רשימת רבנים מפורסמים בקובל
 -רשימה ראשונה (צבי רז -ינואר )6102

שם משפחתו
של הרב
()-

מקורות

שם פרטי
()4

חיים

הערות
פעל בסביבות שנת 7861

בן משה משולם

()-
()-
()-

()4
()4
()4

יחיאל
ישעיה
ישעיהו

אב"ד דק"ק קובלה בשנים הראשונות
מקרקוב .אב"ד בשנים הראשונות
פעל בסביבות שנת 7861

בן נתן-נטע

()-

()4

ישראל

פעל בסביבות שנת 7888

בן שמואל

()-

יעקב אריה

(מניסכיז)

( -)3שושלת ניסכיז'

בן מרדכי מסטביחוב

()-

מרדכי

( -)3שושלת ניסכיז')4( .

בן דב בער מטולצ'ין

אוירבך

מאיר

( -)3אוירבך

בן יצחק (איציק)

אורלנסקי
אשכנזי
ברוט
בריק
גולדשמיד

יצחק
נפתלי הרץ
משה
יוסף
משה

( -)3ניצברג" -דברי אליעזר".
()4
()4
()8( ,)4
()4( ,)2( ,)7

Goldshmid /Goldschmidt

גרביצר
זקהיים

שאול
משה

()4
()4

טברסקי

נחום משה

( -YIVO -)3( ,)7חסידות
רחמסטריווקה)1( ,)4( .
( -)3ניצברג" -דברי אליעזר".
( -)3חסידות רחמסטריווקה.
( -)3(,)2(,)7חסידות
טריסק)1( ,)4(,
()4

בן זאב וולף

טברסקי

יעקב לייב (אריה)

טברסקי

וולוולה-זאב
בן יעקב לייב

יגודניק

משה

ינקלביץ
לנדא

יעקב
משה אשר זליג

מובשוביץ
ניצברג

שמואל יעקב הלוי
אליעזר

()4
(-YIVO -)3חסידויות בפולין.
(.)4
( -)3ניצברג" -דברי אליעזר"
( -)3ניצברג" ,דברי אליעזר".

בן דוד יהודה

סגל
פינסקר
פרלוב
פרלוב

יהושע
משה'לי
שמואל
בן יצחק דוד
שמואל מרדכי

()4
()4
()2( ,)7
( -)3( ,)2( ,)7שושלת ניסכיז'

כיהן גם בקובל .נפטר ב -תרס"ח
()7691
המוהר"מ .הזקן מניסכיז' .נולד ב-תק"ח.
נפטר ב -תק"ס ()7146-7699
תקע"ה -תרל"ח ()7671-7616
נפטר בירושלים.
ר"מ בישיבת "בית יוסף"
פעל בסביבות שנת 7199
חתן ר' אפרים קירשנר .בימי הפולנים
רב העיר מטעם השלטון הצארי
כיהן כרב בקובל .נספה בשואה .כיהן בין
שתי מלחמות העולם
דיין .הפוסק לפני נחום-משה טברסקי
"הרב מפינסק" -רב העיר לפני מלחמת
העולם הראשונה
רב העיר מטעם השלטון הפולני.
נספה בשואה
האדמו"ר מטריסק שעבר להתגורר
בקובל .נפטר בשנת 7671
"הרבי מטריסק" .נספה בשואה
התפלל ב"ריז'ינער שטיבל".

פעל בתקופת השלטון הפולני
פעל בימי השלטון הפולני
דיין .התפלל בשטיבל הטריסקאי
שב"חולות" .פעל בימי השלטון הפולני
חתנו של אליעזר ניצברג .נפטר ב7688-
בארה"ב
רב מהזרם הליטאי .התפלל ב"לינת
הצדק")7614-7631( .
פעל בסביבות שנת 7869
נפטר לפני מלחמת העולם הראשונה
נספה בשואה .מילא מקומו של דודו
שמואל מרדכי בקובל.
אדמו"ר .נפטר ב -תר"פ ()7629

בן יעקב אריה מניסכיז

צ'רניאק,

Cherniak

קוסובסקי

שכנא
חיים

( -)3ניצברג ,הספר "דברי
אליעזר".
()8

אב"ד מצ'איוב .שימש בבית הדין של
קובל
מוהר"ר (מורנו ורבנו) ,המאוה"ג (מאור
הגולה) .נפטר ב7663 -

אפרים (הדיין)

קראוזה

יצחק שאול

( -)3( ,)2( ,)7ניצברג ,הספר
"דברי אליעזר")1( ,)4( .
( -)3חלוצי היישוב ובוניו)4( .

