
 בע"ה  

 !בני המשפחהשאר ו יםיקרים ניכח

 ך היה! תהנו ותספרו לנו אחר כך אי, אמא או האחים. פעולה להעברה עצמית בבית, עם אבא םשמחים להביא לכ
 . תכם, לנוחיוכמה רמותב ו כמה שלביםמ בנויהעולה שימו לב, הפ

  !איתכם מרחוק ,שבת שלום

 יה לבניין אריאל בקרוב מאוד!יפיצב 
 ההנהלה הארצית, תנועת אריאל צוות 

   גיזרו.  - הדפיסו את דפי הפעולה. את הדף האחרון ובו כרטיסיות: לפני שבתהכנה 

  

 שלב ראשון:  

כל  ובקצה אחר של החדר, קבוצה עומדת חה לשתי קבוצות. כל פהמשחלקו את  ."לחצות את הנהר" את המשחק שחקנ
   מנצחת!גיעה ראשונה מסאות. הקבוצה שיסא. על כל קבוצה להגיע לצד השני בלי לרדת מהכיאחד עומד על כ

 במשחק?  חלכם להצלי  פריע ה/מה עזר   משחק?מה ניתן ללמוד מה  -חישבו 

אר, כדי להצליח לעבור יחד  תת מעצמו לשכל אחד היה צריך ל כולם יחד.   של כדי להצליח היה צורך בשיתוף פעולה  
חליט שלא בא לו לעזור  מתנו  אחד מאי אם  . להצליח  אפשר   -ומשתתפים  עוזריםיד,  ים נתו נ כשכולםעם הכסאות. 

 היא לא תצליח להשיג את מטרתה!  , ולהשתתף, הקבוצה לא תצליח להגיע לצד השני

ושומר   ת כל אחד שנשאר בבי  -ה הכללית מוכיף. בר  ם, נעי יה כאן טובכדי שיהבידינו לפעול ולתת יד בתקופה הזו, גם 
כל אחד ששומר  כל ילד שעוזר לאחיו,   - ריא, וכמובן גם ברמה הפרטיתת עוזר לכלל כולו להבעל כללי משרד הבריאו 

  יםבשלבהיה כולו מלא בנתינה. ישנו אדם מיוחד מהדורות האחרונים, ש  נותן לכולם! - על אוירה טובה ושמחה בבית
 ד עליו וממנו.ולמרצה לנ ים הבא

 

 : שלב שני

ולכן דבר  , ובעל חסד מיוחדם גדול  אריה היה אד ר'יום הפטירה של הרב אריה לוין.  הוא סןני ב ' ט האחרון,  יום שישי
 כיר אותו.  צת על דמותו ולה נרצה ללמוד ק - ראשון

 חלקו את  . אריה  ר'בכרטיסיות ישנן עובדות על חייו של  אותן גזרתם לפני שבת.  הכרטיסיותאת   הביאו

 .בצורה מעניינתאת הכתוב בכרטיסיה לכולם  לספרעל כל אחד  .הכרטיסיות ביניכם

 בקש מההורים לספר לכם עליו! ל כדאי   - יש עוד המון מה ללמוד על ר' אריה

 

 שלב שלישי:  

הסיפור מעובד ע"י   בפני שאר המשפחה. ולהציג  צגה הין  להכקרוא אותו, או ניתן ל על ר' אריה. מרגש סיפורם לפניכ
   , עבור ארגון קרוב ללב.ןטייקשאחיים 

ִדיָנה. ֵהם ָאְסרּו ְלָהִקים ָהיָה ֶזה ִלְפֵני קֹום ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל. ַהְבִריִטים ָשְלטּו ָבָאֶרץ ְוֵהם לֹא ָשְמחּו ַלֲעֹזר ַלְיהּוִדים ְלָהִקים ְמ 

ַהְצִעיִרים ֶשָבֶהם ּוִבים ֲחָדִשים ּוָמְנעּו ִמְיהּוִדים ִמחּוץ ָלָאֶרץ ַלֲעלֹות ָאְרָצה. אּוָלם ַהְיהּוִדים לֹא ֵהִרימּו יַָדִים ְוֵחֶלק מֵ ִיּׁש

 ֶהם ִנְתְפסּו ְוֻהְשְלכּו ַלֶכֶלא.ִאְרּגּוִנים סֹוִדִיים ֶשָפֲעלּו ְלַמַען ַהִיּׁשּוב ַהְיהּוִדי. ַרִבים מֵ  -ִהְצָטְרפּו ְל'ַמְחָתרֹות'

ָהֲאִסיִרים ֶהֱאִמינּו ֶשֵיְצאּו  ָהֲאִויָרה ַבֶכֶלא ָהְיָתה קֹוֶדֶרת. ַּגם ִבְגַלל ַהְתָנִאים ַהָקִשים, ֲאָבל ְבִעָקר ִבְגַלל ְתחּושֹות ַהֵיאּוש.

