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וישלח

יחסם של צדיקים לממון ולאיבוד זמן

מעשה רב  -אמרות והנהגות מרבנו הגדול זצוק"ל

ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר (לב ,כה) .מדוע יעקב נותר לבדו? רש"י על
אתר מביא את דברי חז"ל (חולין צא" :).אמר רבי אלעזר שנשתייר על פכין קטנים .מכאן
לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם ,וכל כך למה  -לפי שאין פושטין ידיהן בגזל".

נערכו ע"י נכדו הרב י"מ ארנפרוינד שליט"א

בעניין זה ,של שמירת יעקב על ממונו ,מצינו דבר פלא :מחד ,למרות עושרו המופלג יעקב
נותר לבדו ,ונכנס לפחד וחשש סכנה ,בגלל שחס על פכים קטנים .ומאידך ,חז"ל מספרים
(מובא ברש"י פרק נ' פסוק ה') ,שיעקב נטל את כל הכסף וזהב שהביא מבית לבן ואמר לעשיו,
טול זה ומכור לי בעבורם את חלקך במערת המכפלה.
ואומר הגאון ר' אהרן קוטלר זצ"ל ('משנת רבי אהרון' פרשת וישלח) ,ששני הנהגות אלו לא
זו בלבד שאינן סותרות זו את זו ,אלא ששניהן נובעות מאותו יסוד  -מצדקותו של יעקב.
וביאור הדברים ,שזה ודאי שיעקב אבינו לא חס על פכים קטנים בגלל חמדת ממון ,אלא
משום שרצה להתרחק ככל יכולתו מנסיון של גזל [או מהוראות היתר מפוקפקות ,שחסרון
ממון גורם להתפתות להם] ,לפי שיסוד מוסד הוא בתורה" :ושמרתם את משמרתי" ,ופרשו
חז"ל (יבמות כ"א)" :עשו משמרת למשמרתי" ,לפיכך הצדיקים מרחיקים עצמם ככל יכולתם
מן האיסור ומדברים המגדילים את הנסיון .נמצא ,שמסירותו של יעקב למנוע הפסד של
פכים קטנים הוא מעשה רוחני טהור ,שנובע מזהירות יתירה מלהיכשל בעבירה.
ומאותה סיבה עצמה ,מסר יעקב לעשיו את כל הכסף והזהב שהביא מבית לבן ולא חס על
ממונו כלל ,משום שהיה בזה עניין רוחני ,שלא יהיה לעשיו חלק במערת המכפלה [ואולי היה
בזה קיום ההלכה (סנהדרין מ"ז) ,שאין קוברין רשע אצל צדיק] ,והיה מוכן לבזבז ממון הרבה
עבור כך.

זהירותם של חז"ל מהיזק ממונם
גם אצל חז"ל מצינו הנהגה זו ,ששמרו את ממונם מהיזק .הגמ' במסכת חולין (צ"א) מביאה
את דברי שמואל שאמר ,שבעניין שמירת ממונו מהיזק הוא כחומץ בן יין לגבי אביו ,כי אביו
סייר בנכסיו פעמיים ביום ,לשומרם מהיזק ,בעוד שהוא מסייר בנכסיו רק פעם אחת ביום.
והגמ' ב'תענית' (כ"ג) מביאה ,ששאלו את אבא חלקיה ,מדוע כשהוא הולך במקום של קוצים
ודרדרים הוא מגביה את בגדיו .השיב להם אבא חלקיה" :זה מעלה ארוכה [אם גופו יפצע
מהקוצים ,הגוף יעלה ארוכה] ,וזה [אם הבגד יקרע] אינו מעלה ארוכה".

אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו
מאידך ,מהחשיבות שבשמירת ממונו ,צריך ללמוד קל וחומר ,על חשיבותו של שמירת הזמן.
ישנו שיר של קדמונים ,המובא באגרות חזון איש' (חלק ב' איגרת מ"ה)" :אדם דואג על איבוד
דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו .דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים.
בארצות הברית רווחת אמירה ידועה" :זמן זה כסף"  -אמירה שבאה לבטא את הנימוק
לערכו של הזמן ,משום שניצול הזמן מאפשר להרויח כסף .כמה עיוות מונח בהשקפה אווילית
זו ,המעמידה את הממון בראש סולם החשיבות ,והופכת את הזמן ,שהוא האוצר היקר ביותר
העומד לרשותנו ,לאמצעי לצבירת ממון.
רבנו החפץ חיים היה אומר ההיפך הגמור ,שכסף הוא זמן ,כלומר שהשגת כסף מצריכה
השקעה של זמן ,שאפשר היה לנצלו ללימוד תורה ולהשגת קנייני נצח.
הרב פוניבז' הגר"י כהנמן זצ"ל סיפר ,שלחפץ חיים היה צער על ספר תורני שרכש ולא היה
בטוח בנחיצותו ,משום שאת הזמן שהיה דרוש להשגת הכסף לצורך קניית הספר ,היה יכול
להקדיש ללימוד תורה.

