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٢٦

التقوى

 هانـي طاهـر

خيانة  من  هنالك  ليس 
�شّد من �G تبا�� باسم 
عمال  -,لوطن  ,لدين 

خسيسا -عا�, تا�¡يا. 
قد يسي3 شخص عابر لدينه -لوطنه، 
,لدنيا،  Âطا:  --طنه  �ينه  يبيع  -قد 
 G�َلكن هذ, كله ليس شيئا حني يقا

Èرمية لصق ,خلّسة بالدين -,لوطن. 
,لعظمى  ,جلرمية   Qهذ ,قترفت  jا� 
معبد   7 مصّلني  قتل  با�كت  حني 

يهو�8 قبل �يا:.
ميكن �G نسكت عن ,لعملية نفسها، 
بالِقيم،  جاهال  فاعلها   Gيكو فقد 
 Gتكو -قد  جد,،  مغفَّال   Gيكو -قد 
,لعنصرية  ,ملستوطنني  مما�سا% 
فهاجم  صو,به  �فَقَدْته  قد  ,إلجر,مية 

,لذ8  لكن  قتل،  َمن  -قتل  ,ملعبد 
هو  حلظة  عليه  نسكت   G� ميكن  ال 
,لفلسطينية  ,جلماعا%   4Wمبا�كة ك
باسم  كانت   G� خصوصا  للجرمية، 
يع¹  سكوتنا   Gأل -,لوطن،  ,لدين 
,ملصّلني  قتل  من  ִדويننا   -� �ضانا 
بقوله  ,ستخفافنا  -يع¹  معبدهم،   7
تعا� ﴿َ-َلْوَال َ�ْفُع ,هللا ,لنَّاَ� َبْعَضُهْم 
َمْت َصَو,ِمُع َ-ِبَيٌع َ-َصَلَو,ٌ%  ِبَبْعٍض َلُهدِّ
 ,ً َكِث� ,هللا  ,ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َ-َمَساِجُد 
َ-لََيْنُصَرGَّ ,هللا َمْن َيْنُصُرG�ِ Qَُّ ,هللا َلَقِو8ٌّ 
,لقتا�  علينا  توجب  فاآلية  َعِزيٌز﴾، 
�هّم  فِمن  ,جلميع،  معابد  عن  �فاعا 
,لَصَو,ِمع  jاية  هو  ,جلها�   %,�Wم

َ-,لِبَيع -غ�ها ِمن معابد. 
,ليهو�8  ,ملعبد   7 ,ملصلني  قتل   G�

يتضمن ,جلر,ئم ,لتالية:
َقَتَل  تعا� ﴿َمْن  قا�  �بريا3،  قتل   :١
َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َ�ْ- َفَساٍ� ِفي ,ْألَْ�ِ� 
َفَكَأنََّما َقَتَل ,لنَّاَ� َجِميًعا﴾ (,ملائد�)، 
بذلك   تقضي   G� �ال   ر:  فالقتل 
قتله  بسبب  شخص  على   كمة 
,أل��.   7  Qفسا�� بسبب   -� نفسا 
�ما ,ألفر,� فال ¢وv \م ,حلكم بإعد,: 

�حد. 
٢: مها�ة معبد -منع sِكر ,هللا فيه، 
 Gْ�َ ْن َمَنَع َمَساِجَد ,هللا ﴿َ-َمْن َ�ْظَلُم ِممَّ
ُيْذَكَر ِفيَها ,ْسُمُه َ-َسَعى ِفي َخَر,ِبَها﴾ 
(,لبقر�)، -مساجد ,هللا هنا تشمل كل 
,ملعابد ,ملخصصة لذكر ,هللا، -ليست 

مقصو�� على مساجدنا. 
٣: ,لغد� -,لكذ` -,خلد,q، فال بّد 
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بلبا�  تنّكر,  قد   Gملها�ا,  Gيكو  G�
خا�q ح½ ,ستطاعا ,قتحا: ,ملعبد، -ال 
بّد �Vم هيأ-, للنا� �Vم مصّلوG ح½ 

جنحو, 7 حتقيق غايتهم.
,لصديق  بكر   �� -صية  نقض   :٤
�ضي ,هللا عنه لقائد جيشه ,لذ8 ��سله 
ملحا�بة ,ملعتدين، -هي قوله: "ال تقتلو, 
-ال  كب�,  شيخا  -ال  ,مر��  -ال  صبيا 
مريضا -ال �,هبا -ال تقطعو, مثمر, -ال 
 ,sفإ ,لبيهقي)،  (سنن  عامر,".  �ربو, 
حر,ًما 7  -,ملصلني   Gلرهبا, قتُل   Gكا
�نه  ,ملعا��، فكيف من �-G معركة؟ 

�شّد جرما. 

