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RABBI PINCHAS HIRSCHPRUNG
[English Translation]

I hereby recommend the nascent, well-learned Torah disciple, Chaim Nathan 
Firszt, who has published a compilation of transcriptions and illustrations of 
parts of our holy Torah, translated into several languages, so that each and 
every one can have the opportunity to understand the words of our holy Torah. 
It was published to help people, ba’alei teshuva, as well as individuals who have 
come from Russia, and may have difficulty in understanding the Holy Tongue. 
The helpful author gives them an opportunity to comprehend, in every language 
I hear, organizing it in the order of the [Torah reading] portions.

Signed on Friday, eve of the holy Shabbos, Vayera Torah portion, 5752
Pinchas Hirschprung

Approbations הסכמות
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Approbations הסכמות

הרב משה הלברשטאם 
בס"ד יום ה' לסדר אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים.

ל"ב למטמוני"ם, שנת השמיטה, תשנ"ה.

מצטרפנא בזה בצירופא דרבנן, לדבר הגאון האמיתי המפורסם 
מוהרפ"ה שליט"א, רבה של מונטריאול, בדבר הספר לתשב"ר שנעשה 
ע"י הרב ירא ושלם מו"ה חיים נתן פירשט הי"ו. ויהי' זה לתועלת לצאן 
קדשים, ובפרט שגם העידו לפני הרה"ג שליט"א שבדקוהו היטב, ולכן 
יבורך על פועלו הטוב, והש"ית יצליח דרכו. וע"ד מאמר הכתוב וחז"ל 

על מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. 
ובעה"ח לכבוד תשב"ר וצעירי צאן קדושים הע"י

משה הלברשטאם
פ"ה עיה"ק ירושלים חובב"א 

RABBI MOSHE HALBERSHTAM
[English Translation]

Thursday, Parshas Emor “to admonish the adults to be 
responsible for the young”
32 days to the Omer, Shmita year [Sabbatical], 5755 

I hereby join with the words of the approbation of the 
authentic renowned sage, our revered mentor and rabbi, 
Rav Pinchas Hirschprung, Shlita, Chief Rabbi of Montreal, 
concerning the children’s book prepared by the respectful, G-d-
fearing teacher Rav Chaim Natan Firszt. May the book be of 
service to the holy flock of Jewish children, particularly since 
the illustrious rabbis, shlita, have testified before me that they 
carefully reviewed it. Therefore may he be blessed for his good 
work, and may the Lord grant him success in his ways. As 
Chazal have said, “…those who lead many to righteousness 
will be like the stars for eternity.” 
And I sign for the sake of Torah learning babes and the 
youngsters of the holy flock, may G-d hover above them, 
protect and preserve them.

Moshe Halbershtam
In the Holy City of Jerusalem 
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	א':	ו׳—י״ד שמות
יֶהם.... ָפֶרְך	...	ַוְיָמְררּו	ֶאת	ַחּיֵ ֲעִבדּו	...	ּבְ ָקם	ֶמֶלְך	ָחָדׁש	...	ַוּיַ ָמת	יֹוֵסף	...	ַוּיָ ַוּיָ

אחרי שיוסף וכל אחיו וכל הדור הראשון 
התרבו  ישראל  בני  מתו,  למצרים  שירדו 
מאד מאד בכמות לא רגילה. המצרים לא 
סבלו אותם. אז קם מלך חדש במצרים אשר 
שכח את כל הטובות שעשה יוסף למצרים 

את  ולשעבד  מיסים  להטיל  לעמו  והציע 
בני ישראל. אח”כ התחילו להעסיק אותם 
בבניית ערים בחומר ולבנים ובכל עבודות 

השדה. ביום ובלילה לא נתנו להם מנוח.

