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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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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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שמות א׳: כ״ז ב׳: ט״ז—י״ז ג׳: א׳, י״ג
ן  ָרא ֹאָתם ... ַוְיַצו ה׳ ... ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ ַצְלמֹו ... ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ ְבָרא ה׳ ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַוּיִ
ת  ָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחּיַ ַעת טֹוב ָוָרע לֹא ֹתאַכל ... ְוַהּנָ ָאֹכל ּתֹאֵכל ּוֵמֵעץ ַהּדַ

יַאִני ָוֹאֵכל.  ִ ָחׁש ִהּשׁ ה ַהּנָ ָ ֶדה ... ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ ַהּשָׂ
ביום השישי ה' ברא את אדם וחוה בצלמו. 
הוא צוה אותם שמותר להם לאכול מכל עצי 
הגן מלבד עץ הדעת, שנאסר עליהם. למרות 

מעץ  ואכלה  הנחש  ע”י  התפתתה  חוה  זאת 
הדעת ואף האכילה ממנו את בעלה.

Bereishis 1: 27 2: 16–17 3: 1, 13
And G-d created man in His image … male and female He created them … 
G-d commanded … “Of every tree in Gan Eden you may eat freely, but of 
Etz HaDa’as, you must not eat” … The serpent was cunning beyond any 
beast of the field … The woman said, “The serpent deceived me and I ate.”
On the sixth day G-d also created Adam 
and Chava (Eve). He commanded that they 
were to eat from the fruit of the trees in Gan 
Eden (Garden of Eden), but not from the 

Etz Hada’as (Tree of Knowledge). The snake 
enticed Chava to eat from the Etz Hada’as. 
In turn, she gave the fruit to Adam and he 
ate as well.
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Parshas Bereishis 
The sixTh Day: Man is creaTeD in g-D’s iMage

פרשת בראשית  
יום השישי: האדם נברא בצלם אלקים
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נח ו׳: י״ג—י״ד
ַבת  ה ְלָך תֵּ א ְלָפני ... ֲעׂשֵ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ַוּיֹאֶמר ה׳ ְלֹנַח, ֵקץ ּכָ

ֲעֵצי ֹגֶפר....
ה' צוה את נח לבנות תיבה, שיוכל להנצל בה מהמבול עם משפחתו 

ועם בעלי החיים.

Noach 6: 13–14
And G-d said to Noach, “The end of all flesh has come 
before Me … build an ark made of gopher wood....”
G-d commanded Noach to build an ark to save himself, his 
family, and the animals from the flood.
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Parshas Noach 
The generaTion oF noach

פרשת נח 
דורו של נח
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וירא כ״ב: א׳—ב׳
 ... , ֶאת ִיְצָחק  ר ָאַהְבתָּ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ  ... ה ֶאת ַאְבָרָהם  ְוה׳ ִנּסָ

ם ְלֹעָלה.... ְוַהֲעֵלהּו ׁשָ
ה' ניסה את אברהם ואמר לו שיעלה את בנו יצחק 
לקרבן עולה. אברהם השכים בבקר בזריזות, חבש 
את חמורו לבדו, הכין עצים, סכין ואש לעשות רצון 
ה'. הוא לקח את יצחק ואמר לו שהולכים להקריב 
אל  בשמחה  הלכו  ושניהם  המוריה,  בהר  קרבן 
המקום שבו עתיד לעמוד בית המקדש )וגם המקום 
כאשר  קרבנות(.  ונח  הראשון  אדם  הקריבו  שבו 

יצחק נעקד על גבי המזבח ואברהם שלח את ידו 
לשחטו, קרא לו מלאך ה' שיוריד אותו מעל המזבח. 
איל שנאחז  נזדמן שם  כי  אז ראה אברהם  בדיוק 
בסבך בקרניו, ואברהם הבין שעליו להקריבו במקום 
בנו. לכן אנו תוקעים בשופר של איל בראש השנה, 

להזכיר את מסירות הנפש של אברהם ובנו.

