן  17. און זײערע שװעלן ֿפיר, די זַײלן דערצו ֿפיר; ַארבעט
זײערע העקלעך ֿפון ; ַארומגערײֿפט מיט זילבער, ֿפון הױף רונד ַארום

 לענג ֿפון הױף הונדערט די 18. און זײערע שװעלן ֿפון קוּפער, זילבער
, און די הײך ֿפינף אײלן, און די ברײט ֿפוֿפציק ַאקעגן ֿפוֿפציק, אײלן

ַאלע געצַײג  19. און די שװעלן דערצו ֿפון קוּפער; ֿפון געדרַײטן לַײנען
און , און ַאלע זַײנע ֿפלעקלעך, ֿפון ִמשּכן ֿפַאר זַײן גַאנצער ַארבעט

  .קוּפערֿפון , ַאלע ֿפלעקלעך ֿפון הױף

  ְּתַצֶוה
זײ זָאלן דיר , און דו זָאלסט בַאֿפעלן די קידנער ֿפון יׂשראל 20

אױף ָאנצינדן , ברענגען רײנע געשלָאגענע בױמל ֿפַאר דער לַײכטונג
דרױסן ֿפון ָּפרֹוֶכת װָאס ֿפַארן , מֹועד-אין אֹוהל 21. ַא ליכט ּתמיד

ױף ֿפון ָאװנט ביז זָאל עס ַאהרן און זַײנע קינדער צוריכטן א, געזעץ
דֹורות -ַאן אײביק געזעץ אױף זײערע דֹור; ֿפַאר גָאט, אין דער ֿפרי

  .ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

   

און ,  און דו מַאך גענענען צו דיר דַײן ברודער ַאהרֹנען1
ּכדי זײ , ֿפון צװישן די קינדער ֿפון יׂשראל, זַײנע זין מיט אים
און , ֶאלָעָזר, און ַאביהוא, ָנָדב,  ַאהרן;זָאלן זַײן ּכֹהנים צו מיר

און זָאלסט מַאכן דַײן ברודער ַאהרֹנען הײליקע  2. ַאהרנס זין, יָתָמרא
און דו זָאלסט רעדן צו  3. קלײדער ֿפַאר ַא ּכבוד און ֿפַאר ַא שײנקײט


