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ימים בזמן – ערכים בלוחות השנה 

יחידה זו הינה חלק מתוכנית לימודים, העוסקת בערכי התרבות והיצירה, היהודיים והערביים, 
של המסורות החיות בשכנות זו לזו במדינת ישראל – המסורת היהודית, המוסלמית, 
הנוצרית והדרוזית, כפי שהן משתקפות במועדי לוח השנה של כל אחת מהן. לוח השנה 
והימים המיוחדים המאפיינים אותו, מגלמים בתוכם ערכי יסוד וליבה, אשר התפתחו ועוצבו 
בתהליך מתמשך ששותפים לו דורות רבים. ערכים אלו ממשיכים לעצב שיח, להשפיע 
על תפיסות עולם ולכונן זהויות דתיות, קהילתיות ולאומיות. באמצעות הלימוד נחשפים 
הלומדים והלומדות לרעיונות המרכזיים של כל תרבות וכן עומדים על נקודות הקבלה 

וניגוד, שוני ודמיון. 

התכנית מציגה נושאים רוחביים המשותפים לימי המועד והחג בתרבויות השונות – ימי 
מנוחה וקדושה העוצרים את השגרה; זמני צום המדגישים את הרוח על פני החומר; מסורות 
עלייה לרגל המצביעות על המרחב המקודש, חגיגות אור המגרשות את החושך, מועדים 
העוסקים במערכת היחסים שבין האל לאדם ובוחנים את יכולת ההקרבה וההתמסרות, 
ואופני ציון שונים של ראשית הזמן. התרבויות השונות מקבילות זו לזו בבחירת הערכים 
המושמים על נס, אולם נבדלות באופנים השונים, בריטואלים ובדגשים הייחודיים בהם הן 

בוחרות לחגוג ולציין את הערכים המשותפים.

הלימוד מוצע במסגרת תכנית 'מן הבארות' של מכון הרטמן, המבקשת לבסס את הקשר 
בין יהודים וערבים בישראל ולשאוב במשותף מים חיים מן הבארות ההגותיות המגוונות, 
מתוך מחויבות וכבוד למורשת ולתרבות של כל קבוצה. התכנית מיועדת להילמד במפגשים 
משותפים של יהודים וערבים, ממערכות חינוך וקהילה שכנות, או בהתכנסות חד מגזרית 

המבקשת להעמיק בהיכרות עם התרבות האחרת, לקראת מפגש עתידי.  

 ניהול אקדמי, ניהול תוכן וליווי פדגוגי: ד"ר איימן אגבאריה, ד"ר רננה רביצקי פילזר, אתי יבין 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן

 תוכן יהודי: כתיבה: רעות רון, גילי רבל, ד"ר עירית עופר שטרק, יוחאי עדן 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן, ד"ר רננה רביצקי פילזר

 תוכן מוסלמי: כתיבה: פידא חוסיין חמוד, מונא פנדקא, אסראא ג'מאל זועבי

ליווי אקדמי: ד"ר איימן אגבריה

 תוכן נוצרי: כתיבה: נטלי חילו מונייר, מנאל זייתון

ליווי אקדמי: פרופ' סלים מונייר, ד"ר עזיז דעים

 תוכן דרוזי: כתיבה: אימאן סעב ספדי 

ליווי אקדמי: שייח פרופ' פאדל מנסור, שייח ג'מיל חטיב 

קריאה והערות: עפרה טלמון אגוזי, אמאני גז'אר, אושרית רז הפנר 

 עריכה לשונית עברית: דנה רייך 

 תרגום מערבית לעברית: דולי ברוך, ברוריה הורוביץ 

 תרגום מעברית לערבית ועריכה לשונית ערבית: אסראא ג'מאל זועבי 

AM עיצוב גרפי: סטודיו
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األيّام بمواعيدها – قيٌم في التّقويم الّسنوّي
هذه الوحدة التّعليميّة هي جزء من برامٍج يتمحور حول القيم الثّقافيّة واإلبداعيّة، اليهوديّة والعربيّة، للثّقافات 
الُمجاِورة في مدينة إسرائيل – الثّقافة اليهوديّة، اإلسالميّة، المسيحيّة والدُّرزيّة، كَما تتجلّى في مواعيد التّقويم 
ة الّتي تميّزه، تنطوي على قيٍم أساسيّة وجوهريّة تطّورت  الّسنوّي لكّل ثقافة. التّقويم الّسنوّي واأليَّام الخاصَّ
وتشّكلت من خالل سيرورٍة  مستمّرة على مّر أجياٍل وأجيال. فتستمّر هذه القيم بتشكيِل الحوار المتبادل، 
والتّأثير على وجهات النّظر وتحديد الهُويَّات الدينيّة، المجتمعيّة والقوميّة. من خالل هذه الّسيرورة التّعليميّة 
سينكشُف المتعلّمون والمتعلّمات على أفكار جوهريّة في ُكّل ثقافٍة، إلى جانب التّوقّف على نقاط القَبول 

والِخالف، االختالِف والتّشابه.

يعرض البرنامج مواضيع شاملة ومشتركة للمناسبات واألعياد في الثّقافات الُمختلفة – أيّام الُعطَل واأليّام 
الُمقّدسة الَّتي تُوقُف ُروتين الحياة؛ مواعيد الّصيام الّتي تشّدد على تفضيل الّروحانيّة على الماديّة؛ ثقافات 
الحّج الّتي تُشير إلى المكان المقّدس، احتفاالت النّور الّتي تطغى على الظاّلم، مواعيد تهتّم بعالقة اإلنسان 
وربّه وتختبر القدرة على التّضحية والتّناُزل، وطُرق متنّوعة لتحديد بداية الوقت. تتوازى الثّقافات المختلفة 
في اختيار القيم الخاّصة بأهّميتها، لكنّها تختلف بأشكالها المتنّوعة، بطقوس العبادة وبمميّزاتها الّتي اختارتها 

كحجر أساٍس الحتفاالتها وتحديد القيم المشتركة.   

تقّدم هذه الّدراسة تحت إطار برنامجِ "من اآلبار" التّابع لمعهد هرتمان، البرنامج الّذي يسعى لتعزيز العالقة 
بين اليهود والعرب في إسرائيل، وللنّهل بالّشراكِة من مياِه آبار األفكار القيّمة والمتنّوعة، بكّل مسؤوليّة 
واحترام لموروث ُكّل مجموعة وثقافتها. البرنامج مخّصص للتّعلّم ضمن لقاءاٍت مشتركة ليهوٍد وعرٍب، 
من األجهزة التّربويّة والجماهيريّة المتجاِورة، أو في لقاءاٍت أحاديّة الثّقافة تسعى للتّعّرف على الثّقافات 

األخرى، للِقاٍء ُمستقبلّي مرجّو.

