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מוצאי שבת ל� ל� מוצאי שבת ל� ל� מוצאי שבת ל� ל� מוצאי שבת ל� ל� , , , , אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מאת מאת מאת מאת , , , , לללל"""" ורדונר ז ורדונר ז ורדונר ז ורדונר זאלאלאלאלדנידנידנידני' ' ' ' ררררעל ידידינו על ידידינו על ידידינו על ידידינו     הספדהספדהספדהספד
        ::::טטטט""""סססס
        
  ".בא בארמנותינו, מוות בחלוננוכי עלה "
וכשאחד ,  חבורה הינה כמשפחה אחת–" תדאג כל החבורה כולה, אחד מ� החבורה שמת"

  . לדאוג ולפשפש במעשיה�ועל כול�, הרי שמידת הדי� מתוחה על כול�, ע"ממנה נפטר ל
  

בשמחה בכל מצב , ל היה אחד המיוחד שבחבורת קהל עדת ישורו�"דני ז, אחד מ� החבורה
  .שהוא ובקבלת היסורי� באהבה

  
פקחי� שבה� קיפלו� , משל למל� בשר וד� שחילק בגדי מלכות לעבדיו) ב"שבת קנ(ל אמרו "חז

שמח המל� לקראת פקחי� וכעס , לכי�טפשי� שבה� החזירו� לו כשה� מלוכ, והניחו� בקופסא
�ה על "א# הקב. 'על פקחי� אמר ינתנו כלי לאוצר וה� ילכו לבתיה� לשלו� וכו, לקראת טפשי

גופ� של צדיקי� אומר יבוא שלו� ינוחו על משכבות� ועל נשמת� הוא אומר והיתה נפש אדוני 
  .צרורה בצרור החיי�

  
כמה דקדק בכל הלכה בלי , נקיי� ומונחי� בקופסאל ראוי לומר שהוא החזיר את כליו "על דני ז
  .'וכו' בי� בפרטי הלכות שבת בי� בהלכות בשר וחלב בדיני יחוד בדיני פסח וכו, פשרות

  
�ומה שהטרידו היה א� לאחר , לפני מספר חדשי� התקשר אלי דני מהולנד לפני הניתוח הראשו

  .הניתוח יוכל להניח תפילי� על ראשו כשראשו יהיה חבוש
ובשמחת תורה רצה , על צו� גדליה' כ ואפי"ג� אחרי הניתוחי� לא הסכי� לוותר על צו� ביוה

  .לעמוד כל זמ� ההקפות בפני הספר תורה
  .והשתוקק כל כ� לראות בבנינו,  בכל לבו את בית הכנסת והתפלה בול אהב"כמו כ� דני ז

  
, � המסור אלי� כל כ�על אחי, תהיה מלי$ יושר על הורי� היקרי� שכל כ� דאגו ל� תמיד

 �על כל הקהילה ועל כל ,  מיד הגיע כל פע� תו� מספר שעות–שברגע ששמע שצרי� אותו כא
  .ידידי�

  .ונאמר אמ�" אלוקי� דמעה מעל כל פני�' ובלע המוות לנצח ומחה ה"ונזכה במהרה להבטחה 
  


