מאסיפת המורשת
מאוצרו של מורשת חכמי אמעריקא ,לחקר הרבנים הקדומים מארה"ב
עלון ח' ,פרשת וישלח תשע"ז

רבי אברהם ראבינאוויטש אב"ד ניישטאט-סוגינד ,שילעל
ובסו"י רב דק"ק אוהבי שלום –מאריאמפאל בשיקאגא
נפ' ביום ב' דר"ה שנת תרנ"ד – ומנו"כ בעיר שיקאגא
ביום צום גדליהו שנת תרנ"ד עבר על העיר שיקאגא שבארה"ב
רוח של אבלות ,החניות סוגרו ודלתי בתי המסחר ננעלו ,המון רב
של אנשים נשים וטף צעדו ברחובות מרחוב קאנאל סטריט לפני
בית הכנסת "אוהבי שלום – מאריאמפאל" ועד לקלינטאן סטריט
לפני ביהכנ"ס "כנסת ישראל" ,ומשום לבית החיים מחוץ לעיר.
כולם נתאספו למען כבודו האחרון של אחד מחשובי הרבנים
הראשונים של מדינת אמעריקא ,הגאון רבי אברהם ראבינאוויטש
זצ"ל רב דק"ק אוהבי שלום – מאריאמפאל בשיקאגא שנפ' אחרי ב'
שנים ומחצה ששהה על אדמת נכר ,מדינה שלא מצאה חן בעיניו
מיום דרכו רגליו עליה ודעתו היה לחזור לעיר אבותיו אחרי רואו
שהמדינה משובשת בגסו"ת ,מחללי שבתות בפרהסיא ואוכלי
נבילות וטריפות רח"ל ,דברים שירדו לחדרי בטנו וגרמו את פטירתו
במבחר שנותיו והוא בן ששים ותשע שנים.

תולדותיו בערי מגורת אבותיו
הגאון רבי אברהם ראבינאוויטש זצ"ל נולד ביום א' דסוכות
בשנת תקפ"ה לאביו הגאון רבי
שלמה זלמן אב"ד זאגער -ישן
ואח"כ ממלא מקום אביו בעיר
ניישטאדט-סוגינדט בעמח"ס
בית אבות .רבי שלמה זלמן
היה בנו של רבי אליהו אב"ד
סוגינדט בן הגה"ק רבי אברהם
זצ"ל בעל "מעלות התורה"
אחיו של הגר"א מווילנא זצ"ל.
אמו של רבי אברהם הרבנית
חי' שרה היתה בתו של הגביר
הנודע ר' יעקב לאסדינער
ממקורבי הגה"ק רבי חיים
מוואלאזשין זצ"ל וממעמידי
המפורסמת
הישיבה
בוואלאזשין.
בהיות רבי אברהם רך בשנים בן כ"א שנה בשנת תר"ו נתקבל
לרב בעיר ניישטאדט  -סוגינדט )עיר-חדש( למלאות מקום אביו

מהר"ש זלמן זצ"ל ,כמו עשרים שנה ישב על כס הרבנות דשם
ובשנת תרכ"ו נתקבל לכהן פאר ברבנות העיר שילעל בליטא .בשנת
תרכ"ח בהיותו יושב על כס הרבנות בעיר שילעל ,עלה שאלה על
שלחנו להתיר קטניות לחג הפסח אחרי אשר היוקר האמיר בעיר,
רבי אברהם העלה על הכתב טעמיו ונימוקיו ושלח לרבנים אחרים
לשמוע את דעתיהם דעת תורה ,ובתוכם קיבל מכתב מחתנו הגאון
רבי לוי שפירא בנו של רבי לייב מקאוונא ,שישב אז על כסא
הרבנות בעיר טרישק ,ותשובתו נדפסה בספרו בית לוי בסי' ל"ב.
לאחר חג הפסח דן רבי אברהם על הכלים שהשתמשו בו בקטניות
וכשרותם ,וגם על זה ערך לו חתנו הנ"ל תשובה ונדפסה בספרו
הנ"ל בסי' ל"ד.
בשנת תרמ"ט יצא לאור בברלין הספר "בית אבות" על פרקי
אבות אשר חיבר אביו רבי שלמה זלמן זצ"ל אב"ד סוגינדט ,הספר
יצא לאור ע"י בן המחבר
יצחק
שמואל
ר'
הערשמאן אשר ישב
בעת ההוא במדינת
גרמני' בעיר האמבורג.
המו"ל ר' שמואל יצחק
היה צעיר בשנים מאחיו
הגדול רבי אברהם ,והיה
עדיין ילד רך צעיר בעת
פטירת אביו ,לכן פנה אל
אחיו הגדול לערוך
הקדמה לספר אביהם
ולהעלות על נס תהלותיו
ומעשיו הטובים .בעת
ההוא ישב רבי אברהם
על כסא הרבנות דעיר שילעל ואכן נענה לבקשת אחיו הצעיר וכתב
מכתב ארוך ותוכו רצוף אהבה לזכרון אביו המחבר מתובל מחידושי
תורתו בדברי אגדה ודרוש ,ולסיום דבריו מביע רבי אברהם את
רצונו ומגמתו להו"ל חידושי תורה משלו חידושים על גפ"ת
ותשובות להלכה "בעת אשר יחנני ה' להיות יושב בשלוה בלי
טרדה" ,ובא על החתום ביום ב' בשלח תרמ"ט בעיר שילעל.

