
  ?שיספידוהוזצ"ל מדוע לא הסכים רבי אריה לוין 

בימי שלטון הטורקים בארץ סבלו יהודי ירושלים מעוני נורא. באותם ימים הוקמה 
מקימיה נמנו כמה מבוגרי הישיבה הידועה  םע´. תורה וחסד´הקודש ישיבת - בעיר

כרחים מוהיו ין, ובהם גם רבי אריה לוין. כדי להקים את הישיבה ולהחזיקה ´בוולוז
לגייס תרומות בחו"ל. קבוצה של שליחים יצאה אפוא לכמה מארצות אירופה, כדי 

. הוא כיתת את רגליו מכתובת אנגליהלהתרים יהודים עשירים. רבי אריה נשלח ל
לכתובת, תיאר לפני שומעיו את חומרת המצב בירושלים ועוררם לחשיבות התמיכה 

  בלומדי התורה.
ו של יהודי אנגלי אמיד, והתחבב עליו. בין השניים במסעו נזדמן רבי אריה לבית

הילדים של רבי -תוודע הלה למשפחתו ברוכתההתפתחה שיחה ידידותית ובמהלכה 
אריה ולמצבו הכלכלי האישי, הדחוק מאוד. האיש הרים תרומה נכבדה לישיבה ואף 

באותם זמנים  הבטיח לשלוח לירושלים תמיכה כספית בעבור רבי אריה ומשפחתו.
ליחים היו מביאים את כספי התרומות לגבאי הצדקה ואלה היו מחלקים אותם ש

  פי הוראות התורמים שצורפו לתרומותיהם. כראות עיניהם או על
מה לאחר שובו של רבי אריה מאנגליה לארץ קיבל מכתב מהיהודי שעמו -זמן

לינג, ובמכתב נאמר כי אכן עמד בדיבורו ושלח לו עשר לירות סטר אנגליההתיידד ב
סכום נכבד למדיי באותו זמן. רבי אריה המתין כמה ימים לקבלת הכסף, וכשלא 

הגבאי  שמע דבר מגבאי הצדקה, הלך לביתו ושאלו אם הגיע על שמו כסף מחו"ל.
אריה לוין, אך עליי לברר  ביעלעל בפנקסו ולבסוף אמר: "אכן, התקבל כסף על שם ר

כדי שאהיה בטוח שאמנם אליך  תחילה אם אין בירושלים אדם נוסף בשם זה,
התכוון שולח התרומה". קיבל עליו רבי אריה את הדין בשתיקה מיוסרת וחזר 

  לביתו.
בינתיים חלה אחד מילדיו של רבי אריה. עכשיו נעשה הצורך בכסף חיוני ממש, כדי 
לקנות מזון ותרופות לילד החולה, ואילו בידי רבי אריה לא הייתה פרוטה. חזר 

. אנגליהסטרלינג שנשלחו אליו מהאפוא לבית הגבאי וביקש לקבל את עשר לירות 
  בטון ענייני וקר. "עדיין לא סיימתי את הבדיקה", השיב לו הגבאי

רבי אריה נודע בסבלנותו הנדירה לכל אדם, אך הפעם איבד את שלוותו. "אני כבר 
סיימתי את הבדיקה, ואני אומר לך בוודאות כי אין עוד אריה לוין בכל ירושלים", 

ובו הוא  אנגליהנפש. "וחוץ מזה, בידי מכתב ששיגר אליי התורם מ- אמר בסערת
אבל גבאי הצדקה  ".ילינג ששלח בעבורי כבר הגיעו לידישואל אם עשר לירות הסטר

אסיים את הבירור, אעביר את הכסף  אנילא התרשם מטיעוניו של רבי אריה. "כש
  ליעדו", אמר.

כעבור כמה ימים אחדים הלך לעולמו הילד החולה של רבי אריה. בקשתו האחרונה 
חם כדי למלא בקשה הייתה לאכול פרוסת לחם, אך בבית לא היה אפילו פירור של ל

   אחרונה זו!
הגיע אותו גבאי צדקה לנחם את רבי אריה. באותה הזדמנות מסר לו ´ שבעה´בימי ה

אריה לוין בכל ירושלים.  רביאת הכסף באמרו: "סיימתי את הבדיקה, ואכן אין עוד 
   הכסף שלך". ואולם רבי אריה השבור והכאוב סירב לקבל ממנו את הכסף.

בהלווייתו הוספד הגבאי. אחד  ם נפטר בפתאומיות גבאי הצדקה.כעבור שלושה ימי
המספידים נשא נאום חוצב להבות. בין השאר דיבר ביושרו של הנפטר וציין 
ש"מעולם לא עיכב בידו כסף שקיבל, אלא תמיד העבירו במהירות האפשרית 
 ליעדו". רבי אריה, שהיה נוכח בשעת מעשה, לחש באוזני אחד מבני ביתו: "סהדי

  כמה יכולים דברי המספידים להיות רחוקים מן האמת". ,במרומיםש
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המקרה הזה, כך לפי דברי נכדו, הוא שעמד מאחורי צוואתו הגורפת של רבי אריה 
  לבל יספידוהו כלל.

 