للدين  �خليانية  �لعملية   Uهذ  '�gم
��لوطن

"jلت  ,لعملية:  يبا��  مقا�   7 جا3 
 Gكا �مبا  مكانية  �مزية  ,لعملية   Qهذ
 7 متت  �Vا  -هي  يقصد,Vا،   G,ملنفذ,
-,ضحة  �سالة   7 يهو�8،  كنيس 
كافة  من  -,ملتطرفني  ,ملستوطنني   ��
على  ,العتد,3   Gبأ  G,أللو,- ,ألصنا� 
,لعربية سيؤ�8 �� مها�ة  ,ملقدسا% 

,لكنس -,ألماكن ,ملقدسة ,ليهو�ية".
على  نعتد8   G� لنا   vو¢ ال  �قو�: 
على  ,عتد-,  لو  ح½  مقدساִדم 
Âّد   ّر:  ,لفعل  هذ,   Gّأل مقدساتنا؛ 
s,ته، � �G ,العتد,3 على مكاG ,لعبا�� 

هاجم  فم½  فيه،  ,ملصلني  كقتل  ليس 
,ملساجد   7 مصّلني  ,ليهو�  من  �حٌد 
جولدشتاين؟  بعد  ×سة  منهم  -قَتل 
 ،Qنقّلد G� لنا vح½ لو فعل فال ¢و-
فهو � يقر� 7 كتابه ,ملقد�  ﴿َ-َلْوَال 
َمْت  َ�ْفُع ,هللا ,لنَّاَ� َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ
َصَو,ِمُع َ-ِبَيٌع﴾، -� يقر� ﴿َ-َمْن َ�ْظَلُم 
ِفيَها  ُيْذَكَر   Gْ�َ ,هللا  َمَساِجَد  َمَنَع  ْن  ِممَّ
,ْسُمُه َ-َسَعى ِفي َخَر,ِبَها﴾، لذ, فُجرمه 
مسا3،   Uَصبا يقر�ها  ممن  �خّف 
 7 جا3  كما  ,لعاقل"  على  "-,لعَتب 
جولدشتاين  فعلها  -حني  ,ألمثا�. 
,ستنكر% �مُته معظُمها، -حني فعلها 
َمن  لعا�  فيا  بعُضنا،  با�كها  مّنا   Gثنا,

��,� لنا �G نكوG �حّط ,لنا� خُلقا! 
 Qيتابع صاحب ,ملقا�: "� تكن هذ-

ضمن منطق ,إل�ها` ... -�منا كانت 
 sعن ,لذ,%، -�نقا qمن منطلق ,لدفا

,لشعب ,لفلسطي¹".

,جلرمية   Qهذ  Gتكو كيف  فأقو�: 
فلسطني  من  ,ليهو�  �فاعا؟ هل �حل 
هل  ,الستيطاG؟  �-قفو,  هل  بعدها؟ 
تناvلو, عن شر-طهم؟ �: ,�v,�-, شر, 
-�¢ا�  ,لتضليل   ,sفلما شرهم؟  على 
 , جدًّ �سا%3  جلرمية  -,هية   %,�Wم

لديننا -تا�¡نا -�متنا -قضيتنا؟
,لو,قع  ,لشعب  "على  يقو�:  -يتابع 

 qأل-ضا, يوتر   G� ,الحتال�  حتت 
باستمر,� �s, �غب 7 لفت نظر ,لعا� 
-�جبا� ,ملعنيني على ,لبحث عن حلو� 
,لعا�،   Qنتبا, يشّد  فالتوت�  مرضية، 
�جل  من  حسابا  ,لد-�  له  -حتسب 

,ستقر,� مصاحلها".
,لنضا�   !Gs� ,ملنطق  هو   هذ,  �قو�: 
 Qلك لَِلفت ,نتباs- ،كثر�عاجي ال vإل,
بالعا�   Gيهتمو صا�-,   ،Gs� ,لعا�!! 
,لد-لية!  -بالقر,�,%  ,ألمن  -مبجلس 
�ّنها  بقو\م  ��-سنا  صّدعو,   G� بعد 
كلها مؤ,مر,% -ال خ� فيها قّط! فهم 

يتناقضوG 7 كل سطرين. 

على كل حا�، نقو�: �G هذQ ,لعملية 
 Gكا G� بعد  ,لعا�  شعبنا 7  شّوهت 
كث� من �-� ,لعا� قد بد�% تعتر� 
åطئها ,لتا�¡ي Âّقه، -بعد �G �خذ% 
,لفلسطينية،  بالد-لة  تعتر�  برملاناִדا 
من  سيئ  -قت   7 تأ¿  ,لعملية   Qفهذ
هذ, ,لبا`، لكننا ال نرفضها من هذ, 
 Gلبا`، �ال لننقض ما يقوله ,ملتناِقضو,

,لباحثوG عن م�W كيفما ,تُّفق. 

�G ألمتنا �G تصدq باحلّق مهما كّلف 
خطبا3  توقف   G� \ا   G�- Ïن،  من 
,لفتنة -,الVيا� ,ألخالقي عند حّدهم، 
ال  ֲדم  ,لالئق  هو  ,لّنْبذ   G� تعلم   G�-

,ملنابر. 


