
Every November when rain is late and skies are dry...people 
would say “November rain has no date”. The villagers would 
then gather and march their way up to the hill to visit the 
shrine. As they passed the houses of the village, the residents 
would shower the marching group with water as a sign for 
raining. The people would be marching and chanting for rain 
to fall over the valleys;

Oh God we call for a rain ….that can run 
and reach the railway1

Oh God we call for a rain overnight….that 
can reach the plain 

Oh God we call for a rain at night….that 
continues till beginning of the day

Miraculously, as they left the shrine they were wet with rain 
before reaching their homes. As they walked they chanted 
thanking God:

  Oh god let it rain…so that we can wash 
our clothes

This is our tradition …and on Burqin we have it recited,

So the story remains alive and we have passed it along to our 
grandsons.

1  A railway that connect Haifa with the neighboring areas before the 
Israeli occupation in 1948.

The Shrine of Sheikh Sabi’

The shrine is a 16 square meters structure, dates back 
to the Ottoman period and is located in the East of Burqin 
town on top of a hill. The shrine overlooks Marj Ibin Amer, 
a fertile plain and inland valley, and stands opposite of 
Nazareth and Um al-Fahm cities (the occupied interior).  
The shrine’s garden is surrounded by a trench that was 
dug by the Jordanian army in 1976 as a defensive position 
against the attacks of the Israeli army.  The shrine takes 
its name either directly from the Sheikh’s name “Sabi’ 
means Lion in Arabic”, or it may be a nickname as he 
retired at the top of the hill, as a sign indicating of his 
courage by living alone on a hill far from the village 
people.

During 2020, the shrine has been restored and a public 
park has been carried out with cooperation between the 
municipality of Burqin and Al- Rozana Association for 
Architectural Heritage, towards approaching the needs 
of Burqin Local Community. 

Distinctive popular heritage

For Burqin the olive picking season has a different story. 
Haj Abu Samid, a 68 years old local, recalls his memories: 
“All the people of Burqin took part in picking olives …you 
could’ve hear the old women and grandmothers all the 
way from the groves chanting while picking the olive … 
the voices of hawkers on donkeys trying to swap their 
products of grapes, dried figs, guava, and sweets with 
olives. 

At the end of the season a ceremony “Jarou’a”2 is held. 
Families would prepare a special dessert made of flour 
and sugar baked in Taboon [oven made of clay], and give 
it away to children and olive pickers. Parents would also 
give away olives for children as a reward towards the end 
of the season. The children would then sell the olives or 
trade them in with others.

2  A small measurement unit used to be given to children at the end of 
the olive picking season filled with olives as a reward. 

�سبع �سبع جاران
�سبع �سبع نستنجيك

ال تضيع مشواران
رشق املطر يعرب فيك

Oh Sabi’….don’t let us down
Oh Sabi’ we call you…so that the 

rain comes through you

On top of a hill far from the Center of the village, a devoted 
man took refuge in search of serenity and spirituality. The 
man was then called “Sheikh Sabi’”.

From the plain of Arraba underneath him, the Sheikh would 
hear the sounds of the farmers as they planted and sowed 
their land and saying to each other “If the rainbow appears in 
the morning, grab your crook and travel on, but if it appears 
in the afternoon, find yourself a cave and stay in”. 

Al Sabi’ used to sit by himself pondering the area as birds 
flew over Burqin on their winter journey. As days goes by, 
The Sheikh passed away, and during his funeral, the coffin 
flew from the mosque to the top of the hill where he used to 
meditate.   The people then were at shock and perceived the 
Sheikh as a Wali [Saint] for only a Wali can be chosen by god 
in such a sign. They built the Sabi’ a shrine on top of where 
it is believed that his coffin landed, and visited him for vows 
and giving.



