
 אבלי ליפשיץ ז"ל מירושלים עיה"קאברהם ה מצבת השד"ר רבי תהצדיק מירושלים: נתגל

 

חברי "מכון מורשת חכמי אמעריקא" אין זה דבר חדש ומפתיע לגלות ולמצוא מצבות מגדולים ורבנים שחיו ופעלו ל

שנים, קטן במדתה  בארה"ב, אבל הפעם היה דבר שיצא מחוץ להרגלנו עת נתגלתה לפנינו מצבה עתיקה יותר ממאה

ירושלים" עוררה את לבו של חברינו הרב ר' עיר הקודש מ איש צדיקורק מלים ספורות נחרתו עליה, אבל התואר "

להעלותה על שלחן מלכים, אולי בדיבוק חברים ציון בקווינס, ניו יורק אשר ל. הי"ו וצילם את המצבה על הביה"ח מט. 

 כה לתואר כזה.מי הוא זה שזולדלות פרטים נצליח לברר 

עבודתינו בה'מורשת' שלב  נגלגל לקוראינו החשובים את

, עד שזכינו לדלות הפרטים ולגלות את דמותו של אחר שלב

, ונפטר צדיק נשגב שחי' שבע שנים על אדמת אמעריקא

בקוצר ימים ושנים בארץ נכריה הרחק מביתו בעיר הקודש 

 .ירושלים תובב"א, ואף לא זכה להיטמן בארץ הקודש

 קבוצת ה'מורשת'הועלתה למאגר  תמונת המצבה המעניינת

ראשית דרכינו היתה לפענח המלים אשר נחרתו על גבי ו

 המצבה, וזו נוסחה:

 פ"נ

  איש גדול בתורה ויראה,

  יום וליל, איש לא פסק פומי' מגירסא

  כל ימיו בלחם ומים, איש כלכל עצמו

 ירושלים. איש צדיק מעיר הקודש

 בן הרב ר' ליפא. אבאה"ה הרב ר' 

 תרס"ז ביום כ"א תמוז דשנת נפטר

 תנצב"ה

התוארים מדברים לעצמם "לא פסק פימיה מגירסא" "כלכל 

עצמו כל ימיו בלחם ומים", אבל מי הוא ה"צדיק" הלזה 

" במט. ציון, קשה לזהות מנוסח חברה ש"סשנטמן בחלקת "

המצבה, שהרי מעט פרטים ביוגרפיים נחרתו עליה, מלבד 

 שהיה מירושלים עיה"ק ושנפטר ביום כ"א תמוז תרס"ז. זה

 

היתה לחפש במאגר הבית החיים, על איזה שם  הבאההשלב 

ה דלה מזכיר המורשת הרב ר' משפחה נרשם "ר' אבא" דילן, שלז

 . הי"ו את הפרטים שבתמונה.אהרן ה

על אף שתאריך הקבורה לא התאימה בדיוק עם תאריך הפטירה 

עולה ליום י"ט תמוז תרס"ז,  7/1/1907שהרי שעל גבי המצבה, 

אבל לפי מפת הביה"ח והחלקה, נתבררה שהתאריך ברשימת 

כ"א תמוז תרס"ז, ולפי"ז  7/3/1907הביה"ח בטעות היא, וצ"ל 

ם מצאנו שהמנוח מירושלים שמו הוא "אברהם אבא ליפשיץ", ומש

ץ שהיגר מירושלים לניו יארק ופה נפטר ונטמן הלכנו להשלב הבא לחפש במאגרים ועיתונים מי היה ר' אבא ליפשי

 שנה בקיץ שנת תרס"ז. 108מלפני 



 המצורףיגעת מצאת תאמין, נשיא המורשת הרב יעקב דוב מיללער, בחיפוש אחר חיפוש מצא את הקטע 

-םחרב בניו יורק, ונדפסה בהעיתונים "החבצלת" והיהודי" ביום ט"ז מנרעדלהיים זאב שנתפרסמה ע"י הרב ר' יעקב 

רתו המכאיבה מפטירתו של האי גברא רבא, מבני ציון היקרים המסולאים , וכה היה דבריו בבשואב שנת תרס"ז

 מפז:

 הרב ר' אברהם אבא ליפשיץ ז"ל

 ניו יארק, כ"ג תמוז תרס"ז

אור ליום ד' כ"א תמוז שבחל"ח הרב רא"א ליפשיץ ויצאה נשמתו בטהרה בבית בנו 

תו כששה שבועות ומת במחלת הסרטן )קענסער( "משה" הדר בברוקלין, אחרי מחל

 באחת וחמשים שנה לימי חייו.