עובדות מגדולי ישראל
מסופר על המשגיח מפוניבז' רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,שבעת היותו נער צעיר ,נכנס לבית
מרחץ ב'ורשה' לרחוץ לכבוד שבת ,ובמהלך שהותו שם נגנבו ממנו כל המעות שהרויח באותו
שבוע .אירוע זה הביא את רבי יחזקאל להתבונן ,שאם עמל של שבוע שלם עלול לרדת
לטמיון ברגע אחד ,אזי עדיף להשקיע את הזמן בקנייני נצח ,שהדרך להשגתם פתוחה בפני
כל אחד ואחד ,ואין שום אפשרות ליטלם ממי שזכה בהם .מכיון שכך ,עזב את 'ורשה ,ונסע
לקלם ,בכדי להתמסר בכל ישותו לתורה ועבודת ה'.
בנו של הסבא מקלם עשה פעם עסקה גדולה והרויח ממון רב ,אלא שלבסוף המטבע שקיבל
עבור העסקה יצאו מהמחזור ,וכל רווחיו ירדו לטמיון .
במשך יומיים הוא חש עצבות מסוימת ,אך לאחר מכן הוא למד מכך מוסר ,שאדם עלול לבוא
לעולם האמת עם מחשבה שיש באמתחתו רוב מצוות ,אך כשמגיע לשם אומרים לו שהמצוות
שעשה ,כביכול יצאו מ המחזור ,דהיינו ,חלקם נלקחו ממנו מחמת שדיבר לשון הרע ,וחלקם
עשויות למחצה לשלוש ולרביע ,אם זה מחמת שהעשייה עצמה לקתה בחסר ,ואם מחמת
שלא עשה המצוה בכונה הראויה.

ניצול הזמן
המשגיח זצוק"ל כותב כבר בבחרותו ביומנו האישי :לנצל כל רגע וכל חלק
מרגע ...וכך ראינו במשך כל חייו איך הזמן היה יקר אצלו מכל ,וכיצד ניצל
כל רגע לעבודת ה' .פעם בעת רצון התבטא בפני ,אמנם לא זכיתי להיות
ת"ח (אמר זאת ברב ענוותנותו) ,אבל ב"ה ניצלתי את זמני ...היה מעורר
תמיד לייקר את הזמן ולנצלו ,כל רגע של חיים קובע נצח ...פעם התבטא:
ש'מתמיד' זה לא מי שלומד הרבה זמן  -מתמיד זה מי ש'מיקר' את הזמן,
ומנצלו .והיה חוזר תמיד ומתחנן :לא להרוג את הזמן! לא להרוג את הזמן!
המשגיח זצוק"ל היה חוזר ומספר שהרב מישקובסקי זצ"ל היה אומר
לבחורים :אתם רוצים אל תאמינו לי בכל אשר אומר לכם ,אבל דבר אחד
תאמינו לי  -שהזמן עובר מהר ...והמשגיח זצ"ל במתק לשונו היה אומר:
לא מזמן הייתי צעיר המשגיחים ,וכעת כבר מכנים אותי 'זקן המשגיחים',
דעו לכם  -זה עובר מהר...
היה רגיל לעורר שכל רגע זה עוון גדול לבטלו ,אבל כ"ש לבטל הרבה זמן!
כמו לבטל לילות יקרים בפטפוטי סרק ח"ו .והיה אומר שגם כשקשה
ללמוד בעיון וכד' עדין התורה רחבה ויש הרבה דברים קלים שניתן ללמוד,
ואפילו לומר תהילים – אבל סתם לבזבז את הזמן אין היתר! כמו"כ היה
מביא את רבנו יונה בספר היראה (אות צ"ג) שכותב" :הרגל תמיד על
שפתך דברי יראת שמים ,כגון "הוי עז כנמר"" ...סוף דבר הכל נשמע"...
"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך ,כי אם ליראה"" ...מאד מאד
הוי שפל רוח" ...וכיוצא באלה הרגל על לשונך  -ואז לא תכשל!" והיה
אומר שגם כ שקשה לחשוב בלמוד ,כגון בשעה שמטפלים בילדים,
בשמחות וכד' כדאי במיוחד לחשוב בפסוקי יראת שמים ,כדברי רבנו
יונה .ובתקופה האחרונה שהמשגיח זצ"ל נחלש נורא ,היה שגור על לשונו
כל הזמן פסוקי יראה ורוממות ה' ,וגם מתוך שינה שמעו אותו ממלמל
פסוקים ומאמרי חז"ל.
היה חוזר תמיד בשם הח"ח שיבוא יום ואדם יפגש עם הימים שלו ,אז
כדאי שידאג שיהיה לו נעים להיפגש עמם...
ספרו ,שכשהמשגיח היה אברך צעיר הרבנית רצתה לבקר חברה טובה
לעיתים קרובות ,ומאידך גיסא חבל על הזמן ...אז המשגיח קבע עם בעלה
של החברה חברותא במנחת חינוך על ל"ט מלאכות .כך שהנשים בקרו
זא"ז והגברים נצלו את זמנם ולמדו חברותא...
בחוה"מ סוכות האחרון באו בני המשפחה לבקרו ברכסים ,והמשגיח היה
שרוי בחולשה נוראה ,ולא היה בכוחו לדבר ד"ת כבכל השנים ,בתו תחי'
בקשה שסבא יתן מסר למשפחה .המשגיח בחר לומר שלשה מילים:
לנצל את הזמן!!!

