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 ]א, קהלת ז[" טֹוב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טֹוב ְויֹום ַהָּמֶות ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו"

“A good name is better than fine oil; the day of death is better than the day of birth.” 
 
When oil is mixed with water, it rises to the top. In the same way, one who 
has acquired a good reputation will stand distinguishable and recognizable 
amongst others. But this can only be truly judged when a person departs 
from this world, not when he enters it. As great as a person may seem in his 
lifetime, we only really begin to see his greatness when he is no longer with 
us. Then the depth of our loss is apparent. Rashi explains that the greatness 
of Miriam was only fully recognized after her death, when the be’er, B’nei 
Yisrael’s water supply in the desert, which was in her merit, dried up; 
Aharon’s greatness was only truly recognized when the clouds of glory dis-
appeared upon his demise. And even the enormity of Moshe Rabbeinu’s 
greatness was only visible with his passing and the consequent cessation of 
the manna. 
With every passing day, we feel more and more the magnitude of the loss of 
our beloved friend, Dr. David Epstein, י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז . In 
the pages ahead, family and friends, community members and colleagues 
have expressed what David, z”l meant to them and how he inspired them. 
In addition, דברי תורה on ספר שמות, which we have just begun learning, 
have been written by David’s family members and faculty of the Kollel. 
These words of Torah represent David in the truest possible way. 
Chazal comment on the abovementioned posuk by saying, 

 ,אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. סוף אדם למות
 .) ברכות יז(. וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם

“A man’s end is to die. Happy is one who grew in the Torah, and whose toil is in 
the Torah, and gives pleasure to his Creator; and who grew up with a good reputation,  

and departed from the world with a good reputation.” 
David’s connection with the Torah through his love of and commitment to 
learning it and supporting it gave him his vigor and vitality; it was the 
source of his שמחת החיים and his good name. Our tefillah to Hashem is that 
the inspiration we will all gain from remembering this צדיק will be a זכות for 
his נשמה. 
May he be a מליץ יושר for his family who loved him, the Kollel which he 
helped establish, and for the entire community. 
 

 יהי זכרו ברוך





 





 

 הקדמה לספר שמות
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הנה אף שבעלי המדרש קורין לספר 
סוטה ' ע(' בעלי הגמ', ספר שמות'זה 
כ בעל "וכ', חומש שני'קורין לה :) לו

חמשה 'הלכות גדולות דקחשיב 
וחומש , ספר בראשית, חומשי תורה

, וחומש פקודים, וספר כהנים, שני
 .'ומשנה תורה

ב בהקדמתו "ביאר הנצי, והענין
דספר זה הוא השלמה , לספר שמות

וגמר לספר ראשון שהוא ספר 
כ "וכמש(הבריאה או ספר יצירה 

דתכלית הבריאה ). ן בהקדמתו"הרמב
בשביל ישראל ', ראשית'היא ב

שנקראין ראשית ובשביל התורה 
י בתחלת "כ רש"שנקרא ראשית כמש

כ באה ספר שני "ואח. הפרשה שם
דלאחר שיצאו בני . לבאר תכלית זו
, ועברו הכור הברזל, ישראל ממצרים

אז הגיעו , והיו ראויים לקבל התורה
דהיינו להיות , לתכלית הבריאה

, באופן שונה משאר אומות העולם
ת כדכתיב "להיות רק לכבוד השי

כל הנקרא בשמי ) ז, ישעיה מג(
. ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

פ "לחיות ע, שזהו תכלית הבריאה
 ז "פ התורה ועי"התורה ולהתנהג ע

 

ובדברי . לקדש שם שמים בעולם
ן בהקדמתו לספר שמות כתב "הרמב

דמדרגה זו היא מדרגת האבות 
דלאחר יציאת מצרים וקבלת . עצמן

התורה היו בני ישראל ראויים 
, י בנין המשכן"להשראת השכינה ע

אכן כל . ואז היו נקראין גאולים
כ "כמש(הספר נקרא ספר הגאולה 

כיון ) ן בסוף פרשת פקודי"הרמב
דהכל היה נסיעה ארוכה לתכלית 

 .הזה
פ שיש "ב שם דאע"ועוד כתב הנצי

, א שלא הגיעו לזה המעלה"הרבה בנ
א להגיע "אבל זה דבר מוסכם שא

דהיינו מדרגת (לתכלית הבריאה 
 .י תורה"אלא ע) ל"האבות וכנ

ל היה איש "עזריאל דוד ז' ידידי ר
התורה . פ התורה"כזה שהיה חי ע

היה מורה דרכו ועל ידה עשה קידוש 
בין , השם לכל מי שבאה בסביבותיו

הוא זכה להיות . ישראל ובין העמים
 .מן הגאולים

תקותינו הוא שהדברי תורה 
והלימודים שנכתב בדפים הללו 
תעמוד לו לזכותו ומליצו לנצח 

 . יהי זכרו ברוך. נצחים



 

 פרשת שמות

é÷éáðéáø íçðî ìàåîù áøä 
 åñéâ 

 

 ַוֹּיאֶמר ֶמֶל ִמְצַרִים ַלְמַיְּלֹדת ָהִעְבִרֹּית ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהַאַחת "
 ] טו, שמות א" [ִׁשְפָרה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפּוָעה

, י דמילדות אלו הן יוכבד ומרים"עיין רש
וקראו להן שפרה ופועה על שם 
שמשפרות את הולד ומדברות אליו 

ושמות אלו מראות שעשו . לפייסו
דעבודות אלו , מלאכתן באופן מהודר

, אינן מעיקר אומנותה של מילדת
דתכלית המילדת הוא לטפל באם ובולד 

וזה שהיו משפרות , ולהצילם מסכנה
. הולד ומפייסות אותו הוא דבר מיותר
, אבל יוכבד ומרים עסקו גם בדברים אלו

ולא נחו עד , שלא יצאו מיד אחר הלידה
ולכן נקראו . ששפרו הולד ופייסו אותו

להראות שעשו מלאכתן , שמותיהן על כך
 .בשלמות

ל דלא קראו להן "די, ויש להוסיף על זה
שפרה ופועה משום שדברים אלו 
חשובים מצד עצמם אלא משום שהם 
מראים על עיקר כוונתן של יוכבד ומרים 

שלא ראו . בשעה שבאו לעשות מלאכתן
שהן , את עצמן כסתם מילדות דעלמא

. הכירו שמלאכה זו היא מלאכת שמים
, דעיקר עסק שלהן אינו הולדת ולדות

והילדים , דהעיקר הוא בנין כלל ישראל
שנולדו אינם בנים לאביהם ולאמם 

ולכן לא יצאו . שהם בנים למקום, בלבד
שכל , משם עד ששפרו הולד ופייסו אותו

וכן מראה על . ולד וולד הוא בן מלך
שלא נגשו למלאכתן כאדם , כוונה נוספת

היוצא לפעלו אלא כאדם המבקש לעזור 
. שאהבו את הנשים ורצו לסייען, לחבירו

וכשם שהאם שמחה בלידת בנה כך 
, המילדות היו שמחות בלידת הולד

וכן מבואר . וטפלו בו כאילו הוא בנם
על הפסוק ותחיין (י בסוף הפרשה "ברש

שהיו מספקות להם מים ), את הילדים
וזה ודאי אינו בכלל עבודת . ומזון  

דהיכן מצינו מילדת שמביאה , מילדת
אבל מילדות אלו . מזון להאכיל את הולד

שהן , לא נהגו כשאר מילדות דעלמא
. טרחו למצוא מים ומזון לפרנס הולד

ועשו כן משום שאהבו את הולד ונהגו 
שהמילדות האלו לא , בו כאילו הוא בנם

 .באו לעשות מלאכה אלא לגמול חסד
דבניהם היו , והמילדות קבלו שכר גדול

). י שם"א ורש"פסוק כ(כהנים ומלכים 
שהכהנים , ולפי דברינו זה מובן היטב
ומנהיג , והמלכים הם מנהיגי העם

ישראל צריך לכוין תמיד שהוא שלוחא 
וגם צריך להנהיג העם מתוך , דרחמנא
. כאשר ישא האומן את היונק, אהבה

וכמו , ושתי מדות אלו נמצאו במילדות
ולכן בניהם שקבלו המדות , שכתבנו

האלו בירושה מאמותיהם היו ראויים 
 .לשמש בכהונה ומלכות

עזריאל ' מדות אלו נמצאו גם בגיסי ר
כ עסק במלאכת "שהוא ג, ל"דוד ז

וגם הוא , כ הצטיין בה"הרפואה והוא ג
' לא הסתפק בטיפול רפואי בלבד שהי

כמנהג , משפר את החולים ומפייסם
וכשם שבהן זה סימן לעיקר . המילדות

, סימן לכוונתו' כוונתן כך בגיסי זה הי
כ הכיר שמלאכת הרפואה היא "שהוא ג

מלאכת שמים ושהרופא הוא שלוחו של 
וכשם . וכמו שמצינו במילדות, מקום

שהמילדות נגשו למלאכתן מתוך אהבה 
כך הוא נגש למלאכתו בלב מלא אהבה 

ולא ראה אותה כמלאכה אלא , וחבה
ואני תפילה שכשם . כגמילות חסד

שהמילדות זכו לבנות בתים חשובים כך 
ובניו ובנותיו יבנו , ל יזכה לכך"גיסי ז

פ המדות האלו "בתים לשם ולתפארת ע
 .שקבלו ממנו
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 ]יד, שמות ו" ['ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאֹבָתם ְּבֵני ְראּוֵבן וכו"
כבר עמדו המפרשים על מה שהוצרך התורה 

באור החיים ' ע, ליחס כאן משה ואהרן
. ז הלוי מה שכתבו בזה"ובחידושי הגרי

' פרק ו(פ ויצום על בני ישראל "ובספורנו עה
מנה אותם לשרים כמו , ל"כתב וז) פסוק יג

ד כתב "ובפסוק י. ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו
בדין מנה את אלה לשרים על ישראל כי , ל"וז

וזה כי ראובן . הם היו נכבדים מכל האומה
ולא היו מצאצאיו אנשים ראוים , בכור ישראל

להקרא בשם זולתי בניו הנזכרים שהיו מכלל 
. וכך היה מבני שמעון' נפש שכבר מתו וכו' ע

אבל לוי שהאריך ימים על כולם גדל גם את 
, וכן קהת ועמרם, בני בניו להבין ולהורות

. ל"עכ, באופן שיצאו מהם משה אהרן ומרים
והיינו שבא הכתוב לפרש למה נבחרו משה 
ואהרן להיות ראשים ומנהיגים על ישראל 

והביאור הוא . יותר מכל שאר בני ישראל
משום שלוי האריך ימים והוא בעצמו חינך 
בניו ובני בניו וכן קהת ועמרם ועל ידי זה 
 .יצאו מהם משה אהרן ומרים