בהישיבה הגדולה "עץ חיים", ואח"כ  לפני ארבעים שנה בא לשכון בעיה"ק ירושלים ולמד

נשא אשה ולמד. דירתו הי' בשכונת "מזכרת משה" והי' נקרא בפי כל "ר' אבלי המשגיח" 

 בת"ת דשם.

ונבחר מבית "ועד הכללי" לבא כח ומנהל על השדרי"ם  לפני חמש שנים בא לאמעריקא

 דפה, חייו פה הי' בלחם צר ומים לחץ, וכל ימיו הי' עוסק בתורה ועבודה.

ביום ד' אחר חצות הי' לויתו, הארון הובא לביהכ"נ "כתר תורה" בברוקלין, הרב רש"א 

גו דמעות כיאות יפה מביהמ"ד הגדול דניו יארק והרב זאלמאן הספידו עליו, וכל העדה זל

ול על בית עלמין של ביהכ"נ הנזכר. לבכות על אדם כשר הזה. והובא לקברות בכבוד גד

 תנצב"ה

רא"א הניח אחריו אשה ובנים בעיה"ק ירושת"ו, שתי בנות נשואות לת"ח, אחד מורה 

בהת"ת ביפו צ"ו ר' ישעי' צבי שמו )אביו ר' שמואל מקאברין מת בהיותו במושב זקנים( 

 לומד בהישיבה בעיה"ק. ובת אחת פנוי' בלתי נשואה בעיה"ק, ובן אחד נשוא בפה.ואחד 

 המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלם 

 המנחם, יעקב ז. רעדלהיים

 

נו בהחלט שאכן , ידעאחרי שקראנו את דבריו הנרגשים של הרב רעדלהיים

תלמיד , ם עיה"קירושליהישוב הישן בלפנינו מצבת אדם גדול מיקירי אנשי 

בישיבת "עץ חיים" המפורסמת ומראשי ומנהלי ה'ועד הכללי' בארץ ובחו"ל, 

שנפטר הרחק מביתו וחתמו ימיו במהרה על ארץ לא לו, בהניח אחריו 

 אלמנה גלמודה בירושלים עם בתה הבתולה.

המשכנו לחפש, והנה בחודש הבא בה'חבצלת' נמצא מכתב להרב 

חתנו של ר' אבא ליפשיץ שנזכר בהמכתב רעדלהיים הנ"ל שנכתבה ע"י 

הנ"ל, ה"ה הג"ר ישעי' צבי גרינברג מראשוני המלמדים בהת"ת בעיר יפו 

)בנו של הגאון רבי שמואל גרינברג מקאברין בעמח"ס עיקר אלשיך על 

תהלים(. ממכתבו של ר' ישעי' צבי עולה שהמודעה של הרב רעדלהיים 

אנשי משפחתו של רבי אבא  בהחבצלת היתה הידיעה היחידה בה נתבשרו

על נס להעלות ליפשיץ בירושלים מפטירתו, וחתנו הוסיף ואחים בהספידא, 

 )ראה במסמך המצורף(. פעולותיו וצדקות חותנו ז"ל

במכתבו מגלה לנו ר' ישעי' צבי גרינברג פרטים נוספים לתולדות חותנו, 

 הפרטים דלהלן.ומבין שני המכתבים אנו למדים 

ליפשיץ נולד בשנת תר"ו לאביו הגאון רבי אליעזר ליפא  רבי אברהם אבלי

ולאמו הרבנית שרה פוריא בת  ששימש כרב ומו"ץ בעיר קאמעניץ דליטא,

בשנת תרי"ז עלה הילד אברהם אבלי ארצה  בהיותו בן י"א שנה ר' זאב.

