
 

  
 

 

 

 זקן המחנכים הגאון ר' משה הלוי זצ"ל

   
צדיק  האי  נסתלק  האחרון  תלמוד   ,בערש"ק  מנהל 

זצוק"ל  הלוי  משה  רבי  הגאון  המחנך  תשב"ר  תורה 
עמלי  רבבות  בהעמדת  רבות,  לו  חייב  התורה  שעולם 
הדור  ובפרט מאות ת"ח מופלגים המאירים את  תורה 

 . בתורתם
רבות בתורה ובדרכי החינוך והיראה מרבותינו   מסורות

ביא הזיע"א  רבינו  רשכבה"ג מרן  ואף    העביר לישראל,
א ורבנא החזון איש זיע"א עדויות  בספר הזכרון למרנ

 . זצ"ל רבות מר' משה הלוי
מצער,    יסוד  תשי"חמשנת   )בתחילתו  תורה  התלמוד 

רבינו של  הגדול  בנו  ביניהם  תלמידים  ,  חמישה 
קניבסקי ואחריתו  שליט"א   הגראי"ש  נתקיים  וב"ה   ,

 . ישגה מאד(
והיראה,  וכיוון התלמידים בדרכי התורה  והדריך  פעל 

ץ עימם לכל  , שהתייעעיני העדה  על פי מסורת רבותינו
הדרך עם  אורך  התייעץ  הת"ת  בהקמת  רשכבה"ג  , 

 . זיע"א סולבייצ'יק נא הגרי"זמר
יעקב  יד  ומ הקהילות  מרנא  רשכבה"ג  פטירת  אחרי 

מאד  זצוק"ל לזה  מסור  והיה  הת"ת  יבדל"ח  שנשא   ,
רבינו נטל על עצמו התלמוד תורה והדבר    זיע"א   מרן 

באחד   רבינו  שציין  )כפי  לליבו  מאד  קרוב  היה 
קרליץוהיו    .ממכתביו( שאול  חיים  ר'  הגדול  , הגאון 

הלוי   משה  ר'  והגאון  טורצ'ין,  צדוק  אלעזר  ר'  הגאון 
שהיו   דבר  וכל  הת"ת,  בענין  רבות  עימו  מתייעצים 
ברוחניות   תורה  התלמוד  למען  עזרה  צריכים 

 . ובגשמיות סייע בעדם
ת"ת   לתלמידי  אך  כתפיו,  על  הדור  כל  נשיאת  למרות 
רבינו,  של  הטהור  בליבו  יקרת  פינת  היה  תשב"ר 

נבחנו רבות  מרבינו   ופעמים  חיזוק  דברי  ושמעו 
 . והדריכם בדרכי העליה

למען   כמו"כ שנערך  המגבית  בכינוסי  והשתתף  טרח 
שנערך    בתשע"ו    חירום  )ביניהם כינוס  התלמוד תורה,

העדה  ראשותבבת"ת   אילת    נאמר  עיני  הישיבה  ראש 
זיע"א,מרנא הד  ,זיע"א  השחר ט  החו  מרנא  רך אמונה 

זיע"א מרן  שני  ויבדל"ח  וכן  ,  שליט"א,  הגרי"ג  רה"י 
במעונ בנערך  פתיחת   וזעקה  תפילה  כינוס  תש"פו 

קיוםה למען  נדיבים    ,("רתשבת"ת    מערכה  עם  ודיבר 
 . בכתב ובע"פ בחשיבות הסיוע למען ת"ת
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ולמרות שבתקופתו לפני עשרות בשנים רבינו כתב רוב  
למען   אך  בקיצור,  באריכות   הת"תמכתביו  כותב  היה 

החזקת מכתביו  הת"ת  במעלת  בתוך  פעם  כתב  רבינו   ,
אע"פ שיש עוד חדרים, אבל הוא המעין  למען הת"ת:  

 והעיקר שממנו יראו וכן יעשו. 
שרוחו הגדולה של דודו   התבטא רבינו בחשיבות הת"ת

מרנא ורבנא רשכבה"ג החזו"א זיע"א, דהושתת הת"ת  
בת"ת, במאד  הורגשה  בדרכיו  וההנהגה  ואף   בביתו, 

לכולל  זיע"א  רבינו  מבית  ס"ת  הכנסת  מעמד  כשנערך 
כיוון  למעמד,  התלמידים  חריג  באופן  יצאו  חזו"א 

 שהת"ת הוא ת"ת החזו"א. 
עם רבינו נשאל  , פתלמוד תורהרוב צאצאי רבינו למדו  

מביתו   רחוק  היה  תשב"ר  תורה  שתלמוד  ילד  בענין 
כרבע שעה, ושאלו האם לשלוח לת"ת תשב"ר המרוחק  
חיידר   הוא  שאף  מאד  לבית  שקרוב  חיידר  או  מהבית 
כי   רבינו  ואחז  לתשב"ר,  שישלח  השיב  ורבינו  טוב, 

 . חינוך ת"ת תשב"ר מעולה ומופלג ביותר
ת"ת ילדי  לחינוך  מאד  דאג  ילדים  רבינו  כאשר  ופעם   ,

מסוימת   הרבה  מכיתה  בצעירותו  רבינו  את  שאלו 
שם  ולימד  לכיתה  בעצמו  הגיע  רבינו  בלימוד,  שאלות 

 זמן קצר כדי לעודד התלמידים.
מחזה מפעים ללמוד מושגים בשאיפה לשקידת התורה 
רבינו   את  לראות  הגדול  המראה  הת"ת  לתלמידי  היה 

אלעז ר'  הגאון  החברותא  עם  טורצ'ין  יחד  צדוק  ר 
במשרד   הלכות,  שונה  הספר  וכותבים  יחדיו,  לומדים 

  .של הנהלת הת"ת
יחד   ת"ת  כמנהל  שימש  פטירתו  עד  טורצ'ין  )הגרא"צ 
היה   והמפקח  הרוחני  ומנהל  הלוי,  משה  ר'  הגאון  עם 

 הגאון הגדול ר' חיים שאול קרליץ(, 
למד בקביעות   הלוי  יצחק אייזיק  ר'  הרב  בנו  כי  יצויין 

של מספר יחד  וימים  בחברותא,  רבינו  עם  שנים  וש 
שהוא לא הרגיש טוב הגיע רבינו ללמוד עמו בביתו כי  

 קביעות בלימוד התורה לא מבטלים. 
הרבים   וזיכוי  הגדולה  שלו  תורתו  צת  בהרבהגדול 

בדורינו   התורה התורה  בהרבצת  ובעקיפין  במישורים 
מאורי  מרבותינו  המסורה  בדרך  וביראתה,  בטהרתה 

ושיבדלחט"א,   זיע"א  זכויותיוהדורות  המרובות    ושאר 
 ב.ה. ות.נ.צ.עד אין קץ, מהלכים לפניו, 
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