גדלותו וידיעתו בתורה
בפי כל ידועה צדקותו פרישותו וחסידותו של מרן המשגיח זצוק"ל ,אבל
את גדולתו עמלו וידיעתו בתורה זכה המשגיח להסתיר (כמובא להלן
שעמל במכוון להסתיר זאת) .המשגיח עמל יגע והתמיד בתורה הק'
בש"ס ופוסקים ,לילות כימים ,בהתמדה עצומה ,בהתלהבות וחשק עצום,
מתוך הדחק ממש ,בכל המצבים .היה חוזר ומשנן את לימודו עשרות
פעמים ,וכל פעם בסבלנות ובמתיקות כבפעם הראשונה .ושקיעותו
ודבקותו בתורה היתה להפליא .וכפי שהעידו כמה ת"ח גדולים שהיו
קשורים עמו בלימוד ,שהיה לו בקיאות ובהירות עצומה בש"ס וד' חלקי
שו"ע .אך תמיד היה מדבר כמי שאינו בקיא ,ורק היה אומר בפשטות
שב ...דף פלוני כתוב כך וכו' כאילו רק את זה הוא יודע.
כאמור היה ג"כ ביחס ל'משנה ברורה ',שהמשגיח היה בקיא עצום וידע
בע"פ את כל המ"ב ,ותמיד היה הכתובת לכל שאילה בהלכה ,כשהיו
שואלים אותו היה פותח בענווה ובפשטות את המשנה ברורה במקום
המדויק ומראה מה כתוב...
ו סיפר ת"ח גדול בירושלים שהייתה לו קביעות פעם בשבוע לשוחח עם
המשגיח בלימוד ,בדברים שלא עסק בהם ,ואחרי שדברו כמה שעות
ביבמות וגילה ידיעות עצומות ונוראות ביבמות (בשעה שלא עסק בזה)
אמר הת"ח למשגיח זצ"ל חבל שהתלמידים לא יודעים מגדלותו של
המשגיח בתורה ,אם הם היו יודעים  -היו יותר מעריכים את המשגיח.