בשילעל ישב רבי אברהם בשלוה עשרים וחמשה שנים עד שנת
תרנ"א ,משום מה החליט אז לעזוב את ארצות אבותיו וחצה את
הים האטלנטיק להגיע על ארץ החדשה ,ארץ לא זרועה ,אדמת
אמעריקא.

על אדמת אמעריקא
כאמור ביקש רבי אברהם לישב בשלוה בלי טרדות ,והחליט
לנצל את ההזדמנות ולענות לקריאת ק"ק אוהבי שלום
מאריאמפאל בעיר שיקאגא שבאמעריקא הרחוקה ,לבוא ולישב על
כס הרבנות דקהלתם ובד בבד לבוא
לעזרת ה' בגיבורים לאחינו בני
ישראל הנדחים בארץ הנדודה,
להחזיק
ומשתוקקים
הרוצים
באמונתם וביראתם ע"י מנהיג
אמיתי ומורה דרך ,אשר יצא לפניהם
ויבוא לפניהם .בקיץ שנת תרנ"א עזב
רבי אברהם את אירופא ביחד עם
זוגתו השניה הרבנית מרת רחל ע"ה
ופניהם פונים להתיישב אצל בנם
)ליאן( שהתגורר בשיקאגא ,לקחת
עליו את עול הרבנות דק"ק הנ"ל.
–
שלום
אוהבי
קהל
מאריאמפאל היה אחת הקהלות
הראשונות שנתייסדו בעיר שיקאגא,
הקהלה נתייסדה ע"י יוצאי העיר
תושבי
בליטא
מאריאמפאל
שיקאגא בשנת תרל"א ,האגדה
מספרת שחברי קהלת אוהבי שלום
היה מתחלה חברים בק"ק ביהמ"ד
הגדול בשיקאגא ,ביום מן הימים
נכנס מישהו לביהמ"ד הגדול
לאמירת קדיש ועל ראשו חבוש
כובע של קש שחלק מאנשי הקהלה
ראו בזה התדרדרות ובזיון בית
הכנסת והרימו קול מחאה ,הענין
ערר מחלוקת בין חברי הקהלה
ואנשי מארימאמפאל עזבו את
הקהלה ויסדו לעצמם את קהלת
אוהבי שלום.
בשנת תרל"ט בנו ק"ק אוהבי
שלום מאריאמפאל את בית הכנסת ברחוב קאנאל סטריט פינת
ליבערטי במורד העיר שיקאגא ובחרו לרבם בהגאון רבי אברהם
אליעזר אלפערשטיין מח"ס פרי גינוסר על הירושלמי ,וכאשר עבר
הרב אלפערשטיין לניו יורק ,הזמינו אנשי הקהלה את רבי אברהם
ראבינאוויטש אב"ד שילעל למלאות את מקומו ברבנות הקהלה,