שיק
שפירא

()-
יעקב אריה

()4
( -)3שושלת ניסכיז'

קירשנר,

Kirzhner

נספה בשואה .מו"צ דמתא.
הרב "גרביביצר" רב מקובל וחכם דמתא
בימי מלחמת העולם הראשונה
רב ודיין בימי השלטון הפולני
תר"מ-תקצ"ז ()7169-7638

בן מרדכי -בן דב בער מטולצ'ין

שפירא-קצנלנבויגן

שמואל ,בן יצחק דוד
(דודו הרב שמואל מרדכי)

( -)3( ,)2(,)7שושלת ניסכיז'.

נספה בשואה .האדמור האחרון מחסידות
ניסכיז')7668-7642( .

מקורות מידע:
 .0רבנים מקובל שנספו בשואה
מתוךhttp://horabis.blogspot.com/2007/10/blog-post_8620.html :
גולדשמיד ,Goldshmid Goldschmidt ,משה.
בין שתי מלחמות העולם כיהן כרב בקובל ,Kowel ,שבווהלין .באפריל  9191קיבל מממשלת פולין עיטור על פעילותו
למען הציבור .נספה בשואה.
מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;961

טברסקי ,וולוולה-זאב ,בן יעקב לייב" ,הרבי מטריסק".
משושלת טשרנוביל-טריסק .היה אדמו"ר בקובל ,Kowel ,שבווהלין .כשכבשו הגרמנים את העיר הם ציוו עליו להתייצב
בפני המפקד של העיר .הוא הצליח להסתתר זמן מה .כשגילו אותו הגרמנים הם אסרו אותו ,עינו אותו ואחר כך כרתו את
ראשו ,והציגו אותו בחלון הראווה של הקואופרטיב האוקראיני בעיר .שם הוא היה מונח כמה ימים.
מקורות :אדמו"רים ,עמ  ;901אלפסי ,עמ  ;66פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ  ;961פנקס קאָ וועל ,עמ ;990 ,48

טברסקי ,נחום משה ,בן זאב וולף מרחמיסטריבקה , Rachmistrivkaשבאוקראינה.
בשנות השלושים של המאה העשרים היה רבה של קובל ,Kowel ,שבווהלין .שם נספה.
מקורות :החסידות מדור לדור ,א ,עמ  ;994פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;961

פרלוב ,שמואל ,בן יצחק דוד.
מילא את מקומו של דודו שמואל מרדכי כאדמו"ר בקובל ,Kowel ,שבווהלין .נספה בתש"ב.9189,
מקורות :אלפסי ,עמ ;16

פרלין ,Perlin,משה מרדכי" .העילוי מפיוטריקוב".
נולד בתר"ם .9440,אחרי מלחמת העולם הראשונה בא לקמיֶן-קֹושירסקי Kamien Koszyrski, ,שבווהלין ,ובה כיהן כרב
במשך עשרים ואחת שנים .בתו למדה בגימנסיה העברית בקובל , Kowel ,שבאותו האזור .הוא לא היה ציוני ,אך בביתו
היתה קופסה של הקרן הקיימת .לפני מלחמת העולם השניה הובא לשם מישהו שהחסידים עשו אותו לרב ורצו שהקהילה
תכיר בו .אך רוב אנשי הקהילה המשיכו להכיר ברב פרלין .נפטר בנובמבר  ,9111ת"ש ,בתקופה שבה שלטו הרוסים
בעיר.
מקורות :ספר הזכרון לקהילת קמין-קושירסקי והסביבה ,עמ  ;491 ,666 ,666פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;966

קירז'נר,Kirzhner ,אפרים.
בשנות השלושים של המאה העשרים כיהן כרב בקובל ,Kovel, Kowel,שבווהלין .נספה בשואה.
מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;961

שפירא-קצנלנבויגן ,שמואל ,בן יצחק דוד.
היה האדמו"ר האחרון משושלת נסכיז' .Nesvizh,Nyasvizh ,גר בקובל ,Kowel ,שבווהלין ,ושם נספה.

מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;911
נולד בתרנ"ו .9416,מילא את מקומו של דודו שמואל מרדכי כאדמו"ר מנסכיז' ,בקובל ,Kowel ,שבווהלין .נספה בעירו
בתש"ב.9189,
מקורות :החסידות מדור לדור ,א ,עמ ;911

 .2מתוך :רבנים שנספו בשואה  /ד"ר פנינה מייזליש
גולדשמיד ,Goldshmid Goldschmidt ,משה.
בין שתי מלחמות העולם כיהן כרב בקובל ,Kowel ,שבווהלין .באפריל  9191קיבל מממשלת פולין עיטור על פעילותו למען
הציבור .נספה בשואה.
מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;961