ּו ְבִקְרָבם ְסֵפקֹות: ַהִאם ָאֵכן יְַצִליחּו ִלְבֹרַח ְבֶדֶרְך ֵנס? ּוָמה ִאם ָכל ַהַמְחֶתֶרת ֵמַהֶכֶלא ְויְַחְזרּו ִלְפִעילּות, ַאְך ִלְפָעִמים ָעל

 ִתָתֵפס? ַהִאם ָתקּום ְמִדיָנה, אֹו ֶשַהֹכל ִיְתמֹוֵסס ְויֵָהֵרס?

ֶרת, ּוְכָלל לֹא ָבחּור ָצִעיר, ֶאָלא ַרב ְמֻבָּגר ֶשִקֵבל ִאּׁשּור אּוָלם ִמֵדי ַפַעם ָהיָה מֹוִפיַע ַבַּׁשַער ָאָדם ְמיָֻחד. לֹא לֹוֵחם ַבַמְחתֶ 

יָה עֹוֵבר ֵמֶאָחד ְלֶאָחד, לֹוֵחץ ְלַבֵקר ֶאת ָהֲאִסיִרים. ְשמֹו ָהיָה ַרִבי ַאְריֵה ֵלִוין ְוֻכָלם ָקְראּו לֹו 'ֲאִבי ָהֲאִסיִרים'. ְכמֹו ַאָבא, הּוא הָ 

 ּוְמַחֵבק, ְמעֹוֵדד ּוְמַחֵזק. הּוא ִטֵפל ְבָכל ַמְחסֹוָרם, ַאְך יֹוֵתר ִמֹכל הּוא עֹוֵדד ֶאת ִלָבם ְורּוָחם.ֶאת ַהָיד, ְמַחֵיְך 

עֹוד. אּוָלם ֵהם לֹא ָשְכחּו ַכָמה ָקֶשה ָהיָה ָעְברּו ַהָּׁשִנים, ַהְמִדיָנה ָקָמה, ְוַאְנֵשי ַהַמְחָתרֹות ִהְתַמּנּו ְלָשִרים, ְלַחְבֵרי ְכֶנֶסת וְ 

. ַאְך ִהְתָבֵרר ִכי ָלֶהם ַבֶכֶלא, ּוְבִיחּוד לֹא ָשְכחּו ִמי ָעַזר ָלֶהם ָשם. ֵהם ֶהְחִליטּו ָלֵתת ַמָתָנה ְלַרִבי ַאְריֵה, ְלאֹות תֹוָדה

 ַהְמִשיָמה לֹא ַקָלה.



 בע"ה  

. "ֲאִני ֲעַדִין ָצִריְך ְלָבֵרר, ַאְך ִנְדֶמה ִלי ֶשקֹוְרִאים ַלַמְכִשיר ֶאָחד ֵמֶהםָאַמר י ַעל ַהְמָצָאה ֲחָדָשה!" "יֵש ִלי ַרֲעיֹון! ָשַמְעִת 

  'ְמָקֵרר'".

ָתה. ָאַמְרִתי לֹו: ַאָתה ְכָבר ְמֻבָּגר, ֲחָבל, "ְכָבר ִנִסיִתי", ָאַמר ַאֵחר. "ָרִאיִתי ַפַעם ֶאת ַרִבי ַאְריֵה סֹוֵחב ּגּוֵשי ֶקַרח ְכֵבִדים ַהַביְ 

  ֶאְקֶנה ְלָך ְמָקֵרר ֶשפֹוֵעל ַעל ַחְשַמל! ַאְך הּוא לֹא ִהְסִכים ְכָלל".

  ָשעֹון ִמָזָהב!"  –"יֵש ִלי ַרֲעיֹון!" ָקָרא ֶאָחד ֵמֶהם, ִנְלָהב. "ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ִנְקֶנה ָלַרב 

ִּני ְמַאֵחר, ֵתן ָאַמר ַאֵחר, "ָקִניִתי לֹו ָשעֹון יָָקר, ְוהּוא ָאַמר: ֵאין ֹצֶרְך, ַּגם ְבִלי ָשעֹון ְמֻהָדר ֵאיֶנִּני ַמְקִדים ְוֵאינֶ "ְכָבר ִנִסיִתי", 

  זֹאת ְבַמָתָנה ְלִמיֶשהּו ַאֵחר".