Shmos 1: 6–14
And Yosef died … and a new king arose … and they [the Mitzrim] 
enslaved … with harsh labor … and embittered their lives ....
After Yosef (Joseph), his brothers, and 
the whole first generation died, Bnei 
Yisroel  (The Children of Israel) increased 
and multiplied greatly. The Mitzrim 
(Egyptians) could not bear them and 
feared their vast numbers. Then a new 
king arose who commanded that Bnei 

Yisroel be heavily taxed, enslaved, and 
forced to do very hard labor. They had to 
build storage cities, and Mitzri (Egyptian) 
taskmasters cruelly made them work 
with mortar and bricks and do other 
heavy tasks. Their lives were embittered 
day and night.
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Parshas Shmos
the slavery in mitzrayim

פרשת	שמות		 
השעבוד בארץ מצרים
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	י"ב:	א'—ג',	ו' בא
ה	 ה		ְוִיְקחּו	ָלֶהם	ִאיׁש	ׂשֶ ָעֹׂשר	ַלֹחֶדׁש	ַהּזֶ ים	...	ּבֶ ה	ָלֶכם	ֹראׁש	ֳחָדׁשִ ַוּיֹאֶמר	ה'	...	ַהֹחֶדׁש	ַהּזֶ
ֲחטּו	ֹאתֹו	.... ה.	ְוׁשָ ר	יֹום	ַלֹחֶדׁש	ַהּזֶ ָעה	ָעׂשָ ֶמֶרת	ַעד	ַאְרּבָ ְלֵבית	ָאֹבת	...	ְוָהָיה	ָלֶכם	ְלִמׁשְ

בר”ח ניסן ציוה הקב”ה למשה רבנו שיאמר לבני 
ישראל שביום העשירי לחודש, כל משפחה תקח 
שה ותיחד אותו לקרבן פסח. ויטפלו בו ארבעה ימים 
לבדוק אותו מן המומים כי רצה השי”ת שכאשר 
הזכות  בידם  תהיה  ניסן  בט”ו  הגאולה  זמן  מגיע 

של מצות קרבן פסח, וגם יכפרו בעבודה זרה ע”י 
שיקריבו את הצאן שמצרים היו עובדים כאליל. וכן 
עשו ישראל כפי שנצטוו והלכו לקנות שה. ומספרים 

חז”ל כי הם קשרו את הקרבנות למיטותיהם.

Bo 12: 1–3, 6
And G-D said … “This month is the head of the months for you … on the tenth of this 
month, each man will take a male lamb for his family … and it will be a keepsake for 
you until the fourteenth day of this month, and they will slaughter it ....” 
The Israelites were instructed to take lambs 
for an offering. Our Sages tell us that everyone 
tied the offering he brought to the foot of his 
bed. In this manner, the Hebrews degraded 
and renounced idolatry, since the lamb was 

Mitzrayim’s idol. This gave the Hebrews the 
special merit necessary for their salvation. 
Moreover, it showed their acceptance of the sole 
sovereignity of G-d and the yoke of His mitzvos 
(Torah-based good deeds and commandments).
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Parshas Bo 
preparinG the pesach sacriFicial lamb

פרשת	בא	 
הכנת קורבן פסח
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	י״ד:	ט"ו—ט"ז,	כ"א—כ"ב בשלח
ם	 ָך	ּוְנֵטה	ֶאת	ָיְדָך	ַעל	ַהּיָ ה	ָהֵרם	ֶאת	ַמּטְ עּו.	ְוַאתָּ ָרֵאל	ְוִיּסָ ֵני	ִיׂשְ ר	ֶאל	ּבְ ּבֵ ה	...	ּדַ ַוּיֹאֶמר	ה'	ֶאל	ֹמׁשֶ
ָרֵאל	 ֹבאּו	ְבֵני	ִיׂשְ ִים.	ַוּיָ ְקעּו	ַהּמָ ּבָ ם	ֶלָחָרָבה	ַוּיִ ם	ֶאת	ַהּיָ ׂשֶ ם	...	ַוּיָ ה	ֶאת	ָידֹו	ַעל	ַהּיָ ט	ֹמׁשֶ ּוְבָקֵעהּו	...	ַוּיֵ

ֹמאָלם. ִים	ָלֶהם	חֹוָמה	ִמיִמיָנם	ּוִמּשְׂ ה	ְוַהּמַ ׁשָ ּבָ ּיַ ם	ּבַ תֹוְך	ַהּיָ ּבְ
צריך  אלא  יותר  להתפלל  צורך  שאין  למשה  אמר  ה’ 
להכנס לים. הוא ציוה אותו להרים את מטה ה’ אשר בידו 
ועל ידי זה יבקע את הים. משה עשה כדבר ה’ והים נבקע 
לשנים עשר גזרים כמספר שבטי ישראל. כולם נכנסו לתוך 

הים, כל שבט בפני עצמו. הקרקע של הים נהפך ליבשה 
והמים נהפכו לחומה מימינם ומשמאלם, אך עדיין יכלו 
כולם לראות זה את זה וגם היו שם כל מיני פירות ומטעמים 

שיכלו ליהנות מהם.

