
 מושה'צהקאייזיקןצעל המקובלרוחהשקהגאוץ
 כהונת "ברית ס' בעה"מ זצ"ל הכהן סוהרי"א הנפלא המקובל הקדושהגאון

 בן חכסים, סמיכת בע"ס זצ"ל כ"ץ נפתלי מו"ה המפורסם . המקובל נכדעולם",
 סטאניסלאב לעיר דל יואל מו"ה הנאון אביו שנסע בעת הי' שנה עשרה,אתים
 העלם ובנו העיר, לפני אשר בנהר העגלון ויטבעהו אב"ד בהור פאר שםלכהן
 מיא "ואתא ואמר טפדנא האי ופתח תמרורים, מספד עליו נשא מוהרי"אהנ8לא
 בהלכה והאריך אביו" ואבדת "דאבדתו בסוניא שעות כשתי ודרש לנורא"וכבא
 לבכות. העם ויוסיפוואבדה

 לבוב, אבד"ק ראפפורט הכהן חיים מו"ה הגאון סמכוהו ההוא בעתואז
 ומורה אב"ד להיות ז"ל רישא אבד"ק איטינגא הלוי אהרן מו"ה הגאוןוחחגו
 צבי מו"ה הנאון הרב בת את נשא שנה עשרה שלש לו מלאת וביום בישראל,יעראה
 אלופי באו ארביסר כבר באבו ובעודו גדול. מעזריטש אבד"ק מרגליותנירש
 בקהלתם. ור"מ לאב"ד אותו ויקבלו קארעץ העיר ונכבדיהעדה

 ממעזריטש, דל בער ר' הרבי הגדול המגיד תלמידי שבין מיוחד לאחדוהי'
 קורתו לצל בואו בעת מלפניו עומד זצ"ל המניד הי' לימים צעיר היותוזפלמרות

 שמה. שהיו הקדושים התלמידים כל שללהשתוממותם
 הקבלה, בחכמת וטלא הפלא ה" כן בנגלה בגאונותו נפלא שהי'וכשם

 על לבנות ז"ל, הדור מצדיקי לרבים מוסד ליסוד הי' עולם" כהונת "בריתוספרו
 הח"ן. לתורת ופרחים בציצים נאים, מנדלים כלילת הק' דבריויסוד

 הרה"ק כי יספר, שכ"נ( ע' )ב"החסידות" ז"ל מרקוס מוהר"א ומקובלהרה"ח
 ובמשך ברכ"ע, בס' פ"א מרומנוב-התעמק זצ"ל הירש ר' הרבי שבכהונההחסיד
 יעמיקו שלא לאלה גם אבל הזה, מעולם כמסולק כמעט הי' אח"כ ימיםאשלשה
 שינונם. ובברק זרחם בנונה כברקים הקדושים דבריו יבריקו בפנימיותו,אקר

 ועל בקדושה, ולמד וישב עוה"ז עניני מכל פרוש הי' ז"ל מוהרי"אהרה"ק
 אם הגוף לצורך הרב עם לדבר "רשות : האלה דברים חרות הי' שבחדרומקיר
 - קלילין". תוודין רחיקין אורחין כי דהוא כל הנשמה ולצורך נחוץ רברצץא
 ה' לסלאך הדומה הרב אל לגשת ויירא הקיר אל והביט הבית אל הבא כלוהי'

 אלקיו. לפני שיחו את וישפוך בתכריכים התעטף ונשף שחרצבאות,
 בשנה נעדר, מאתנו הקדוש איש הדר. עץ פדי ללקיחת הראשון ביוםאך
 רבי את וכקשו המצוקים, את אראלים "גברו ,תקמ"ח( אלקים" ארון נלקח,ההוא

 ושלשים חסש בן ברכ"ע(. לס' בהקדמתו משולם הג"מ אחיו ,לשוןלשחקים...-
 אחריו וההטאיר עמיו, א5 נאסף כאשר ז"ל הכהן מוהרי"א הקדוש הגאון הי'שנה
 אסטרהא לגדולי )מזכרת ז"ל הכהן ישראל מו"ה ומקובל הגאון הרב הוא יחידבן
 רכ"א(, - רי"וקר
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דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב
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