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 בארגוני בריאות מידע לעובדיםאיגרת  – חג נבי שועייב

 

 מתי חוגגים?

ייב"( בתאריכים -"ִעיד א  , عيد النبي شعيبעייב )חג הנביא שּוהדרוזים בישראל חוגגים את  , באפריל 28 – 24נ ִבי שּוע 

 חג זה נחשב לשני בחשיבותו בעדה, לאחר חג הקורבן.  באפריל. 25-ב ייערכו. עיקר החגיגות 2017

 
 רקע כללי 

 
קבר הנביא, הנחשב  בערבית קרוי יתרו נבי שועייב. היה אבי הדת הדרוזית. , חותן משה,הדרוזים מאמינים כי יתרו

ליד הקבר נמצא שקע המיוחס לתבנית כף רגלו נמצא בכפר חיטין שבגליל.  לאחד המקומות הקדושים ביותר לעדה,

של הנביא. העולים לרגל למקום נוהגים ליצוק שמן לשקע, ולמשוח את גופם בו כסגולה להצלחה. משפחות רבות 

על מנת לקבל ברכות ולקיים נדרים ומנהג נפוץ הוא לנדור נדרים הנוגעים להחלמת חולים חג המקום בפוקדות את 

הווה מקום מרגוע רוחני, והפוקדים אותו מתפללים חרישית ומבקשים את משאלותיהם. ואנשים במצוקה. האתר מ

 העליה לקבר בחג מהווה גם הזדמנות למפגש בין מנהיגי העדה ולדיון בסוגיות דתיות.

 בתקופה זו: להתנהלותמידע שימושי לצוות ועצות 

החברתית והדתית של החג ושל כדאי לבדוק עם המטופלים הדרוזים מהי המשמעות  :משמעות למטופלים -

 חזק את האדם ואת תקוותו. הירוק מטבע ביקור בהאמונה היא שה מנהגיו עבורם.

אין מניעה מיוחדת לקבל תרופות או טיפולים, אולם במידה שנקבעו טיפולים מראש  :ותרופות וליםטיפ -

שיעלו לרגל לאתר לפני או אחרי יתכן שיהיו מטופלים למטופלים דרוזים, כדאי לוודא האם אכן יוכלו להגיע. 

 , על מנת להימנע מהעומס.25.4

דרוזים, לכן כדאי לשקול שלא לערוך פעילויות  םמנוחה עבור עובדי מיהחג נחשב לי: פעילויות מקצועית -

 מקצועיות בתקופה זו.

ְקבּולה"ברכות - אַרּכה" ) זִיָאַרה או " שיתקבל ביקורך, –( ةمقبول زياره) : מקובל לברך בחג "זִיָאַרה מ  زيارة מּוב 

 ביקור מבורך. – (مباركة

, מר יעקב תרבותי בגליל-מהפורום לליווי רוחני רב חטיב טאהר ג'מיל שיח' אלו שייעצו בהכנת האיגרת:לתודה 

עזאדין  ,שניר-ד"ר חגי אגמון: לירושלים תרבותי-המרכז הבין צוותוכן  ף בכיר לעדות במשרד הפניםגסלאמה מנהל א

 . ואורנה שני ד"ר מיכל שוסטר סעד,אל

 

 כל מקרה, אין לראות בדף זה משום ייעוץ הלכתי או רפואי.ב
 

 

תרבותי -בדף הפרסומים של המרכז הביןניתן למצוא  נוספות לגבי חגים ומועדים בארגוני בריאותאגרות מידע 

 (http://jicc.org.il/heb) לירושלים
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