טברסקי ,וולוולה-זאב ,בן יעקב לייב" ,הרבי מטריסק".
משושלת טשרנוביל-טריסק .היה אדמו"ר בקובל ,Kowel ,שבווהלין .כשכבשו הגרמנים את העיר הם ציוו עליו להתייצב
בפני המפקד של העיר .הוא הצליח להסתתר זמן מה .כשגילו אותו הגרמנים הם אסרו אותו ,עינו אותו ואחר כך כרתו את
ראשו ,והציגו אותו בחלון הראווה של הקואופרטיב האוקראיני בעיר .שם הוא היה מונח כמה ימים.
מקורות :אדמו"רים ,עמ  ;901אלפסי ,עמ  ;66פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ  ;961פנקס קאָ וועל ,עמ ;990 ,48

טברסקי ,נחום משה ,בן זאב וולף רחמיסטריבקה,,Rachmistrivkaשבאוקראינה.
בשנות השלושים של המאה העשרים היה רבה של קובל ,Kowel ,שבווהלין .שם נספה.
מקורות :החסידות מדור לדור ,א ,עמ  ;994פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;961

פרלוב ,שמואל ,בן יצחק דוד.
מילא את מקומו של דודו שמואל מרדכי כאדמו"ר בקובל ,Kowel ,שבווהלין .נספה בתש"ב.9189,
מקורות :אלפסי ,עמ ;16

קירז'נר,Kirzhner ,אפרים.
בשנות השלושים של המאה העשרים כיהן כרב בקובל ,Kovel, Kowel,שבווהלין .נספה בשואה.
מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;961

שפירא ,שמואל ,בן יצחק דוד.
היה האדמו"ר האחרון משושלת נסכיז'.Nesvizh,Nyasvizh ,
גר בקובל ,Kowel ,שבווהלין ,ושם נספה.
מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;911

שפירא-קצנלנבויגן ,שמואל ,בן יצחק דוד.
נולד בתרנ"ו .9416,מילא את מקומו של דודו שמואל מרדכי כאדמו"ר מנסכיז' ,בקובל ,Kowel ,שבווהלין .נספה בעירו
בתש"ב.9189,
מקורות :החסידות מדור לדור ,א ,עמ ;911

לשצ'ובר ,Leszcower, Laszcower ,יוסף.
מ-תרצ"ח ,סוף  ,9116כיהן כרב במצ'יוב ,Maciejów ,שבווהלין .נספה בשואה.
מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ ;916

צ'רניאק,Cherniak ,יוסף ,בן שלום שכנא.
מתרצ"ח ,סוף  ,9116כיהן כרב במצ'יוב ,Maciejów ,שבווהלין .נספה בשואה.
מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ  ;916רבני ברית המועצות,9111-9119 ,

ספרד ,יהודה לייב.
בסוף שנות השלושים של המאה העשרים נבחר לרבה של מלניצה ,Melnica ,שבווהלין ,וכמה עיירות סמוכות .הגרמנים
מינו אותו כחבר ביודנראט .נספה בסוף אוגוסט .9189
מקורות :פנקס הקהילות ,ווהלין ופולסיה ,עמ  ;916רבני ברית המועצות;9111-9119 ,

.3

מידע מהויקיפדיה,

האנציקלופדיה החופשית

 אליעזר ניצברגhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%91%D7%A8%D7%92

הרב אליעזר ניצברג ( )7611-29.7.7631מהזרם הליטאי ,נחשב לאחד מגדולי דורו בתורה ,בחריפות ובבקיאות .חיבר את הספרים:
"דמשק אליעזר" ,יד אליעזר"" ,תורת אליעזר"" ,דבר אליעזר".
הרב ניצברג נולד בשנת תרט"ו בעיר פרוז'ני שבפלך גרודנו שבליטא לאביו ר' דוד יהודה ואמו רלה .משחר נעוריו ניכרה שקידתו
העזה לתורה .נישא ובגיל  28כבר שימש כאב"ד בעיירה קטנה הולינקה שבפלך סובאלק שם היו לו התנאים להתמסר ללימודיו
ולחיבור ספריו.
בהיותו בן  34סיים הרב את כתיבת ספרו הראשון "דמשק אליעזר" וזכה ל"הסכמה" מפוארת של ארבעה מגדולי הדור ההוא .הספר
הוא פרוש ל"חושן משפט" ובו חידושים אמיתיים שהתקבלו בברכה ומאז נקבע שמו בישראל בשם "דמשק אליעזר".
כ 39-שנה שימש ר' ניצברג אב"ד בהולינקה ,שם גם סיים את "דמשק אליעזר" כרך ב (וילנה תרנ"ז)" ,דברי אליעזר" בשני כרכים
(וילנה תרס"ג ,תרע"א).
בשנת תרע"א ( )7677נבחר לשמש כאב"ד בעיר קובל שבמחוז ווהלין שנחשבה בימים ההם עיר גדולה ,ובה כ 49 -בתי כנסת.
למרות שרוב תושבי העיר היו מהזרם החסידי שלא הורגל בהליכותיהם ,ושהחלו אז לנשב רוחות הציונות .התחבב הרב על כל
שכבות הציבור .מוניטין יצאו לדרשותיו ולפסיקותיו .בשנת  7627עם כיבוש קובל ע"י הפולנים אסרוהו היות וסירב למסור
לשלטונות על הקומוניסטים שבין היהודים .בלחץ הקהל שוחרר האיש.
בקובל הדפיס ר' ניצברג עוד  3ספרים" .תורת אליעזר" (וילנה
תרפ"ה) ו"יד אליעזר" בשני כרכים (ורשה תרצ"א) .לפני
פטירתו חיבר ספר נוסף שלא זכה לסיימו.
בתו אידה נישאה לסופר ההוגה (הקובלאי) קלמן גוטנבוים.
בשנת  7631חלה הרב בכליותיו ונפטר .כל בתי המסחר
היהודיים נסגרו וכל יהודי העיר (קובל) והרבנים מהסביבה
השתתפו בהלוויית הצדיק.