המשגיח שתק ולא הגיב ,רק ביקש ממנו אח"כ שלא יספר זאת כל זמן שהוא חי...
עוד דבר מפליא שהיה לו ידיעה עצומה בספרי הרמח"ל מהר"ל וכו' וכו' זוהר וקבלה
(מו"ר הגר"י קלופט זצ"ל אמר :העולם לא יודעים כמה ר' דב שלי יודע בנסתר,)...
ואנשי המחשבה מעידים שלא היה ענין ונושא שלא ידע ,ומשנתו הייתה לו סדורה.
ואעפ" כ בשיחות היה מביא דברי חז"ל ידועים ופשוטים ,מכיון שאחז שיש בהם יותר
תועלת ,והיה נדמה כאילו אינו יודע יותר מדברים פשוטים .ורק ת"ח גדולים שדברו
עמו ידעו את היקפו במקצעות התורה.
אמנם היה מצטט בשיחות בע"פ מהמסילת ישרים וספרי ראשונים קטעים שלמים,
ואמר פעם לראש ישיבת קרן אורה בכרמיאל שליט"א (שם היה מוסר שיחה כל
שבוע) שהוא לא מעוניין שמתוך כך שמצטט בע"פ יטעו בו כאילו שיודע את כל
הספרים בע"פ ,תאמר לבחורים שזה רק הקטעים הידועים ...לפני שנים רבות היה
מעשה שראו בחוש כיצד המשגיח מסתיר את עצמו .היה זה בעת שיעורו של הגאון
הגדול ר' משה שפירא זצ"ל (שלבקשת רבנו היה מוסר שיעורים ברכסים,
בהשתתפותו) ,ור' משה רצה לצטט מאחד הספרים ולא זכר את הכתוב( ,דבר שאינו
אופייני לגאון המופלאה הנ"ל) ,וחיפשו הספר בביה"מ ולא מצאו ,וכן חיפשו בבית
רבנו (שהיה סמוך) ולא מצאו ,ורק אחר שהתייאשו מלמצוא ,אמר המשגיח
בענונתונו ,אולי אני זוכר מה שכתוב שם ,וציטט בע"פ את כל מה שהיה צריך.