ובחודש סיון שנת תרנ"א החלה כתרו של רבי אברהם להתנוסס
בתוך העיר שיקאגא.
למטרה שם לו רבי אברהם באמעריקא "להגדיל תורה ע"י עבדי
ה' הנאמנים"  1אבל לפי עדות בנו "לא עלתה בידו ,ולבו נשבר
בראותו מחללי שבתות" .אמעריקא בימים ההם היה שטח הפקר
במלוא מובן המלה ,ולגאון וצדיק כמותו היה זה למורת רוחו הטהור
ודעתו היה לחזור לאירופא לערי אבותיו ,אבל מן השמים עכבוהו
ולאחר ב' שנים ששהה בשיקאגא השיב את נשמתו ביום הדין ,יום
ב' דראש השנה שנת תרנ"ד בזמן
תקיעת שופר בעיר ,בעת אשר נדיבי
עמים נאספו עם אלקי אברהם ,וה'
בשופר יתקע והלך בסערות תימן,
ואברהם שב למקומו בן ששים
ותשע שנים ,על אדמת נכר בארץ
לא לו.
כבוד גדול עשו לו במותו,
ממחרת ראש השנה ביום צום
גדליהו בטלו כל בית ישראל אשר
בשיקאגא ממלאכתם ,וארונו הובל
לבתי כנסיות הגדולות אשר בעיר
שיקאגא ,ויקראו כל העם לבכי
ולמספד בחוצות וברחובות .רבני
העיר שיקאגא הספידוהו תמרורים
ובתוכם הרה"ג רבי אברהם יעקב
גרשון לעססער ,רבי דוב בער
בערנשטיין ,ורבי אברהם שמואל
ברודא ז"ל .גם הילדים תשב"ר הלכו
אחרי מטתו ואמרו יחד "יושב בסתר
עליון" ומשם נסעו לבית החיים
הנקרא "אוק-וואוד סעמעטערי"
מחוץ לעיר ,וגם שם קשרו עליו
מספד בעת סתימת הגולל .בעיתוני
הזמן נדפסו מודעות אבל ,וכולם
שבחו את אישיותו הרוממה של
הרב זצ"ל.
לאחר פטירתו שכרה זוגתו
הרבנית רחל צייר בשם ל .נאנשאר
משיקאגא ,ובמלאכת אומן העלה
על נס את תמונת הגאון רבי אברהם
אב"ד
זצ"ל
ראבינאוויטש
ניישטאדט-סוגינד ,שילעל ושיקאגא ,ונשאר לנו תמונה נפלאה עם
פרטים חשובים על רב האי גאון וצדיק ,מראשוני רבני אמעריקא
אשר יסדו וטיפחו את היהדות החרדית בארצות הברית.

1

מדברי בנו ל .ראבינאוויטש בעיתון 'הצפירה' לאחר פטירת אביו.

עדיין נשאר לנו לברר פרטים על זוגתו וצאצאיו של רבי אברהם זצ"ל,
ממה שנמסר בעיתון 'שיקאגא טריביון' בפטירתו ,היגר רבי אברהם
לאמעריקא ביחד עם זוגתו הרבנית רחל ,וכמו"כ התגורר בשיקאגא בנם
בשם לעאן .הרבנית רחל היה זיווגו השני של הרב זצ"ל ולעאן היה מהזיווג
הזה ,אולם נשארו לו גם בנים ובנות מזיווגו הראשון בעיירות ניישטאדט
ושילעל ,בת אחת של רבי אברהם היתה הרבנית הצ' מרת לאה אשת הגאון
רבי לוי שפירא אב"ד טרישק ונאווא-אלכסנדראווסק בעמח"ס שו"ת בית
לוי ,בנו של הגאון רבי ארי' לייב שפירא הנודע בשם רבי לייב'לה קאוונער
זצ"ל.

יהא זכרו ברוך

תמונת פני הרב הגאון הגדול מוהר"ר אברהם ראבינאוויטש זצ"ל
בן הרב ר' זלמן ז"ל מעיר ניישטאדט סוגינד
נולד א' דסוכות שנת תקפ"ה
נתקבל לרב בעיר ניישטאדט סוגינד בשנת תר"ו
נתקבל לרב בעיר שילעל בשנת תרכ"ו
ובא לעיר שיקאגא ונתקבל כרב בביהכנ"ס אוהבי שלום מאריאמפאל בשנת תרנ"א
נפ' יום ב' דר"ה שנת תרנ"ד
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