הרב אליעזר ניצברג

 מאיר אוירבךhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%9A
(קטעים מויקיפדיה)

הרב מאיר אוירבך (ל' בשבט תקע"ה 90 ,בפברואר  - 9496ה' באייר תרל"ח 4 ,במאי  )9464היה רב בפולין ,ולאחר מכן
כיהן כנשיא כולל פולין ,וממנהיגי העדה האשכנזית בירושלים ,מחבר הספר "אמרי בינה" שעל שמו הוא מכונה.
נולד בעיירה דוברי שבמחוז קאליש ,אביו היה הרב יצחק איציק אוירבך ,שכיהן אז כרב בעיירה .אמו ,הענא ,נפטרה
בינקותו והוא לא זכה להכירה .בגיל  96נתמנה לרב בעיירת מולדתו ,דוברי .לאחר מכן כיהן שבע שנים כרב בעיר קובל
שבווהלין ,בתחום המושב של האימפריה הרוסית (כיום באוקראינה) .בשנת תר"ו ( )9486נקרא לכהן כרב בעיר קולו
( ,)Kołoבה ישב תשע שנים כאב בית דין.
בשנת תרט"ו  9466עבר לקהילת קאליש ,שם עסק ברבנות וגם במסחר ,וצבר נכסים .בדרשותיו אל בני קהילתו לא חדל
מלדבר על "יישוב ארץ ישראל ,שהיא ראשית הגאולה"]9[.
הרב אוירבך נפטר בירושלים בה' באייר תרל"ח.

 שושלת נישכיזhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%96#.D7.A7.D7.95.D7.91.D7.9C.D7.94

שושלת נישכיז הייתה שושלת חסידית שפעלה בליטא (כיום:בלארוס) וווהלין (כיום אוקראינה) .אבי השושלת היה רבי מרדכי
מנישכיז .משושלת זו התפצלו שושלות אוסטילה ,קובלה .כמו כן חסידות נובומינסק מקורה בשושלת זו.

תולדות השושלת
רבי מרדכי נולד לרב דב בער מטולצ'ין בשנת תק"ח .היה מגדולי תלמידיו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב .כיהן בלשנוב ,קאוולי
(קובל) ,לודמיר ונסכיז .צדיקי דורו החשיבוהו מאוד .דברי תורתו נדפסו בספר "רשפי אש" .נפטר בח' בניסן תק"ס .מתלמידיו היה
רבי נטע מחלם .חתנו היה רבי חיים מסאטינוב.
ממשיכו היה בנו השלישי רבי יצחק מנישכיז .נולד בסביבות שנת תק"ן .היה חתנו של הרב מאיר בנו של רבי לוי יצחק מברדיטשב.
היה תלמידם של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ,רבי ברוך ממז'יבוז' ושל החוזה מלובלין .כאביו אף הוא זכה לשבחים גדולים מצדיקי דורו.
תורותיו הודפסו בספר "זיכרון טוב" ו"תולדות יצחק" .נפטר ללא בנים בכ' בשבט תרכ"ח.