 ונכנס ללמוד בהת"ת וישיבה "עץ חיים" בירושלים עיה"ק. ,ביחד עם הוריו

הורי רבי אבלי ליפשיץ נפטרו שניהם בחודש אחד, האם הרבנית שרה 

ביום י' שבט תרמ"ג והאב רבי אליעזר ליפא נפטר  בת ר' זאב נפטרהפוריא 



ביום כ' שבט תרמ"ג. שניהם נטמנו על הר הזיתים ב'חלקת הרבנים' י'ימים לאחריו 

 הזיתים.שורה ה' כפי שנרשמו בספר 'חלקת מחוקק' לרשימת המצבות על הר 

אחרי חתונתו המשיך ללמוד בהתמדה רבה ובשקידה נוראה יומם וליל, מתוך עוני 

לימים ו יה בקי בש"ס ופוסקים"ודוחק, ולפי דברי חתנו "עשה חיל בתורת ה' וה

ות עובר ה'ועד הכללי' כשהוצרך לפרנס את בני ביתו התחיל להתעסק בקיבוץ נדב

ציבור אחרים ושימש כגבאי קודש של ן, בו בזמן גם עסק בצרכי שישל הישוב ה

המוסד "עושי חסד" שע"י ישיבת עץ חיים, כמו שאנו רואים מהמכתב שנמצא 

 ווני "פקידים ואמרכלים" באמשטרדם.בארכי

מבקשים הגבאים לקבל פרס ממשרד  בהנכתבה ביום ב' ניסן תרמ"ח, המכתב 

ם לישועה, גבאי הח"ק "עושי חסד" "דורשים שלומכם המעתירים, הצופיהפקוא"מ, ומסיימים את מכתבם 

ובאו על החתום שלשת הגבאים  תובב"א" יםלהשתולה בישיבת עץ החיים בחורבת ר"י החסיד ז"ל בירוש

 ."נאום: אברהם אבלי ליפשיץ"והראשון שביניהם חתם שמו 

לרבי אבלי וזוגתו נולדו בן אחד וג' בנות, הבן "משה" לאחר 

יארק באיזור ברוקלין,  נישואיו נדד למרחקים והתיישב בניו

ככל הנראה היה חבר בקהילת "כתר תורה" אשר בברוקלין 

בשכונת וויליאמסבורג, שבראשה עמד הגאון רבי שבתי 

ראזענבערג זצ"ל בעמח"ס ברית מלח על הלכות מליחה, 

מהרבנים המפורסמים בניו יארק בימיו, ולפי הרבה מקורות 

אשר  כל הקהילותהיה מסומן בשעתו כרב הכולל על 

 בברוקלין.

, הרבנית אסתר לאה בתו של רבי אברהם אבלי ליפשיץ

נישאה להרב ישעי' צבי גרינברג מיפו, ר' ישעי' צבי היה 

"שערי תורה" עסקן פעיל בארה"ק, ממייסדי ומנהלי הת"ת 

)רובינשטיין( נולד ביפו. אביו הגאון רבי שמואל גרינברג 

"רבי שמואל בעיירה אורלע, ועל שמה היה ידוע בכינייו 

אורלער", לאחר חתונתו התיישב בקאברין דליטא 

והתפרסם בשקידתו וגדלותו בתורה, במשך ארבעים שנה 

ישב בקאברין בה חיבר את ספרו "עיקר אלשיך" על תנ"ך 

שממנו נדפס רק החלק על ספר תהלים )לובלין תרמ"ו( 

בהסכמת גדולי דורו כה'בית הלוי' מבריסק והאדמו"ר רבי 

בשנת תרנ"א עלה רבי  מקאברין זצ"ל ועוד.נח נפתלי 

שמואל עם בנו הצעיר ישעי' צבי לארה"ק והתיישב 

חיים  ישעי' צבי נכנס ללמוד בישיבת עץ בירושלים, בנו

ולימים נלקח לחתן בתו של רבי אברהם אבלי ליפשיץ 

מראשי הישוב הישן וממנהלי ועד הכללי. רבי שמואל נפטר 

 בירושלים.ביום כ' אדר ב' תרס"ב ונטמן 



תרנ"ה הוזמן בנו הרב ישעי' צבי גרינברג התיישב בעיר יפו לאחר חתונתו, ובשנת 

תורה "שערי תורה" ביפו והמשיך בו בעבודת -לשמש כראש המלמדים בתלמוד

סייע להרחבת גבולות שכונת נוה שלום ו שנה רצופות 35ההוראה והחנוך במשך 

במציאת קונים למגרשים לשם הרחבת הישוב היהודי  אהרן שלוש וטרח עם ר'

 יצחק" לחסידי חב"ד ביפו הכנסת "אהל-השתתף ביסוד ביתר' ישעי' צבי אף ביפו. 