إدارة أكاديميّة، إدارة المحتوى ومرافقة بيداغوغيّة: د. أيمن إغباريّة، د. رننا رفيتسكي فيلزر، إيتاي يفين
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان

 المحتوى اليهودّي: كتابة: رعوت رون، جيلي رفل، د. عيريت عوفر شطرك، يوحاي عيدن
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان، د. رننا رفيتسكي فيلزر

المحتوى اإلسالمّي: كتابة: فداء ُحسين حّمود، منى فندقة، إسراء جمال ُزعبي؛ مرافقة أكاديميّة: د. أيمن إغباريّة
المحتوى المسيحّي: كتابة: نتالي حلو منيّر، منال زيتون

مرافقة أكاديميّة: بروفيسور سليم منيّر، د. عزيز دعيم
المحتوى الّدرزّي: كتابة: إيمان صعب صفدي

مرافقة أكاديميّة: الّشيخ البروفيسور فاضل منصور، الّشيخ جميل خطيب 
قراءة ومالحظات: عفرا تلمان أجوزي، أماني جّزار، أوشريت رز هفنر

تدقيق لغوّي بالعبريّة: دانا رايخ 
التّرجمة من العربيّة للعبريّة: دولي بروخ، بروريا هوروفيتش؛ التّرجمة من العبريّة للعربيّة والتّدقيق 

AM اللّغوّي للعربيّة: إِسراء جمال ُزعبي؛؛ تصميم الجرافيك: أستوديو
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 النّبي ُشعيب 
 الّديانة الدُّرزيّة

مدخل
النّبي ُشعيب هو أحد أهّم أنبياء الطّائفة الّدرزيّة، يتواجد مقاُمه في منطقة الجليل حيث يعتبر مكانًا تحّج 
إليه هذه الطّائفة. قديًما، كان يزوره الّدروز من جميع أنحاء المنطقة- سوريا، لبنان واألردن. أّما اليوم 

فيزوره الّدروز من سّكان إسرائيل.

ُذِكر النّبي شعيب في القرآن والحديث النّبوّي. كما لقّبه النّبي محّمد بـ "خطيب األنبياء"، كما ُذكر في كتاب 
محّمد ابن جرير الطّبرّي المؤّرخ ومفّسر القرآن الكريم )838–923(. 

)كتاب تاريخ األمم والملوك، ص. ١٩٨(

في الثّقافة اليهوديّة نجد أّن للنّبي ُشعيب تسمية أخرى وهي يترو أو يترون، وهو والد زوجة موسى 
المذكور في سفر الخروج. في الّديانتْين، اليهوديّة واإلسالميّة، ُذكر النّبّي شعيب كشخصيّة إيجابيّة، نبويّة 

وحكيمة. حسب الّديانة الّدرزيّة، برز ُشعيب بصدقِه، تزهّده وتعبّده، ونال مكانةً رفيعة لدى أبناء شعبِه.
تهدف هذه الوحدة التّعليميّة للتّعّرف على شخصيّة النّبّي شعيب، القيم الّتي يؤمن بها والعادات الّتي تتعلُّق بِِه.

الكتب المقّدسة للطّائفة الّدرزيّة معروفة فقط لرجال الّدين؛ لذلك فإنّنا ندرُس في هذه الِوحدة شخصيّة ُشعيب 
بما جاء في المصادر اليهوديّة واإلسالميّة، وكذلك سنتطّرق إلى طقس "الّزيارة" –الحّج للمقام- الطّقس 

الّدينّي الّذي فرضه رجال الّدين وما وردت حوله من قصص.
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ֶנּבִי שּועיּב
 המסורת הדרוזית

מבוא

ֶנּבִי שוֵּעיּב )הנביא שוֵּעיּב( הוא אחד הנביאים החשובים ביותר לעדה הדרוזית, וקברו 
שנמצא בגליל הוא אתר עלייה לרגל עבור העדה. בעבר היו מגיעים אליו דרוזים מכל 

המרחב – מסוריה, לבנון וירדן. כיום מגיעים אליו הדרוזים החיים בישראל.

הנביא שוֵּעיּב מוזכר בקוראן ובחדית'. הנביא מוחמד כינה אותו "דרשן הנביאים" )ח'טיב 
רי  ּבָ אלאנביאא'(, כפי שמופיע בספרו של פרשן הקוראן וההיסטוריון מוחמד אבן ג'ריר ַא-ּטָ

)838–923(. )"ההיסטוריה של האומות, הנביאים והמלכים", עמ' 198(. 

במסורת היהודית מקובל לזהות את שוֵּעיּב עם יתרו, חותן משה, המופיע בספר שמות. בשתי 
המסורות, היהדות והאסלאם, הוא מוזכר כדמות חיובית, נבואית וחכמה. על פי המסורת 

הדרוזית, שוֵּעיּב בלט ביושרו, בסגפנותו ובתפילותיו, וזכה למעמד רם בקרב בני עמו. 

מטרת יחידת לימוד זו היא להכיר את דמותו של ֶנּבִי שוֵּעיּב, את הערכים אותם הוא מייצג 
ואת המסורות והמנהגים הקשורים בו.

כתבי הקודש של העדה הדרוזית מוכרים רק לאנשי הדת, ולכן ביחידה שלפניכם.ן נעסוק 
בדמותו של שוֵּעיּב דרך מקורות יהודיים ומוסלמים, במנהג ה"זיארה" – העלייה לקבר – 

מסורת שאנשי הדת הדרוזים הנהיגו, ובסיפורים על אודותיו.
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النّبي شعيب في الّديانتْين اليهوديّة واإلسالميّة
قّصة النّبي يترون في الّديانة اليهوديّة

ُذكر يترون للمّرة األولى في التّوراة في سفر الخروج باالسم رعوئيل. كما ذكرت ليترون عّدة أسماء إضافية: 
يتر، حوباب، حبير، بوتيئيل والقيني. من بعد خالص موسى وهروبه من فرعون ملك مصر، وصل إلى 

أرض مدْين، وهناك التقى ببنات يترون في الّسياقات اآلتية:
. 16  َوَكاَن لَِكاِهِن ِمْديَاَن َسْبُع بَنَاٍت فَأتَْيَن َواْستَقَْيَن َوَمألاَن األْجَراَن لِيَْسقِيَن َغنََم أبِيِهنَّ

. . فَنََهَض ُموَسى َوأْنَجَدُهنَّ َوَسقَى َغنََمُهنَّ َعاةُ َوطََرُدوُهنَّ 17  فَأتَى الرُّ
ا أتَْيَن الَى َرُعوئِيَل أبِيِهنَّ قَاَل: »َما بَالُُكنَّ أْسَرْعتُنَّ فِي اْلَمِجيِء اْليَْوَم؟« 18  فَلَمَّ

َعاِة َوإنَّهُ اْستَقَى لَنَا أْيضا َوَسقَى اْلَغنََم«. 19  فَقُْلَن: »َرُجٌل ِمْصِريٌّ أْنقََذنَا ِمْن أْيِدي الرُّ
ُجَل؟ اْدُعونَهُ لِيَأُكَل طََعاًما«. 20  فَقَاَل لِبَنَاتِِه: »َوأْيَن ُهَو؟ لَِماَذا تََرْكتُنَّ الرَّ

ُجِل فَأْعطَى ُموَسى َصفُّوَرةَ اْبنَتَهُ. )سفر الخروج 2، 16-21( 21  فَاْرتََضى ُموَسى أْن يَْسُكَن َمَع الرَّ

ومع مرور سنوات عديدة، بلغ يترون خالَص بني إسرائيل والمعجزات الّتي حصلت معهم. وعندما وصل 
إلى صحراء سيناء لزيارة موسى، وجدهُ يحكم النّاس ويعظهم من الّصباح حتّى المساء:

