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 בארגוני בריאות מידע לעובדיםאיגרת  –עיד ָאְלָחְד'ר 
 

 מתי חוגגים?

)ערב החג חל ב בינואר  25, יחמישיום ב )בערבית: 'הירוק'( 'רד  ח  ל  הדרוזים בישראל חוגגים את עיד א  ( 2019השנה )

 .60-מאז שנות ה בישראל נחגג. החג (24.1

 
 רקע כללי 

הוא למעשה ל פי מקורות הדת . ע(הנביא אלח'דר הינו אחד הנביאים החשובים אצל הדרוזים )השני אחרי נבי שועייב

נקרא הנביא אליהו הנביא של היהדות, מאר אליאס של הנצרות או אלרג'ול אלסאלח של האסלאם. אצל הדרוזים 

וכתבו את ששת  11-אחד מחמשת הנביאים אשר ייסדו את הדת הדרוזית במאה ה –אבו אבראהים  אלח'דר גם

  ספרי החוכמה )ספרי הדת הדרוזית(.

ביום זה עולים רבים לקברו של הנביא, מתפללים לשלום בכפר יאסיף.  ,, על פי המסורתשוכןהנביא אלח'דר קברו של 

לית אמקומות נוספים המקושרים לנביא הנם דת לעדה. העדה והמדינה, וראשי העדה מתכנסים ודנים בסוגיות הנוגעו

הצבע הירוק, המזוהה עם החג, הוא אחד מצבעי הדגל של  רמל, חיפה ובוקעתא, שם עבר והשאיר את ברכתו.כאל

 העדה, ומתקשר לטבע ומים, התחדשות ותקווה.

 מידע שימושי לצוות ועצות להתייחסות בתקופה זו:

כאמור, למים וגם לנתינה. האמונה היא שביקור באתרי הנביא, המוריקים החג מתקשר,  :משמעות למטופלים -

 בעונה זו, טוב לגוף ולנפש.

ניתן לעשות את הטיפול במועד אחר, , אך במקרים מסוימים במידה וטיפולים רפואיים לקבלאין מניעה  ולים:טיפ -

 .יו מטופלים שיבקשו לשנות את המועדיתכן שיה

 מומלץ להימנע מעריכת סדנאות והכשרות במועד זה. ,בשל החג: פעילויות מקצועית -

מומלץ לארגון לציין את החג בארוחה חגיגית למטופלים ולמטפלים החוגגים אותו ולא יכולים : באישפוז הסעדה -

 להגיע לקבר הנביא או למקומות הקדושים האחרים המזוהים עמו.

 .مقبولة زيارة 'הולָ ּבְק ה מָ ָר יאָ ז  'ב נהוג לברך את החוגגים: ברכת החג -

 

 צוותוכן  תרבותי בגליל-מהפורום לליווי רוחני רב חטיב טאהר ג'מילאימאם  אלו שייעצו בהכנת האיגרת:לתודה 

 . ואורנה שני ד"ר מיכל שוסטר ,שניר-ד"ר חגי אגמון: לירושלים תרבותי-המרכז הבין

 

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

 ( http://jicc.org.il/heb) לירושלים
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