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  !תודה מקרב לב 1למר יגאל לוסין
  

כנצר למשפחת רבנים ספרדיים מצד אבי, וזה קרוב לאלף 
שנה, וכבן לפליטת שואה ומצאצאי רבי שמשון ורטהיימר 
זצ"ל מצד אמי, עמדתי הבוקר לכעוס למקרא הדיווח על  5 
דברי השטנה שיצאו מפיך המאד לא נקי, עד שנזכרתי 

כידוע לך  ,רבנים אשכנזים –בדבריהם של גדולי החסידות 
 ,גם מהביוב מסוגל עם הקודש, עמנו לפיהם –מסתמא 

עם קודש לא חילוני כמוך, להוציא יקר מזולל. ואז 
הבחנתי מיד במרגלית שיצאה מפיך בצורה קובעת  10 

לא (הבינו: הספרדים) בנחרצות: מחצית עם קודש זה 
הגיע לפה מטעמים חילוניים כמוך, אלא מטעמי קודש, 

  מטעמי משיחיות!!
הבאים של הספרדים  כמה הדורות שעראינך מסוגל ל

ישארו חייבים לך את השבח הנשגב הזה, להימנות על  15 
אנשי קודש, על אנשים שעלו מתוך אידיאל עליון ולא 

פחדנות ויאוש, להימנות על נאמנים לבשורות דיכוי מתוך 
נביאי ישראל שאתה ושכמוך גנבו, עשקו וגזלו כדי להעניק 

ו! הצלת ת על אדמת ה' תוך כפירה בו ובדבריולעצמם זכו
אכולת אותם גם מלהימנות על על חברה חילונית כשלך  20 

חסרת ערכים, אכולת שנאה עיוורת, מוקירה יהירות, 
שידעה היטב להפוך מחצית ומכבדת רק כח כבוד ומעמד, 

זו לשרתים להגשמת חזון פלאים של דבר ה' אף בצינור 
תם להם תהחילוניות האומללה שאתה וחבריך מגלמים. נ

לזרוע כדי למצא ו, לבנות בתים לחרוש ול כבישיםללס 25 
והם מילאו פקודותיכם בשמחה ם, כול מעט אוכל למחיית

משום שראו בפרוסת לחם זו,  ,ובהתלהבות משיחית
בכבישי סדום ואף במעברות, קודש המתגשם, בשורות 

  עילאיות הקורמות עור וגידים לנגד עיניהם.
יר מלמדת זכות עליך. אתה מזכהיא היא האבל כסילותך  30 

לי איך ביהותי ילד עדיין בצפון אפריקה ראיתי חבריך 
 ,פעםלשכנע אותנו לעלות, ושנה  מדיליחיהם באים שו

. זכורני לכל עולה דונמים של קרקע 5כפיתוי הציעו 
שאל אחד מחברי קהילתנו את  זה דממעשבבמיוחד 

לא היה מסוגל אפילו להניח דרך אגב ש ,השליח שלכם 35 
מבלי  -ר רב היעי –של אבי כיפה על ראשו בבית כנסת 

ודורש שתצליח להחזיק מעמד רק הודות לנס גלוי, 
שליח לאבי בזכות הכבוד שרצה לחלוק וזה  ,הרב םממקו

בה תיקננו  ,מסביר בעברית עילגתמבימה זו ו –של א"י 
לפחות שתי טעויות דקדוק בכל חמש מילים, לאותו  40 

לי קצת יותר. ודונמים, וא 5חקלאי השואל שיוכל לקבל 
זה, כסיל , שליח הגסהתנשאותו הגובה יהירותו ומרוב ו

בשטח עות קלגי'יריה קרק באילא ידע שהשואל החז
בכל זאת ק"מ רוחב, ו 50- ק"מ אורך ו 120המשתרע על פני 

, משום שתפישתו להצעה האומללה לא העיז להגיב מלה 45 
דונמים  5- מונית ('משיחיסטית' בלשונך) אמרה לו שאה

קמ"ר של אדמת  6000של ארץ קודש עולים בהרבה על 
  נכר!

חוברת לבורות מר לוסין ך כסילותגרוע מכל, אבל 
הספרדים?! איך השנאה גוריון אצל - מזעזעת. אין בן 50 

                                                 
ראיון רווי היום למעריב . עורך הסדרה 'עמוד האש' העניק  1

שיטנה, יהירות, השפלה ובוז לספרדים בכל הנוגע להקמת 
  , ומעל הכל גסות ושחצנות מעוררים חלחלה ומיאוס.המדינה

הרצל היה ורת אותך: והחילונית העיוורת שלך מסנ
 קע של רבי יהודה אלקלעיו!! סבו היה השוחט והתספרדי
שומו שמיים  –אני רוצה לקוות שידוע לך שהיה , שזצ"ל

אחד ממבשרי הציונות  -רחמנא ליצלן על זאת, ספרדי 
יה ההרצל ם). בה לפני הרבנים האשכנזירהראשונים (ה 55 

אצק זצ"ל, גדול חכמי ט"י טיצאצא של מהראפילו 
 ,עתה! , ממנו רעד מיראה מרן הבית יוסףמגורשי ספרד

אם פתחת בחזית כזו, אני משיב לשכמותך מלחמה 
וחולים כמותכם,  יםלך לשאול חבריך ושאר בורהשערה: 

למה האשכנזים היו זקוקים לספרדי כדי להגות את הרעיון  60 
חכם  ,אם בכלל תמצא ,לך לחפש ,הציוני. ומנגדהלאומי 

), כאשר ידוע לך ים ההםבימספרדי אחד שהתנגד לציונות (
היטב מה הייתה תגבותם של כמות עצומה של חכמי 
אירופה! מיותר לציין שעל אחרונים אלה, אין לבא 

ונבהלו  ,בטענות: הם ככל הנראה ראו חולים כמוך 65 
משיחי כה נשגב בא לידי הגשמה דרך ון שרעילהיווכח 

  ות כמוך.תדמויות מבעי
מכובד של כינוי  גם בגילך, נשארת חילוני במובן הפחות

ש והנשגב לעורר שוב ודבאת מחרת יום הכיפורים הקזה: 
שאנו עושים , שנאה בין אחים בלב, בנפש ובנשמהשנאה  70 

לחבור כולנו יחד על מנת וכל זה  ,הכל כדי לדכא אותה
לשיקום עמנו מתוך אהבת ה' ועמו, אהבה הדדית, הכרה 
במהות הנשגבה של עם זה, אשר תהילתו מספרים בכל 

הצלת שוב זכות גדולה: עליך מקום. אבל גם על זה נלמד 
את כל הספרדים מהשתייכות לצדדים השפלים של  75 

, מקרב לב מגיעה לך על כךעמוקה המציאות. לכן תודה 
  .ובפרט שהפכת אותם לאוד מוצל מ'עמוד האש'

  
, כנראה הצד בחריפות סליחה אם הגבתי מהר ופעלתי מיד

האשכנזי שבי הצליח הפעם להתגבר על הצד הספרדי  80 
  ,והאפרורי האפלולי

  
  ניהרב ד"ר אליהו זיי

  מרצה בכיר למתמטיקה
 85  מרצה בכיר לתלמוד

  מרצה בכיר לפילוסופיה יהודית
  ההסדר בחיפההגבוהה וראש ישיבת 
  2רב הטכניון

  
  90 
   

  

                                                 
. סליחה על הגסות שבציון תוארים אלה, אבל רציתי 'לכפר' קצת  2

  על הספרדיות שלי.