ה "כ השל"ונראה להוסיף ביאור על פי מש
למה  –קשה , ל"פ ואלה שמות בני לוי וז"עה

אמר תיבת שמות אצל לוי יותר ממה שאמר 
הענין הוא כי שבט לוי לא . בראובן ושמעון

ורצה להשתתף , היו בגלות ולוי ידע דבר זה
קרא שמות לבניו על . מה עשה. בצרת הציבור

שם הגלות דהיינו שם גרשון על שם כי גרים 
ושם קהת על שם שיניהם . הם בארץ לא להם

. ושם מררי על שם וימררו את חייהם. קהות
ומכאן ילמד האדם . זהו שמות בני לוי

פ שאין הצרה "להשתתף בצער הציבור אע
מבואר מדבריו שלוי חינך כל . ל"מגעת לו עכ

יוצאי חלציו שתמיד לא יסיחו דעתן 
ומשום כך קרא . מלהשתתף בצערן של ישראל

כדי שבכל פעם שיזכירו שם , לבניו שמות אלו
אחד מבני לוי יהיו זוכרים צרת אחיהם 
 .בשעבוד מצרים

והנה מבואר במדרש שמשום הכי נבחר משה 
משום שנתן עיניו , להיות גואלן של ישראל

ל בשמות "וז. ולבו להיות מיצר על ישראל
ה "ראה הקב, וירא השם כי סר לראות, רבה

 לפיכך , במשה שסר מעסקיו לראות בסבלותם

וכן איתא . ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה
אמר רבי יצחק מהו כי סר , להלן במדרש

ה סר וזעף זה לראות "אמר הקב. לראות
לפיכך ראוי הוא , בצערן של ישראל במצרים

מיד ויקרא אליו אלקים . להיות רועה עליהם
 .כ"מתוך הסנה ע

וכן מצינו בשוטרי בני ישראל שעל ידי 
שהשתתפו בצרתן של ישראל עלו לגדולה 

י "ל רש"וז. כ להשבעים זקנים"ונעשו אח
אשר ידעת כי הם זקני העם ) ו"ט, א"במדבר י(

אותן שאתה מכיר שנתמנו עליהם . ושוטריו
שוטרים במצרים בעבודת פרך והיו מרחמים 
עליהם ומוכים על ידם שנאמר ויוכו שוטרי 

בני ישראל עתה יתמנו בגדולתן כדרך 
 .שנצטערו בצרתן

הרי שמדה זו של נשיאת עול עם הצבור 
מעלה את האדם למדריגה שראוי הוא להיות 

פסוק ' שמות פרק ב(ובילקוט . מנהיג ישראל
, מהו ויגדל שני פעמים. איתא ויגדל משה) א"י

מה היתה . למעלה בקומה ולמטה בגדולה
הרי זאת היתה . כ"שיצא אל אחיו ע, גדולתו

גדולתו של משה שיצא אל אחיו ליתן עינו 
 .ולבו להיות מיצר עליהם

ועכשיו מובן הדבר שהוצריך הכתוב ליחס 
כדי ללמדינו האיך זכו אלו מתוך , משה ואהרן

מפני שלוי , כל ישראל להימנות לרועי ישראל
השתרש מדה זו של נושא בעול עם חבירו 

ועל ידי , בכל יוצאי חלציו וכן קהת וכן עמרם
זה נצטיינו משה ואהרן במדה זו ונבחרו 

 .להיות ראשי ישראל
מרדכי יצחק ' ל בן ר"עזריאל דוד זצ' המנוח ר

י מלבד שהיה איש החמודות ונעים הליכות "נ
עוד זאת , אהוב למטה ונחמד למעלה

שהצטיין באופן נעלה מאוד במדה זו של 
ובפרט לבני הישיבה . נושא בעול עם חבירו

שהיה הרופא פרטי שלהם ודאג עליהם כעל 
וזהו אכן סימן . בני ביתו ובכל צרתם לו צר

 .לגדלות האדם
אורחות חייו שימש לדוגמא מוחשית לכל 

ח מוולאזין שזה כל "יודעיו ומכיריו לדברי הגר
רק להועיל לאחריני , לא לעצמו נברא, האדם

 .  יהי זכרו ברוך. ככל אשר ימצא בכוחו לעשות



 

 פרשת בא

ø ' ìèøå÷ ïðø 
 åðúç 

 
 ֶזה ָעָׂשה ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור"

 ]ח, שמות יג" [ְיֹקָוק ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים 

הראשונים חולקים איך להסביר את 
' ן מסביר שבעבור זה שה"רמב. הפסוק

אני עושה , הוציא אותי ממצרים
י ואבן עזרא "רש. מצוות של פסח

מסבירים על פי לשון הגמרא שכוונת 
הכוונה , לפי דעתם. הפסוק ההיפך מזה

היא בעבור מצוות " בעבור זה"של 
. מצות ומרורים מונחים לפניך –פסח 
הוצאתי ממצרים כדי שאשמור ' ה

הנציב בהעמק דבר .  מצוות פסח
המשיך על זה ומסביר שבעבור מצוות 
אלו לא המצוות בלבד אלא האמונה 
: שבא על ידי שמירת מצוות אלו

בעבור זה שאנו אוכלים מצה שבעת "
הימים לזכרון האמונה בהשגחה עלינו 
בפרטות שהרי לא נגאלו ישראל אלא 
 ."בשביל אמונה

אלו ואלו דברי אלקים חיים הם 
ומשניהם לומדים מה כלול במצות 

ן מצות "לפי הרמב." והגדת לבנך"
חינוך הבנים בקשר לחג הפסח כולל 
מצוה לחנכם בהכרת הטוב על 

ומתוך זה  -השגחתו בחיי אבותינו 
אכילת מרור מזכיר . בהשגחתו בחיינו

ושתיית , הצילנו מחיים מרים' שה
. ארבע כוסות שהשיאנו לבני מלכים

י מורה לנו ידיעה "אבל הסברת רש
המצוות של פסח , לפי דעתו. אחרת

וגלות וגאולה , קדמו ליציאת מצרים
ממצרים התרחשו רק להביא לנו 

לפי . הזדמנות לשמור מצוות אלו
" והדגת לבנך"המצוה של , פירוש זו

היא להורות לבנינו שכל מה שקורה 
כולם  -כל העליות וירידות  -בחיינו 

מכוונים להביא לאמונה ולשמירת 
 . 'מצוות ה

ארבע פעמים ציוותה התורה לאדם 
אבל , להגיד לבנו סיפור יציאת מצרים
. התוכן והלשון משתנה בכל ציווי

הבעל ההגדה מסביר שכנגד ארבעה 
, תם, רשע, חכם -בנים דברה תורה 

האב צריך לשנות . ושאינו יודע לשאול
לא מוצאים . דרך למודו לפי ערך הבן

שהמצוה מתכפל , כזה בשאר מצוות
אבל דרך זה . ומשתנה לפי המקבל
זה המציאות  -מוכרח במצות חינוך 

שאי אפשר לחנך בלי  -של חינוך 
רב חיים . להתאים לכל בן כפי טבעו

מבריסק מדגיש שלשאר חכמות יש 
ספר מיוחד לכל מדרגה ומדרגה כפי 

בתורה הרי "אבל . חכמת התלמיד
אותו חומש בו לומד הילד המתחיל 

גם הענק בתורה , בלימוד חומש
וכל אחד משיג , מתעמק ועמל בו

ודבר זה , באותו החומש לפי השגתו
 ."הוא מנפלאות התורה

מורי חמי היה מחנך עצום בכל דרכי 
יחוסו לכל .  לא רק על ידי דבריו, חייו

אדם ולבוראו הורה איך לחיות חיים 
כל .  ואמונה, ישרות, חסד, של שמחה

דרכיו עם בוראו היה בהכרת הטוב 
עד , בשמחה ובסבר פנים יפות, לחייו

והוא .  ן"כמו שכתב הרמב, האחרון
הכיר בכל מאורעות חייו שבפנימיותם 

היו הזדמנות לעבוד את בוראו 
על פי , ולהתקרב אליו באמונה פשוטה

כל איש , ומנער ועד זקן.  י"דרך רש
ואיש שהתיחס אל חמי היה מקבל 

בעזרת .  חינוך זה לפי ערכו ומדריגתו
דמות דיוקנו של אבינו ידריך אותנו ', ה

 .  בחיינו למשוך בדרכיו
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ֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו"   ]ב, שמות טו" [ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱא
אונקלוס  . זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו 

דין אלהי ואבני ליה מקדשא אלהא  : מתרגם 
בשורות  , לפי התרגום . דאבהתי ואפלח קדמוהי 

הראשונות של שירת הים בני ישראל משוררים  
השאיפה לבנין  . על ציפייתם לבנין בית המקדש 

מכון לשבתך  : הבית מתבטאת שוב בסוף השירה 
—וצריכים להבין . כוננו ידיך ' מקדש ה ', פעלת ה 

בני ישראל פתחו אז בשירה על הניסים  
,  אם כן . והנפלאות שראו ועל גאולתם ממצרים 

 .מה ענין בנין בית המקדש לשירה הזאת 
מגדיר את הספר  , ן בהקדמה לספר שמות "הרמב 

לפי הנחה זו יוצא  . הזה כספר הגלות והגאולה 
העוסק במצות  , שגם החלק האחרון של הספר 

ן  "הרמב . שייך לענין הגאולה , עשיית המשכן 
הגלות איננו נשלם עד  : מפרש את זה בזה הלשון 

,  יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו 
מצבו הרוחני של כלל ישראל לפני ירידתם  . ל "עכ 

מתואר  , מצבם של האבות הקדושים , למצרים 
השכינה שרתה  . הם הם המרכבה : ל "בלשון חז 

, נראה באהליהם ' כבוד ה , על אבותינו הקדושים 
וברדת עמינו מצרימה ירדו ממצבם הנעלה של  

גם כשיצאו בני ישראל משעבוד מצרים  . האבות 
כי נשארו רחוקים ממעלת  , לא נשלם גלותם 

ספר הגאולה אינו נגמר  , מטעם זה . האבות 
.  אלא בעשיית המשכן , בסיפור יציאת מצרים 

'  וכבוד ה , בהקמת המשכן חזרה השכינה לישראל 
אז שבנו אל מעלת  . הופיע שוב בקרב אהלי יעקב 

 .אז היינו גאולים גאולה שלימה , אבותינו 
הוצאת העם מיד מצרים  , ן "לפי דרכו של הרמב 

שלב  , היתה רק שלב הראשון במסע הגאולה 
המושגת אך ורק  , ראשון בדרך לגאולה השלימה 
בהשראת השכינה  , בהחזרת העם למעלת אבותם 

היציאה ממצרים חשובה מפני  . בקרבם 
להחזרת העם אל  —בסופו של דבר —שהביאה 

בעשיית המקדש והשראת  , מעלת אבותם 
כשעמדו ישראל על שפת הים  . השכינה בישראל 

נתעוררה בליבם  , מיד מצרים ' וראו ישועת ה 
כאשר יחזרו אל  , תשוקה עזה להשלמת גאולתם 

מתוך ההכרה  . מקומם ואל מעלת אבותם ישובו 
, שתכלית הגאולה היא לחזור אל מעלת האבות 

בני  , ומתוך ציפייה להגיע אל תכלית הגאולה 
, זה קלי ואבנה לו מקדש : ישראל פתחו בשירה 

 .ואעבוד לפניו   אלוקי אבי 
כלל  , במשך גלותינו מעת חורבן הבית השני 
אם  —ישראל נשאר נאמן לתקות הגאולה 

שאיננו  , ברור . יתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא 
זכרון מעלת  . מצפים לגאולת נפשנו בלבד 

 אבותינו הקדושים מעורר בנו את השאיפה  

ליום שובנו אל מעלת אבותינו  , לגאולה שלימה 
כאשר תשרה השכינה  , בבנין הבית השלישי 