بَاِح إلَى اْلَمَساِء. ْعُب ِعْنَد ُموَسى ِمَن الصَّ ْعِب. فََوقََف الشَّ 13  َوَحَدَث فِي اْلَغِد أنَّ ُموَسى َجلََس لِيَْقِضَي اِلشَّ
ْعِب؟ َما بَالَُك ْعِب قَاَل: »َما َهَذا األْمُر الَِّذي أْنَت َصانٌِع لِلشَّ ا َرأى َحُمو ُموَسى ُكلَّ َما ُهَو َصانٌِع لِلشَّ  14  فَلَمَّ

بَاِح إلَى اْلَمَساِء؟« ْعِب َواقٌِف ِعْنَدَك ِمَن الصَّ       َجالًِسا َوْحَدَك َوَجِميُع الشَّ
ْعَب يَأتِي إلَيَّ لِيَْسأَل هللاَ. 15  فَقَاَل ُموَسى لَِحِميِه: »إنَّ الشَّ

فُُهْم فََرائَِض هللاِ َوَشَرائَِعهُ«. ُجِل َوَصاِحبِِه َوأَُعرِّ 16  إَذا َكاَن لَُهْم َدْعَوى يَأتُوَن إلَيَّ فَأْقِضي بَْيَن الرَّ
17  فَقَاَل َحُمو ُموَسى لَهُ: »لَْيَس َجيِّدا األْمُر الَِّذي أْنَت َصانٌِع.

ْعُب الَِّذي َمَعَك َجِميعا ألنَّ األْمَر أْعظَُم ِمْنَك. ال تَْستَِطيُع أْن تَْصنََعهُ َوْحَدَك. 18  إنََّك تَِكلُّ أْنَت َوَهَذا الشَّ
ْم أْنَت الدََّعاِوَي إلَى هللاِ ْعِب أَماَم هللاِ َوقَدِّ 19  االَن اْسَمْع لَِصْوتِي فَأْنَصَحَك. فَْليَُكِن هللاُ َمَعَك. ُكْن أْنَت لِلشَّ

ْفُهُم الطَِّريَق الَِّذي يَْسلُُكونَهُ َواْلَعَمَل الَِّذي يَْعَملُونَهُ. َرائَِع َوَعرِّ 20  َوَعلِّْمُهُم اْلفََرائَِض َوالشَّ
ْشَوةَ َوتُقِيُمُهْم َعلَْيِهْم ُرَؤَساَء ْعِب َذِوي قُْدَرٍة َخائِفِيَن هللاَ أَمنَاَء ُمْبِغِضيَن الرَّ  21  َوأْنَت تَْنظُُر ِمْن َجِميِع الشَّ

      ألُوٍف َوُرَؤَساَء ِمئَاٍت َوُرَؤَساَء َخَماِسيَن َوُرَؤَساَء َعَشَراٍت
ِغيَرِة َعاِوي الصَّ َعاِوي اْلَكبِيَرِة يَِجيئُوَن بَِها إلَْيَك. َوُكلَّ الدَّ ْعِب ُكلَّ ِحيٍن. َويَُكوُن أنَّ ُكلَّ الدَّ  22  فَيَْقُضوَن اِلشَّ

      يَْقُضوَن ُهْم فِيَها. َوَخفِّْف َعْن نَْفِسَك فَُهْم يَْحِملُوَن َمَعَك.
ْعِب أْيًضا يَأتِي إلَى َمَكانِِه بِالسَّالِم«. 23  إْن فََعْلَت َهَذا األْمَر َوأْوَصاَك هللاُ تَْستَِطيُع اْلقِيَاَم. َوُكلُّ َهَذا الشَّ

24  فََسِمَع ُموَسى لَِصْوِت َحِميِه َوفََعَل ُكلَّ َما قَاَل.  )سفر الخروج 18، 13-24(

1
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ֶנּבִי שוּעיּב במסורת היהודית והמוסלמית 
סיפור הנביא יתרו במסורת היהודית

הפעם הראשונה בה יתרו נזכר בתורה, בשם ְרעוּאל, מופיעה בספר שמות. בתורה נזכרים 
שמות נוספים של יתרו: יֶֶתר, חובב, ֶחֶבר, ּפוִּטיֵאל וֵקינִי. לאחר שמשה נמלט מפרעה מלך 

מצרים, הוא מגיע לארץ מדיָן ופוגש שם את בנותיו של יתרו בנסיבות הבאות: 

ּוְלכֵֹהן ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנֹות ַוָּתבֹאָנה ַוִּתְדֶלָנה ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן. ַוָּיבֹאּו 
ָהרועים ַוְיָגְרׁשּום ַוָּיָקם מֶֹׁשה ַוּיֹוִׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם. ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע 
ִמַהְרֶּתן ּבֹא ַהּיֹום. ַוּתֹאַמְרָן ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהרִֹעים ְוַגם ָּדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן. 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבנָֹתיו: ְוַאּיֹו? ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם. ַוּיֹוֶאל מֶֹׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת 

ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצּפָֹרה ִבּתֹו ְלמֶֹׁשה )שמות ב, טז–כא(. 

כעבור שנים, שומע יתרו על גאולת בני ישראל ועל הניסים הגדולים שנעשו להם. כשהוא 

מגיע למדבר סיני לבקר את משה, יתרו מוצא אותו שופט את העם מבוקר ועד ערב: 