Beshalach 14: 15–16, 21–22
And G-D said to Moshe … “Speak to Bnei Yisroel and they will journey forward, and you lift 
up your staff and stretch your hand over the sea and split it.” … And Moshe stretched out his 
arm over the sea … and He drove the sea with a strong east wind, and the sea became dry land 
and the waters were a wall to them to their right and to their left.  
G-d told Moshe to conclude his prayers and lead Bnei 
Yisroel into the sea. He instructed Moshe to lift his 
staff and stretch it out above the sea and the sea would 
split before them. Moshe did as he was told, and the 
Midrash says that the sea parted into twelve sections, 

one for each of the tribes. The Israelites crossed the sea 
as the water became walls to the right and left of them. 
They were able to see each other through the walls, 
and they also enjoyed fruit and other delicious foods 
which miraculously appeared on the walls of the sea.
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Parshas Beshalach 
the splittinG oF the reed sea

פרשת	בשלח  
קריעת ים סוף
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	כ':	א׳—ט״ו 	י״ט:	י״ח יתרו
ר	ה'	 ן	...	ַוְיַדּבֵ ְבׁשָ ן	ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו	ּכְ ַעל	ֲעׁשָ ֵאׁש	ַוּיַ ר	ָיַרד	ָעָליו	ה'	ּבָ ֵני	ֲאׁשֶ ּלֹו	ִמּפְ ן	ּכֻ ְוַהר	ִסיַני	ָעׁשַ
ְוֶאת	 ַהּקֹולֹת	 ֹרִאים	ֶאת	 ָהָעם	 ְוָכל	 	... ֱאלֶֹקיָך	 ָאֹנִכי	ה'	 ה	ֵלאֹמר,	 ָהֵאּלֶ ָבִרים	 ַהּדְ ל	 ּכָ ֵאת	

יִדם.	 ּפִ ַהּלַ
הקב”ה נתן התורה לבנ”י. ובנ”י ראו אש וענן כבד, 
ושמעו קולות וקול שופר חזק מאד. ומתוך המעמד 
את  אליהם  מדבר  ה’  קול  את  שמעו  הזה  הנורא 
כולה.  התורה  לכל  יסודות  שהם  הדברות  עשרת 

חז”ל אומרים לנו שהם ראו בדרך נס את הדברות 
עצמם באויר סביב ולא רק שמעו אותם, וע”כ חדרו 

עמוק לתודעתם.

Yisro 19: 18 20: 1–15
And Har Sinai was all in smoke because G-D descended on it in fire and its smoke 
was like the smoke of a furnace … and G-d spoke all these things, saying, “I am  G-D 
your G-d.” … and all the people saw the sounds and the lightning.  
Bnei Yisroel saw fiery clouds descend on 
Har Sinai (Mount Sinai), as well as powerful 
sounds including shofar blasts. In the midst 
of this awesome experience, they heard G-d’s 
voice. He gave them the Aseres Hadibros (The 
Ten Commandments), which contain the 

foundations of Jewish faith and the Torah. Our 
Sages tell us that they miraculously saw the actual 
words flying in the air above them, in addition 
to hearing them. G-d’s revelation of the Aseres 
Hadibros penetrated their very beings and made 
an everlasting impression upon them.
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Parshas Yisro 
revelation oF G-d’s Glory and the GivinG oF the torah on har sinai

פרשת	יתרו 
גילוי כבוד ה’ בהר סיני ומתן תורה
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	ל"א:	ב'—ג',	ו' כי	תשא
ּוְבַדַעת	 ּוִבְתבּוָנה	 ָחְכָמה	 ּבְ ה'	 רּוַח	 ֹאתֹו	 א	 ָוֲאַמּלֵ 	... ַצְלֵאל	 ּבְ ם	 ְבׁשֵ ָקָראִתי	 ְרֵאה	

