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און מע הָאט געמַאכט ֿפָארהַאנגען ֿפון ציגנהָאר ֿפַאר ַא געצעלט  14
די לענג  15. עלף ֿפָארהַאנגען הָאט מען זײ געמַאכט; איבערן ִמשּכן

און די ברײט ֿפון איטלעכן , ֿפון איטלעכן ֿפָארהַאנג דרַײסיק אײלן
און מע  16. אײן מָאס ֿפַאר די עלף ֿפָארהַאנגען; ֿפָארהַאנג ֿפיר אײלן

און זעקס ֿפָארהַאנגען , הָאט בַאהעֿפט ֿפינף ֿפָארהַאנגען בַאזונדער
און מע הָאט געמַאכט ֿפוֿפציק שלײֿפן אױף דעם זױם  17. בַאזונדער

און ֿפוֿפציק שלײֿפן , ֿפון דעם עקסטן ֿפָארהַאנג אין אײן בַאהעֿפטונג
כט אױף דעם זױם ֿפון דעם ֿפָארהַאנג אין דער הָאט מען געמַא

און מע הָאט געמַאכט ֿפוֿפציק קוּפערנע  18. צװײטער בַאהעֿפטונג
און מע  19. ַאז עס זָאל זַײן אײנס, הָאקן צו בַאהעֿפטן דָאס געצעלט

ֿפון רױטגעֿפַארבטע , הָאט געמַאכט ַא צודעק ֿפַאר דעם געצעלט
און מע הָאט  20. ֿפעלן ֿפון אױבן-שַחון ַּתאון ַא צודעק ֿפ, װידערֿפעלן

צען  21. שטײעדיק, הָאלץ-ֿפון ִשטים, געמַאכט די ברעטער צום ִמשּכן
און ַאן אײל און ַא הַאלב די ברײט ֿפון , אײלן די לענג ֿפון ַא ברעט

אײנער קעגן , צװײ צַאּפנס צו איטלעכן ברעט 22. איטלעכן ברעט
זױ הָאט מען געמַאכט צו ַאלע ברעטער ַא. ַאנדערן ַאזױ װי שטַאּפלען

: און מע הָאט געמַאכט די ברעטער ֿפַארן ִמשּכן 23. ֿפון ִמשּכן
און ֿפערציק  24. זַײט צו ָדרום-צװַאנציק ברעטער ֿפַאר דער ָדרום

: זילבערנע שװעלן הָאט מען געמַאכט אונטער די צװַאנציק ברעטער
צו צװײ , נע צװײ צַאּפנסצו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט ֿפַאר זַײ

און ֿפַאר דער  25. שװעלן אונטער אײן ברעט ֿפַאר זַײנע צװײ צַאּפנס
הָאט מען געמַאכט צװַאנציק , זַײט-צו צֿפון, צװײטער זַײט ֿפון ִמשּכן

צו צװײ שװעלן : און זײערע ֿפערציק זילבערנע שװעלן 26, ברעטער
און ֿפַאר  27. צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, אונטער אײן ברעט

הָאט מען געמַאכט , צו מערֿב, דער הינטערשטער זַײט ֿפון ִמשּכן
און צװײ ברעטער הָאט מען געמַאכט ֿפַאר די  28. זעקס ברעטער

און זײ  29. אױף דער הינטערשטער זַײט, װינקלען ֿפון דעם ִמשּכן
ן און דעס גלַײכן זַײנען זײ געװע, סט אונטןּפַאזַײנען געװען ַארַײנגע

ַאזױ הָאט מען געמַאכט ; צום ערשטן רינג ַארַײנגעּפַאסט אױבן ביז
און עס זַײנען געװען ַאכט  30. ֿפַאר די צװײ װינקלען, בַײ זײ בײדן

צו צװײ :  זעכצן שװעלן–ברעטער מיט זײערע זילבערנע שװעלן 
און מע הָאט  31. צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, שװעלן

ֿפינף ֿפַאר די ברעטער ֿפון אײן זַײט : הָאלץ-יםגעמַאכט ריגלען ֿפון ִשט
און ֿפינף ריגלען ֿפַאר די ברעטער ֿפון דער צװײטער זַײט  32, ִמשּכן
 און ֿפינף ריגלען ֿפַאר די ברעטער ֿפון ִמשּכן אױף דער, ִמשּכן

און מע הָאט געמַאכט דעם  33. צו מערֿב, הינטערשטער זַײט
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לז

מיטן ֿפון די ברעטער ֿפון עק צו מיטלסטן ריגל דורכצוריגלען אין 
און מע , און די ברעטער הָאט מען איבערגעצױגן מיט גָאלד 34. עק