ְרא חֵֹתן  ֶקר ַעד ָהָעֶרב. ַויַּ ה ִמן ַהבֹּ ֲעמֹד ָהָעם ַעל מֶֹשׁ ט ֶאת ָהָעם ַויַּ פֹּ ה ִלְשׁ ב מֶֹשׁ ֶשׁ ֳחָרת ַויֵּ ַוְיִהי ִממָּ
ב  ה יֹוֵשׁ ה עֶֹשׂה ָלָעם? ַמּדּוַע ַאתָּ ר ַאתָּ ה ֲאֶשׁ ָבר ַהזֶּ אֶמר ָמה ַהדָּ ר הּוא עֶֹשׂה ָלָעם ַויֹּ ל ֲאֶשׁ ה ֵאת כָּ מֶֹשׁ
י ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱאֹלִהים.  ה ְלחְֹתנֹו כִּ אֶמר מֶֹשׁ ֶקר ַעד ָעֶרב? ַויֹּ ב ָעֶליָך ִמן בֹּ ָך ְוָכל ָהָעם ִנצָּ ְלַבדֶּ
י ָהֱאֹלִהים ְוֶאת ּתֹורָֹתיו.  י ֶאת ֻחקֵּ ין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעתִּ י בֵּ ַפְטתִּ א ֵאַלי ְוָשׁ ָבר בָּ י ִיְהֶיה ָלֶהם דָּ כִּ
ר  ה ֲאֶשׁ ם ָהָעם ַהזֶּ ה גַּ ם ַאתָּ ל גַּ בֹּ ה עֶֹשׂה. ָנבֹל תִּ ר ַאתָּ ָבר ֲאֶשׁ ה ֵאָליו ֹלא טֹוב ַהדָּ אֶמר חֵֹתן מֶֹשׁ ַויֹּ
ְך ֱהֵיה  קִֹלי ִאיָעְצָך ִויִהי ֱאֹלִהים ִעמָּ ַמע בְּ ה ְשׁ ָך. ַעתָּ ָבר ֹלא תּוַכל ֲעשֹׂהּו ְלַבדֶּ ָך ַהדָּ י ָכֵבד ִממְּ ְך כִּ ִעמָּ
ים  ה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחקִּ ָבִרים ֶאל ָהֱאֹלִהים. ְוִהְזַהְרתָּ ה ֶאת ַהדְּ ה ָלָעם מּול ָהֱאֹלִהים ְוֵהֵבאָת ַאתָּ ַאתָּ
ל ָהָעם  ה ֶתֱחֶזה ִמכָּ ר ַיֲעׂשּון. ְוַאתָּ ֲעֶשׂה ֲאֶשׁ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהמַּ ְוֶאת ַהּתֹורֹת ְוהֹוַדְעתָּ ָלֶהם ֶאת ַהדֶּ
ים  י ֱאֶמת שְֹׂנֵאי ָבַצע ְוַשְׂמתָּ ֲעֵלֶהם ָשֵׂרי ֲאָלִפים ָשֵׂרי ֵמאֹות ָשֵׂרי ֲחִמשִּׁ י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנֵשׁ ַאְנֵשׁ
טּו  פְּ טֹן ִיְשׁ ָבר ַהקָּ דֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהדָּ ָבר ַהגָּ ל ַהדָּ ָכל ֵעת ְוָהָיה כָּ ְפטּו ֶאת ָהָעם בְּ ְוָשֵׂרי ֲעָשׂרֹת. ְוָשׁ
ל ָהָעם  ָך ֱאֹלִהים ְוָיָכְלתָּ ֲעמֹד ְוַגם כָּ ֲעֶשׂה ְוִצוְּ ה תַּ ָבר ַהזֶּ ְך. ִאם ֶאת ַהדָּ ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנְשׂאּו ִאתָּ
ר ָאָמר. )שמות יח, יג–כד( ל ֲאֶשׁ ַעׂש כֹּ ה ְלקֹול חְֹתנֹו ַויַּ ַמע מֶֹשׁ ְשׁ לֹום. ַויִּ ה ַעל ְמקֹמֹו ָיבֹא ְבָשׁ ַהזֶּ

الجدير بالّذكر أّن في التّوراة أيًضا ُذكر أّن موسى متزّوج من صفّورة، وهي إحدى بنات يترون، أّما 
في الّديانة الّدرزيّة فلم يكن النّبي شعيب متزّوًجا، بل كان األب الروحّي لصفّورة ولباقي أبناء الطّائفة.

מעניין לציין שבעוד בתורה משה מתחתן כאמור עם ציפורה, אחת מבנותיו של יתרו, 

על פי המסורת הדרוזית נבי שוֵּעיּב לא היה נשוי, והוא נחשב לאביה הרוחני של ציפורה 

ושל כל בני ובנות הֵעדה.
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?
والتّفكير للنّقاش  أسئلة 

1. ما الّذي نتعلّمه من القصص الّسابقة حول شخصيّة وصفات يترون؟

 2. كيف ساعد يترون موسى في قيادة الّشعب؟ ما هو فضل الحّل التّنظيمي الّذي يقترحهُ يترون على

     موسى بما يخّص القيادة الّسابقة؟
3. لماذا حسب رأيكم/ن لم يستطع موسى التّفكير بالحّل بنفسه، ولجأ لالستعانة بيترون؟

 4. باعتقادكم/ن، هل هذه القّصة قّصة أب قلق على عائلة ابنته، أم هي قّصة قائد يشارك تجربة حياته

     ومعتقداته مع قائد آخر؟
اقتراًحا قّدموا  إليهم/ن بصلٍة؟  أّن وصيّة يترون قد تمّت   5. هل تعرفون أصحاب مناصب تعتقدون 

     لتحسين القيادة بروح االقتراح الّذي قّدمه يترون لموسى.

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מה ניתן ללמוד מסיפורים אלה על אופיו ותכונותיו של יתרו?

 2. כיצד סייע יתרו למשה בהנהגת העם? מהם היתרונות של הפתרון הארגוני שהציע יתרו על
     פני דרך ההנהגה הקודמת של משה?

3. מדוע לדעתכם.ן משה לא יכול היה לחשוב על הפתרון בעצמו, ונזקק לעזרתו של יתרו?

 4. להבנתכם.ן, האם זהו סיפורו של אב מודאג, שדואג לחיי המשפחה של בתו או סיפורו של
     מנהיג שחולק את ניסיון חייו ותפיסת עולמו עם מנהיג אחר? 

 5. האם אתם.ן מכירים.ות בעלי ובעלות תפקידים היום, שעצתו של יתרו עשויה להיות רלוונטית
     לגביהם.ן? הציעו הצעת ייעול מנהיגותית ברוח הצעת יתרו למשה.
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النّبي شعيب في الّديانة اإلسالميّة 
قّصة النّبي ُشعيب )معنى شعيب في العربيّة هو الّداّل للطّريق المستقيم( مذكورة في القرآن 11 مّرة في 
سور مختلفة. وهو نبّي ذو قيمة رفيعة في اإلسالم )لُقّب "رسول أمين" في سورة الّشعراء، 178(، كما 
ينسُب له القرآن أفعااًل عديدة غير مذكورة في التّوراة. وترتكز رسالته على 3 مناٍح أساسيّة: 1. اإليمان بإله 

واحد –التّوحيد؛ 2. مخافة هللا وطاعة شرائعه؛ 3. العدالة االجتماعيّة والمساواة بين بني البشر.

في الفقرة اآلتية وصف ألفعال شعيب مَع قوم مدين: 
ْن إِلٍَه َغْيُرهُ َوالَ تَنقُُصوْا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن إِنَِّي أََراُكم  َ َما لَُكم مِّ "َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا هللاَّ
ِحيٍط*َويَا قَْوِم أَْوفُواْ اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسِط َوالَ تَْبَخُسواْ النَّاَس أَْشيَاَءهُْم  بَِخْيٍر َوإِنَِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم مُّ
ْؤِمنِيَن َوَما أَنَاْ َعلَْيُكم بَِحفِيٍظ*قَالُواْ يَا ُشَعْيُب أََصالتَُك  ِ َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ َوالَ تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن*بَقِيَّةُ هللاَّ
ِشيُد*قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِن  تَأُْمُرَك أَن نَّْتُرَك َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا أَْو أَن نَّْفَعَل فِي أَْمَوالِنَا َما نََشاء إِنََّك أَلَنَت اْلَحلِيُم الرَّ
بِّي َوَرَزقَنِي ِمْنهُ ِرْزقًا َحَسنًا َوَما أُِريُد أَْن أَُخالِفَُكْم إِلَى َما أَْنهَاُكْم َعْنهُ إِْن أُِريُد إاِلَّ اإِلْصالَح  ن رَّ ُكنُت َعلََى بَيِّنٍَة مِّ
ْثُل َما  ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب*َويَا قَْوِم الَ يَْجِرَمنَُّكْم ِشقَاقِي أَن يُِصيبَُكم مِّ ِ َعلَْيِه تََوكَّ َما اْستَطَْعُت َوَما تَْوفِيقِي إِالَّ بِاللَّ
نُكم بِبَِعيٍد*َواْستَْغفُِروْا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوْا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي  أََصاَب قَْوَم نُوٍح أَْو قَْوَم هُوٍد أَْو قَْوَم َصالٍِح َوَما قَْوُم لُوٍط مِّ
ا تَقُوُل َوإِنَّا لَنََراَك فِينَا َضِعيفًا َولَْوالَ َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك َوَما أَنَت  مَّ َرِحيٌم َوُدوٌد*قَالُوْا يَا ُشَعْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيًرا مِّ
ِ َواتََّخْذتُُموهُ َوَراءُكْم ِظْهِريًّا إِنَّ َربِّي بَِما تَْعَملُوَن ُمِحيطٌ*َويَا  َن هللاَّ َعلَْينَا بَِعِزيٍز*قَاَل يَا قَْوِم أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيُكم مِّ
قَْوِم اْعَملُوْا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنِّي َعاِمٌل َسْوَف تَْعلَُموَن َمن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخِزيِه َوَمْن هَُو َكاِذٌب َواْرتَقِبُوْا إِنِّي َمَعُكْم 
ْيَحةُ فَأَْصبَُحوْا فِي  نَّا َوأََخَذِت الَِّذيَن ظَلَُموْا الصَّ ْينَا ُشَعْيبًا َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعهُ بَِرْحَمٍة مِّ ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ َرقِيٌب*َولَمَّ