ֵאיֶזה ַבִית ָקָטן ְוָעלּוב ִמְתּגֹוֵרר ַרִבי ַאְריֵה? ָכל ָכְך ַקר ָשם ָלגּור, "יֵש ִלי ַרֲעיֹון!" ָאַמר ֶאָחד ְבקֹול ַחד ּוָברּור. "ְרִאיֶתם ַפַעם בְ 

 ָאז ִנְקֶנה לֹו ַתּנּור!" 

 ַאף ֶאָחד לֹא ָמָחה, ַאף ַאַחת לֹא ִהְתַנְּגָדה, ְוֻהְחַלט ִלְקנֹות ַתּנּור ְכַמְתַנת תֹוָדה.

ד ֵביתֹו ַהַצר ֶשל ַרִבי ַאְריֵה. ְשֵני ַסָבִלים ָקְפצּו ִמֶמָּנה, ָפְרקּו ִמֶמָּנה ַאְרָּגז ּובֹו ַתּנּור ֵנְפְט ִבְשַעת ֹבֶקר ָעְצָרה ַמָשִאית ְליַ

"ַרק ֶרַגע, ֲאִני ְכָבר ָבא!" ָקָרא ַרִבי ַאְריֵה, ְוַכֲעֹבר ְרָגִעים ֲאָחִדים ָפַתח  ְוהֹוִבילּו אֹותֹו ֶאל ֶפַתח ַהַבִית. ֵהם ָדְפקּו ַעל ַהֶדֶלת.

 ֶאת ַהֶדֶלת.

ֶתם ל ִתְתַאְמצּו", ָאַמר, "אַ "ָשלֹום ּוְבָרָכה!" ָאַמר ִבְמאֹור ָפִנים ַלַסָבִלים ּוְלַאַחר ִמֵכן ִהְפָנה ֶאת ַמָבטֹו ָלַאְרָּגז ֶשִביֵדיֶהם. "אַ 

 ְיכֹוִלים ְלַהִּניַח ַעל ָהִרְצָפה ֶאת ָהַאְרָּגז. ִמי ַאֶתם? ּוָמה ַאֶתם סֹוֲחִבים?" 

 "ָבאנּו ְלַהֲעִביר ֵאֶליָך ִמְשלֹוַח", ָאַמר ַאַחד ַהַסָבִלים.

תֹוכֹו? ַהַסָבִלים ָפְתחּו ִבְזִריזּות ֶאת ָהַאְרָּגז ְוִהְתַּגָלה ַרִבי ַאְריֵה ִהְתַפֵלא. ִמי יָכֹול ִלְשֹלַח ֵאָליו ִמְשלֹוַח? ּוָמה יָכֹול ִלְהיֹות בְ 

 ַתּנּור ַהֵּנְפְט ֶשִבְפִנים. 

רּוְך ַהֵּׁשם, !" ָקָרא ְבִשְמָחה. "בָ ָהַרב לֹא ֵהִגיב, ַרק ִהְתבֹוֵנן ָבַאְרָּגז ַכָמה ְשִניֹות ּוְלֶפַתע ִהְתַפֵּׁשט ִחיּוְך ָרָחב ַעל ָפָניו. "ְמֻצָין

 ְבִדיּוק ָמה ֶשָרִציִתי!"

 ַהַסָבִלים ִחְיכּו ַּגם ֵהם. "ָשַמְחנּו ַלֲעֹזר, ֵתָהֶנה ֵמַהַתּנּור".