און מע ; אױערן ֿפַאר די ריגלען, הָאט געמַאכט צו זײ רינגען ֿפון גָאלד
  . הָאט איבערגעצױגן די ריגלען מיט גָאלד

,  ּפורּפלאון, און מע הָאט געמַאכט דעם ָּפרֹוֶכת ֿפון בלָאער װָאל 35
קונציק אױסגעַארבעט הָאט ; און געדרַײטן לַײנען, און װערמילרױט

און מע הָאט געמַאכט צו אים  36. מיט ּכרוֿבים, מען אים געמַאכט
מיט , און זײ איבערגעצױגן מיט גָאלד, הָאלץ-ֿפיר זַײלן ֿפון ִשטים

און מע הָאט אױסגעגָאסן צו זײ ֿפיר ; זײערע העקלעך ֿפון גָאלד
  . בערנע שװעלןזיל

הָאט געמַאכט ַא ֿפָארהַאנג ֿפַאר דעם אַײנגַאנג ֿפון  און מע 37
און , און װערמילרױט, און ּפורּפל, ֿפון בלָאער װָאל, געצעלט

מיט , און ֿפינף זַײלן צו אים 38 ;געשטיקטע ַארבעט, געדרַײטן לַײנען
ע און מע הָאט איבערגעצױגן זײערע קעּף און זײער; זײערע העקלעך

  .און זײערע ֿפינף שװעלן זַײנען געװען קוּפער. רײֿפבענדער מיט גָאלד

   

צװײ , הָאלץ- און בַצלֵאל הָאט געמַאכט דעם ָארון ֿפון ִשטים1
און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן , אײלן און ַא הַאלב זַײן לענג

און ער הָאט אים  2. און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן הײך, ברײט
, גן מיט רײנעם גָאלד ֿפון אינעװײניק און ֿפון אױסנװײניקאיבערגעצױ

און ער  3. און געמַאכט צו אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ַארום
; הָאט אױסגעגָאסן צו אים ֿפיר גילדערנע רינגען ֿפַאר זַײנע ֿפיר ֿפיס

און צװײ רינגען אױף זַײן צװײטער , צװײ רינגען אױף זַײן אײן זַײט
און זײ , הָאלץ- הָאט געמַאכט שטַאנגען ֿפון ִשטיםאון ער 4. זַײט

און ער הָאט ַארַײנגעצױגן די שטַאנגען  5. איבערגעצױגן מיט גָאלד
  . צו טרָאגן דעם ָארון, אין די רינגען אױף די זַײטן ֿפון ָארון

צװײ אײלן און ַא , און ער הָאט געמַאכט ַא דעק ֿפון רײנעם גָאלד 6
און ער הָאט  7. ן אײל און ַא הַאלב זַײן ברײטאון ַא, הַאלב זַײן לענג

, געהַאמערט הָאט ער זײ געמַאכט; געמַאכט צװײ ּכרוֿבים ֿפון גָאלד
און אײן , אײן ּכרוֿב בַײם עק ֿפון דער זַײט 8: אױף בײדע עקן ֿפון דעק

  ֿפון דעק גוֿפא הָאט ער ; ּכרוֿב בַײם עק ֿפון דער ַאנדער זַײט
און די ּכרוֿבים הָאבן  9. אױף זַײנע בײדע עקןגעמַאכט די ּכרוֿבים 
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שירעמענדיק מיט , אױסגעשּפרײט זײערע ֿפליגלען צו דער הײך
מיט זײערע ּפנימער אײנער קעגן , זײערע ֿפליגלען איבער דעם דעק

  . צום דעק צו זַײנען געװען די ּפנימער ֿפון די ּכרוֿבים; ַאנדערן

צװײ אײלן זַײן , הָאלץ-ִשטיםאון ער הָאט געמַאכט דעם טיש ֿפון  10
 11. און ַאן אײל און ַא הַאלב זַײן הײך, און ַאן אײל זַײן ברײט, לענג

און געמַאכט צו , און ער הָאט אים איבערגעצױגן מיט רײנעם גָאלד
און ער הָאט געמַאכט צו  12. אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ַארום

און געמַאכט ַא  ,םאים ַא לַײסט ֿפון ַא הַאנטברײט רונד ַארו
און ער הָאט  13. גילדערנעם קרַאנץ צו זַײן לַײסט רונד ַארום
און ַארױֿפגעטָאן די , אױסגעגָאסן ֿפַאר אים ֿפיר גילדערנע רינגען

לעבן דעם  14. רינגען אױף די ֿפיר װינקלען װָאס אױף זַײנע ֿפיר ֿפיס
צו טרָאגן , ןאױערן ֿפַאר די שטַאנגע, לַײסט זַײנען געװען די רינגען