ِديَاِرِهْم َجاثِِميَن*َكأَن لَّْم يَْغنَْوا فِيهَا أاَلَ بُْعًدا لَِّمْديََن َكَما بَِعَدْت ثَُموُد" )سورة هود: 84–95(
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ֶנּבִי שוּעיּב במסורת המוסלמית 

סיפורו של נבי שוֵּעיּב )شعيب, ומשמעותו בערבית: "מי שמראה את דרך הישר"( מוזכר 

בקוראן 11 פעמים בסורות שונות. שוֵּעיּב הוא נביא מוערך מאוד באסלאם )מכונה "שליח 

נאמן" בסורת המשוררים, 178(, והאסלאם משייך לו מעשים רבים שאינם מוזכרים בתנ"ך. 

שליחותו מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: 1. חיזוק האמונה באל אחד – מונותיאיזם; 

2. יראת האל וציות לחוקיו; 3. צדק סוציאלי למען הגינות ושוויון בין בני האדם. 

בקטע הבא מהקוראן מתואר פועלו של שוֵּעיּב בֶקֶרב בני מדין:

ואל אנשי ִמְדָין שלחנו את שּוֵעיּב אחיהם, הוא אמר, בני ַעמי, ִעבדו את אללה, כי אין לכם 
אלוה ִמַּבלעדיו, ואל תגרעו מן המידות והמשקולות. הן רואה אני כי בורכתם בכל טוב, אך 
חושש אני פן יבוא עליכם עונשו של יום אשר יסגור מכל עבר. בני ַעמי, מידדו את מלוא 
המידה ושמרו על מאזני צדק, ואל תפחיתו לאנשים מן המגיע אליהם, ואל תחמסו את 
הארץ. השארית שאללה משאיר בידכם ראויה לכם יותר, אם מאמינים אתם, ואולם לא 
תפקידי הוא לשמור את צעדכם. אמרו, שּוֵעיּב, האם תפילותיָך גרמו לך לדרוש ֵמִאתנו 
שנעזוב את אשר ָעבדו אבותנו, וכי נחדל לעשות ברכושנו ככל העולה ברוחנו? הן אתה איש 
שקול דעה ומתהלך ְּבֵמיָשרים. אמר, בני ַעמי, תנו דעתכם: אם יש בידי רָאָיה מעם ריּבֹוני, 
וגם שלח לי פרנסה נאה מאיתו – לא אחפוץ להתיר לעצמי את כל אשר אאסור עליכם. כל 

רצוני לתקן ככל יכולתי. 

רק אללה יצליח את דרכי, עליו ֶאָּסֵמך ואליו תשובתי. בני ַעמי, אל ִתָּכשלו במחלוקת ִאתי, 
פן ִּתָּפְגעּו באסון, כאסון אשר הכה בבני עמו של נֹח, או בבני עמו של הּוד, או בבני עמו 
של צאלח. גם בני עמו של לֹוט אינם כה רחוקים מכם. בקשו מחילה ֵמריּבונכם ְוַאַחר ִחזרו 
אליו בתשובה. ריבוני אוהב ורחום. אמרו: שּוֵעיּב, לא נוכל להבין רבים מדבריך, ורואים אנו 
כי חסר אונים אתה בקרֵּבנו. אלמלא בני משפחתָך, היינו סוקלים אותָך, ואין אתה כח אדיר 
בעינינו. אמר, האם בני משפחתי אדירים בעיניכם מאללה, עד אשר השלכתם אותו מאחורי 
יכם. בני עמי, המשיכו בשלכם, וגם אני אמשיך בשלי, ועוד  גווכם? ריּבוני חולש על מעשֵֹ
תיווכחו לדעת על מי מאתנו יבוא עונש הקלון ומי מאתנו מפיח כזבים. ִּפְקחו ַעין, וגם אני 
אפקח עין ִעָּמכם. כאשר קם ְדָבֵרנּו, מילטנו את שּוֵעיּב ואת המאמינים אשר עמו, ברחנו, 
ובבני העוולה הלם קול שאגה, ובן רגע נפלו בבתיהם, ונכחדו כמו מעולם לא חיו שם. כן 

יאבדו בני מדין כאשר אבדו בני ָת'מּוד )סורת הוד 84–95, תרגום אורי רובין(.
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?
والتّفكير للنّقاش  أسئلة 

1. ما هي العالقة بين النّبي شعيب وسّكان مدين؟

2. ما هي القيم الّتي دفعت النّبي شعيب؟ وأّي تعليالت يعتمد عليها ليُقنَعهم بمواقفه؟

3. لماذا برأيكم/ن أثار النّبي شعيب معارضة أبناء شعبه؟

 4. هل خضتم تجربةً مشابهة، كنتم توّدون إيصال عبرة معيّنة لآلخرين لكنّهم رفضوا سماعكم. كيف

     تعاملتم مع ذلك؟
لتغيير النّصائح  له  ويقّدم  القائد  مع  يتحّدث  أن  يترون  يفّضل  اليهودّي،  التّوراتّي  الوصف  في   .5 

     الواقع، أّما في الوصف القرآنّي اإلسالمّي يتحّدث النّبي شعيب مباشرةً مع أبناء الّشعب ويسعى للتّأثير
    عليهم. بيّنوا إيجابيّات وتحّديات كّل من طرق التّأثير هذه.

 6. برأيكم/ن: بحسب الّديانة اإلسالميّة، هل نفّذ النّبي شعيب الوصيّة بما جاء في الّديانة اليهوديّة الّتي قّدمها

    يترون لموسى؟

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מהי מערכת היחסים המצטיירת בין הנביא שוֵּעיּב לאנשי מדיָן? 

 2. מהם הערכים המניעים את הנביא? באילו נימוקים הוא משתמש על מנת לשכנע
     בעמדותיו?

3. מדוע לדעתכם.ן הוא מעורר את התנגדותם של בני עמו?