ִממּול. ִמְסֵכָנה, ִהיא ֵלָאה, ָהַאְלָמָנה ַהְזֵקָנה ֶשָּגָרה -"ֶשֲאִני ֵאָהֶנה? ְכָלל לֹא", ָאַמר ָהַרב. "ַהַתּנּור ַהֶזה ֻמְשָלם ִבְשִביל ָשָרה

ִלי ֶדֶרְך ְלָפחֹות ְלַחֵמם ֶאת  קֹוֵפאת ִמקֹור! ֵאין ִמי ֶשַיֲעֹזר ָלּה. ְבָכל ַפַעם ֶשֲאִני רֹוֶאה אֹוָתּה ֲאִני אֹוֵמר ְלַעְצִמי: ַהְלוַאי ֶשָהְיָתה

 שּו עֹוד ַמֲאָמץ ָקָטן, ִעְזרּו ִלי ִלְסֹחב ֵאֶליָה ֶאת ַהַתּנּור…"ֵביָתּה. ַהַתּנּור הּוא ְבִדיּוק ָמה ֶשִהְצָטַרְכִתי! ָאָּנא, עֲ 

----- 

ֶהֱחִליטּו ְלִהְתיֵָאש. ִאם הּוא ֵאינֹו ְמַקֵבל ֲאִפלּו ַמָתָנה ְצנּוָעה, ֶשְבַסְך ַהֹכל   –ַאְנֵשי ַהִצבּור ֶשָרצּו ָלֵתת ַמָתָנה ְלַרִבי ַאְריֵה 

ֹון, לֹא ִהְסִכיָמה ֶאת ַהַבִית ַבֹחֶרף ַהַקר, הּוא לֹא יְַסִכים ְלַקֵבל ָדָבר. ֲאָבל ַאַחת ֵמֶהם, ֵאֶשת ַהִחּנּוְך שּוַלִמית ָכָצֶנְלסְמַחֶמֶמת 

 ְלוֵַתר.

ָשלֹום ּוְבָרָכה!" "  ִקית ְקַטָּנה. ִהיא ָדְפָקה ַעל ַהֶדֶלת.ִבְשַעת ֹבֶקר ִהִּגיָעה שּוַלִמית ֶאל ֵביתֹו ַהַצר ֶשל ַרִבי ַאְריֵה ֵלִוין ּוְביָָדּה שַ 

ְלָך ַמָתָנה ְקַטָּנה". ִהיא הֹוִציָאה ִמתֹוְך  "ָשלֹום ָהַרב", ָאְמָרה שּוַלִמית, "ֶהֱחַלְטִתי ְלָהִביא ִבְמאֹור ָפִנים. ַרִבי ַאְריֵהָאַמר 

 "תֹוָדה ַרָבה, ֲאָבל ֵאין ֹצֶרְך…" ַהַשִקית זּוג ְכָפפֹות ֶצֶמר ֶשָסְרָגה ְבַעְצָמּה.

י ָסַרְגִתי ֶאת ַהְכָפפֹות ִבְמיָֻחד "ָהַרב, ַהַפַעם ִאי ֶאְפָשר ְלַהֲעִביר ֶאת ַהַמָתָנה ְלִמיֶשהּו ַאֵחר", ִהְתַעְקָשה שּוַלִמית, "ֲהֵר 

  ִבְשִביְלָך!" 

ּוב ִלי ִלְלֹחץ יָד ְלָכל ֶאָחד, תֹוָדה ַרָבה, ֲאִני ַמֲעִריְך זֹאת ְמאֹוד", ָאַמר ַרִבי ַאְריֵה, "ֲאָבל ֵאיֶנִּני יָכֹול. ֲהֵרי ַאְת יֹוַדַעת ַכָמה ָחש" 

ה ַחָמה, נֹוַגַעת, יָָפה, ֵמֵעין ְלִטיָפה. ֵאיְך ֶאֱעֶשה ֵמֲאִסיֵרי ַהַמְחָתרֹות ַעד ַאֲחרֹון ַהְיהּוִדים. ֲאִני רֹוֶצה ְלַהֲעִניק ְלָכל ֶאָחד ְלִחיצָ 

 זֹאת ְכֶשֲאִני עֹוֶטה ְכָפָפה?" 

--------- 

 שור אלי?אריה לחיי? האם זה ק ר', מה אני יכול/ה לקחת ממידותיו של חישבו 

ר' אריה היה כל כולו   "יש בו בר' אריה, מידה של גומל חסד בגופו וכאן סוד נשמתו ותיקונו בעולם". כי: הרב קוק אמר 
של האסירים, של   - היה ערני לצרכים השונים ואמלא אהבה לכלל, מלא אכפתיות ותשומת לב. ה. חסד ונתינהמלא 

,  שבילםצריכים עזרה, ולהיות שם ב ם, ה בי לפרטים, לאנשים העצולשים לב   ידעהוא , ובכלל. םהמצורעים, של העניי
לשים  מחיש לנו את היכולת משחק שי . נשחק ועל צרכיו האישיים על עצמו  כלל  בלי לחשוב ו, לעזור לכל אחד במקומ