Vayera 22: 1–2
And G-d tested Avraham … and said, “Please take your son, the only one you have, 
the one whom you love, Yitzchak … and bring him up as an offering....”  
G-d tested Avraham by telling him to bring up his 
only son, Yitzchak (Isaac), as an offering. Avraham 
enthusiastically got up early, saddled his donkey, 
split wood, prepared fire and a slaughtering knife, 
and set out joyously  with his son to do G-d’s will 
on Har Hamoriah (Mount Moriah) [where Adam 
and Noach had offered sacrifices, and where 
the Beis Hamikdash (Holy Temple) would one day 
stand]. After Yitzchak was tied to the altar and 

Avraham had the knife in his hand, an angel of 
G-d told Avraham to release Yitzchak. In place of 
his son, Avraham sacrificed, as a burnt offering, 
a ram he saw caught in a thicket by its horns. 
In commemoration, we blow the shofar (ram’s 
horn) on Rosh Hashanah (the first day of the Jewish 
year) to arouse G-d’s mercy in the merit of our 
Patriarchs, whose dedication to G-d’s Will was 
unlimited.
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Parshas Vayera 
The BinDing oF yiTzchak as an oFFering

פרשת וירא  
עקידת יצחק כקרבן 
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ויצא כ״ח: י׳—ט״ו
ב  ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ְוִהּנֵ ֲחלֹם  ַוּיַ  ... ב  ּכַ ׁשְ ַוּיִ  ... ֶמׁש  ֶ י ָבא ַהּשׁ ּכִ ם  ֶלן ׁשָ ַוּיָ  ... ֶלְך ָחָרָנה  ַוּיֵ ַבע  ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ַוּיֵ
ַזְרֲעָך  ְוָהָיה   ... ב ָעָליו  ִנּצָ ה ה׳  ְוִהּנֵ ְוֹיְרִדים ּבֹו.  ה ַמְלֲאֵכי ה׳ ֹעִלים  ְוִהּנֵ ָמְיָמה.  ָ יַע ַהּשׁ ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ

ֹבִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת....  יָך ... ַוֲהׁשִ ַמְרתִּ ֲעַפר ָהָאֶרץ ... ּוׁשְ ּכַ
יעקב יצא מבאר שבע על פי צווי אמו שידעה שעשו מחפש 
הזדמנות להרוג אותו. גם  יצחק אביו צוה אותו ללכת לעיר 
חרן לבית לבן למצוא לעצמו אשה מבנותיו. בהגיעו אל הר 
שקעה  המקדש,  בית  בו  להיות  שעתיד  המקום  המוריה, 
השמש באופן פתאומי. יעקב התפלל תפילת ערבית ושכב 

לישון. באותו לילה הוא חלם שעומד לידו סולם מוצב ארצה 
וראשו מגיע לשמים והמלאכים שלווהו בארץ ישראל עלו 
בסולם לשמים ומלאכי חוץ לארץ ירדו ללוותו. עוד ראה כי 
ה' נצב עליו ומבטיח שיהיו לו צאצאים רבים, וישמור עליו 

תמיד ויזכה לחזור שוב לארץ ישראל.

Vayetzeh 28: 10–15
And Ya’akov left Be’er Sheva to go to Charan … The sun had set … He lay down to sleep … He 
dreamt. Behold! A ladder stood on the ground and its top reached heavenward … Angels of G-d 
ascending and descending it. G-D was standing over him … “Your offspring will be like the dust 
of the earth … I will protect you … and return you to this land....”  
Rivkah told Ya’akov to flee to the city of Charan where her 
brother Lavan (Laban) lived and there he would be safe 
from Esav’s murderous plans. Yitzchak also instructed 
Ya’akov to go there and marry one of Lavan’s daughters. 
On the way to Charan, the sun suddenly set, and Ya’akov 
found himself on Har Hamoriah (site of the future Beis 
Hamikdash). He prayed Ma’ariv (the evening prayer) 
and lay down to sleep. In his sleep, he dreamt that G-d 

stood above him, and angels of his homeland, who had 
accompanied him until then, were ascending a ladder 
which led to Heaven, while other angels, chosen to 
protect Ya’akov outside the Holy Land, were descending 
toward him. G-d promised him that he would have many 
descendants and He would protect him and bring him 
back to his homeland.
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Parshas Vayetzeh 
ya’akov’s DreaM