 4. האם חוויתם.ן אתם.ן מצב דומה, שבו היה לכם.ן מסר חשוב לאחרים ואילו הם סירבו
     לשמעו. כיצד נהגתם.ן?

 5. בתיאור היהודי המקראי, בוחר יתרו לשוחח עם המנהיג ולייעץ לו על מנת לשנות את
      המציאות, ואילו בתיאורים המוסלמיים מדבר נבי שוֵּעיּב ישירות עם אנשי העם ומנסה

     להשפיע עליהם. ציינו יתרונות ואתגרים לכל אחת מדרכי ההשפעה הללו.

 6. חוו דעתכם.ן: האם, על פי המסורת המוסלמית, יישם נבי שוֵּעיּב את העצה שלפי המסורת
     היהודית נתן יתרו למשה?
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الطّائفة الّدرزيّة
تطّورت الّديانة الّدرزيّة وانشقّت من الّشيعة اإلسماعيليّة الفاطميّة )تيّار في اإلسالم الّشيعّي( في أيّام اإلمام 
الفاطمّي السادس "الحاكم بأمر هللا" في القرن الحادي عشر. قولعتاد المقولة "ديني هو دين اإلخالص 
والعدل"، وأّسس حكمه بالسنّوات 1021-996 على هذه القيم. يحيا الّدروز في لبنان، سوريّا، إسرائيل 
واألردن. الكتب المقّدسة للطّائفة الدرزيّة معروفة بتفاصيلها فقط لرجال الّدين الكبار في الطّائفة. المبدأ 
دون، أّي المؤمنون بإله  المهّم في الّديانة الّدرزيّة هو اإليمان بإله واحد. ويطلق عليهم اللّقب الرسمّي الموحِّ
واحد. ويُركِّز قادة الطّائفة على عّدة قيم مثل قول الّصدق، الّشراكة المتبادلة وقبول القدر. للطّائفة الّدرزيّة 
علٌم ورموز خاّصة بها، أعياد، طقوس، ، عادات األتراح واألفراح، إضافةً إلى تفاصيل خاّصة للّباس، الّتي 

تحافظ على التّقاليد والعادات الخاّصة بالطّائفة. أّما بيت العبادة يُسّمى الخلوة.

העדה הדרוזית 

הדת הדרוזית צמחה והתפתחה מתוך השיעה האיסמאעילית הפאטימית )זרם באסלאם 

השיעי( בימי האימאם הפאטימי השישי "אלחאכם באמר אללה" )פירוש השם: "המושל 

במצוות האל"(, במאה ה-11. הוא היה נוהג לומר "דתי היא דת המסירות והצדק", 

וביסס את שלטונו בשנים 996–1021 על בסיס ערכים אלה. הדרוזים חיים בלבנון, 

בסוריה, בישראל ובירדן. ספרי הקודש של העדה הדרוזית מוכרים לפרטיהם ולעומקם 

רק לאנשי דת בכירים בתוך העדה. עיקרון חשוב במסורת הדרוזית הוא האמונה באל 

אחד. הכינוי הרשמי של הדרוזים הוא الموحدون )ַאלמוִַּחדוּן(, שפירושו 'המייחדים', דהיינו 

המאמינים באל אחד. מנהיגי העדה מדגישים ערכים כמו אמירת האמת, ערבות הדדית 

וקבלת הגורל. לעדה הדרוזית דגל וסמלים משלה, חגים, טקסים, מנהגי אבלות ושמחה, 

וכן פרטי לבוש ייחודיים לה המשמרים את המסורת והמנהגים של העדה. בית התפילה 

שאנשי הדת מתכנסים בו נקרא ח'לווה.
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  النّبي ُشعيب في الّديانة الّدرزيّة
أمامكم قّصة تصُف شخصيّة النّبي شعيب المميّزة:

"عاَش النّبي شعيب بين أبناء شعبِه من مدين ]كما يظهر في القّصة، الّذي حكمهم آنذاك ملك العمالقة 
أبو جاد[، لكنّه لم يصادقهم أو يخالطهم، مع ذلك كانت له مكانة عالية بأعينهم. ذات مّرة، التقى به رجٌل 
غريب في مدخل بيتِه فسلّم عليه وقال له: "أيّها النّبي شعيب، إنّك رجل صادق، لكن أبناء شعبك يغّشون 
النّاس. ها أنا اشتريُت منهم قطعة لمئة وحدة غذائيّة مقابل مئة دينار، فوجدت أنّها تنقص 10 وحدات. 

فقالوا لي: "هذه عادتنا، نأخذ الكثير ونعطي القليل"، فجئتك لتساعدني.
فخرجا سويّةً حتّى وصال إلى الّسوق. سأل شعيب التّّجار لتفسير فعلهم فقالوا: ألم تكن تعلم يا يترون أّن 
هذه عادتنا وعادة آبائنا في مدينتنا؟ قال لهم يترون: "يا أبناء شعبي، هللا شاهد عليكم، دعوا هذه العادة 

الّسيّئة وقّدموا لهذا الّرجل حقّه".
)من كتاب: فاضل منصور، دليل الموّحد الّسائل، ص 40–43، عسفيا، 2018(.  

ֶנּבִי שּועֵיּב במסורת הדרוזית  

לפניכם סיפור ַעם המתאר את דמותו הייחודית של נבי שועיב:

"נבי שּוֵעיּב חי בקרב בני עמו מדָין ]שעליהם, על פי המופיע בסיפור, השתלט מלך 
העמלקים אבו ג'אד[, אך לא בא בחברתם ולא התרועע עמם, ובכל זאת היה רם מעלה 
בעיניהם. יום אחד, בעומדו בפתח ביתו, ניגש אליו איש זר ובירך אותו ואמר לו: "הוי נבי 
שּוֵעיּב, אתה הנך איש ישר, אך בני עמך חומסים ]גונבים, שודדים[ את הבריות. הנה קניתי 
מהם מידה של מאה יחידות מזון תמורת מאה דינרים, ומצאתי כי חסרות עשרים יחידות״. 
הם אמרו לי: ״זה ִמנהגנו, אנו לוקחים הרבה ונותנים מעט״. באתי אפוא אליך למען תסייע 

בידי. 
יצאו שניהם יחדיו עד שהגיעו אל השווקים. שאל שועיב את הסוחרים לפשר הדבר והם 
אמרו: ״האם לא תדע, יתרו, כי זה מנהגנו ומנהג אבותינו בעירנו?״ אמר להם יתרו: ״הוי עמי, 

יראו את האלוהים, עזבו את המנהג המאוס הזה ותנו לאיש את המגיע לו'". 
)ערוך מתוך: פאדל מנסור, דליל אלמווחד אלסאאיל )دليل الموحد السائل(, עמ' 40–43, 

עוספיה, 2018(. 
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. מה ניתן ללמוד על אופיו ועל תכונותיו של נבי שוֵּעיּב מסיפור זה? מה נדרש מאדם כדי
     לעמוד מול הציבור ולהוכיח אותו? 

2. מדוע לדעתכם.ן פנה האיש הזר לנבי שוֵּעיּב?

 3. מה מוסיף סיפור זה על דמותו של נבי שוֵּעיּב, שאליה התוודענו בסיפורים היהודיים
     והמוסלמיים? 