שאיפתינו זאת  . בינינו ונראהו בשובו אל נוהו 
בבניית מקדשי  , מתבטאת במשך שנות הגלות 

אשר בהם  —בתי כנסיות ובתי מדרשות —מעט 
במקומות  . אם כי בסתר ולא בגלוי ', שוכן כבוד ה 

ניתן לשמוע את דברי השירה המביעים אף  , אלו 
אלוקי  , זה קלי ואנוהו : הם את השאיפה הזאת 

 .אבי וארוממנהו 
ן למדנו שגאולת הגוף מביאה לידי  "מדברי הרמב 

הוצאת העם משעבוד מצרים  . גאולת הנשמה 
וכך צריכה  . הכשירה את חזרתו למעלת האבות 

החשק והצורך  . 'להיות מגמתו של כל עובד ה 
לגאולת הגוף מתבטלים מפני ההשתוקקות  

,  דוד המלך אמר . העצומה לגאולת הנשמה 
שלימות האדם היא  . קירבת אלוקים לי טוב 

אין טוב  . ולא בשום דבר אחר , בקירבת הבורא 
ותכלית כל דבר היא להגיע  , אלא קירבת אלוקים 

 .'למצב הזה של קירבת ה 
הוא היה  . ה "כך היתה מידתו של אבי מורי זללה 

והתעניין בענינים  , בעל כשרונות רבות ומגוונות 
אבל בכל זאת לא היה שום דבר  , שונים רבים 

ימיו  . 'שעמד מפני שאיפתו הטהורה לקירבת ה 
סובבו על שיעורים  , ושבועותיו המלאים וגדושים 

חכמתו וכחותיו הוקדשו  . וסדרי לימוד רבים 
בכל דרכיו ידע את  . לגמילות חסדים וצרכי ציבור 

ככה הם החיים של אדם  . 'ועשה את רצונו ית ', ה 
הרואה  , המבקש קירבת אלוקים תמיד ובכל עת 

ז כדרך להגיע אל הטוב  "את הצלחתו בעוה 
 .האמיתי 

את השקפתו הזאת ראינו במלוא תוקפה בשנה  
הוא  . כשסבל ממחלה ממארת , האחרונה לחייו 

אבל תקותו  . ציפה לישועה והשתדל כהלכה 
לרפואת גופו החולה עמדה שניה במעלה  

דרישתו את  —לדרישה יסודית ותקיפה עוד יותר 
.  בקשת קירבת האלוקים , השלימות האמיתי 

בקשתו זאת לא נחלשה ולא נס ליחה בגלל  
, אדרבה —הייסורים הקשים והצרות הצרורות 

הוא לא  . הוא התקרב , ככל שהוא התייסר 
אלא  , הסתפק בציפייה לגאולת הגוף בלבד 

השתוקק כולו לגאולה השלימה אליה שאפו בני  
גאולה רוחנית בחזרה  —ישראל בעמדם על הים 

.  בקרבנו ' להשראת כבוד ה , למעלת האבות 
הוא לא זכה לגאולת הגוף  , ר "ובעוה , לדאבונינו 

—לחזרה , אבל לגאולת הנשמה . עליה התפללנו 
למעלת האבות  —לפי מדריגתו , במידה מסויימת 
לגאולה אמיתית הוא זכה  ', בהשגת כבוד ה 

 .יהי זכרו ברוך . באמת 
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ויצא משה לקראת חותנו וישק  ) 'ז ,ח "י (איתא במכילתא  
,  הוי אמר משה לקראת חותנו , מי השתחוה למי ' לו כו 

'  סי (א  "ובביאור הגר . מכאן שמחוייב אדם בכבוד חמיו 
ציין כמקור להלכה שמחוייב אדם  ) ד "כד יו ' מ סעי "ר 

מדוד שקרא לשאול  ' אבל הטור הביא ראי . בכבוד חמיו 
,  וחשבתי שיש לעיין בדין כבוד זה " ראה גם ראה   אבי "

,  וזה המחייב בכבודו , האם הוא משום שהוא אב אשתו 
או דהמחייב הוא עצם הקשר והקורבא שנוצר בין חתן  

מ הוא באם מתה  "והנפק . ללא קשר להאשה , לחותנו 
)  ד שם "יו (ועיין אמת ליעקוב  . אשתו או שגירשה 

לאחר מות אשתו איכא דין כבוד  ' שהוכיח מדוד שאפי 
 וכן יש להוכיח  . חמיו 

כ צפורה גרושה  "ד דיתרו לאחר מתן תורה בא א "למ 
ל דהיינו  "ואמרו חז " 'אחר שילוחי "היתה כדכתיב  

כ מוכח שכיבד ליתרו אל אף שצפורה לא  "וא . שגירשה 
והביאור הוא כמו שלגבי  . היתה נשואה לו באותה שעה 

שאינם  , עריות דקורבא כגון חמותו ואחות אשתו 
דלגבי הקורבא דקרובים  , י הפקעת האישות "נפקעים ע 

 .נ חייב עדיין בכבוד חמיו "והכ . לא נפקע האישות 
וזהו מוסר השכל ליחס וכבוד שצריך חתן לרכוש כלפי  

.  חמיו שהוא יחס דקורבא ששוב אינו תלוי בשום דבר 
 ".  אבי "-והוא יחס ישיר 

 .ויהיו דברי תורה אלו שאני מגיש כאן לכבודו לזכרו 

 ַוְיַסֵּפר ֹמֶׁשה ְלֹחְתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיֹקָוק "
 ]ח, שמות יח" ['ְלַפְרֹעה ּוְלִמְצַרִים ַעל אֹוֹדת ִיְׂשָרֵאל וכו

ה  "ל מעיר שהדבר הראשון שנתעסק משה רבינו ע "ירוחם זצ ' ר 
לכלל  ' כשנפגש עם יתרו הוא לספר על אודות הניסים שעשה ה 

ולא כדרך הנפגשים לאחר זמן ארוך ששואלים כל אחד  . ישראל 
 ".לקרבו לתורה "י  "כ רש "וכ ', משפחתו וכדו ' לשלומו ולשלו 

אל  ' ויאמר ה ). "ז "במדבר כ (ה  "וכבר מצינו עניין זה במשה רע 
וראיתה אותה  ' משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ כו 

על  ' כו ' לאמר יפקוד ה ' וידבר משה אל ה ' ונאספת אל עמך כו 
להודיע שבחן של צדיקים כשנפטרין מן  ) ו "ט (י  "רש ' וכ . העדה 

ונמצא שמשה  . ל "העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי צבור עכ 
,  בזמנים הנושאים משמעות רבה לגבי חייו הפרטיים ' אפי , ה "רע 

ולא משום  . והזולת , הוא התייחס והתמסר כל כולו רק להכלל 
,  של משה " האני "אלא שזהו גופא  , שלא התייחס לחייו האישיים 

 .   ונבאר . ה "שהכלל הוא הוא הפרט של  משה רע 
שלשה פרנסים טובים  . "בטענית ט ' פ מה דאי "והביאור בזה ע 

באר בזכות מרים עמוד ענן  ' עמדו לישראל משה אהרון ומרים כו 
מת מרים נסתלקה הבאר וחזרה  . בזכות אהרן מן בזכות משה 

בזכות שניהם מת אהרן נסתלקו ענני הכבוד וחזרו שניהם בזכות  
שאני משה  ' הגמ ' ותי . אלמא אשכחן פרנסה בשביל יחיד ' משה כו 

כיון דאלים  "ויש עד גירסא  . (כיון דלרבים הוא בעי כרבים דמי 
אלא כיון  , יחיד ' ומבואר שמשה באמת לא הי ".) זכותו כרבים דמי 

'  וכל מהותו וישותו הי . שרבים היו צריכים לו נחשב כרבים ממש 
 .איש הכלל 

שבאר מה  ) ג "ס ' תפארת ישראל פ (ל מפראג  "ומצאתי למהר 
עקיבא ולא  ' ה את ר "ה הראה למשה רע "ל שהקב "שאמרו חז 

וביאר  . ע בתגין שבםפר תורה "ה מה שחידש ר "הבין משה רע 
'  איש כללי לא הי ' ומשה כיון שהי . ל שהתגין הוא פרטים "המהר 

שאין מה שהוא  . והדברים קשים להבנתינו . לו השגה בהפרטי 
.  בו פרטיות כלל ' ומבואר שלא הי . הכלל סותר להשגתו בהפרט 

ל  "ביאר המהר , והא דבזכות משה ירד המן . ולכן לא השיג התגין 
 )  ד "נצח ישראל נ (

ולכן בזכותו  , מלך על ישראל ופרנס ישראל ' דהיינו משום שהי 
נתן להם  , ל דכשהוציאם ממצרים "א ביאר המהר "ובמקו . ירד המן 

והוריד להם את המן שהוא  . את התורה שהוא פרנסת הנפש 
בלא  . איש הכלל ' ה הי "ונראה דזה יורה שמשה רע . פרנסת הגוף 

וכמו  , כל כלל ישראל ' ה  הי "פרטיות כלל שהפרטי של משה רע 
.  י "שש לשער "כהקדמת הגר " האני "שאדם מפרנס משפחתו מצד  
וישמע  ) 'ח א "י (ל האמור בפרשתנו  "וסמך דבריו למה שביארו חז 

ואמרו מכאן  . את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל ' יתרו כו 
 .איש כללי ' דהיינו שהי . שמשה שקול כנגד כל ישראל 

הרואה  , הרואה ' בברכות פ ' פ מה דאי "כאן ביאר ע ' אבל בגור ארי 
שיודע מה  ' ששים רבוא מישראל מברך ברוך חכם הרזים פי 

וזה מפני  , וכשרואה חכם נמי מברך חכם הרזים , בלבו של אלו 
הוא שקול כמו  , החכם המופלג בחכמה ויודע חכמות ודעות הרבה 

 .כל ישראל 
.  שקול כנגד כל ישראל ' עניינים מה שמשה רבינו הי ' והיינו דיש ב 

והוא היסוד המבואר אצלינו שכיון  . מצד חכמתו המופלגת ב . א 
מציאות  ' אז לא הי , מסירות לצרכי ציבור והכלל ' שכל כולו הי 

והרי  . והמציאות העצמית שלו היתה גופא כל כלל ישראל . עצמית 
שהוא  " האני "עניו מכל אדם דהיינו שביטל לגמרי  ' משה הי 

כ  "וא , ה חד הוא "ה והרי ישראל והקב "המחיצה שבין אדם להקב 
,  ובאמת כשסיפר משה ליתרו . שלו לגמרי להכלל " אני "ביטל ה 

שגופא כל  , לישראל אלא רק  , "מה שעשה לי ולישראל "לא אמר  
 .  וביטל עצמו לגמרי להכלל " ישראל "' מציאותו הי 

והוא דמות דיוקנו  , ואם כי אין אני מתיימר להקיף הרחב מני ים 
והוא הרגשת  . יש פה ' אבל משום נקודה א . ל "דמורי חמי זצ 
ובמיוחד  (עניין אישי שלו  ' כאילו הי , לו להכלל ' האחריות שהי 

בין  , ולקהלתו , למשפחתו ). במסירותו ושתדלנותו למען הכולל 
עשה כל  , ובין צרכי נפשם ורוחניותם , צרכי גופם ורפואתם 