תיאור של חברותא
נביא כאן תיאור של אחד מהחברותות של רבנו ,שלמד עמו ס"ב באותם שנים בם כיהן
משגיח ב'תפארת ישראל' בחיפה .הינו נוסעים ג' פעמים בשבוע לחיפה ,הלימוד החל
ברבע לשתיים ,מיד בעלותו לרכב בדרך לחיפה .כאשר הלימוד ברכב היה כלימוד
בבית המדרש ממש .מיד שנכנסו לרכב התחלנו לחזור על היום הקודם .מעולם...
המשגיח לא הסתכל בחלון במשך הנסיעה ,אפילו פעם אחת אני לא זוכר! אפילו שהיו
פקקים תאונות וכו' מעולם אני לא זוכר אותו מסתכל או מפסיק בלימוד ,הוא פשוט
היה מהופנט על הגמ' .מיד ברדתנו מהמכונית המשכנו בישיבה .סדר הלימוד היה :גמ'
רש"י ,גמ' רש"י תוס' ,ועוד חזרה גמ' רש"י תוס' .אחר כך רא"ש רי"ף ר"ן .טור בית
יוסף .ושו"ע הלכה למעשה (למדו איזהו נשך) .בסוף כל יום חזרנו על מה שלמדנו
באותו היום .מלבד זאת המשגיח היה עוצר באמצע הלימוד והיה הולך ,הלוך ושוב,
וחוזר לעצמו בע"פ .והכל היה בהנאה ואהבה לגמ' ,ובסבלנות ומתיקות כמו פעם
ראשונה .לפעמים מתוך התרגשות מהגמ' היה מנשק כמה פעמים את הגמ' .בחזור
הביתה לרכסים הינו חוזרים שוב פעם את מה שלמדנו באותו היום ,וסיימנו בשמונה
ומחצה ברכסים.
יש לציין שהמשגיח קודם לימודו היה אומר את ה'יהי רצון' ,ו'הנני רוצה ללמוד כדי
שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מדות ישרות ולידי ידיעת התורה' (מהשל"ה הק'
מובא במהדורת עוז והדר ובמשניות תפארת ישראל) ומעורר יר"ש והרהורי תשובה
 כדברי ה'נפש החיים' ,והיה אומר :אנחנו רוצים לעשות רצון ה' ,וכי אנחנו רוציםלעשות עברות?!
קשה לתאר את שקיעותו וריכוזו בלימוד ,היה נראה כאילו הוא נמצא בעולם אחר,
כולו מהופנט בתורה כשיכור בבית היין ,פשוט רעב ללמוד .והיה כ"כ שקוע ומרוכז
בלימוד שהנכדים היו יכולים לשחק לצעוק ולהרעיש על ידו ולא היה שומע ומבחין
כלל.
זכורני שלפני שלש שנים בשעה שהשתחרר מ'מעיני הישועה' (לאחר כמעט ג'
שבו עות שאושפז) הגיע לבית בתו תחי' ,והייתה התרגשות ושמחה גדולה ,המשגיח
נכנס לבית ומיד החל ללמוד ,כל בני המשפחה היו עסוקים בשחרור ובשמחה הגדולה
שב"ה הבריא ,והמשגיח היה כמו שיכור שמצא יין ,מנותק מכל ה'אקשן' שמסבבו,
ומרוכז בלימודו במשך כמה שעות...
זכורני לפני כמה שנים שהשתתף בבר מצווה לנכדו ,ואחר זמן מסוים רצה ללכת
ללמוד ,ובעל השמחה התחנן שימתין עד שיבוא ת"ח גדול .הוא אמר לי שהוא כבר
צמא ללמוד (למרות שגם שם ישב ולמד ,כמדומה עם משניות) .היה לו קשה להמתין
אך כיבד את הבקשה .מיד אחר שהגיע אותו ת"ח הלך המשגיח לבית חתנו ,לקח ספר
מהארון ועוד קודם שהתיישב התחיל ללמוד ,ונשאר בעמידה באותו תנוחה כמה
שעות ,בשלב מסוים הלכתי לישון ,וכשקמתי בבוקר עוד ראיתי אותו עומד באותו
תנוחה ...אחרי התפלה נשאר ללמוד בביה"כ כמה שעות ,וכעבור זמן נרדם על
הסטנדר...
בשנת תשמ"ז החל לכהן כמשגיח בישיבת 'קול יעקב' ועמדה לרשותו מונית מרכסים
לירושלים וחזור ,לאחר תקופה הישיבה הייתה בקשיים כלכלים והמשגיח בקש
להפסיק לשלוח לו מונית והחל לנסוע בשלשה אוטובוסים ...מרכסים לתחנה מרכזית
חיפה ,מחיפה לתחנה מרכזית בת"א ,ומת"א לתחנה מרכזית בירושלים ,ומשם לקח
מונית לישיבה( .בהזדמנות אמר לי פעם המשגיח :אני הייתי תומך תורה גדול לישיבה,
ו כי לחסוך כמה אלפי שקלים בחודש זה פחות מלתת במזומן?!) .אבי שליט"א שאל
את המשגיח מה עם ביטול תורה? המשגיח השיב שאין לו הבדל אם לומד באוטובוס
או בבית .ושאל אבי שליט"א ומה עם שמירת העיניים? המשגיח השיב שלא רואה
כלום .והיה קצת לפלא ...אחר תקופה המשגיח התקשר לבנו הגר"מ שליט"א והודיע
שהיום לא יוכל לומר שיחה בישיבה ,לפליאת בנו אמר המשגיח שבטעות במקום
לנסוע מת"א לירושלים הוא עלה על אוטובוס חזרה לחיפה .שאל בנו שליט"א מתי
אבא הבחין שטעה בדרך? אמר המשגיח כשהגענו לחיפה ...הוסיף אבי שליט"א :אז
הבנתי שאפשר ללמוד באוטובוס כמו בבית מדרש - ...ולא פלא שאין בעיות של
שמירת העיניים!