קובלה

(קובל)

בנו השני של רבי מרדכי היה רבי יעקב אריה שפירא מקובל שבווהלין .נולד בשנת תק"מ .היה נחשב לאדמו"ר גדול בדורו.
כיהן בקובלי (קובל) ,נסכיז וטריסק .נפטר בכ"ז באלול תקצ"ז .שני בניו ,רבי ישראל ורבי לוי יצחק ,כיהנו אחריו .חתניו היו רבי
אברהם מטריסק ורבי מנחם מאניש מרגליות אב"ד מאציוב הסמוכה לדובנה.
רבי ישראל מסטביכוב היה חתנו של רבי מיכל מווישנוביץ (בנו של רבי מרדכי מקרמניץ) .נפטר בד' בתמוז תר"ע .רבי לוי יצחק
מקאמין היה חתנו של דודו רבי יוסף מאוסטילה.
בניהם של רבי ישראל ורבי לוי יצחק כיהנו אחריהם :רבי מרדכי מסטביכוב חתנו של בן דודו של אביו ,רבי שמואל יחיאל מבוטושאן
ורבי יוסף מקאמין חתנו של רבי אברהם מאוסטרהא.
בנו של רבי מרדכי מסטביחוב היה רבי יעקב אריה מנישכיז .היה חתנו של הרב אלתר יחיאל פרגר אב"ד איבנצק (חתנו של
רבי יעקב מאפטא) .כיהן גם בקובלה .נפטר בט' בכסלו תרס"ח.

בניו של רבי יעקב אריה היו רבי יצחק דוד (תרל"ג  -ב' בשבט תרע"ד) כיהן ברבנות באיבנצק מחבר ספר "תנובות שדי" ורבי
שמואל מרדכי (-ב' באייר תר"פ) בקובלה ונסכיז ,חתנו של רבי שלמה גולדמן מזוויהל.
רבי שמואל בנו של רבי יצחק דוד וחתנו של דודו רבי שמואל מרדכי מילא את מקום חמיו בקובל .נרצח בשנת תש"ב עם כל
משפחתו.

 חסידות טריסקhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%A7

הדור

השלישי (שורה אחרונה)

רבי זאב מקאוולה ( -תש"ג) ,חתן קרובו רבי שלמה בן ציון מטשרנוביל .שימש כאדמו"ר בקובל שבווהלין והיה נוסע
מעיירה לעיירה .נרצח בשואה.

 חסידות צ'רנובילhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A6%27%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C

שושלת אדמו"רי צ'רנוביל

(קטע בלבד)

רבי ישעיה משולם זוסיא מצ'רנוביל




רבי ישעיה משולם זוסיא מצ'רנוביל בן רבי אהרן .נולד בשנת תקע"ד .חתן דודו רבי מנחם נחום ממקרוב בן רבי מרדכי
המגיד מצ'רנוביל ,ובזיווג שני חתן רבי פינחס מסלוויטא ,ובזיווג שלישי חתן רבי מרדכי זאב רבינוביץ[ .]7מילא את מקום
אביו בצ'רנוביל .נפטר בכ"ח בתמוז תרמ"א .חתניו היו רבי ישכר דב רוקח (הזקן) מבעלזא ,רבי זאב מרחמסטריווקא,
ומזיווגו השלישי ,רבי נחום יוסף בן ציון מקוריסטשוב ואחיינו רבי שלמה שמואל.
אחריו כיהן בנו מזיווגו האחרון ,רבי שלמה בן ציון כינוקא .נולד בשנת תר"ל .חתניו היו רבי זאב מקובלה (כלומר
בתו של ר' שלמה בן ציון התחתנה עם רבי זאב מקובלה)

 חסידות רחמסטריווקהhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%95%D7% A7%D7%94



חסידות רחמסטריווקה הקרויה על שם העיירה רחמסטרווקה ( )Ротмистровкаשבאוקראינה ,היא חצר חסידית מבית
צ'רנוביל .מייסד החצר הוא רבי יוחנן טברסקי (המכונה גם" :רבי יוחנ'טשע") ,בנו השמיני והצעיר ביותר של רבי מרדכי
טברסקי ,המגיד מצ'רנוביל.
דור ראשון חסידות רחמסטריווקה
רבי יוחנן נולד בשנת תקע"ו לרבי מרדכי טברסקי בנו של רבי מנחם נחום מצ'רנוביל ולפייגא בת רבי דוד לייקעס תלמידו
של הבעל שם טוב .נישא לחנה בתו של הרב פנחס מקולק .מבין חתניו היה אחיינו רבי יעקב לייב מטריסק.
ארבעת בניו כיהנו באדמו"רות.



רבי זאב מרחמסטריווקה



בנו הרביעי של רבי יוחנן ,רבי זאב וולף (ה' באדר תר"י  -כ' בסיוון תרצ"ז) כיהן אף הוא ברחמסטריווקה .נישא לבת שבע
בתו של בן דודו רבי ישעיה משולם זושא טברסקי מצ'רנוביל ולאחר פטירתה ,שנתיים לאחר נישואיהם ,נישא בשנית לבתו
של רבי יעקב שמשון חודרוב מבופולי .היה מפורסם כלמדן ובעל ידע בפילוסופיה יהודית .כיהן ברבנות במספר עיירות ,בהן
טולטשין .עלה לארץ ישראל בסביבות שנת תר"צ .חתנו היה רבי חיים מאיר הגר מויז'ניץ .בשנות ה 2999-התגלו כתבי יד
רבים שלו .בשנת תשע"ד יצא ספרו "זוהר אור בהיר".
מבין בניו היה רבי נחום משה אב"ד קובלה ,חתן דודו רבי יעקב לייב מטריסק .בנו של רבי נחום



משה ,רבי יוחנן ,היה חתנו של רבי ישכר דב מבעלז.

 אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו -דוד תדהרhttp://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2706

ירחמיאל ווירניק :נולד בקובל (וואליניה ,רוסיה) בשנת תרע"ד ( .)71.72.7673לאביו יחזקאל בן דוב (דיין .ממשפחת רבנים .דודו
היה רב בניסחואיזש (רב יעקב) ,המחותן ראב"ד דק"ק קאוועל ,ר' יצחק שאול קראוזה ולאמו חוה בת יחיאל דוד סגל.
(ראב"ד= ביהדות מזרח אירופה כינויו של רב העיר היה אב"ד ,ולעתים קרובות ,כינויו של הדיין או ראש ההרכבים היה ראב"ד

דק"ק= ד'קהילה קדושה)

-YIVO Digital Archive on Jewish Life in Poland
http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=collections/controlcard&id=14374

YIVO’s Polish Jewish Archive is the only American collection, and one of very few worldwide,
which was saved from the destruction of the Holocaust.

תחת הערך  KOWELנמצא המנשר הבא:

תרגום מיידיש :בני גבירצמן

קול קורא! בוחרים יהודיים!
אנחנו ,רבנים מאיזור הבחירה הקובלאי ,מנהיגיכם המוכשרים ,המכונים "עיני העדה" מפני שרבנים חושבים הרבה יותר מכל
האחרים ,ברצינות ובעמקות על מצבכם .רבנים ,שאינם מוטעים על ידי מפלגתיות ואגואיזם מפלגתי ואמביציות מפלגתיות ,מתנהגים
עם המצב הפוליטי הרבה יותר נכון ,יותר הגיוני והרבה יותר צודק .רבנים שבכל הזמנים עושים פלאים במסירות הנפש שלהם למען
קהילותיהם ,שתמיד ,על פי המסורת שלהם ,מוכנים למסור את נפשם למען יהודים.
אנחנו ,ככאלה שרוצים בטובתכם ומנקודת ראות זאת סוקרים מכל צד את המצב הפוליטי הנוכחי ,החלטנו ,כי בבחירות הנוכחיות
לסיים (הפרלמנט הפולני) ולסנאט ,הכי רצוי לנו היהודים לבחור רק למען רשימה מס' .7
אל תלכו שולל אחרי שום בעלי כוונות .אל תתנו לבלבל את מוחכם בקריאות צעקניות שונות ,המנסות להשפיע על רגשותיכם
ולפרוט על עצביכם ,לחדור אל מחשבותיכם ,לפנות אל הכרתכם .זיכרו בשעת מעשה ,כי כל זה אינו יותר מאשר בלוף ,רגשות
מזוייפים ,דיבורים בעלמא וכל ההבטחות המצלצלות אין בהן שום ערך .רק חישבו על טובת הארץ וטובתכם האישית והישמעו
לקריאתנו הספוגה רק באמת וברצון טוב להביא לכם כמה שיותר טובה .אל תימנעו מהבחירות .על כל אחד מונח חוב קדוש ללכת
לקלפי .שלא יילך לאיבוד אפילו קול אחד בלבד .על כל אחד מוטלת החובה להשפיע בכל האמצעים האפשריים על השני ,כדי שהוא
יביע את קולו .כולם כאחד ,לכו לקלפיות ותנו את קולותיכם רק לרשימה מס' 7
(פיענוח שמות הרבנים החתומים על המינשר ,להלן ,בעייתי בגלל האותיות המטושטשות)

נחום משה טווערסקי אב"ד ד"ק קובל ,יושב ראש התכנסות הרבנים.
שלום שכנא טשרניאק אבד"ק מאציוב.
יוסף גורדון אבד"ק מקבנודטע(?)
שלמה מוני' פייזלענדער אב"ד ד"ק ראטנא.
מרדכי נידערבארג אב"ד ד"ק אוודימיטע(?)
רב משה צאלאליכין מטריסק (? תלמידו של ר') יהושע גלאזער
אהרן טווערסקי אב"ד דק"ק ודזשעווע(?) והגליל.

משה אשר זליג לאנדא הרב בקובל.
ארי' לייבוש לאָ נדאָ ן אבד"ק לובאמל.
מאיר שמואל זישו אבד"ק נאָ ראָ ווג והגליל.
יהודה סמוד(?) רב במעלניצע.
יהושע ראבינאָ וויץ רב בהאָ רווג.
מאיר זילבערמאן האבדק"ק האָ פאָ לין(?)

