
אהר אלעומר'בימי ט התיישבות היהודים בעיר

את   קבעו בעכו 3471-3471בשנים . היהודים להתיישב בעכו ותמך בהם רבות אהר אלעומר עודד את'ט

ועימם , ל"הוא הרמח, חיים משה לוצאטו' מקום מושבם הרב חיים בן עטר והחוקר המקובל והמשורר ר

גדלה והפכה לאחד ממרכזי היהדות החשובים ביותר בארץ באותה  קהילת עכו. כמאה משפחות

 .תקופה

 רבי משה חיים לוצאטו

המעניינות והחשובות , הוא אחת הדמויות המסתוריות, (3474-3474)הרב משה חיים לוצאטו , ל"רמחה

.ביותר בהיסטוריה של העם היהודי

הרב המקובל כתב למעלה ממאה ספרים ועסק בלימוד הקבלה ובהפצתה במדינות שונות באירופה 

ל גם משורר "היה הרמח, לצד אלה. המתאימה אפילו לבני נוערופיתח שיטה ייחודית ללימוד הקבלה 

ואולם למרות גדולתו הוא נרדף באכזריות על ידי בני עמו . מבריק ואיש רוח בעל השכלה כללית רחבה

 .במשך כל חייו

שהתקשה להתאושש , בתקופה קשה לעם היהודי, 3474ל נולד בעיר פאדובה שבאיטליה בשנת "הרמח

ומעלייתה ונפילתה של התנועה המשיחית שבראשה , 34 -שפקדו אותו במאה המהפוגרומים הקשים 

 .כל אלה גרמו ליהודים בקהילות אירופה להיות חשדנים ומסוגרים יותר. עמד משיח השקר שבתאי צבי

כבר מגיל צעיר הוא השתוקק להבין . כילד היה עילוי בעל כישרונות נדירים וזיכרון יוצא מגדר הרגיל

רצונו הבלתי מתפשר . והחל לחפש תשובות לשאלות המהותיות ששאל, ואת מקורם את סוד החיים

בגיל ארבע עשרה ידע בעל פה את כל . בה החל להתעמק, למצוא מענה הוביל אותו אל חכמת הקבלה

עם השנים התאספה סביבו חבורה . ואת חיבוריו הראשונים כתב בגיל שבע עשרה, י"כתבי האר

החיבורים . בכוונה ללמוד ממנו את השיטה להתעלות הרוחנית, הולדתו מצומצמת של מקובלים בעיר

 .ומלבד תלמידיו איש לא הבין אותו, שכתב עוררו חשדנות והתנגדות רבה בקרב רבני הקהילה

רבני איטליה המשיכו  ואולם, ל לעזוב את עירו"נאלץ הרמח, נגדו  כשהחריפו הרדיפות, 3411בשנת 

הם הפיצו . נגדו לידיהם מידע שיעזור להם להצדיק את האשמותיהם לרודפו וקראו לכל אדם למסור

, ל בפרנקפורט"וכך כאשר שהה הרמח , אזהרות מפניו בקהילות היהודיות הגדולות של גרמניה ופולין

לחתום על מסמך שאסר עליו להפיץ את  אילץ אותו אשר, הוא נתפס על ידי רבני העיר וזומן לבית הדין

 .בגזר הדין כי יוטל חרם על כל אדם שיושיט לו עזרה  כמו כן נקבע. א בכתבלא בעל פה ול-הקבלה 

. עימם ניהל חליפת מכתבים ממושכת, ל לדאוג לתלמידיו שבאיטליה"במשך מסעותיו המשיך הרמח

הקשר . ספר הזוהרבמכתבים אלה הביע את אהבתו ודאגתו הרבה והפציר בהם להמשיך בלימוד 

ואולם הם סירבו לוותר על ההזדמנות הייחודית , שניהלו עם רבם הביא עליהם צרות ורדיפות רבות

 .תלמידיו להימנות על

ודווקא שם הפצירו בו רבים מאנשי , ל לאמסטרדם נרגעו הרדיפות במעט"גיע הרמחכשה

רוחנית וחיבר את ספריו הבולטים  ל לשלווה"בתקופה זו זכה הרמח. הקבלה ללמדם את רזי הקהילה

http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8


בפעם הראשונה את   ,מסופר שכאשר קרא הגאון מווילנה".  'דרך ה"ו" מסילת ישרים"ביניהם , ביותר

הוא היה הולך ", ל בחיים"ושאילו היה הרמח, "אור גדול ָיָצא לעולם"הוא אמר ש, "ישריםמסילת "הספר 

 .כדי ללמוד ממנו את חכמתו" אליו ברגליו

שנות חייו האחרונות לוטות , ואולם לצערנו, ל לארץ ישראל והתיישב בעכו"עלה הרמח 3471בשנת 

דבר קטלנית שפשטה בעיר באביב ל נספה עם משפחתו במגפת "כל שידוע לנו הוא שהרמח. בערפל

אולם יש הטוענים כי , רבי עקיבא תנאליד קברו של ה, טבריהל ב"י המסורת נקבר הרמח"עפ. 3471

 .מאנית'מקום הקבורה המקובל ליהודי עכו בתקופה העות, כפר יסיףנקבר בבית הקברות העתיק ב

ספר אהר אלעומר להקים בית כנסת ואף הספיק לכתוב 'טל את רשותו של "הרמח טרם מותו קיבל

נפסל הספר  אך בשל דהיית הדיו, רימוניםעור צבי בדיו שהתקין מתמיסת קליפות  על גבי תורה

 .כיום מוצג הספר בבית הכנסת. גניזהחייב ב והיה
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