, הָאלץ-און ער הָאט געמַאכט די שטַאנגען ֿפון ִשטים 15. דעם טיש
און ער הָאט  16צו טרָאגן דעם טיש , און זײ איבערגעצױגן מיט גָאלד

, און זַײנע שָאלן, זַײנע שיסלען, געמַאכט די ּכלים װָאס אױֿפן טיש
ֿפון , סןאון די קַאנען װָאס מיט זײ װערט געגָא, און זַײנע בעכערס

  . רײנעם גָאלד

געהַאמערט : און ער הָאט געמַאכט די מנֹורה ֿפון רײנעם גָאלד 17
אירע ; און איר שטַאם, איר ֿפוסגעשטעל, הָאט ער געמַאכט די מנֹורה

 זַײנען געװען ֿפון איר – אירע קנעּף און אירע בלומען –בעכערלעך 
דרַײ , ון אירע זַײטןאון זעקס רערן זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפ 18. גוֿפא

און דרַײ רערן ֿפון דער מנֹורה , רערן ֿפון דער מנֹורה ֿפון איר אײן זַײט
דרַײ מַאנדלקװײטיקע בעכערלעך ֿפון ַא  19; ֿפון איר צװײטער זַײט

און דרַײ מַאנדלקװײטיקע , קנָאּפ מיט ַא בלום אױף אײן רער
ַאזױ ֿפַאר די ; רערבעכערלעך ֿפון ַא קנָאּפ מיט ַא בלום אױֿפן ַאנדער 

און אױף  20. זעקס רערן װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון דער מנֹורה
 אירע קנעּף און –דער מנֹורה ַאלײן ֿפיר מַאנדלקװײטיקע בעכערלעך 

און ַא , און ַא קנָאּפ אונטער צװײ רערן ֿפון איר 21; אירע בלומען
אונטער צװײ רערן און ַא קנָאּפ , קנָאּפ אונטער צװײ רערן ֿפון איר

 22. ֿפַאר די זעקס רערן װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון איר, ֿפון איר
אין גַאנצן , אירע קנעּף און אירע רערן זַײנען געװען ֿפון איר גוֿפא

און ער הָאט געמַאכט אירע  23. אײן אױסהַאמערונג ֿפון רײנעם גָאלד
ֿפון , שֿפענדלעךאון אירע ַא, און אירע צװענגלעך, זיבן רערלעך
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לח

ֿפון ַא צענטנער רײנעם גָאלד הָאט ער זי געמַאכט  14. רײנעם גָאלד
  . מיט ַאלע אירע ּכלים

, הָאלץ-ֿפון ִשטים, און ער הָאט געמַאכט דעם מזבח ֿפַאר װַײרױך 25
און צװײ , ֿפירעקעכדיק, און ַאן אײל זַײן ברײט, ַאן אײל זַײן לענג

און ער  26. א זַײנען געװען זַײנע הערנערֿפון אים גוֿפ; אײלן זַײן הײך
און , זַײן אױבערדעק, הָאט אים איבערגעצױגן מיט רײנעם גָאלד

  און ער הָאט געמַאכט ; און זַײנע הערנער, זַײנע װענט רונד ַארום
און צװײ גילדערנע  27. צו אים ַא גילדערנעם קרַאנץ רונד ַארום
ן קרַאנץ אױף זַײנע צװײ רינגען הָאט ער געמַאכט צו אים אונטער זַײ

, ֿפַאר אױערן ֿפַאר די שטַאנגען,  אױף זַײנע צװײ זַײטן–ֿפלַאנקען 
און ער הָאט געמַאכט די שטַאנגען ֿפון  28. אים צו טרָאגן אױף זײ

  . און זײ איבערגעצױגן מיט גָאלד, הָאלץ-ִשטים

און דעם , און ער הָאט געמַאכט דָאס הײליקע אײל ֿפון זַאלבונג 29
- ַאזױ װי דער בׂשמים, רײנעם װַײרױך ֿפון שמעקעדיקע געװירצן

  .מישער מַאכט

   

ֿפון ,  און ער הָאט געמַאכט דעם מזבח ֿפַאר ברַאנדָאּפֿפער1
, און ֿפינף אײלן זַײן ברײט, ֿפינף אײלן זַײן לענג, הָאלץ-ִשטים
און ער הָאט געמַאכט זַײנע  2. און דרַײ אײלן זַײן הײך, ֿפירעקעכדיק

ֿפון אים גוֿפא זַײנען געװען זַײנע ; הערנער אױף זַײנע ֿפיר װינקלען
און ער הָאט  3. ראון ער הָאט אים איבערגעצױגן מיט קוּפע; הערנער