 . רחש סביבנולמת ערניים היות , ואת החובה ל לב לפרטים

 

 



 בע"ה  

 שלב רביעי:  

 .ספידאו  דאבלנשחק   בבית. םמה שיש לכ ן שתי אפשרויות, שחקו  בשלב זה ישנ

  ה שקורה ולהגיב  מפרטים. אנחנו נדרשים לשים לב ל שימת לב לאיתנו ערנות ושני המשחקים דורשים מ
מלא חסד כמו ר' אריה,  כדי להיות אדם   שובה הנכונה.תהנכון או לצעוק את ה לשים את הקלף   -בהתאם 

   , ושם לפעול! יפה אני יכול לתתמה צריך לעשות, במה אני יכול לעזור, א  - ם, גם בביתעלינו להיות ערניי

 

 :  העמקה,  שלב חמישי

תה בו. מידת החסד קשורה מאוד גם לחג  י ה שהיבמהלך הפעולה דיברנו על רבי אריה לוין, ועל מידת החסד והנתינ
 .  הפסח

רעב יבוא מי ששבהגדה הוא "הא לחמא עניא... כל דכפין ייתי ויכול ]כל  'מגיד'הדבר הראשון אותו אנו אומרים ב

 ו מזמינים את כל הרעבים לבוא לאכול עימנו בליל הסדר. ויאכל[..." כלומר, אנ

, שזהו אורו הראשון של אברהם הקו היסודי המבדיל בין ישראל לעמים הוא אור החסד: " בעולת ראיה כותב הרב קוק

את עצמם, את  י אםת והכפירה אינם יודעים כהמופיע מאור תורת חיים ואהבת חסד. עולם האליליואבינו ע"ה, 

ת  י ו עצם טבע הו מ   אהבת הטוב נובע אצלנו לא משום ענין צדדי אלא מה שאין כן חלק יעקב.  ...הנאתם הגסה החומרית

 . " ה הטבעית לישראלי זאת היא הנטי  ...י, הטוב לכלקוהוא לחשוק בטוב האלש , נשמתנו 

 ה ההבדל היסודי בין ישראל לעמים? מ 

  בסיסית שלנו כעם ישראל?מהי התכונה הטבעית הכי 

 ניתן לראות את זה בהגדה? יפה א 

הכי  הטבעית. הנקודה של עם ישראל הולכת ומתגלה הפנימיות ,הסדר בליל , גםבליל לידתנו כעם במצריםכמו 

עליו נדבר , הדבר הראשון דעתנובהדבר הראשון העולה צריכים. ב עם הת טוומהי? עשיית חסד. עשיי. עמוקה שלנו

 , להיות עימנו!רוחנית, הרעבים פיזית וגם הנזקקיםהזמנה של הוא עשיית חסד עם כל מי שזקוק לנו. בתחילת ההגדה 

סיר נו להיות כאלה! עלינו רק להזה אומר שזה הדבר שהכי פשוט לנו, הכי קל ל -זו התכונה הטבעית שלנו ואם

עלינו להתחדש בנקודה הזו  כעם, יום הולדתנו סח,לכבוד פ ו. אבל היא שלנו!הזמים את הקליפות ולהגיע לנקודה לפע

 עוד יותר!

 

 סיכום: 

 ריא את המשפט שלו. יבחר צבע ויקנים. כל אחד מבני הבית המשפטים מודגשים בצבעים שו 

גמילות  ו אדם שמידותיו הטובות עסוק רק בחסד ובנתינה לאחר.היה  ש אדם גדול  - ר' אריהפגשנו עם דמותו של נ
את חווית הנתינה,  של הפעולה ינו בשלב הראשון  חוו פורסמות בירושלים.מהחסד שנהג עם כל נצרך היו מן ה

המשכנו והרגשנו את   רק כך הקבוצה מתקדמת. - והרגשנו שכאשר אני לוקח חלק במה שקורה, עוזר ונותן השותפות, 
בל,  ודווקא שם להיות ולתת )כמו בדא ועיל,איפה אני יכול לה ה צריך,מהצורך בערנות, ביכולת להסתכל סביב ולזהות 

  - גם בליל הסדר ראל, וזה בא לידי ביטוי ישסד היא המידה הכי יסודית וטבעית של עם ראינו שמידת הח או בספיד(.
 את כל הצריכים לבוא ולשבת עימנו בסדר!אנו מזמינים  

  היה המשיח בא..."  -"אילו היו בדורנו שלושה יהודים כרב ר' אריה   : ר על ר' אריהמהרב קוק א

ידותיו, להיות מלאי חסד ועזרה  מוד מסות להתקרב לגדולתו של ר' אריה, לללנ  !להיות היהודים הללו שתדל לה בכוחנו 
כמה שנוכל כדי  , אין ספק. האם אנחנו יכולים לתת  התקופה הזאת מאתגרת לסובבים אותנו, בכל סיטואציה ובכל זמן. 