פרשת ויצא 
חלום יעקב
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וישב ל״ז: ֹג—י״א
ְנאּו ֹאתֹו ...  ׂשְ ְראּו ֶאָחיו ... ַוּיִ ים... ַוּיִ ּסִ ֹתֶנת ּפַ ה לֹו ּכְ ָניו ... ְוָעׂשָ ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ְוִיׂשְ
ֲחוֹ ת  תַּ ָך ְוַאֶחיָך ְלִהׁשְ ֲחלֹם עֹוד ... ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאּמְ ֹנא ֹאתֹו ... ַוּיַ ֲחלֹם ... ַוּיֹוִספּו עֹוד ׂשְ ַוּיַ

ְלָך ָאְרָצה... ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו.... 
יעקב אהב את יוסף יותר מכל אחיו, ותפר עבורו בלבד 
כתנת פסים מיוחדת. בגלל זה קנאו בו ושנאו אותו. 
לילה אחד יוסף חלם חלום בו הוא ראה שהוא ואחד 
עשר אחיו קושרים אלומות של חיטה ואלומתו של 
יוסף קמה וכל אלומות אחיו משתחוים לאלומתו, ושוב 

חלם שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים 
לו. כשספר חלומותיו לאחיו הם הבינו שפשר החלום 
אותו  הוסיפו לשנוא  והם  עליהם,  ימלוך  הוא שהוא 

יותר.

Vayeshev 37: 3–11
And Ya’akov loved Yosef more than all his sons… and made him a beautiful coat … his 
brothers saw … and hated him … he dreamt and told them his dream and they hated 
him more … and he dreamed another dream … and his brothers were jealous....  
Ya’akov, who loved Yosef more than all his sons, 
made him a beautiful coat. His brothers were 
jealous and hated him because of his special status. 
One night Yosef dreamed that he and his brothers 
were tying bundles of wheat. His sheaf arose and 
stood straight, while their sheaves bowed down 

before it. He had another dream in which the sun, 
the moon, and eleven stars bowed down before 
him. When he told his brothers the dreams, they 
hated him even more, because he was hinting that 
he would rule over them, and they would have to 
bow to him.
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ויגש מ״ה: כ״ה—כ״ז מ״ו: כ״ט
ְאֹסר  ַוּיֶ  ... ִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם  ְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ... ַותְּ ַוּיַ  ... ְצָרִים ... עֹוד יֹוֵסף ַחי  ֲעלּו ִמּמִ ַוּיַ

אָריו עֹוד.  ְבךְּ ַעל ַצּוָ אָריו ַוּיֵ ּפֹל ַעל ַצּוָ ְבּתֹו ... ַוּיִ יֹוֵסף ֶמְרּכַ
האחים עלו לארץ ישראל עם העגלות שיוסף שלח 
למצרים.  משפחותיהם  כל  ואת  יעקב  את  להביא 
כאשר יוסף שמע שיעקב קרוב למצרים, אסר יוסף 
את מרכבתו ועלה לקבל את פני אביו. כשראהו ירד 

אליו, חבק אותו ונשק לו, אבל יעקב התאפק כי קרא 
אז קריאת שמע להבהיר שהוא מקבל באהבה רצון 
מאהבתו  גדולה  לה'  אהבתו  כי  לכולם  והראה  ה', 

ליוסף בנו האהוב.

Vayigash 45: 25–27 46: 29
And [the brothers] went up from Mitzrayim … “Yosef is still alive” … he saw the 
wagons … the spirit of Ya’akov their father came back to life  … Yosef harnessed his 
chariot … and he fell on his [Ya’akov’s] neck, and kept weeping more.
The brothers went up to Eretz Yisrael, with the 
wagons which had been provided by Yosef, to 
bring Ya’akov and all their families down to 
Mitzrayim. When Yosef heard that Ya’akov was 
close to Mitzrayim, he harnessed his chariot 
and went out to greet his father. When Yosef 

saw Ya’akov, he kissed him, but Ya’akov did not 
respond because he was saying the Shma (a Jew’s 
expression of acceptance of the Will of G-d). 
Ya’akov waited to hug his son until he had finished 
reciting the Shma to show that his love for G-d was 
even greater than his love for his long-lost son.
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