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ופרח לו איש האמת
קשה להתנחם על האבידה
הגדולה בהלקח עטרת ראש
משפחתכם ועטרת ראש משפחת
ה .~-קשה להאמין שזה קרה לנו,
קשה להוסיף את הר”ת זצ”ל.
הסתכלנו תמיד על הרב
ליווי זצ”ל בהערצה רבה כי הוא
היה איש מורם מעם מלא אצילות
ומעורר השראה ,וזכיתי גם להכירו
במשקפיים אחרות ,ממקום עבודתי
הקודמת לפני שהצטרפתי למשפחת
ה ,~-הסתכלו עליו בהערצה וידעו
שהרב ליווי זצ”ל יהודי ירא שמים

ואיש אמת שמתכוון למה שהוא
אומר ולמה שהוא עושה וכו’.
בימים אלו אני מנסה להבין
וללמוד מה היה כוחו הגדול של הרב
ליווי זצ”ל?
—במה טמון סוד הצלחתו
הכבירה שהצליח להצעיד את ה~-
קדימה במשך מעל שלושים שנה
בהצלחה מעוררת השתאות?
—למה פחדו ממנו כל אלו
ההכשרים שאנחנו לא מקבלים את
המוצרים שלהם? שהיו מתקשרים
אלי בטרוניות ,אך כשאמרתי להם
שזה עפ”י הוראתו של הרב ליווי,
השתתקו דום והבינו שהגיעו לדרך
ללא מוצא ואין להם ברירה אחרת
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אלא להשתפר ,באם רצונם שנקבל את המוצרים שלהם.
נזכרתי בנאום שנשא במיסבה שהתקיימה לפני כאחד
עשר שנים לכבוד כשהגיע לארץ בירושלים .הרב ליווי זצ”ל
נתן אז נאום מרגש למאוד ,המסר של הנאום הבלתי נשכח
הזה היה :שעלינו לזכור תמיד שכל הצלחתינו הוא מאת ה’
ואינו שלנו כי אנחנו לא עושים כלום הכל מאת ה’! – היו
אלו דברים היוצאים מתוך הלב שנכנס ללבנו והמלים האלו
מצלצלות באזני תמיד.
עבודת הכשרות היה בעיני הרב ליווי כמקשה אחת של
שליחות למען הרבי כפי שהיה נוהג תמיד לספר בהתרגשות
ובלהט איך ששאל את הרבי האם ליכנס לכשרות וכו’ כידוע.
זכיתי פעם להתלוות אליו בביקור במפעל תמציות חשוב
באירופה בכשרות מסוימת ,המשגיח של הכשרות הזאת מעד
בלשונו ואמר משהו שלהרב ליווי זצ”ל היה נראה כלא נכון,
בדרך חזרה אמר לי הרב ליווי להתקשר למאן דהוא בכדי לברר
אמיתות הדברים של המשגיח הנ”ל וכאשר התברר שזה לא
נכון ,הוא לא היה יכול להירגע ואמר לי שוב ושוב ,היאך
אפשר לסמוך על רב שאינו דובר אמת?! – פשוט לא הבין
את זה ,המושגים של שקרים ופוליטיזציה היו רחוקים ממנו
כרחוק מזרח ממערב .את זה הבינו היטב וזה היה ידוע בכל
עולם הכשרות ולדאבוננו כעת אזל גברא דמסתפינא מניה,
ירחם המרחם.
ובאיזה כבוד מלכים קיבלו את הרב ליוי זצ”ל במפעל
החשוב הנ”ל?! עצם הופעתו ודיבורו עוררה תמיד השראה
של כבוד“ .נשאת ונתת באמונה” כפשוטו  -זה היה הרב ליווי
זצ”ל .איש אמת בתכלית וכלבו כן פיו ,התכוון למה שאמר
בשיא הרצינות ,האמת והאמונה היה עצם האישיות שלו וזה
סוד הצלחתו הכבירה.
הרב ליווי זצ”ל הקרין תמיד על סביבתו הרבה אהבה
וחום ,זכיתי שהוא הגיע במיוחד לארה”ק להשתתף בשמחת
נישואי צאצאי (באחת החתונות הצטרף אליו גם הרב חיים
פוגלמן שיבדלחט”א) ,עצם נוכחותו הוסיף המון לשמחה,
היה מגיע בבגדי שבת ופניו היו קורנות מאושר ,רקד כמו
צעיר ושלהב גם את כל הצוות ,ממש היה אפשר לחשוב
שמדובר בשמחת קרובי משפחתו ,כפי שרואים בתמונות
הרצ”ב ,סבא שלי ז”ל וגם אבא שלי שיבדלח”ט מאוד אהבו
לשוחח אתו.
אך זכה הרב ליווי זצ”ל והשאיר אחריו ברכה את
משפחתו החשובה המתמסרים במסירות ומכל הלב למען
המשך והצלחת מערכת הכשרות ,בסייעתא דשמיא זכה הרב
ליווי זצ”ל לאחרונה להעביר את שבט הניהול של המשרד
בישראל לידו האמונות של אחיינו המסור והפיקח האברך הרב
שלמה וינפלד שמנהל המשרד הישראלי ברוב תבונה וכשרון.
דרכו וגישתו של הרב ליווי זצ”ל לכשרות יהיו תמיד לנגד
עינינו ומתוך התלכדות הכוחות ובהמשך מפעליו הברוכים
תנוחמו ומה כאן עומד ומשמש אף התם עומד ומשמש ויהיה
למליץ יושר בעד אמכם החשובה האלמנה תחי’ ,בעד צאצאיו
וכל משפחתו וכל משפחת ה ~-שלא תדעו ושלא נדע יותר
משום צער ונזכה במהרה לייעוד של הקיצו ורננו שוכני עפר
בביאת גואל צדק בבי”א.