רבה פעמים חסד  ה ץ, אפילו בלי לפגוש בהם?והאם יש בכוחנו גם לשמח אנשים מבחוב וכיף ושמח בבית? שיהיה טו
   .בית., עזרה מחוץ לויותלהתנדב  יציאה  - היות כלפי חוץנראה לנו כדבר שחייב ל 

 טוב?  סיף  , לעשות חסד ולהו החוצה  בימים האלה, כשכולנו רק בבית ולא יוצאיםשר איך אפ, חישבו 

 

 בין העונים יוגרל פרס! מוצאי שבת.  ת לאתר התנועה ב יונומוזמנים להעלות מחשבות ורע
 

. ואם "איש חסד" שהוא ראל, בני אברהם אבינודה שאנו עם ישח העוב מכו גם בנו הה לוין, הטבועשל ר' ארי ת החסדשנזכה ללמוד ממיד
 בהצלחה ובאמונה!! ך שנוכלדרל, בכל ועוציא אותו לפאז לנו נשאר רק לה -בנו טבועהחסד כל כך 

 



 בע"ה  

 כרטיסיות לשלב השני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1885ה בו' בניסן תרמ"ה )רבי אריה לוין זצ"ל נולד ברוסיה הלבנ

למד בסלוצק אצל הגאון רבי  הוא 
איסר זלמן מלצר, ולאחר מכן בישיבת 

 וולוזין הידועה

 ומו ולעלות לארץ.החליט להגשים את חל 19בהיותו בן 

בליבי גמלה ההחלטה לצאת ולהגשים מאווי לב כמוסים, תשוקתי " כתב:ך על כ
 שנה". 19לעלות לארץ הקודש ואני אז בן  -מילדות

את אשתו ס"ה נשא ח' בניסן תרב
 דיםיל 7חנה, ונולדו להם רה וצפ

( 1909ר' אריה השתקע בירושלים, למד בישיבת 'תורת חיים' ובשנת תרס"ט )
 .הוסמך לרבנות

( ועד אחרית ימיו שימש משגיח רוחני בתלמוד תורה שליד 1917משנת תרע"ז )
 ישיבת עץ חיים בירושלים.

ר' אריה נודע בכינויו "רב האסירים" מפני שהיה נוהג במשך כעשרים וחמש שנה, 
נדט הבריטי, ללכת לאסירים בבתי הכלא, לעודד את רוחם, ולכתוב בתקופת המ

 להם מכתבים.

, החוליםרעים על מנת לעודד את עות גם בבית החולים למצוהוא ביקר בקבי
 .ולכן נקרא גם "רב המצורעים"

בי אריה לוין חי בצניעות ופשטות. דירתו שבשכונת משכנות ישראל הייתה ר
  ., דירה בת חדר אחד בלבדודלהה מאוד קטנ

הוא סירב אך שישפר את תנאי מגוריו  ניסו לשכנע אותום ומכרים רבים ביקרו
 בהחלטיות, כי אהב את ההסתפקות במועט.

פניו היו מאירות בייחוד כשהיה פוגש בילדים. פעם אחת כשיצא מביתו ניגש ר' 
 אריה אל הילדים וליטף את פניהם בחיבה אבהית ואמר למלווהו:

של ארץ ישראל כדברי הכתוב לרצות ולחונן את אבניה ועפרה מצווה  יש "אם
הרי את ילדי ישראל כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו' בתהילים: '

 ..."שבארץ ישראל על אחת כמה וכמה

 (1969ט' ניסן תשכ"ט )ר' אריה לוין נפטר ב

 גם בצוואתו המשיך ר' אריה לדאוג לכלל ישראל: 

"כל אלו שהייתי קשור אליהם בחיי, בפרט לאלו שהתקרבו אלי בקרבת אלוקים 
והרגשתי בצערם ובסבלם, לא אשכחם, אם תהיה לי איזו זכות אחר י"ב חודש 

 לבקש רחמים לפני כיסא הכבוד..."