ר שנזכה  "ויה . ולהאדיר תורתו , שביכולתו להגדיל שמו הגדול 
 .  ר "ב אכי "ללמוד מדרכיו הנעלים ונזכה לקבל פני משיח צדקנו ב 
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י ולמה נסמכה  "וברש ' ואלה המשפטים וגו 
פרשת דינין לפרשת מזבח לומר לך שתשים  

ויש לעיין מה ענין  . הסנהדרין אצל המזבח 
הקשר שבין המזבח למשפטים שמתוך כך  

והנה  . צריך הסנהדרין לשבת בסמוך למזבח 
ז כתיב כי יגנב איש שור או שה  "א פל "בפ 

וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור  
י מביא שם אמר  "ורש . וארבע צאן תחת השה 

שור  , ז חס המקום על כבודין של בריות "ריב 
שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על  

שה שנשאו על כתפו משלם  ', כתפו משלם ה 
ז מרן  "והעיר ע . ל "עכ , הואיל ונתבזה בו ' ד 

ל ממיר דהלוא אנו עסוקין כאן  "הרב ירוחם ז 
בענשו של גנב ואיך נכנס לחשבון כמה צער  

וכי יש רחמים  , י גניבתו "ובושה סבל הגנב ע 
ל שבאמת  "ירוחם ז ' ומבאר ר . במקום דין 

משפטי התורה בנויים על דין ורחמים גם יחד  
שמה נמצאו  , ובמקום המשפט היותר חמור 

ואין זה מחסרון במדת  . גם רחמים גמורים 
אלא שהמשפטים   , ו "האמת והמשפט ח 

מתחשבים עם כל פרט ופרט של המעשה ועם  
,  כל פרטי מצבו של העושה את המעשה 

ובאמת הרי  . צערו ובושתו , הרגשיו ותכונותיו 
לא להביט על המעשה  , זה שיא הדין והמשפט 

אלא לדקדק בכל פרטיו ולשפוט  , בכללו בלבד 
,  כ "ומצד שני הרי זה רחמים ג . על פיהם 

להתחשב עם כל הרגשי האדם ולפסוק את  
י  "י ראיית המעשה בלבד אלא עפ "הדין לא עפ 

ונמצא  . הבנה בנפש האדם והכרה בתכונותיו 
ענין  , שהדין והרחמים משלימים זה את זה 

הרחמים הוא להיות קרוב אל חבירו ולהכיר  
היטב את מצבו להרגיש בצערו ולשאת בעול  

והדין האמיתי הוא להתחשב עם כל  . עמו 
פרט ופרט של חבירו ולהתנהג אתו בהתאם  

 .בדקדוק ובזהירות , לכך 
,  ל חידוש נפלא "ומתוך זה העלה הרב ירוחם ז 

שכדי לדעת הלכות נזיקין על בוריין ולקיימן  
צריך האדם להתבונן בנפש הזולת  , כראוי 

כי  , ולהכירו היטב מלבד לימוד ההלכות עצמן 
י ידיעתו את חבירו יוכל להבין ולקיים  "רק ע 

 .שהיא המשפטים , את תורת חבירו 
 שלשה סימנים  ' ב אמרי "ט ע "והנה ביבמות ע 

הרחמנים הביישנים וגומלי  , יש באומה זו 
סימנים הם  ' עלי שור דאלו הג ' בס ' וכ . חסדים 

תורה עבודה  , עמודי העולם ' שרשים לג 
ושם הוא מבאר את הקשר שבין  , ח "וגמ 

שרחמנות הוא הקירוב  , רחמנות לעבודה 
וכן ענין העבודה  . ל "לחבירו והבנה במבצו וכנ 

ורק מי  , ה "הוא להתחבר ולהתקרב אל הקב 
שקרוב בלבו אל חבירו שייך לעבודה שענינו  

אבל מי שהוא זר  , ה "הוא התקרבות אל הקב 
ירגיש זרות  , לחבירו וקרוב אצל עצמו בלבד 

ולפי המבואר אפשר לתת  . ה "גם אל הקב 
כי שרש  , טעם לסמיכות הסנהדרין למזבח 

דהיינו  , המשפטים ושרש העבודה אחד הוא 
בין לאביו  , הקירוב בלב אל מה שחוצה לו 

ומתוך קירוב זה הוא  , שבשמים ובין לחבירו 
,  בא לידיעת חבירו וזהירות בכל הנוגע לחבירו 

וגם לקשר והתקרבות אל  , בגופו ובממונו 
 .י עבודה "ה ע "הקב 

ל  "כידוע לכל מי שזכה להכיר את אבי מורי ז 
היינו  , מיוחד בשני ענינים אלו ' הוא הי , מ "הכ 

הוא  . ה "הקירוב אל הזולת וגם הקירוב לקב 
הן  , יכול להתייחס אל כל אדם שפגש ' הי 

'  כשהי . הקרובים אליו והן הרחוקים ממנו 
מרוכז כל כולו  ' הי , מדבר עם שום בן אדם 

ניכר איך שהוא מתעניין בדבריו  ' עליו והי 
בין  , ח בין איש ההמון "בין ת , ומבין את רוחו 

כי הוא הצטיין במידה זו של  , נער בין זקן 
אהוב ונערץ  ' ועל ידי זה הי , קירוב ורחמנות 

 .על הכל 
נמשך גם אל עבודה  ' ובאותה מידה הי 
בטבעו הוא חשק  . וענינים רוחניים 

להתרוממות הנפש והרגשת קירוב אל  
וכך ראינו אותו כשהוא מתפלל  , ה "הקב 

או שש ושמח בעשיית  , ברצינות ודביקות 
,  או מתענג בלימוד גמרא וספרי מוסר , מצוה 

קרוב  "ומתוך כך הוא זכה שיתקיים בו הכתוב  
,  "לכל אשר יקראוהו באמת , לכל קוראיו ' ה 

הוא התעלה מעלה מעלה והתקרב יותר ויותר  
ר שנלמוד כולנו  "יה . אל אבינו שבשמים 

ממידותיו וניקח אותו למורה דרך ונשתלם  
 .   ר "אכי ', ואל ישרא ' בהתקרבות אל ה 



 

 פרשת תרומה
 

ø ' ïøôæ ãåã ìàåé 
ììåë ùàø ïâñ 

 
 ]ח, שמות כה" [ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם"

 
 

ם "כתב הרמב. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
מצות עשה לעשות "ריש הלכות בית הבחירה 

, מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות' בית לד
וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו 

ומובן מזה דמטרת המשכן היא כדי " לי מקדש
להביא קרבנות ואף דהרבה עבודות אחרות 

הדלקת , שירות, קיימו במשכן כגון תפלות
ועלינו לדעת למה ' עריכת השולחן וכו, מנורה

ם את תכליתו בעבודת הקרבנות "סיכם הרמב
 .דווקא

כדי להבין את זה צריכים להקדים אחד 
ה "מהטעמים שמביא ספר החינוך במצוה צ

בענין מצות הקרבת ) מצות בית הבחירה(
ועוד יש התעוררות אחר ללב , ל"קרבנות וז

שגוף האדם , בקרבן הבהמות מצד הדמיון
לא יתחלקו רק , והבהמה ידמו בכל עניניהם
ובהיות גוף האדם . שבזה נתן השכל ולא בזה

יש לו לדעת , יוצא מגדר השכל בעת החטא
שנכנס בעת ההיא בגדר הבהמות אחר שלא 

ועל כן נצטוה לקחת , יחלקם רק הוא לבדו
ולהביאו אל המקום הנבחר , גוף בשר כגופו

, ולהשכיח זכרו, לעלוי השכל ולשרפו שם
כדי , תחת גופו, לא יזכר ולא יפקד, כליל יהיה

לצייר בלבבו ציור חזק שכל ענינו של גוף בלי 
וישמח בחלקו בנפש , שכל אבד ובטל לגמרי

, המשכלת שחננו האל שהיא קיימת לעולם
וגם לגוף השותף עמה יש קיום בתחיה 

כלומר שישמר מן , בסיבתה בלכתו בעצתה
ובקבעו ציור זה בנפשו יזהר מן החטא , החטא
והבטיחה התורה שבמעשה הגדול הזה , הרבה

ובהסכמת עושהו שיתנחם על חטאו מלב 
 .ל"תכופר אליו שגגתו עכ, ומנפש

מובן מזה דיסוד עבודת האדם מתחיל עם 
ההכרה שהוא עומד בדיוק בקו שבין שני 

י כח הבחירה שלו בידו לבחור "עולמות וע
ולפי שבעת שחוטא . באיזה כיוון הוא ילך

ה "מראה ששכח טבע מעמדו לכן קבע קוב
רפואתו שיביא קרבן להזכירו שוב איפה הוא 
 .עומד

ל שיביא -ולכן אפשר לפרש שמה שציוה הא
 קרבנות דווקא בבית המקדש הוא לפי שגם 

העולמות ' הוא מקום בעולם בדיוק בין ב
ל שבית המקדש של מעלה מכוון "וכמאמרם ז

ובזה מובן היטב . כנגד בית המקדש של מטה
ם דווקא קרבנות לתאר "למה נקט הרמב
לפי שכמו שהמשכן מביא את . תכלית המשכן

האדם להכרת מעמדו בעולם כן מעשה 
 .הקרבנות

ל אפשר גם להבין מה "ויש להוסיף דלפי הנ
ל ששולחנו של אדם דומה "שאומרים חז

רבי יוחנן .) נה(ברכות '  למזבח דאיתא במס
כל זמן שבית : ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו

, מזבח מכפר על ישראל -המקדש קיים 
וזהו . שלחנו של אדם מכפר עליו -ועכשיו 

לפי שגם כשיושב אצל השולחן אדם עומד 
במקום שעולם העליון ועולם התחתון 

נפגשים זה בזה ויש לו הזדמנות כמו אצל 
י "המזבח לקחת חפץ גשמי ולהעלותה וע

לאכול , ו להיפך"להעלות את עצמו או ח
י להוריד "כבהמה בכוונה רק להנאת גופו וע

 .עצמו לתכלית השפלות
, אדם שחי בהכרה זו בחיים היום יומיים שלו

כל פעם שנפגש בנסיון מבין . מאושר הוא
ק של "שהוא רק הזדמנות לבחור לדור בביהמ

 .ו להיפך"מעלה או ח
ל היה חי ממש ברעיון "עזריאל דוד ז' ידידנו ר

היה לו טרדות נוראות . ל במלא מובנו"הנ
בחייו הפרטיים ועל כולם הטה , במלאכתו

ואף שסולמו בפועל . שכמו לסבול עול הצבור
. היה מוצב ארצה עדיין ראשה הגיע השמימה

ומי שזכה לראות הנהגתו ראה אדם זריז 
ביותר חוטף תורה ומצות בבחינת החיות 

רצוא ושוב ועל פניו היה ניכר שהוא לא חי 
כמה פעמים שמענו ממקבלי חסדיו . בעולמנו

. בעניני רפואה שנהג אתם ממש כמלאך רפאל
ולא רק נהג ככה עם הגדולי תורה שבידוע 

אלא גם , ששימש אותם במסירות נפלא
וכל אחד שפנה אליו לעזר ולעצה . להמוני עם

באיזה שהוא ענין היה מרגיש שהוא מקשיב 
אשרינו שזכינו שאדם כזה גר . בכל לבו ומוחו

יהי זכרו ברוך ונשמתו צרורה . בקהילתינו
 . בצרור החיים
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שמן זית זך כתית ' ואתה תצוה וכו
ענין מה , למאור להעלות נר תמיד

