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הדרוזים אירחו את נפגעי הפיגוע בבית הכנסת
בי-ם

לאחר שהתארחו באירוע לזכרו של השוטר זידאן סייף שנהרג בפיגוע
בשכונת הר נוף בבירה, בכירי העדה הדרוזית אירחו את נפגעי הפיגוע

בסוכה מיוחדת שנבנתה בנבי שועייב

תגיות: דרוזים,השייח מופק טריף,פיגוע הר נוף

בכירי העדה הדרוזית בישראל בראשות המנהיג הרוחני, שייח מופק טריף, אירחו היום
(ג') בסוכה מיוחדת שנבנתה בנבי שועייב את קהילת בית הכנסת 'ש"י עגנון' וקהילת
'ארנונים', בביקור גומלין, בעקבות האירוח שערכו לבני העדה הדרוזית לפני כתשעה

חודשים, לאות הזדהות בצער משפחת השוטר זידאן סייף שנהרג בפיגוע בשכונת הר נוף
בירושלים.  

''אחים אנחנו''. הביקור בנבי שועייב. צילום: אמיר טריף

"הקשר עם הקהילה הינו תוצר ברית הדמים שנכרתה בין העם היהודי לעדה הדרוזית
בהגנה על הארץ", אמר השייח טריף באירוע שבו לקחו חלק מאות משתתפים

מירושלים ובהשתתפות אלמנתו של השוטר, רינאל סייף. "נפילת סייף הביאה לחיבור
ולקשר עם כבוד הרב יעקב קרמאיר והקהילות והפכה לדוגמא לקשר הראוי והנכון בין

היהודים לדרוזים בארץ, לא רק בעתות שכול אלא גם בחיי היומיום. אחים אנחנו", הוסיף.

''הקשר עם הקהילה - תוצר ברית הדמים שנכרתה בין העם היהודי לעדה הדרוזית''. המשתתפים
באירוע. צילום: אמיר טריף

השייח טריף בחר באופן חריג להתייחס גם למלחמת האזרחים בסוריה ואמר כי "לא
הרחק מאתנו – בסוריה – מתחוללת מלחמת דת שגבתה מאות אלפי קורבנות והרוגים.

האירועים והחדשות המגיעים מהעיר חאלב בשבועות האחרונים צריכים להדיר שינה
מעיני כל בן אנוש.  

"העולם צריך להתעורר נוכח התמונות הקשות המגיעות משם ולפעול לעצירת ההרג
המתחולל. מהמקום הקדוש לבני העדה הדרוזית ומהפגש אני קורא למנהיגי האזור

והעולם להתעשת, להתעורר ולהביא לסיום המלחמה העקובה מדם בסוריה".  

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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סערת מינוי הרב קרים: "אל תחזור מפסיקותיך
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