און די , און די שוֿפלען, די טעּף, געמַאכט ַאלע ּכלים ֿפון מזבח
ַאלע זַײנע ּכלים ; און די ֿפַײערֿפַאנען, די גָאּפלען, שּפרענגבעקנס

און ער הָאט געמַאכט צום מזבח ַא  4. ָאט ער געמַאכט ֿפון קוּפערה
ֿפון אונטן ביז זַײן , קוּפערנע זיּף ֿפון נעצַארבעט אונטער זַײן געזימס

און ער הָאט אױסגעגָאסן ֿפיר רינגען ֿפַאר די ֿפיר עקן ֿפון  5. העלֿפט
ט און ער הָא 6. אױערן ֿפַאר די שטַאנגען, דער קוּפערנער זיּף

און זײ איבערגעצױגן מיט , הָאלץ-געמַאכט די שטַאנגען ֿפון ִשטים
און ער הָאט ַארַײנגעצױגן די שטַאנגען אין די רינגען אױף  7. קוּפער

ֿפון , הױל אינעװײניק; אים צו טרָאגן אױף זײ, די זַײטן ֿפון מזבח
  . הָאט ער אים געמַאכט, ברעטער



  שמות

  

און זַײן געשטעל ,  ֿפון קוּפעראון ער הָאט געמַאכט דעם הַאנטֿפַאס 8
ֿפון די שּפיגלען ֿפון די װַײבער װָאס ֿפלעגן זיך , ֿפון קוּפער

  . מֹועד-אַײנזַאמלען בַײם אַײנגַאנג ֿפון אֹוהל

, זַײט צו ָדרום-ֿפַאר דער ָדרום: און ער הָאט געמַאכט דעם הױף 9
די  10 ;הונדערט אײלן, ַארומהַאנגען ֿפון הױף ֿפון געדרַײטן לַײנען

די ; ֿפון קוּפער, און זײערע שװעלן צװַאנציק, זַײלן דערצו צװַאנציק
און  11. ֿפון זילבער, און זײערע רײֿפבענדער, העקלעך ֿפון די זַײלן

און , די זַײלן דערצו צװַאנציק; הונדערט אײלן, זַײט- ֿפַאר דער צֿפון
און , לןדי העקלעך ֿפון די זַײ; ֿפון קוּפער, זײערע שװעלן צװַאנציק

, זַײט-און ֿפַאר דער מערֿב 12. ֿפון זילבער, זײערע רײֿפבענדער
און זײערע , די זַײלן דערצו צען; ַארומהַאנגען ֿפון ֿפוֿפציק אײלן

ֿפון , בענדערֿפאון זײערע רײ, די העקלעך ֿפון די זַײלן; שװעלן צען
. ײלןֿפוֿפציק א, זַײט צו זונאױֿפגַאנג-און ֿפַאר דער מזרח 13. זילבער

די זַײלן ; ֿפוֿפצן אײלן, ַארומהַאנגען ֿפַאר אײן זַײט ֿפון טױער  14
און ַאזױ אױף דער צװײטער  15. און זײערע שװעלן דרַײ, דערצו דרַײ

אי אױף דער זַײט אי אױף דער ַאנדער זַײט ֿפון טױער ֿפון הױף ; זַײט
עלן און זײערע שװ ,די זַײלן דערצו דרַײ; ַארומהַאנגען ֿפוֿפצן אײלן

. ֿפון געדרַײטן לַײנען, ַאלע ַארומהַאנגען ֿפון הױף רונד ַארום 16. דרַײ
, די העקלעך ֿפון די זַײלן: ֿפון קוּפער, און די שװעלן צו די זַײלן 17

און דער איבערצוג ֿפון זײערע ; ֿפון זילבער, און זײערע רײֿפבענדער
, מיט זילבעראון זײ זַײנען געװען ַארומגערײֿפט ; ֿפון זילבער, קעּף

און דער טױערֿפָארהַאנג ֿפון הױף איז געװען  18. ַאלע זַײלן ֿפון הױף
, און װערמילרױט, און ּפורּפל, ֿפון בלָאער װָאל, געשטיקטע ַארבעט
 ֿפַאר –און די הײך , און צװַאנציק אײלן די לענג; און געדרַײטן לַײנען

ון די  א19. ן הױףגלַײך מיט די ַארומהַאנגען ֿפו,  ֿפינף אײלן–ברײט 
, זײערע העקלעך; ֿפון קוּפער, און זײערע שװעלן ֿפיר, זַײלן דערצו ֿפיר

, און זײערע רײֿפבענדער, דער איבערצוג ֿפון זײערע קעּף, ֿפון זילבער
, און ַאלע ֿפלעקלעך ֿפון ִמשּכן און ֿפון הױף רונד ַארום; ֿפון זילבער
  .ֿפון קוּפער
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