ה דווקא שמן זית זך "שהצריך הקב
גילה , מה שלא הצריך בשאר קרבנות

בזה החתם סופר יסוד מופלא בדרך 
, החתם סופר' כ. עבודת השם

שהדלקת שמן שבמנורה מרמז על 
ובענין זה שנינו , ותורתו' עבודת ה

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד "
שהכמות , ל"ר." שיכון לבו לשמים

של העבודה של האדם אינו העיקור 
אפילו הממעיט הוא ריח ניחוח  –

העיקור הוא כוונת הלב  –' לה
אבל אם . ה"שיהיה זך ומזוקק להקב

איכותו של עבודת האדם אינו 
אפילו ירבה כחול מצותיו , מזוקק

לכן בשמן המנורה . אינם לריח ניחוח
המרמז לעבודת השם ציוה שיהיה 
 השמן זך עד שיהיה ראוי להעלות נר 

שהשמן יהיה זך עד , פירוש –תמיד 
שימשיך אחר הפתילה שאלו נותן בו 
שמן כשיעור להדליקה לעולם יהיה 

נמשך אחר הפתילה לעולם ולא 
שיש   וכמו ששנינו בשבת. (יכבה

שמנים שאין מדליקים בהם מפני 
השמן המזוקק , ואז.) שאינם נמשכים

 –מרמז על הלב של האדם  –כל כך 
אז יוכל לשער שיעור קטן של מערב 

כן בעבודת . עד בוקר ויעלה נר תמיד
אפילו , אם ליבו לשמים –האדם 

 .מיעוט של מצוות יעלה לריח ניחוח
ר עזריאל "ידוע מדה זה בחבירנו הר

אינו דומה לו במעלת  –ל "דוד זצוק
ובקיצור . לבו שכיון רק לשמים

שנותיו פעל הרבה מפני שכל מה 
מה נעים . שעשה עשה בלב גמור

גורלו וגורל משפחתו בזכות מעשיו 
 .זכותו יגן לנו. שעלו לריח ניחוח



 

 פרשת כי תשא
 

ø ' äùî åäéîøé øòâðéîéåá 
 ììåëä øáç 

 
 ִּכי ִתָּׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם "

 ]יב, שמות ל" ['ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו ַלה

:) דף י(בבא בתרא ' הגמרא במס
ה "מביא שמשה רבנו שאל להקב

השיב לו . במה ירום קרן ישראל
 ".כי תשא"ה ב"הקב

ל בספרו "ר מסלונים ז"האדמו
ל "נתיבות שלום רצה לפרש את חז

שאלת משה . ל על דרך העבודה"הנ
אחר שיהודי עוסק בעניני , רבנו היה

כאכילה שתיה ופרנסה , גשמיים
מעשים הטורדים אותו , וכדומה

איך יכול לתרום קרן ', מעבודת ה
ה בכי "ועל זה השיב לו הקב. ישראל

 –בני ישראל ' ראש'תשא את 
ונתנו איש  –המוחין של בני ישראל 

ונפש זה הרצון ', כופר נפשו לה
כדכתיב אצל אברהם אבינו שאמר (

אם יש את "לבני חת 
 ]).ח, בראשית כג" [נפשכם

. וזוהי משמעות מצות מחצית השקל
דבכל , מחצית רומז על חצי דבר

המחשבה : חלקים' פעולה יש ב
והדרך . והמעשה בפועל, והרצון

 להרים את ראש בני ישראל היא 

דהיינו ', שיתנו את חצי הפעולה לה
שירימו את המחשבה והרצון 

ל איזהו "וכמו שאמרו רז. ת"להשי
פרשה קטנה שכל גופי התורה תלוין 

פירוש . בכל דרכיך דעהו? בה
שאפילו בדרכיך שאתה עושה לצורך 

ועשה את הדברים ' גופך דע את ה
 .לשמו יתברך

ומסיים בנתיבות שלום  דאיתא 
פ מזבח "בספרים הקדושים עה

אדמה היא החומר , אדמה תעשה לי
צוה שמזה ' המגושם ביותר שה

י שיהודי "שע. האדמה תעשה המזבח
מכניס את רצונו הטוב הריהו 

מרומם אפילו את המעשים 
 .המגושמים להיות קודש קדשים

ה למשה "זוהי התשובה שהשיב הקב
י כי "ע. רבנו במה תרום קרן ישראל

י מצוה זו ניתנה ליהודי "שע. תשא
ת ולקיים "הדרך להתרומם להשי

בנפשו ועשו לי מקדש ושכנתי 
 .בתוך כל אחד ואחד, בתוכם



 

 פקודי-פרשת ויקהל
ø 'éìãâ ìàøùé ' õøàååù 

ììåëä øáç 
 

 ]כא, שמות לה" [ַוָּיֹבאּו ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבוֹ "
ן שהפסוק אינה מדברת "וכתב הרמב    

במי שנותן זהב וכסף או שאר 
שלזה לא מצינו , חפצים בעד המשכן

אלא ". נדבה"אלא לשון " נשא"לשון 
הפסוק מיירי במי שרוצה לעשות 

לטוות , מלאכת המשכון גופה
ושינה הפסוק את . ב"ולרקוע וכיוצ

לשונה משום שבאמת לא היה שום 
איש או אשה בבני ישראל במדבר 

וכן . שידעו לעשות מלאכת המשכן
לא היו אחרים שהיו יכולים ללמדם 

אלא כל מי שנשאו לבו . מלאכה זו
והקריב עצמו אצל , לעשות המלאכה

מצא , משה רבנו ברצון לעשותה
ומשום . בטבעו היכולת לעשותה
מצאו את ' שגבה לבם בדרכי ה

 . היכולת הזה לעשות את מלאכה זו
 י האהבה לעשות מלאכת הבורא "ע

 .מצאו הסיוע והטבע לעשותה
דוד ' וכן היה מנהג ידידינו ר

מחפש ' תמיד הי. ל"עפשטיין ז
כל . ומבקש לעשות עבודת בוראו

, דבר חדש שהיה בעירנו ובקהילתנו
בין בקהל הכולל בין בקהילת לואר 

היה , מאריון או קהילת צעירי ישראל
ל ראש וראשון לנדב עצמו "דוד ז' ר

כל שיעור חדש . 'ולישא לבו בדרכי ה
. חדשה היה מתחבר אצלה' או עליי

הוא , הוא למד בכולל בוקר בכל יום
הלך לשיעורים בהכולל ובבתי 

ואף כשלא היה יכול לילך , כנסיות
ולהשתתף בשיעור עצמה למד 

 .התוכנית של השיעור עם חברותא
יהי רצון שתהא נקודה זו חיזוק גדול 

 .   לכולנו ותהא לזכותו לנצח





 













































Gold Tribute 

In memory of our beloved son,  
David Ezra Epstein, 

 devoted husband, father and grandfather, 
who, in his short lifetime, touched many lives 

in many ways. He was accomplished, but modest 
and humble. He was never self-centered but always 
concerned about others. He never thought of his 
own discomfort, but only of alleviating the pain 
 of other people. He was imbued with learning, 

 in both secular and in Torah. David was a 
 blessing to us throughout his fifty-seven 

 years. His memory is a legacy 
to all who knew him.  

 
Leila & Morton Epstein 



Gold Tribute 

 לעילוי נשמת
beloved husband and father 

David Epstein, z"l 
 י "ר מרדכי יצחק נ"ה ב"עזריאל דוד זלל’ ר  

 
 מן הראשונים לכל דבר שבקדושה

 מסר נפשו ומאודו על קיום הכולל מיום היוסדו
 על ידו נתרבו הספסלים בבית המדרש

 וקול התורה נשמע בעירנו
 בכל נימי נפשו התחבר לבית הגדול והקדוש הזה

 ובקשרי אהבה התקשר לכל חבריה
 בין כותליה יפקד מקומו

 ויזכרו לעד חסדי דוד הנאמנים
 

 בכבוד רב ובהכרת הטוב לראש הכולל ולכל האברכים
 וברגשי חיבה עמוקים לכל משפחותם

 
Cheryl Epstein 

Ranon & Yael Cortell, Tamar Epstein 
Dov Yitzchak & Baila Epstein  

Daniel Chaim Epstein 
Chaim Dov & Chavi Goldschmidt 



Gold Tribute 

In memory of  
Dr. David Epstein, z"tl 

whose kindness, chesed, caring,  
and love of Torah touched so many 
in our family and our community. 

    יהי זכרו ברוך 
 

Ted & Phyllis Kosloff 



Gold Tribute 

In memory of our dear friend, 
David Epstein, ל"ז  

 
The community is only now  

fully realizing the extent of the חסד he  
performed regularly and without fanfare. 

 
May he be a מליץ יושר  

for his wonderful family, our  
community and .כלל ישראל  

 
Mindy & Jay Rosenblum 



Chai Tribute 

In memory of 
David Epstein, MD 
An esteemed colleague 

A doctor’s doctor 
A fine human being 

 
With great respect, 
Jack Abboudi, MD 

William D. Emper, MD 
Denice H. Franco, DO 

Kevin B. Freedman, MD 
Robert P. Good, MD 

William H. Kirkpatrick, MD 
Eric A. Levicoff, MD 

Matthew P. Lorei, MD 
Bradley J. Smith, MD 
Kevin M. Walsh, MD 

 
Orthopedic Specialists 

Hand Surgical Associates 
www.orthspec.com 



Chai Tribute 

In memory of  
Dr. David Epstein 

 
A "giant of a man"  

whose influence on the  
Philadelphia community  

will be everlasting. 
 

May the memory of his many  
accomplishments be a  

comfort to his  
family. 

 
Allan & Sandy Jacob 



Diamond Tribute 

B”H 
 

In memory of  
Dr. David Epstein, z”l 

 
Words fail to express the depth of sorrow we feel about the loss of our dear  

friend David. There have been many words spoken and written about him since  
he has passed away. We feel more at a loss to express ourselves now than before.  

He was a man of Torah, always learning and especially during the last year of  
his life, elevating his neshama to be more spiritually connected to Hashem. 

He was also a man who exemplified the expression of middos and who  
experienced and showed in all of his actions, ahavas Yisroel and kavod habriyos. 
David was a doctor who made every patient feel important and who focused on 

each person in such a way that he made everyone feel special. He extended beyond 
the limits of normative medical practice and in so doing gave many people  

chizuk, and through caring he extended the quality of their lives. 
David was also a wonderful husband and father. He and  

Cheryl formed the  pillars of a strong family, working  
hand in hand to guide and support their children.  

Everyone was welcome in their home and they functioned 
as leaders of many organizations that sustain our lives as Jews.  

So what can we learn from David? To fulfill what we most  
value and not to slacken in our resolve to live a Torah-true life. 

What else? To follow his example in private life as well. To cherish  
family; to create bonds that sustain loved ones throughout the challenges of life;  

to validate, affirm, respect and love one’s spouse, children, and parents to the 
highest degree. To give of oneself to others and demand little in return. 

 
For all of this, we are grateful for David’s presence in our lives.  