שלמה תאומים אנד"ק קרישניצא(?).
?? יעקב אייזעלנכעוג(?) אבד"ק טאָ צק.
פנחס אָ סאָ לסן(?) רב בלובאמל.
אליעזר שידלאוויץ רב זדאָ לאָ ג.
יצחק שלמה שוחט רב בעיר נשכיוויז
הרב אברום משה נועגנער אב"ד דק"ק קופאצ'ב יע"א
דוד בעריל פעטרושקע וזמרן(?) דק"ק לודמיר.
שלום-יוסף פייגענבוים אב"ד דק"ק לאקאטע.
יעקב דוד מאָ רגענשטערן הרב אב"ד מלודמיר.
שמואל ברמזל(?) בחו"פ נאָ רינק(?)
ליבל מלמד מו"צ בלובאמל.ראובן ז"ק רב(?)
יעקב דוד שכורש(?) אבד"ק קיסעלץ.

" -דברי

אליעזר" ספרו של ר' אליעזר ניצברג

כולל את קורות חייו של הרב מפי חיים שמחה גיבער ,נין ונכד של ר' אליעזר:
http://www.otzar.org//wotzar/book.aspx?147467

מתוך הספר עולים הפרטים הבאים:

הרב אליעזר ניצברג :הרב התפלל על פי ספר קובל בבית הכנסת הקומרצ'סקי .על פי נינו של ניצברג שם בית
הכנסת בו התפלל היה "לינת הצדק".
הרב שמואל יעקב הלוי מובשוביץ :בין היתר מצוין שהיה רב בעיר קובל.
רה"ג ר' יצחק אורלנסקי :היה ר"מ (רב מלמד תלמוד) בישיבת "בית יוסף" בקובל.
הרב אפרים קירזשנר  :מו"צ דמתא (מורה הוראה/צדק של העיר) בקובל
ר' יעקב לייב טברסקי :ר' ניצברג היה בקשרים חמים עם ר' יעקב ,האדמו"ר מטריסק שעבר להתגורר בקובל.
ר' שכנא צ'רניק :אב"ד (אב בית דין) מצ'אייב היה בא לקובל ושימש עם ר' אליעזר ניצברג בבית הדין של העיר.

קטעים מהספר המתייחסים לחייו של הרב בקובל:

שגיאה!

(Part of a larger stone)

" .4ספר קובל"

( ,0912הוצאת הארגון בישראל):

מתוך הספר:

וולוולה טברסקי  -הרב הטריסקאי
(עמוד  69מאמרו של ד"ר ראובן בן-שם -במעגלות העיר)

מתוך מאמרו של יצחק מרגלית -אלה אזכרה ...עמ'  -11ריקודו של הרב וולוולה

ממאמרו של משה בטר -מהעבר בקרוב-רחוק ,על הרב וולוולה ומוזכר גם הרב יגודניק – עמ' 16

ממאמרו של בן ציון שר -כך חרבה העיר -עמ' 899
(יום ראשון לכניסת הנאצים לקובל)

ממאמרו של בן ציון שר -כך חרבה העיר -עמ' 890
(הערה :יש יותר מגירסה אחת למותו של הרב)

מתוך מאמרו של ד"ר מיכאל גרייבר -על קובל עיר מולדתי ,עמ' 61

רבנים בקובל החל מהתקופות הראשונות:
שמואל ()9666

ישראל בן
חיים בן משה משולם (.)9646
יהושע סגל (.)9610
ישעיהו בן נתן-נטע (.)9616
נפתלי הרץ אשכנזי (.)9600
יחיאל אב"ד דק"ק קובלה
משה'לי פינסקר (.)9100
שאול גרביצר

הרב נחום משה טברסקי
מתוך מאמרו של יעקב טייטלקר -יער קובל .עמ' 900

מאמרו של זלמן פורן -המטבח לפליטים -עמ' 116
(ספטמבר  ,9191פרוץ המלחמה .כיבוש מערב פולין .בריחת יהודים למזרח ולקובל .נחמיה בר יוצא לעזרת הפליטים ומאכילם גם אוכל לא כשר)

ממאמרו של בן ציון שר -כך חרבה העיר -עמ' 896
(ריכוז יהודי הגטו שבעיר לכיכר בריסק לקראת הובלתם לטבח בבכובה)

הרב בריק -הרב מטעם
ממאמרו של יהודה מילר -זכרונות על ה"בונד" בעירנו .עמ' 991

המגיד הגדול .ר' יעקב-ליב'ניו -חסידות טריסק
מאמרו של אליעזר ליאוני -מ"משכיל אל דל" עד לגימנסיה העברית .עמ' 996