 4. לו הייתם.ן עומדים.ות במצב דומה, וחבר או חברה היו פונים אליכם.ן בבקשת עזרה,
      האם היה בכם.ן האומץ לצאת נגד התנהגות לא ראויה של קהילתכם.ן? אילו קשיים היו

     עומדים בפניכם.ן?

?
والتّفكير للنّقاش  أسئلة 

 1. ماذا يمكن أن نتعلّم حول صفات النّبي شعيب من هذه القّصة؟ ما هو المطلوب من اإلنسان حتّى يقف أمام

الجمهور ويثبته؟     
2. لماذا برأيكم/ن توّجه الّرجل الغريب للنّبي شعيب؟

3. ماذا تضيف هذه القّصة إلى شخصيّة النّبي شعيب الّتي انكشفنا عليها من القصص اليهوديّة واإلسالميّة؟

لو كنتم/ن بموقف شبيه، وتوّجه إليكم صديق أو صديقة بطلب مساعدة، هل كنتم/ن ستتحلّون بالّشجاعة .4 

    للخروج ضد سلوٍك غير مقبول في مجتمعكم/ن؟ أّي الّصعوبات قد تواجهكم/ن؟
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 ضريح النّبي شعيب- الحّج إلى ضريحه في منطقة حطّين
حسب الّديانة الّدرزيّة، ُدفن النّبّي شعيب في منطقة حطّين، وإلى جانب ضريحه بُني  مكان لتجّمع الُحّجاج 
إليه. األّول الّذي ذكر ضريح النّبّي شعيب كمركز تجّمع الُحّجاج، والّذي ربط ما بين النّبّي شعيب وبين 
يترون حمو موسى باإلضافة إلى ذكِره في القرآن، كان الّرّحالة الفارسّي نصري خسرو، الّذي انضّم إلى 
الشيعة االسماعيليّة، وزار الّضريح في القرن الحادي عشر. ومنذ ذلك الحين هناك شواهد مختلفة حول 
المكان. من بينها، هناك وصُف الحاخام موشي المقدسّي، الّذي زار الّضريح عام 1769. وأشار إلى وجود 
أقمشة حريريّة ملقاة على الّضريح، وإلى جانبه هناك مدخل لغرفٍة ُوضع فيها حجر مكسور. حسب ما جاء 
في الّديانة الّدرزيّة، الُكسر في الحجر يعبّر عن أثر قدم ُشعيب تُركت على الحجر، عندما غضب النّبي وركله 
برجله. شهادة تاريخيّة أخرى للّضريح وأهّميّته نجدها لدى المؤّرخ الّدرزّي صالح بن يحيى التنوخّي، الّذي 
زار المكان في بداية القرن الـ15-. وأيًضا لورينس أوليفنط، مؤلّف كتاب "حيفا"، يذكُر الّضريح ويصف 

حّج الدروز في تاريخ 25 نيسان 1884.
من كتاب: فاضل منصور، يترون- شعيب عليه الّسالم: نبّوته وعالقته بالّدروز، عسفيا، 2014.

تقع مسؤوليّة إدارة المكان المقّدس والحفاظ عليه اليوم على عاتق عائلة طريف. قائد الطّائفة، الّشيخ أمين 
طريف يولي "للّزيارة" أهّميّة كبرى )"الّزيارة"، القصد هو الحّج الّسنوّي لضريح النّبي ُشعيب( بهدف 

ترابط الطّائفة والحفاظ على تقاليدها الخاّصة. 
يقام الحّج لضريح شعيب في الـ- 25 نيسان من كّل سنة. تشمُل صلوات وعظات حول القيم الّتي قّدمها النّبي 

شعيب لهم. كما  أنّها فرصة لشيوخ الطّائفة لطرح مواضيع دينيّة واجتماعيّة تخّص حياتهم.
تعتبر زيارة ضريح النّبي شعيب بنظر الّدرزّي فرًضا عظيًما، كما أنّها فرصة للّقاء مع باقي أبناء الطّائفة 
مّرة في الّسنة. يوم النّبّي شعيب هو موعد موّحد وجامع ألفراد الطّائفة، في البالد وخارجها. ال يشارك 
الّدروز من سوريّا ولبنان فعليًّا في االحتفاالت، لكنّهم شركاء في العيد والفرح، وعند تحقيق الّسالم المنتظر، 
سيتمّكنون من االنضمام إلى إخوانهم وأخواتهم. تتّم دعوة ممثّلي الطّوائف الّدينيّة األخرى في الّدولة للحّج، 

وممثّلين من الحكومة.

24
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קבר הנביא שוּעיּב – עלייה לרגל לקברו בקרני חיטים

על פי המסורת הדרוזית, הנביא שוֵּעיּב נקבר בקרבת קרני חיטין ובסמוך לקברו נבנה 

מרכז התכנסות לעולי הרגל. הראשון שמזכיר את קברו כמרכז להתכנסות, וגם מקשר 

את הנביא שוֵּעיּב ליתרו חותן משה בנוסף לאזכוריו בקוראן, הוא נוסע פרסי בשם נסרי 

ח'סרו, אשר השתייך לשיעה האיסמאעילית, וביקר בקבר במאה ה-11. מאז קיימות עדויות 

שונות על המקום. בין השאר קיים תיאור מפי הרב משה הירושלמי, אשר ביקר בנחלת 

הקבר בשנת 1769. הוא ציין שעל הקבר מונחים בדי משי, וליד הקבר יש פתח לחדר שבו 

מונחת אבן שבורה. על פי המסורת הדרוזית, השבר הוא שארית של טביעת כף רגלו של 

שוֵּעיּב שנותרה חקוקה באבן, כאשר הנביא כעס והיכה באבן ברגלו. עדות היסטורית לנחלת 

הקבר ולחשיבותו מצויה גם אצל ההיסטוריון הדרוזי סאלח בן יחיא אלתנוח'י שביקר במקום 

בראשית המאה ה-15. גם סר לורנס אוליפנט, מחבר הספר "חיפה", מזכיר את נחלת הקבר 

ומתאר את העלייה לרגל של הדרוזים ב-25 באפריל 1884. 

)ערוך מתוך: פאדל מנסור, יתרו – שוֵּעיּב עליו השלום: שליחותו והקשר של הדרוזים אליו, 

עוספיא, 2014(.

כיום האחריות לניהול ושימור האתר הקדוש מוטלת על משפחת טריף. מנהיג העדה, השייח' 

אמין טריף ייחס חשיבות רבה ל"זיארה" )מילולית, 'ביקור'; הכוונה לעלייה השנתית לקברו 

של הנביא שוֵּעיּב( למען לכידות העדה ושימור מסורתה הייחודית. 

העלייה לרגל לקבר שוֵּעיּב מתקיימת ב-25 באפריל בכל שנה. היא כוללת תפילות ולימוד 

של הערכים ששוֵּעיּב הטיף להם. זו גם הזדמנות לראשי העדה לדון בנושאים דתיים 

וחברתיים הנוגעים לחיי העדה.