 
Bracha & Ephraim Goldfein 

& Family 
 
 



Diamond Tribute 

We remember our dear friend 
David Epstein, z"l 

   י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז 
with gratitude for many 

happy memories together. 
 

Gail & Gary Cantor 
Elisheva, Danny & Adina, Shira & Aaron 



Diamond Tribute 

We wish to honor  
Dr. David Epstein, 

who was a model of chesed, good middos, 
and wisdom. Our community 

will miss him greatly. 
 

Alan & Gittel Hilibrand 
 
 



Diamond Tribute 

In memory of  
David Epstein, z"l 

an exceptional person whose memory  
lives on in all of us as a source of inspiration. 

 
Ruthie & Abba Krieger 

 



Diamond Tribute 

 ציון לנפש חיה
 רצוננו לכבד זכרונו של האי גברא רבא ויקירא

ל"עזריאל דוד עפשטיין זצ. דר  
 

'אשר נדב מזמנו ומהונו לעזור ישיבתנו הק, איש מורם מעם  
 והיה לדמות חי של האיש רב פעלים

 מקדש שם שמים ברבים
בנפש ובגוף' אשר נהנו ממנו בחורי והנהלת הישיבה הק  

,במסירות נפלאה עבד בשביל הכלל  
 ככל העוסקים בצרכי ציבור באמונה

 וזכה להיות מהמשתתפים בכל דבר שבקדושה
 זכרונו יהיה תמיד במורשי לבבנו

  
'שמואל קמנצקי ומשפ' ר  

'הרבנית שוויי ומשפ  
'שלום קמנצקי ומשפ' ר  
'שמעון יהודה שוויי ומשפ' ר  
'חיים עוזר גארעליק ומשפ' ר  

'לייב טויב ומשפ' ר  
'ישראל יוסף דיק ומשפ' ר  

 
'אורי שרגא מנדלבוים ומשפ' ר  

'יצחק פערמאן ומשפ' ר  
'אברהם יצחק הוברמן ומשפ' ר  

' אהרן וויינטרויב ומשפ' ר  
'יעקב משה ווילנער ומשפ' ר  
'פנחס מתתיהו לאנדא ומשפ' ר  

'שלום קלמר ומשפ' ר  



Diamond Tribute 

 לעילוי נשמת איש מורם ועדין נפש
י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז' ר  

Dr. David Epstein, z”l 
 

A ben Torah, a caring and  
compassionate healer, a true friend. 

He personified אהבת חסד, 
  .והצנע לכת בסבר פנים יפות

Our הכרת הטוב and כבוד are boundless. 
May he be a מליץ יושר for his family,  

community, and all כלל ישראל. 
 

.ה.ב.צ.נ.ת  
  

Rabbi & Mrs. Uri Mandelbaum & Family 
 
 



Diamond Tribute 

In memory of 
David Epstein, z"l 

 
Mark & Debra Zohar 

 
 



Diamond Tribute 

 
]יב, אבות ב[ " התקן עצמך ללמוד תורה"  

התקן עצמך במדות טובות כדי שתלמוד את התורה ותגיע "
"אל מעלת החסידות כדאמר ולא עם הארץ חסיד  

]פירוש רבנו יונה על המשנה[   
 

David’s beautiful מדות were the vehicle for  
his accomplishments in Torah and piety. 

He was beloved by all בחייו, and his memory 
continues to be a חיזוק and an inspiration. 

While he is being נהנה מזיו השכינה in 
the ישיבה של מעלה, we here in the  

earthly בית מדרש sorely miss his presence. 
May he be a מליץ יושר for his wonderful משפחה 

who carry on his legacy of עבודת הקודש.  
 

Rabbi Yechiel & Rachael Biberfeld 
 
 



Diamond Tribute 

In memory of a man who accomplished so much 
in such a short time, always in his gentle way. 

 
 דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום

 
Dr. & Mrs. Herb & Irina Caskey  

 
 
 



Diamond Tribute 

Special and warm wishes go out to the 
Epstein Family in memory of  

David Epstein, z"l 
 

We were blessed with  
David's enormous presence in  

the community, his wisdom, his love of 
learning, his chesed, his tzedakah, his  
unparalleled courage and bitachon,  

and his ever-present smile and  
deep caring for each of us! 

 
We are blessed with his aishes chayil, 

Cheryl, who continues his light  
and adds her own unique light that  
gives so much to our community  

in so many ways and is  
always there for us! 

 
Naphtali & Hanna Perlberger 

 
 



Diamond Tribute 

Sherry & John Cohn 
remember with great affection 

our friend and colleague,  
David Epstein, 
 זֵֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה

 
 



Diamond Tribute 

In memory of 
Dr. David Epstein 

 
He inspires us to greatness now from 

Gan Eden as he did while he was with us. May  
all of the Torah he inspires us to learn and the  

chesed that he inspires us to perform be an  
aliyah for his neshamah.  May Hashem  

comfort the Epstein family and all  
of us who miss him so deeply. 

 
Sid & Susan Laytin 

 
 



Diamond Tribute 

 ראיתי בני עלייה והן מועטין
 

In memory of our dear brother-in-law 
David, ל"ז  

 
Shmuel Menachem & Shaindy Rabinovici 

 
 



Diamond Tribute 

 לעלוי נשמת
י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז  

 
.עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה: שמאי אומר  

.והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות  
 

In memory of my beloved David, z"l, 
who taught us all the true meaning 

of "Tzu Gott und Tzu Leit." 
May he be a meilitz yosher  
for his wonderful family. 

 יהי זכרו ברוך
 

Suri Rabinovici 
 



Diamond Tribute 

In memory of  
David, z”l 

 
An accomplished physician leader who  

used his profession for countless acts of chesed. 
A tremendous baal midos, whose great  
humility served as an example to all. 

 
Cyrelle & Moishe Glickman 

Leah & Joel Spielman 
Judy & Moishe Tuchman 

 
 



Diamond Tribute 

In memory of my  
lifelong friend and colleague 

Dr. David Epstein, zt”l 
 

In honor of the  
Philadelphia Community Kollel’s  

great work of harbotzas Torah. 
 

Mona & Alan Goldman & Family 
 
 



Diamond Tribute 

In memory of  
our dear mechutan,  

Dr. David Epstein, z”l, 
with great appreciation for  

everything he stood for.  
As part of his extended family,  
we feel this tremendous loss.  

 
We wish our dear machatainista Cheryl,  
the parents, children and grandchildren,  

much hatzlochoh and brocho in  
all their endeavors. 

 
Pinchas & Dara Goldschmidt 

 
  
 
 



Diamond Tribute 

In memory of 
Dr. David Epstein, z"l 

 
The ultimate ba’al middos, devoted  

to family and friends, healer to all; a pillar  
of our community whose impact and  

energy will continue to resonate  
for years to come. 

 
 תהיה נפשו צרורה בצרור החיים

 
Susan & Sherman Frager 



Diamond Tribute 

 לעילוי נשמת
 ידידינו ואחינו

י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז  
אלקים' בלע המות לנצח ומחה ה  

דמעה מעל כל פנים   
 

 משפחת בראפמן
רותי, ברוך, פנינה, רבקה, שושנה, יעקב, עטיל, משה  

 ויוסף יוסט



Diamond Tribute 

 צר לי עליך אחי כי נעמת לי מאוד
 לזכר נשמת נפש נקי וצדיק
 האי גברא רבא ויקירא
 עדין הנפש ואציל הרוח

י"מרדכי יצחק נ' עזריאל דוד בן ר' ר  
 

 אורחות חייו שימש לדוגמא מוחשית לכל יודעיו ומכיריו
, לא לעצמו נברא, שזה כל האדם"ח מוולאזין "לדברי הגר

 רק להועיל לאחריני בכל אשר ימצא
 בכוחו לעשות"

 זכרו הברוך לא ימוש לנצח
 

 מיכל וריזל גרוס
 



Diamond Tribute 

 מעומק הלב
We pay tribute to the memory of 

ל"עזריאל דוד זצ' ר  
 

 הנאהב והנעים בחייו ובמותו לא נפרד
 

He possessed the insight and  
the quiet strength to integrate 

Torah into the community. 
His middos and kind gentle manner brought  
 .to torah and the ideals he embodied כבוד 

His constant thirst 
for growth was inspiring. 

His unshakeable bitachon, שמחת החיים, and hakaros 
hatov gave us a glimpse  

of his gadlus. 
His life was a kiddush Hashem. 

We cherish his memory. 
 

 יהא זכרו ברוך
 

Azriel and Rivki Hirschfeld & Family 



Diamond Tribute 

It is an honor for us to pay tribute 
to a most beloved mechuten 

Dr. David Epstein, z"l 
 

The simchas hachaim, temimus, ahavas haTorah, and 
ahavas habriyos that radiated from every fiber  

of his being created an avra of kedusha  
that was palpable to every person  

who had the zechus to be  
in his presence.  

 
He truly epitomized the words of chazal: 

.כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו  
 

We feel blessed to have known him. 
May ה "הקב  continue to bless our exemplary 

machatanista, Cheryl, with the strength and the  
wisdom to guide and nuture her children  

and grandchildren in their most  
exalted task: to transmit  

David's great legacy  
to future generations. 

 
Shimon & Mina Glick 



 

In loving memory of  
Dr. David Epstein, z"l 

 
You were so much more than just a doctor, more 

than just a husband, more than just a father... 
 

You were all these things par excellence.  
 

The world lost a true servant of Hashem 
and one of His brightest stars.  

 
May your memory be a blessing to all 
who love you and to all you held dear. 

 
Alisha & Jack Abboudi 



 

 לזכר נשמת 
   י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז

whose life continues to be an 
inspiration and a role model. 

He is sorely missed. 
 

David & Henchy Abraham & Family 



 

 לעילוי נשמת
ל בן מרדכי יצחק עפשטיין"עזריאל דוד ז     

ע"ט ניסן תש"נפטר כ     
 

In memory of 
David Epstein 

 
community leader 
caring physician 

and friend 
 

Joel & Joan Betesh 



 

   חבל על דאבדין ולא משתכחין
 

In memory of 
Dr. David Epstein,  ה"ע   

 
A paragon of chesed and  

integrity and service to the klal. 
 

Rabbi & Mrs. Shlomo Caplan 



 

In memory of our dear friend, 
David Epstein, ל"ז  

who gave so much of himself to our family 
and our community. His middos were an 

inspiration to all. We feel fortunate to 
have benefitted from his hadracha. 
May Hashem send nechama to the 

Epstein family and to all those 
whose lives David touched. 

 
Will we ever find another doctor who makes 

 housecalls after he finishes learning? 
 

The Eisenberg Family 
 



 

We share with 
the Epstein Family 

and the community at large 
the profound loss of a magnificent 
doctor, gentleman and baal chesed. 

 
Marty & Sheri Friedman 

 
 
 



 

In memory of  
Dr. David Epstein 

 
Zev & Yonina Jacobson 

 



 

The memory of  
Dr. David's kindness  

and compassion touches  
us each and every day.  

 
Love,  

Menashe & Monica  
& Family 

 
 



 

David, 
Raim Ahuvim’s Kollel Boker resounds  

with your limud of Torah. Your kindness, 
thoughtfulness and deep love of Torah 
and Yiddishkeit will never be forgotten. 