קוק. במשך שנות  אי"הלהזמין לכסא הרבנות של יפו את הרהיה בין היוזמים ו

 וזכה לדור ישרים ומבורך.ת של תלמידים בני תורה עבודתו הקים דורו

אשתו הרבנית אסתר לאה בת רבי אבלי ליפשיץ זצ"ל נפטרה בשנת תשכ"ב, 

ברגעי חייה האחרונים התבטאה את אושרה בהמלים: "ברוך השם זכיתי להציל 

בני היקרים ללימוד התורה ודרך חיים עילאית, אל תזילו עלי דמעה כי ה' חנן אותי 

 מאין כמוהו ואשרי שזכיתי לכך".באושר 

)שהיה נקרא ע"ש שני זקניו( חתנו  שמואל אבאר'  אשת נתן גלעדי; חנה צאצאיו:

צבי ווייס זצ"ל. ר' שמואל אבא גרינברג שימש  עשל המגיד הירושלמי רבי נט

)צאצאי ר' שמואל  , נפ' ביום כ"ח ניסן תשס"ח ונטמן על הר הזיתים.של ת"ת וישיבת "שערי תורה" ביפו מזכיר כלליכ

ם, וחתנו ר' גרשון קליימן  מבני ברק אבי הרב יעקב -ר' נתן גרינברג מקרית מטרסדורף ביאבא גרינברג הם; בנו 

 .(עמ"ס זבחים מגד יעקבקליימן מח"ס 

 ,סלובודקא בירושלים-ל ישיבת חברוןמותיקי התלמידים ש גרינברג יצחקחיים הרב הבן השני של ר' ישעי' צבי היה 

שלימים שימש כמנהל הרוחני של ישיבת "כנסת חזקיהו" בפתח  חתנו של רבי בנימין שקוביצקי "המגיד ממינסק" 

  תקוה, חתנו הוא הגר"ח אקרמאן מביתר.

כאמור לרבי אברהם אבא מלבד הבת הנ"ל שנישאה לרי"צ גרינברג מיפו, היה לו 

ליפשיץ שתי בנות נוספות, שלעת אין לנו מידע ברורה עליהם, אולם על הביה"ח 

ת כ"ח שנה, מרת חי' יפו נמצא מצבת אשה צעירה לימים ב-טרומפלודר בת"א

פעריל אשת ר' אהרן שמרלינג "בת ר' אברהם אבא ליפשיץ", מרת שמרלינג נפטרה 

ע"ט ולימים הועברה גופתה להביה"ח בת"א. בהמושב חדרה ביום הושע"ר שנת תר

נוכל לשער שאכן מדובר בבתו של רבי אבא ליפשיץ שלנו, אבל אין לנו עדיין דבר 

 ברור בזה. 

נתבקש מאת  ", בשנת תרס"בליפשיץ "הצדיק רבי אבלי ו שלחייתולדות נחזור ל

הנהלת 'ועד הכללי' לכתת רגליו ולנדוד לאמעריקא למען גיוס כספים לתמיכת 

הישיבה והכוללים בארה"ק. באמעריקא של אז הסתובבו כמה שדרי"ם למען הישוב 

בירושלים, מהם רשמים ומהם נוכלים שניצלו את ריחוק המקום ותמימות הלבבות 

דול ובעל מעמד נכבד שיאחד את של היהודים באמעריקא, והיה נצרך לזה כח ג

שמש כגשר ת, בערים הגדולים ובערי השדה, ולהשדרי"ם הרשמים בארצות הברי

 בין הממונים באמעריקא וה'ועד הכללי' בארה"ק.

בהיותו נצרך לפרנסת אנשי ביתו, לקח רבי אברהם אבא ליפשיץ עליו את המשימה וירד לאמעריקא לשמש כ'ראש 

בא לארה"ב שלא ע"מ להשתקע, לא לקח עמו את אשתו  ורכי 'ועד הכללי', רבי אבליהשדרי"ם' בארצות הברית לצ

בתחלה בבית בנו משה שכאומר היה גר שם, ואח"כ שכר לעלמו דירה ובנותיו, אלא בגפו יבוא והתיישב בברוקלין 

ידידיו לא הצליח  בהיותו גלמוד בארץ נכר התחזק עצמו בלימודיו בשקידה יתירה, ועפ"י עדות קטנה באיזור לצורכו.

הרבה בעבודתו כשד"ר כי כל רגע פנוי ניצל על לימוד התורה, כל ימיו הסתפק במיעוט רק לחם ומים היתה מזונו, 

 וסיפוקו היתה בעבודת השם.