ּוְבָכל	ְמָלאָכה	...	ִאּתֹו	ֵאת	ָאֳהִליָאב.	
ה’ הראה לבנ”י שבצלאל ואהליאב ראויים להיות 
מנהיגים בעשיית המשכן וכליו. הם התברכו מן 
השמים בכשרונות עשייה והנהגה וארגון. זאת 

היתה ברכה מיוחדת להם ולכל בעלי המלאכה 
אשר היו רגילים בעבודת פרך במצרים ועכשיו 

מצאו את עצמם מוכשרים לעבודות עדינות.

Ki Sisa 31: 2–3, 6
Behold, I have singled out by name Betzalel … and filled him with the spirit of 
G-d, wisdom, insight, and knowledge, and every craft … with him, Oholiav. 
G-d showed Moshe and the people that 
Betzalel and Oholiav were worthy of planning 
the construction of the Mishkan. There were 
many wise people who, regardless of the fact 
that they were forced to do heavy physical 

labor in Mitzrayim, miraculously found 
themselves blessed with the skills required 
for the fine craftsmanship. They all worked 
together under the leadership and direction 
of Betzalel and Oholiav.
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Parshas Ki Sisa
the craFtsmen constrUct the mishKan and all its parts

פרשת	כי	תשא 
האומנים בונים את המשכן וכליו
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	ל"ו:	ח' 	ל"ה:	א'—כ"ט ויקהל
תֹון	 ּבָ ת	ׁשַ ּבַ ִביִעי	ִיְהֶיה	ָלֶכם	ֹקֶדׁש	ׁשַ ְ ָרֵאל	...	ּוַבּיֹום	ַהּשׁ ֵני	ִיׂשְ ל	ֲעַדת	ּבְ ה	ֶאת	ּכָ ְקֵהל	ֹמׁשֶ ַוּיַ
ְבֵני	 ֵהִביאּו	 	... ֵלב	 ְנִדיב	 ּכֹל	 ים	 ׁשִ ַהּנָ ַעל	 ים	 ָהֲאָנׁשִ ֹבאּו	 ַוּיָ 	... רּוָמה	 ֶכם	תְּ ֵמִאתְּ ְקחּו	 	... לה'	

ם	...	ְוהֹוֵתר.	 ָלאָכה	ָהְיָתה	ַדּיָ ָרֵאל	ְנָדָבה	לה'	...	ְוַהּמְ ִיׂשְ
למחרת יום כיפור הקהיל משה את כל עדת ישראל 
גברים ונשים. קודם כל הוא לימד אותם על השבת 
שהוא הברית הנצחי המקשרת את בנ”י עם ה’. לאחר 
וכל  כליו  כל  עם  בנין המשכן  על  אותם  לימד  מכן 

בגדי הכהונה הדרושים לעבודתו ובקש שיביאו את 
תרומותיהם. ישראל נענו בשמחה ובזריזות לבקשתו 

והביאו את מה שנדרש תוך יומיים.

Vayakhel 35: 1–29 36: 8
And Moshe assembled the whole congregation of Bnei Yisroel … “and the seventh day 
shall be holy for you, a day of total rest for G-D … take from yourselves contributions  ...” 
and the men and the women came, everyone with a generous heart … Bnei Yisroel 
brought their contributions to G-D … and the work was sufficient … and there were 
[even] extra [contributions].  
Moshe assembled all the Israelite men and women 
on the day after Yom Kippur and instructed them 
concerning all the commandments of Shabbos, 
which is the foundation of the everlasting 
covenant between G-d and His People. Then he 
went on to explain  G-d’s commandment that 

everyone contribute towards the building of the 
Mishkan with all of its accessories, including 
the holy vessels, and to make holy vestments 
for the Cohanim. The men and women of Israel 
responded with joy and brought whatever was 
requested within two days.
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Parshas Vayakhel
moshe assembled all israel aFter his prayers Were accepted

פרשת	ויקהל 
משה הקהיל את כל עדת ישראל אחרי שהתקבלו תפילותיו