 
You have touched and healed the lives of countless 

people. May Hashem, in His infinite chachma, 
 bina, va’daas, place your makom right next to 

the Kisei Hakovod, and may you continue 
learning in the Shechina’s warmth and light. 

 
Mila & Leonard Ladenheim 



 

ל"עזריאל דוד ז  
 

In remembrance of friendship 
 

Talia & David 
 



 

In memory of  
David Epstein, z"l 

 
Leo & Doris Levin 

 



 

In memory of  
Dr. David Epstein, ל"זצ  

י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד זצ  
 

Beloved Friend 
Devoted Doctor 

Eternal Inspiration 
 

Baruch & Miriam Lichtenstein  
& Family 

 
 



 

In memory of 
Dr. David E. Epstein, zt"l 

 
Audrey & Paul 



 

(    ז"משלי כ(מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו 
 

In appreciation of 
David Epstein,  ל"ז  

whose friendship & generosity 
is remembered 

 
The Nosenchuk Family 

Rochelle & Erwin 
Claire & Michael 
Chavi & Daniel 

Minnie & Yehudah 



 

 לזכר נשמת
 ידידינו הבלתי נשכח 

 איש חמודות המרום מעם
 האהוב מאד לכל ידידיו ומכיריו

 
ל"עזריאל דוד עפשטיין זצ. דר  

 
 תהא נשמתו מליצה ישרה
 לכל משפחתו המפוארה
 ולכל בית ישראל

 
.ה.ב.צ.נ.ת  

 
 

 יצחק זאב ומרים פערמאן 
 



 

In loving memory of 
David Epstein,  ל"ז   

 
dear friend, compassionate 
physician, and true mentch 

 
Gayle Frankel 
Ann Hirsch 

Rosel & Harry Ladenheim 
Sybil & Leon Levine 
Tybie & Ted Resnick 

Len Schachter 



 

Dedicated to the memory of 
Dr. David Epstein 

Azriel Dovid ben Mordechai Yitzchok 
who sent me to the Kollel 10 years ago. 

 
Reb Abba & Sandie Rosenthol 

 



 

In loving memory of our friend,  
role model, and community leader 

Dr. David Epstein, z"l 
 

Shari & Stuart Rudoler 
 



 

 מניינם של צדיקי עולם
-אינו עולה על שניים  

 האחד כבר נסתלק ואיננו
.השני עדיין לא נולד  

 פתגם עממי
 

 יהי זכרו ברוך
 
 

Meir & Linda Seidenwar 
Ilan & Ruth Seidenwar, Israel 

 



 

David was a person who touched the lives 
of so many individuals and institutions in 

Philadelphia. His numerous mitzvot 
 and ma'asim tovim should be a 

zechut for his entire family. 
 

David & Sima Sherman 
 
 
 



 

In memory of  
Dr. David Epstein, ה"ע  

 
He was a friend, a confidant, and a mentor. 

He was a model of a fine physician 
combining knowledge, patient commitment, 

and compassion in his professional role. 
He was a model of dedication and commitment 

to Torah, yiddishkeit, family and community. 
 

He will always be remembered and sorely missed. 
.ה.ב.צ.נ.ת  

 
The Stieglitz Family 

 



 

In loving memory of  
Dr. David Epstein, z"l 

 
A founder of the  

Philadelphia Community Kollel 
 and leader of many major community 

 Torah organizations.  
 

He inspired and continues  
to inspire us as a role model 
 in his love of Torah and love  

of his fellow man.  
 

His deep emunah and positive 
 impact on all those around 

him are his legacy.  
 

May his memory be for a blessing,  
to his dear family and Klal Yisrael. 

 
The Tanner Family 

 



 

In Memory of 
Dr. David Epstein 

 

The Twersky Family 



 

In loving memory of  
Dr. David Epstein 

 
Juliet Spitzer, Philip Wachs & Family 

 
 
 



 

We fondly remember 
Dr. David Epstein, z"l 

 
A superb physician 

An unforgettable mentch 
 

Vera & Robert Moreen 
Cecilia Basch 



 

In Memory of 
Dr. David Epstein, zt”l 

 
May we be zocheh to 

emulate his ways. 
 

Dr. & Mrs. Ira & Julia Strassman 



 

 לזכר נשמת ידידינו
ל"ז, עזריאל דוד' ר   

,איש תבונות  
 רחים ומוקיר רבנן בכל לבו

.קידש שם שמים בהתעסקו במלאכת הרפואה במסירות נפלא  
 למרות טירדותיו הרבים הוגה בתורה בכל זמן פנוי

ב שעשה תורתו קבע"והיה לסמל כבעה  
 נישא משפחה מפוארה של בני תורה

 זכרו הטהור לא יסוף ממנו ומקהילתינו לנצח
 חבל על דאבדין ולא משתכחין

 
***** 

In memory of our dearest friend and mentor 
Dr. David Epstein, z”l 

 
Our family is deeply indebted for the myriad 

kindnesses he bestowed upon us in so many capacities. 
Reb David’s counsel, concern, medical advice and 

friendship are sorely missed, but his vision and example 
live on in the many institutions he helped build and 

the thousands of people whose lives he enhanced.  
We ask that Hashem fulfill Reb David’s greatest  

aspirations for his beautiful family and our  
community, bringing nachas ruach to  

his lofty neshama in Gan Eden. 
 

Yoel Dovid & Shayna Malka Zeffren & Family 



 

We can think of no better words to 
memorialize the greatness of  

David Epstein, z”l, 
our dear friend, neighbor and doctor  

than those extracted and modified [in part] 
 from Perek Kinyan Torah (Avot 6/1): 

"Rabbi Meir said: Whoever engaged in Torah study 
lishmah merited many things; furthermore, the entire 
world-all of it- was worthwhile for him alone. He was 
called "Friend, Beloved." ... The Torah cloaked him in 

humility and fear of G-D; it made him fit to be righteous, 
devout, fair and faithful. It moved him away from sin  

and drew him near to merit. From him people enjoyed  
counsel and wisdom, understanding and strength. The  
Torah gave him kingship and analytical judgment; he  
was like a steadily strengthening fountain and like an  
unceasing river. He was modest, patient and forgiving  

of insult to himself. The Torah made him great  
and exhalted him above all things."  

 
David was a true ben Torah whose memory lives on  

in each and every person he touched. While his life was 
foreshortened, his deeds and influence will be everlasting.  

 
Dan, Jamie, Jenny & Hannah Schwartz 

 



 

In memory of our dear friend, 
Dr. David Epstein, z"l 

 
Abby, Alex, and the Greenes 

 



 

,לעילוי נשמת הרופא החשוב מראשי קהילתנו  
י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז  

 
With each passing day, we recognize more 
and more, how far short we fall as a כלל 

in filling the shoes of such a יחיד שביחידים. 
With תפילות for גאולה וישועה in our hearts, 

and sincere admiration, appreciation,  
and awe for the entire Epstein משפחה. 

 
Dovid & Meira Friedman & Family 

 



 

In memory of 
Dr. David Epstein, z”l 

 
Our family was privileged to have known 

such a person of chesed, kindness, and caring. 
Thank you for helping our parents and our  

community - we will be forever grateful! 
 

May the memory of his special neshama be 
for a continued blessing for all of us. 

 
Russell & Chaya Lyons & Family 



 

 לזכר נשמת
Dr. David Epstein, z"l 

 
A true Torahdikeh baalehbus. 

 
Rabbi Peysi & Mrs. Malky Adlerstein & Family 

 



 

In memory of  
Dr. David Epstein 

 
A man who was respected 

 by all who knew him. 
 

Ephraim Dov & Shani Daniel 
 



 

In memory of 
Dr. David Epstein 

 
Friend, Doctor, Community Leader 

 
Linda & Norman Garfield 



 

With love and appreciation 
in memory of 
Dr. Epstein 

 
David & Cyndilee Kosloff 



 

In memory of  
Dr. David Epstein  

 
The Kunianskys 

 



 

In honor of  
David Epstein, z"l 

 
A great doctor and  
a great individual 

 
Howard & Diane Okrent 

 
 
 



 

Dr. Epstein, z"l 
 

You cared for us, you did so well 
of your kindnesses we can tell 

Thank you for all you have done. 
We all know that you are number one. 

 
S.G.T. 



 

In loving memory of  
our dear friend 

David Epstein, ה"ע  
 

We will always remember his dedication  
to his family, patients, and community. 

We treasure his מסירת נפש ,חסד ,  
and יראת שמים. 

May his נשמה be a מליץ יושר. 
 

Philip, Marilyn, & Yudie Bork 
Leon & Malkie Schwartz & Family 

Leta Borck  & Family 
 
 



 

In memory of 
David Epstein, 

 good friend and trusted physician. 
 

Lawrence Deutsch, Ruth Garfield & family 



 

In memory of my  
dear friend and physician 
Dr. David Epstein, z"l 

 עזריאל דוד בן מרדכי יצחק 
 

Rabbi Barry Rosen 
Jerusalem, Israel 



 

 לזכרון עולם
 

In memory of 
my good friend 
 and neighbor 

David, z"l 
 

Who taught us how we can stretch ourselves to 
be involved in so many worthy institutions. 

May he be a מליץ יושר for his family.  
 

Stan Sved 
 
 



 

In memory of our dear friend 
Dr. David Epstein, z"l 

 
Betty Sved 



 

In Memory of  
David Epstein, z”l 

 
Marcie & Yaakov Calm 

 



 

In memory of our dear friend, 
Dr. David Epstein, z"l 

 
We miss him and think of him so very often. 

 
Dovid, Shoshana, & Meir Malin 

 



 

')ג'" איוב ב(איש תם וישר ירא אלקים   
In memory of our beloved cousin 

David Epstein, zt"l 
 

Rivi & Avi Katz 
Esty & Eli Hersch 

 



 

In memory of  
Dr. David Epstein 

 
In honor of the Epstein Family 

 
Your friends at Longstems 

 



 

In memory of  
Dr. David Epstein, 

י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז' ר  
 

Beloved chavrusa, doctor and friend 
A yedid to all 

 
 יהי זכרו ברוך

 
Yirmiyohu & Liba Bauminger 



 

In memory of 
Dr. David Epstein, z"l 

 
A caring person who exemplified chesed. 

May his memory be for a blessing. 
 

Sanford & Margery Bruck 



 

 לזכר נשמת האי גברא רבא מלא חסד תורה ויראת שמים
י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז' ר  

 ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו
')תהילים לז(  

 
 ראובן ושיינדי ריביאט



 

 



 

 
 

Torah Academy of Greater Philadelphia  
 

In memory of  
Dr. David Epstein, ל"זצ  

Whose concern for the welfare of our  
school community knew no bounds. 

 
!יהי זכרו ברוך  

 
The Faculty, Board, & Families 

of Torah Academy 
 

www.torahacademyonline.org 



 

In memory 
David Epstein, z"l 

 
A person who we were so fortunate to get  
to know and so quickly came to respect. 

 
May he continue being a מליץ יושר  

for his beautiful family. 
 

Moshe and Esther Biberfeld 



 

Dr. David Epstein – י "ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז  
Every aspect of David's life was a kiddush Hashem. 
 To know David was to continually learn what it 

means to be created בצלם אלקים, in the image of G-d. 
His anivus, humility, balanced his purpose in life as 

both a רופא חולים and an עבד השם. 
He embodied the Torah that he learned. 