סבל יסורים ומכאובים,  ששה שבועותשנים באמעריקא נחלה "הצדיק הירושלמי" במחלת הסרטן רח"ל,  אחרי חמש

תמוז תרס"ז, אז השיב את נשמתו ליוצרו, נשמה טהורה זכה וברה, נשמה שידעה צרות  עד לאור ליום ד' כ"א

רבי , בן נ"א שנה היה כל ימיה עלי אדמות ומרורים בחיי צער, אבל נשמה ששמעה את קול התורה במסירות נפש

 אבלי במותו, ובכך נשלמה ימיו במהרה.

הרב ישעי' צבי גרינברג ז"ל חתנו של 
"הצדיק מירושלים" רבי אבלי ליפשיץ 

 זצ"ל

יפו של האשה הצעירה -מצבה בת"א
חי' פעריל שמרלינג בת ר' אברהם 

 אבא ליפשיץ



והיה חבר  והתפלל בחייוהנפטר , בה למד בברוקליןה" ביום ד' בחצות היום התקיימה הלויתו בביהכ"נ "כתר תור

ח"ס שואל כענין, , הגאון רבי שלום אלחנן יפה ז"ל ששימש אז כרב דביהמ"ד הגדול בניו יארק ומבהחברה ש"ס דשם

הספיד את הנפטר ואחריו הרב זאלמאן מניו יארק, וכל העדה זלגו דמעות על האדם הכשר שנפטר בלא עתו, ואח"כ 

 ות על הביה"ח הר ציון אשר בקווינס, ניו יארק בחלקת "חברה ש"ס שע"י ק"ק כתר תורה". הובל למנוח

כנראה וניכר מבין המצבות שעל ידו, נמצא שחלקת "חברה ש"ס" היתה חלקה מבוחרת שבה נטמנו גדולים טובים, 

רבי שבתי ראזענבערג הנ"ל  משני צדדיו של רבי אבלי שוכנים רבנים מופלגים, לימינו הוא מקום קבורת הגאון הגדול

אב"ד דק"ק כתר תורה ובעמח"ס ברית מלח, ולשמאלו 

נסקי ז"ל חבר נטמן הרב ר' ארי' ליב ב"ר ראובן יעקב גראדע

זצ"ל ה"ק רבי אלכסנדר זיסקינד בחברה הש"ס ונכד להג

 בעמח"ס יסוד ושורש העבודה.

חצי שנה אחר שכנו רבי אבא  נפטר כמור' ליב גראדענסקי 

כ"ח אדר א' תרס"ח, וגם הוא א' פר' פקודי , ביום ליפשיץ

, ובמודעת האבל נספד כהלכה בביהמ"ד כתר תורה

בהעיתון "מארגן זשורנאל" ביום פטירתו, קראו למספד 

תחת הכותרת "אבל גדול בברוקלין" שנפטר "הרב המופלג 

 וירא אלוקים ר' ליב גראדענסקי".

הבשורה המרה אודות פטירת 

ליפשיץ הגיעה הצדיק רבי אבלי 

לירושלים עיה"ק, על ידי מודעת 

הרב רעדלהיים בעיתון ה'חבצלת' 

והוכתה גלים, בני משפחתו 

בירושלים ישבו שבעה ויקוננו על 

אביהם שנגדע באבו, אבל יותר 

מזה בכו ידידיו ומוקיריו אנשי 

הישוב הישן, בהעלותם על נס גודל 

שקידתו בתורה ומדותיו התרומיות, 

ותלי מי קדם בין כזכרו הבהיר מי

בית המדרש של ישיבת עץ חיים 

התעוררה בלבם, ועכשיו אהה ואבוי 

איך נפלה גבורים ואבדה כלי 

מלחמה "על מי להביא עגלה 

ערופה!" ספד עליו האי ספדנא 

בעיתון החבצלת "על ירושלים או 

על ברוקלין" כלומר, בשל מי הרעה 

הזאת "איכה יועם זהב, תשתפכנה 

ל חוצות!" בכה אבני זהב בראש כ

הכותרת, הנה לפנינו את ההספד 

המרוגש של אחד ממכיריו של 

 הצדיק מירושלים שהלך בלא עת.

זכותו הגדול של האי גברא רבא, יגן 

עלינו ועל כל ישראל, ויהא זכרו 

 ברוך.