הרב ניצברג
מאמרו של יחזקאל גולדברג -דמויות תלמידי חכמים .עמ' 911

הרב

בריק -הרב הממשלתי" -קאזיוני רבינר" -עמ' .969

ממאמרו של אליעזר ליאוני -ייסוד "בקור חולים" ובית החולים החדש -עמ' 184

הרב יצחק שאול קראוזה –כינויו -הרב "גרביביצר" רב מקובל וחכם דמתא .עמ' ,961 ,969
מתוך מאמרו של א.מ .ויסברוט -המוסדות המוניציפליים -עמ' 196
(מדובר על ימי כיבוש קובל במלחמת העולם הראשונה ע"י הצבא הגרמני והאוסטרי)

הרב משה זקהיים מפינסק
רב העיר לפני מלחמת העולם הראשונה
ממאמרו של שמואל יוסף ורבה -בית המדרש על שם שלמה פרוז'נסקי -עמ' :986

ממאמרו של אליעזר ליאוני -מתקופת השחרית של התנועה הציונית בעיר -עמ' :961

במאמרו של אליעזר ליאוני" -הזקן מניסכיז'" וצאצאיו .עמ'  969מצוינים הרבנים הבאים:

הרב ישעיה

מקרקוב אב בית דין בקובל .נכדו הוא:

הרב מרדכי -המוהר"מ (מורנו ורבנו הרב מרדכי) הזקן מניסכיז' .מרדכי ישב בקובל במחצית השנייה של
המאה ה .94-ייחוסו הגיע עד השר אברבנאל מגזע דוד המלך .מרדכי נולד בשנת  9684ונפטר ב .9400 -בנו של מרדכי:

הרב יעקב אריה -הרב

מקובלי .בתו ריקלה נישאה למגיד הגדול מטריסק ,רבי אברהם .יעקב אריה היה הסבא

של:

הרב יעקב לייבניו בן המגיד הגדול

מטריסק הבן של המגיד הגדול מטריסק ובתו של הרב מקובלי.

איזכורים נוספים בספר קובל
הרב

(ללא פרטים מרחיבים):

שיק ,דיין -עמ' 66

"קילקיווער רבי"
הרב משה

עמ' ( 991לא ברור מי כונה כך)

יגודניק .התפלל ב"ריז'ינער שטיבל" עמ' 988

הרב יעקב ינקלביץ מאמר בחוברת לרגל  90שנה לבית היתומים ובו גם מאמרי הרבנים:
הרב משה בראט ,משה נחום טברסקי ,אפרים קירשנר ,משה אשר לנדא .עמ' 189
(לנדא) -הדיין הקובלאי .עמ' 604

הרב משה-אשר
הרב גולדשמיד ,ביתו מול בית הכנסת הגדול .עמ' .819

".1פנקס קובל"

( ,0910הוצאת הארגון בארגנטינה):

תרגום מיידיש :בני גבירצמן

משלחת יהודית נפגשת עם נשיא פולין מושיצ'קי ,בעת ביקורו בקובל .מסומנים במספרים – 1 :הרבי הפרוזשאני – 2 ,ראש הישיבה – 3 ,הרב ר'
נחום משה'לע טווערסקי (טברסקי);  – 4אפרים דיין – 5 ,הרבי מטריסק ,ר' וועלוועלע (וולוולה)ז"ל

הרבי מטריסק ,ר' וועלוועלע ,קיבל הוראה מייד עם בואם של הגרמנים ,להתייצב לפני המפקד קעמפף ,אך הוא הסתתר.
זמן מה לאחר מכן הוא נתפס במקום מחבואו ונעצר .לאחר שנתפס הוא הוחזק במעצר כמה ימים מבלי שלאיש הותר
להיפגש עימו .הוא לא קיבל כל מזון ומשקה ,עונה ולבסוף נכרת ראשו והוצג בחלון הראווה של הקואופרטיב האוקראיני,
שם נותר כמה ימים .האוקראינים נהרו להביט בדבר הנורא ,ולהתפעל ממה שעשו ל"זשידאווסקי ראבין" ויהודים?...
היהודים בכו בדממה ,בכאב לב גדול ,וקוננו על המוות הנורא והאכזרי של אחרון השושלת של רבנים וגאונים ,הקדוש
והטהור ר' וועלוועלע ,זכר צדיק לברכה.

 .2קטעים מהעיתונות:
הרב יוסף בריק ,הרב

מטעה"מ (מטעם הממשלה)

מתוך העיתון "המליץ" 16יוני .9411

הרב חיים קוסובסקי

 ,מוהר"ר (מורנו ורבנו) ,הרב המאוה"ג (מאור הגולה)

מתוך העיתון "הצפירה"04.01.1893 :