ביקור בקבר הנביא שוֵּעיּב נחשב בעיני הדרוזי מצווה גדולה, וגם הזדמנות להיפגש עם 

שאר בני העדה פעם בשנה. יום הנביא שוֵּעיּב הוא מועד מאחד ומלכד של כל בני ובנות 

העדה, בארץ ובחו"ל. אומנם הדרוזים בסוריה ובלבנון אינם יכולים להשתתף פיזית בחגיגות, 

אבל גם הם שותפים לחג ולשמחה, וכשיגיע השלום המיוחל, יוכלו להצטרף אל אחיהם 

ואחיותיהם. לאירועי העלייה לרגל מוזמנים גם נציגי העדות והדתות האחרות במדינה, וכן 

נציגי הממשלה.
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الّشيخ أمين طريف
الّشيخ أمين طريف )1993-1898( ُولد في قرية جولس في الجليل الغربّي لعائلة درزيّة متديّنة. بعد أعوام 
عديدة من تعلّم الّدين الّدرزّي في لبنان، ورث عن أبيه، محّمد طريف رئيس الطّائفة، قاضيًا وقائًدا روحانيًّا 
رئيسيًا، وُولّي  هذا المنصب حتّى وفاته. عّزز الّشيخ طريف التّضامن الّدرزّي الّداخلّي، وقّوى اإليمان لدى 
الّشباب، وعمل على منع التّذبذب واهتّم باستمراريّة الّدين الّدرزّي، كما شّجع التّسامح الّدينّي. في عام 1990 

نال بجائزة إسرائيل لمساهمته القديرة للطّائفة الّدرزيّة، للّدولة وللّشراكة بين األديان.

عادات لطقس الحّج لضريح النّبّي 
الّزيارة ]الحّج[ لضريح النّبي شعيب تمتاز بمواكب احتفاليّة منّوعة. يُقبل القادمون جماعاٍت جماعات، وكّل 
جماعة تغنّي أغاني شعبيّة أعّدت لهذا االحتفال خّصيًصا. وعلى رأس كّل جماعة يمشي رجل ويحمل علًما 
أخضر، اللّون الّذي يرمز للنّبي شعيب في العلم الّدرزّي. يعتبر حمل العلم في الّزيارة رمًزا لالحترام. مع 
انتهاء الّزيارة، عند وصلوهم للّضريِح، يصّب الحجيُج زيتًا في موضع قدم النّبّي، ويمسحون الّزيت على 

أجسادهم، بنيّة النّجاح وجلب الحظّ الجيّد.

?
أسئلة للنّقاش والتّفكير

1. أّي الطّرق برأيكم/ّن تساهم الّزيارة )الحّج( في الحفاظ على التّقاليد الّدرزيّة وتوّحد الطّائفة؟

 2. ما هو المغزى األخالقّي الّذي نتعلّمه من ذكر لحظات الغضب الّتي مّر بها النّبي وموضع قدمه على

    الحجر؟ ما الّذي يريد النّبّي شعيب إصالحه؟
 3. حّج الّدروز لضريح النّبي شعيب يعّد جزًءا من ظاهرة إنسانيّة يترك فيها اإلنسان بيته لفترة زمنيّة

ا لمكان مقّدس. لماذا برأيكم/ّن يسعى الكثير من النّاس أن يجتهدوا       ويخرج في رحلٍة فردانيّة روحانيّة حاّجً
    للوصول إلى هذا المكان في كّل عام؟

 4. في ثقافات عديدة يكون الحّج بشكل جماعّي، أّما ثقافات أخرى فتُشّجع الّزيارات الّشخصيّة، هناك

      ديانات تُحّدد أيّام الحّج في يوم ثابت في الّسنة، أّما ديانات أخرى فتُمّكن ذلك كّل أيّام الّسنة. ما هو مفهوم
    الحّج الجماعّي بيوم ثابت؟ ماذا يمّكن وأّي القيم يبيّن؟ ولماذا حسب رأيكم/ن يفّضل الّدروزالحّج الجماعّي ؟
 5. هناك َمن يعتقد أّن كّل إنسان بحاجة لمكان مقّدس أو ذي قيمة ملهمة. هل توافقون هذا االعتقاد؟ ما هو

    المكان المقّدس والملِهم لديكم/ن؟
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שייח' אמין טריף 

שייח' אמין טריף )1898–1993( נולד בכפר ג'וליס בגליל המערבי למשפחה דרוזית 

דתית. לאחר שנות לימוד ארוכות של הדת הדרוזית בלבנון, ירש את אביו, מוחמד 

טריף, כראש העדה, כקאדי וכמנהיג הרוחני הראשי, וכיהן בתפקיד זה עד פטירתו. שייח' 

טריף קידם סולידריות דרוזית פנימית, חיזק את האמונה בקרב צעירים, פעל למניעת 

התבוללות ולהמשכיות קיום הדת הדרוזית, וכן עודד וקידם סובלנות דתית. בשנת 1990 

זכה בפרס ישראל על תרומה נכבדת לעדה הדרוזית, למדינה ולשותפות בין הדתות בה.

מנהגים בעת העלייה לרגל לקבר הנביא

הזיארה ]עלייה לרגל[ לקבר נבי שוֵּעיּב מאופיינת בתהלוכה ססגונית טקסית. העולים 

מגיעים קבוצות-קבוצות, וכל קבוצה שרה שירים עממיים שחוברו במיוחד לאירוע זה. 

בראש כל קבוצה הולך אדם הנושא דגל ירוק, הצבע המסמל את נבי שוֵּעיּב בדגל הדרוזי. 

נשיאת הדגל בתהלוכת הזיארה נתפסת כסימן של כבוד. עם סיום הזיארה, בהגיעם 

למתחם הקבר, נוהגים העולים לעבור ליד קברו של הנביא, ליצוק שמן לתוך טביעת הרגל 

של הנביא, ולמשוח את השמן על גופם, כברכה להצלחה ולמזל טוב. 

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. כתבו באילו דרכים להבנתכם.ן תורמת העלייה לרגל לשימור המסורת הדרוזית וללכידות
     העדה? 

 2. איזה מסר מוסרי ניתן ללמוד מהבחירה לזכור דווקא את רגעי הכעס של הנביא ואת
    טביעת כף רגלו שנוצרה בעת הכאת האבן? מה רוצה לתקן נבי שוֵּעיּב? 

 3. עליית הדרוזים לרגל לקבר הנביא שוֵּעיּב היא חלק מתופעה כלל אנושית שבה אנשים
      עוזבים את ביתם לתקופה ויוצאים למסע אישי רוחני ועולים לרגל למקום קדוש. מדוע

     לדעתכם.ן בוחרים רבים להתאמץ ולהגיע למקום מדי שנה?

 4. בתרבויות מסוימות נהוג לעלות לרגל באופן קבוצתי ותרבויות אחרות דווקא מעודדות
      ביקור אישי; ישנן דתות שמעצבות ימי עלייה לרגל ביום קבוע בשנה ואחרות המאפשרות

     זאת במהלך כל השנה. מהי משמעותה של העלייה הקבוצתית ביום הקבוע? מה היא

     מאפשרת ואילו ערכים היא מקדמת? מדוע לדעתכם.ן הדרוזים מעדיפים עלייה קבוצתית?

יש הטוענים שכל אדם זקוק למקום קדוש או משמעותי הממלא אותו השראה כשהוא .5 
      מבקר בו. האם אתם.ן מסכימים.ות עם הטענה? איזה מקום הוא עבורכם.ן מקום קדוש,

     משמעותי או מעורר השראה? מדוע? 
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