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חגים

אמת ושקר
אחד מחגי הדרוזים נקרא חג נכי שועייב על שם אחד הקדושים
ההסטורים  .בחג זה  ,מדי שנה  ,עולים הדרוזים בישראל אל קברו של נבי
שועייב שנמצא ליד טבריה  ,רוקדים  ,שרים וחוגגים  ,והדתיים מקיימים

תפילות .
מיהו

שועייב ?

אמת  :זהו יתר  ,החותן של משה רבינו  ,המכונה בערבית " שועייב "  .לפי
המסורת ' הדרוזית יתרן מייצג את ה " שכל" האלוהי  ,והוא הפיץ
בעבר או הדת הדרוזית ליחידי סגולה .
שקר  :זהו  ,yleנקא אשר לפי אמונת הדרוזים יביא ביום הדין את
הישועה והעוב לעולם .
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 . 2אמת ושקר

עזרים  :סיפור עם בנושא נבי שועייב .

בחג נבי שועייב  ,עולים אל קברו של שועייב ( יתרו ) הנמצא בכפר חיטין ,
ליד טבריה  .ליד הקבר ישנו שקע בצורה הדומה לכף רגל  ,אשר לפי
אמונת הדרוזים זוהי כף רגלו של הנביא  rlIIUIWוהמבקרים במקום
נוהגים ליצוק לתוכו שמן .

מה הם

'
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אח " כ עם שמן זה ?

אמת  :הם מורחים את השמן על אברי גופם כסגולה לברכה והצלחה
וכן לריפוי פצע .
שקר  :הם טובלים את האגודל בשמן  ninuolממני  ,כסימן לכבוד שהם
נותנים לנביא .
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 . 3שאלה אמריקאית
חג נוסף של הדרוזים נקרא עיד אל  -אדחא  ,שפירושו  -חג הקורבן .
ביום זה מקריבים קרבן בכל בית ( עז או כבש ) לזכר אברהים אל ח ' ליל
שהקריב את בנו  ,סיפור הדומה לעקידת יצחק  .אוכלים את הקורבן
בסעודה גדולה  ,עורכים ביקורים אצל הקרובים והמשפחות  ,טיולים ועוד
כמו כן  ,ביום זה נוהגים הדרוזים הדתיים לקרוא סיפור המספר על
בריאת העולם .
את החג הזה חוגגים גם בני דת נוספת  .מיהם ?

א  .יהודים .
ב  .נוצרים .
ג  .מוסלמים .
תשובה :

ג' -

מוסלמים .

בעשרת הימים הקודמים לחג הדתיים  ,העוקאל  ,מרבים בתפילות
1

ובתחנונים .

ירים אלה נחשבים " ימי החסד "  ,בדוחה לעשרת ימי תשובה שביהדות .

 . 4ושאלה אמריקאית
בחג הקורבן  ,עיד אל  -אדחה  ,קיים מנהג הנקרא " כעכ "  ,מהו מנהג זה ?
א.
ב.
ג.
ד.

ריקוד לחג .
עוגיות מיוחדות .
צמח שמקשטים בו את הבית .
כובע שחובשים בחג זה .

תשובה  :ב '  -עוגיות מיוחדות .
העוגיות עשויות חחיטה
1

1

וסולת  ,חלקן חחולאות בתמרים או

בשקדים וסוכר  ,והן עשויות בצורת עיגול או חצי

עיגול .

 . 5כרטיסים הפוכים עזרים  :כרטיס " עיד מבלאו " ,שני כרטיסים ריקים .
חג נוסף הוא עיד ט לאן  ,בו משתתפים רק אנשי הדת  ,העוקאל  .ביום זה
עולים הדתיים לבנין קדוש הנמצא מעל למערה ליד הכפר חורפיש
~
שבגליל .

לפי המסורת  ,סבלאן הוא זבולן בן יעקב אשר חי בעבר במערה זו
ובה כתב פירוש לספרי הדת הדרוזית .

לפניכם כרטיסים הפוכים  ,על אחד מהם כתוב " עיד סבלאן "  ,ושני
האחרים ריקים  .עליכם להרים כרטיס אחד  ,אם זהו הכרטיס " עיד
-

זכיתם .

 . 6שאלה אמריקאית
אחת הברכות בימות
בקשות ונדרים ,
מה משמעותה ?

א.
ב.
ג.
ד.

סבלאן "

החגים  ,בעת שהולכים למקומות
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אנשים או חוזרים משם היא " זיארה

לחגוג ולהיות מאושר .
זיארה  ,הנביא הקדום יברך אותך .
חג שמח .
שאלוהים יקבל את בקשתכם .

תשובה

 :ד' -

' זיארה ' -

על

אדונינו .

שאלוהים יקבל את בקשתכם .

ב 'ק

" מקבולה "
~ רי

י

מקובל  ,כלומר  ,שהביקור יהיה מקובל
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לבקש

מקבולה " ,