David's smile and demeanor were a constant tribute to 
the love he received from his parents. His children's 
lives are a continual tribute to all the love he gave 

them as a father, and shared as a grandfather. 
The world that bears David's mark of creation, his 

family, his friends, his learning, his practice, and the 
world he touched, was only possible because of 

his constant love, devotion, friendship and partnership 
with his beloved eishes chayil, his ezer k'negdo.  

The fingerprint in all he did was hers too.  
May Hashem comfort and strengthen the entire 

Epstein family and cause it to grow in every way, with 
complete health, and in the right time, with the שמחת 

 .that we all learned from David, zt"l החיים 
 

Gedalia and Ruthie Feldman 
and the Feldman, Feldman, and Levine Families 



 

...משוך עבדך אל רצונך,ידיד נפש אב הרחמן   
.מנפת צוף וכל טעם,יערב לו ידידותיך   

 
In memory of  

David, z"l 
 

Beloved brother and uncle 
 
 

Vicki and Harold Frolich 
Talia, Hillel, Aaron, Miriam 

Levi and Devra 



 

ְלִאיָלן ֶׁשֲענָָפיו ֻמָעִטין , ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ּכֹל ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו
ֶׁשֲאִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ָּבאֹות ְונֹוְׁשבֹות ּבֹו ֵאין , ְוָׁשָרָׁשיו ְמֻרִּבין

ְוָהיָה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמיִם ְוַעל יּוַבל , 'ֶׁשּנֱֶאַמר, ְמזִיזִין אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו
וִבְׁשנַת ַּבּצֶרת , ְוָהיָה ָעֵלהּו ַרֲענָן, יְַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו ְוֹלא יְִרֶאה ִכי יָבא חם

.'ְוֹלא יִָמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי, לא יְִדָאג  
“One whose good deeds exceed his wisdom, to what is he 

likened? - To a tree whose branches are few but whose 
roots are numerous; even if all the winds in the world were 
to come and blow against it, they could not budge it from 
its place, as it says : ‘And he shall be like a tree planted by 
waters, spreading its roots toward the stream, and it shall 
not notice the heat’s arrival, and its foliage shall be fresh; 
in the year of drought it shall not worry, nor shall it cease 

from yielding fruit’" (Yirmiyahu 17:8). Avos 3:22 

 
In memory of our dear friend, 

David Epstein, z"l,  
whose life continues 

 to inspire ours. 
 

Binyomin and Tzirel Greenberg 



 

Dr. David Epstein, z"l 
was our close friend and  

confidante. He exemplified  
steadfast dedication and  

genuine concern for  
all whose lives  
he touched. 

 
He is sorely missed. 

 
Mendel and Shira Kupfer 



 

In memory of  
David Epstein, ל"ז  

 
An excellent doctor, a wonderful friend,  

and an outstanding human being. 
 

Jonathan and Nomi Levene and Family 



 

In loving memory of 
Dr. David, z"l 

 
Who always greeted us with a smile 

cared for us when we could not  
get to our "real" doctor 
shared in our simchas 

and 
showed us by example how to live life as a Torah Jew. 

 
Rachel Esther, and Benzi, Tzvi Aryeh, Rikki 

Chava Leah and Eli, Yehuda Aryeh, Michal, Moshe Dov 
Yaakov and Tziporah 

Tuvia Simcha 
Rivka Sara 

Chana Miriam 



 

In loving memory of 
A true ben Torah 

David Epstein, z"l 
 

We were blessed to call him our 
friend and our teacher. 

 
His words and actions were filled with  

Torah, chesed, and ahavas Yisroel. 
 

There is still a piece missing from our hearts. 
 

The middos and the chesed of the Epstein family 
 is a constant reminder of the David we 

knew and loved, and the legacy  
he left in Olam Hazeh. 

 
David and Kineret Shakow 



 

In memory of our beloved friend 
Dr. David Epstein, ל"ז  

 
Words cannot fully express the emptiness in our lives. 

His remarkable personality, a perfect 
 synthesis of loving kindness, 

depth of character and  
genuine warmth  

will live on in  
our hearts forever. 

 
May his sweet neshama  

soar to the highest heights as  
he continues to serve as an  

outstanding example 
 to us all. 

 
Fran & Jerry Weinberg 

Matt & Alisa, Gavriella, and Zehava 
David & Rina, and Josh 



 

י  "ל בן מרדכי יצחק נ"לעילוי נשמת עזריאל דוד ז  
 

.ה.ב.צ.נ.ת  
 

Hal and Sue Gordon and Family 



 

Kol hakavod to 
Cheryl Epstein 

for your strength and dignity 
at a time of huge personal loss.  

David was exceptional 
and we miss him. 

 
Mark & Judith Tykocinski 



 

In memory of a friend and a tzaddik: 

.ה.ב.צ.נ.ת  
 

The only thought that dampens the pain of our loss is  
that David clearly reached his שלימות. To us, he was the 
greatest of friends. And as much as he was to us, he was  
to thousands of people. He was an inspiration to many. 

I speak these words as someone who knew David for  
almost twenty years. As a young bochur in Yeshiva, I  

was impressed by his dedication to the Yeshiva and to  
Talmidei Chachomim. When I came back to Philadelphia 
and joined the Kollel, I soon discovered that I had merely  
scratched the surface of what David was. He was a true  

tzaddik, always ready to help anyone. He was also a  
true מבקש, always yearning to grow, always ready to 

learn more. Torah in Lower Merion owes itself  
largely to David’s mesirus nefesh for its institutions. 

 
May he be a מליץ יושר for his special family,  
the community that he cherished, the Kollel 
that he loved, and for everyone in .כלל ישראל  

 
Mordy & Miriam Gross and Family 

ברי תורה תמיד בפיו שגורהד  
תלמידי חכמים שמש באהבהו  
יבור קשה בפיו מימיו לא היהד  

זר לכל נדכי לבע  
מן לכל אדם מצאז  
צון קוניו קבל באהבהר  
רא אלקים בכל לבי  
וכארי גבר לעבודת בוראו, רי שבחבורהא  
מד ולימד מכל אדםל  



 

 לזכר נשמת
י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז' ר  

 
"כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו"  

 
Ezra and Susie Wohlgelernter 



 

In memory of  
Dr. David Epstein 

 
Ian and Rachel Scheinmann 



 

In memory of 
Dr. David Epstein, z"l 

 
Wonderful physician and friend to all 

and 
a true inspiration to our entire community. 

 
Sharon & Scott Seligsohn and Family  





 

In memory of  
Dr. David Epstein 

 
Jack & Judy Siderer 

In loving memory of our dear David, z"l 
 

Rabbi & Choni Levene 

In memory of  
Dr. David Epstein, z"l 

"The departure of a tzaddik from  
the place makes an impression..." 

(Rashi on Braishis 28:10) 

 
Neil & Karen Tannebaum 



 

In tribute to  
Dr. David Epstein,  

our dear friend and role model, a real mentch who contributed so 
much to the foundation of Philadelphia’s Jewish community and to 

individuals throughout the city. His passing has left a void in our 
hearts; we miss him. May Hashem comfort Cheryl, his children, and 
grandchildren, whom he loved so dearly and who cherished him as 

well, and may his grandchildren carry his good-natured warmth, gen-
tle humor, and love of learning with them always. 

 
Jed & Brendy Siev 

In memory of  
Dr. David Epstein, z"l   

who did so much for our family.  
We know that we and all the children in our community 
 will continue, b’Ezras Hashem to benefit from the work 

 he did for the Klal, for many years to come. 
 ברוך אתה בבואך ברוך אתה בצאתך

 
The Zeffren Children 

Remembering 
Dr. David Epstein, z"l, 

with great honor and respect.  
His memory continues  
to elevate our neshamos. 

 
Mr. & Mrs. Nachum Helig 



 

 לעלוי נשמת
Dr. David Epstein, ל''ז  

 
You were an inspiration to the Baumingers. 

You are sorely missed. 

In memory of 
Dr. David Epstein, 

a shining example of a ba’al chesed and a learner and 
a supporter of Torah. His ideals and inspiration continue 

to live on through his esteemed wife and children. 
 

With appreciation, 
Rabbi Menachem & Rachelli Levine 

San Jose, California 

In memory of our dear friend 
Dr. David Epstein, z"l 

 
Sheryl & Bruce Schainker 

 
 



 

 הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
 

למד ותמך תורה, בעל חסד מופלג, לזכר נשמת איש תם וישר  
וקדש שם שמים בכל מעשיו   

י"ל בן מרדכי יצחק נ"עזריאל דוד ז  
 

.ה.ב.צ.נ.ת  
 

 ליב וברכה שולמאן ומשפחתם

In memory of our dear friend 
and physician "D. E.", z"l  

who personified the qualities  
we aspire to as Jews. 

 
Vera Revesz 

L'zecher nishmas  
R' Ezriel Dovid Epstein,  

a צדיק who selflessly gave so much 
to us and the community. 

He is sorely missed. 
 

Chesky and Aviva Weiss 



 

In loving memory of  
Dr. David Epstein, z"l 

 
Richie & Janis Fine 

 
,נ ידידי היקר הבלתי נשכח"ולז     

נאה וחסוד, צניע ומעלי, ממזכי הרבים בטוב לב   
,  ל"עפשטיין ז   ר עזריאל דוד "ד   

'  ומזהירי הרבים ככוכבים וגו   
 

’דוב אהרן בריזמן ומשפ   

In memory of  
Dr. David Epstein, z”l 

A pillar of our community. 
 

Bob & Judy Pransky 



 

Hansi Bodenheim & Family 

e 

Ben Borck 

e 

Selma Mallin & Family 

e 

Dr. & Mrs. Alan & Edith Appel 

e 

Drs. Martin & Elise Ciner 

e 

Mr. & Mrs. Morris & Hedy Cohen 

e 

Ephraim & Lisa Dardashti 

e 

Shmuel & Khana Globman 



 

Rabbi & Mrs. Aaron & Esther Gold 

e 

Shelley & Jerry Gornish 

e 

Pia & Stu Pollack 

e 

Jay & Laya Press 

e 

Elozor & Ruth Ann Raymon 

e 

Eileen & Albert Singer 

e 

David & Ellen Weiss & Family 

e 

David & Sharyn Chase 

 



 

Dr. Steven & Mrs. Pearl Bachrach 

e 

Rabbi & Mrs. Yisrael & Rivkah Schwartz 

e 

Lynn Klein & David Wiener & Family 

e 

Dr. David & Mrs. Brocha Bettoun 

e 

Mr. & Mrs. Merle Scheinmann 

e 

Mr. & Mrs. Steven & Gwen Horowitz 

e 

Dr. Martin Tobi 

e 

David Kaplan & Debra Markowitz & Family 

 



 

Mrs. Naomi Bolts 

e 

Chava Slotoroff 

e 

Rebbetzin Dvorah Svei 

e 

Dr. Emilie Passow 

e 

Albert W. Stein 

e 

Mr. Henry H. Schmidt 

e 

Harriet Cortell & Family 

e 

Mr. & Mrs. Adam & Aliza Mervis 

 



 

Mark Goldsmith 

e 

Dr. & Mrs. Harry & Rosel Ladenheim 

e 

Dovid & Ettie Wachs 

e 

Dr. & Mrs. Leonard & Beth Ginsburg 

e 

Sheldon & Miriam Feinstein & Family 
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