שמירת העיניים! אחרי המעשה הנ"ל טען רה"י הגר"י עדס שליט"א שזה על חשבון
הישיבה ,והכריח את המשגיח לחזור למונית .ומשסודר קו ישר מרכסים לירושלים
התעקש המשגיח שוב לחזור לאוטובוס ,עד לפני שנים ספורות ממש.
המשגיח היה כולו שקוע בלימוד ולא הרגיש בסובב אותו ולא הפריע הנסיעה ללימודו,
ומעניין שעד שהחל לכהן כמשגיח בגרודנא שאז לראשונה נסע קבוע בתחבורה
ציבורית ,היה קשה עליו הנסיעות ,אבל מאז שהחל לנסוע לזכות את הרבים לא הרגיש
את הנסיעות.
אגב ,בהזדמנות סיפרתי למרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א שהמשגיח נוסע באוטובוס,
והזדעזע מכך ,ואמר לי שידבר עם רה"י הגר"י עדס על כך .אמרתי שרה"י עשה כל
תצדקי שהמשגיח ייסע ברכ ב ,והמשגיח הוא זה שאינו מוכן בשופו"א ,אז ר' גרשון
אמר שידבר עם המשגיח בעצמו .כשסיפרתי זאת למשגיח אמר שמבטל את דעתו לר'
גרשון ומוכן לנסוע עם רכב ,רק שאשאל את ר' גרשון אם כוונתו מצד כבוד התורה או
בריאותו ,שאם מצד בריאות הוא רגיל לנסוע וזה לא מעיף אותו ולא נוטל ממנו כוחות,
ואם מצד כבוד התורה הוא יעשה מה שר' גרשון אומר גם אם אינו מבין .סיפרתי זאת
לר' גרשון ,ואמר :אני התכונתי מצד שמעיף ולוקח כוחות ,אבל מצד כבוד התורה ,זה
כבוד התורה שהמשגיח מתנהג בפשטות...
לפני שנים רבות נסע לחתונת תלמיד והיה פקק של שש שעות...החתן ניגש למשגיח
ואמר המשגיח טרח עבורי שש שעות ,אמר לו המשגיח שש שעות של לימוד...
התפרסם המעשה (ולא במדויק) ,שאחת מבנותיו כשהייתה תינוקת בכתה הרבה
בלילות ,המשגיח רצה לסייע לרבנית אך הרבנית שכל חייה מסרה נפש ללמוד בעלה
הגדול ,בשו"א לא הסכימה שיקום במקומה ,מכיון שהמשגיח צריך כח ללמד כל היום,
לאחר שהמשגיח נוכח שלרבנית זה מאד קשה ,החליט שלא לענות לסירובה ,ומהיום
י קום בלילה ,ובאותו לילה התינוקת לא בכתה ...משכך אמרה הרבנית אם כשאתה
אחראי בלילה התינוקת לא בוכה  -אז תהיה תמיד אחראי ,ובאמת התינוקת הפסיקה
לבכות...
ב נו הגר"צ שליט"א סיפר .שלמשגיח הייתה שאיפה לעזוב את ההשגחה וללמוד כל
היום ,והגיע איליו הצעה של ישכר וזבולון ומאד שמח ע"כ ,אחר כך התבונן שבסה"כ
למרות השגחתו בישיבה הוא למוד רוב הזמן לעומת אחרים שלומדים פחות ממנו
ולהם הישכר וזבולון יוכל להועיל יותר אז עדיף שהם יקבלו את ההצעה .וויתר על כך...
************

מכתבי רבנו זצוק"ל
" ואמנם ראוי לו שתהיה כל פניתו רק לבורא ית' ושלא תהיה לו תכלית אחרת בכל
מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול אלא להתקרב איליו ית' ולשבור כל המחיצות
המפסיקות בינו לבין קונו הן הנה כל עניני החומריות והתלוי בהם עד שימשך
אחריו ית' ממש כברזל אחר אבן השואבת וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי
לקורבה הזאת ירדוף אחריו ויאחז בו ולא ירפהו ומה שיוכל לחשוב שהוא מניע
לזה יברח ממנו כברוח מן האש כיון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזו ,להשיג
את הקורבה הזאת במלטו נפשו מכל מונעה ומפסידיה( .ציטוט מהמס"י)
לקום מיד מהמטה גם כשיהיה קור חזק וראשו כבד עליו.
שלא לדבר תוך הלימוד אלא לרמז.
שלא לפרוש מן הלימוד אלא בישוב דעת גדול ולצרך הכרח מאד.
שגם בעת עשיית צרכיו בעניני הגוף יחשב בדעתו דברי תורה כנ' והגית בו וגו'
שבעת הפרישה מהלימוד יחשב בכל עת אימתי אוכל ללמוד.
גם כשיצטרך לדבר עם בנ"א ידבר מעט ובישוב הדעת".
בחודש האחרון לחייו נכנסתי למשגיח זצ"ל ובקשתי לברר איזה עניין ,המשגיח
היה מאוד חלש וראיתי שהוא מאוד שקוע ומהורהר ,שאלתי אם אני מפריע,
והשיב בתמיהה :למה אתה מפריע?! שאלתי כמה שאלות וענה בקצרה .ובין
שאלה לתשובה (שכידוע לא ענה מיד) היה שקוע במס"י הנ"ל ,ושמעתי אותו
כשש פעמים חוזר בע"פ לעצמו בשקט ובהתלהבות ,שתהיה כל פניתו רק לבורא
ית' ...לשבור כל המחיצות המפסיקות ...י-מ-ש-ך א-ח-ר-י-ו מ-מ-ש כ-ב-ר-ז-ל
א-ח-ר א-ב-ן ה-ש-ו-א-ב-ת.
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