Available all the year

Distance: 13.0km

Challenge: Moderate

Destinations: old city of Arraba, Abdel-Hadi palaces, Dar 
Al-Badawei Interpretation center, Arrabeh plain, Hasan 
well, winter farms, the Church of the Ten Lepers, Al-
Jarrar Palace and the Shrine of Sheikh Sabi’ -Burqin.
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Sufi Trail Arrabeh - Burqin

If you`d like to visit the sites described above or walk on 
the trail, contact Rozana Association at 02 - 2819850. 
Also you can follow the signs shown on the pathways in 
white and green colors.

محتوى هذه النشرة من مسؤولية جمعية الروزنا للتراث المعماري، وال 
يعبر بالضرورة عن وجهة نظر االتحاد األوروبي.

The contents of this pamphlet are the sole responsibility 
of Rozana Association and can in no way be taken to 
reflect the views of the European Union.

بهالتلة مبسوط ومرتاح، بصوم وبصلي،  عايش  يا مكان هالسبع  َكان 
ودعواته عند الله مسموعة. كان شجاع كتير ال بخاف من الضباع وال 
حين في سهل  ح ع صوت الفلاَّ في عاصفة كانت تقوى عليه.. كان يَصبِّ
عصاتك  خذ  باكر  قّوست  "إن  لبعض:  وبقولوا  وبفلحوا،  بزرعوا  برقين 
وسافر، وإن قّوست مسّية دورلك ع مغارة دفّية". وكان هالسبع يقعد 
وبتسرق  برقين،  بسما  بترفرف  وبهلعصافير  البلد،  بربوع  يتأمل  لحالو 
بقولوا  ما  وزي  األيام..  وأجت  األيام  راحت  والبذور..  القمح  حنطة 
ة برقين  الفلسطينّية "مين ِنسي َقديمه َتاه"، هادا ]قول[ بقولوا ِخْتَياريِّ
جامع  من  نعشوا  طار  السبع...  دفن  "وقت  زمان:  صارت  حادثة  عن 
البلد للتلة... فزاد تعلق الناس فيه اللي اعتبروه ولي وعملولوا مقام، 
وبقي شيخ الجامع يحشد مسيرة من الرجال، والنساء، والصبية ليروحوا 

ويزوروه باستمرار وربطوا اسمو بالعطايا والنذور". 
بهاألرض  يتخرفوا  كانوا هلفّلحين  المطر..  ينحبس  تشرين وقت  وبكل 
حالهم،  وا  ِيزمُّ وكانوا  أمانة"،  للمطر  فيه  ما  التاني  "تشرين  ويقولوا: 
َتَل الشيخ، كل ما يمرقوا عن دار  ِوْزاَلم، يطلعوا لفوق  ة  ستات، ختيارياَّ
من البلد، يرشوهم أهلها بالمي، عالله ربنا يسمع.. ولما يصيلوا لفوق 

كانوا يصلوا ويغنولوا للسبع ويقولوا: 

وتهود على الحديد1 يا ربي تشتي وتزيد    
وتهود ع المخبات2 يا ربي تشتي وتبات    

وتهود على صباح الخير  يا ربي تشتوي بالليل   

ه ْمَبْلَبِلين.. يشكروا ربهم ويغنوا وهنه مبسوطين:  ما ِيصيُلوا البلد إالاَّ وْهنِّ

لنغسل غسيلنا يا ربي تشتيلنا   

هاذي عاداتنا ببلدنا وعن أهل برقين رويناها.. لتضل محفوظة بعقولنا 
ونحكيها الحفادنا.

1 يشير الحديد في هذا الشطر إلى بقايا جسر الحديد من سكة القطار، الذي كان يمر 
من منطقة المخبات في مرج بن عامر آٍت من حيفا إلى البلد المجاورة قبل االحتلل 

اإلسرائيلي لفلسطين عام 1948.
ة ألهالي برقين في سهل مرج ابن عامر. 2 المخبات وصباح الخير هي أراٍض سهلياَّ

لبرقين 
وموسم 
الزيتون 

حكاية خاصة.. 
ومختلفة عن 

بقّية بلدات 
فلسطين.

موروث شعيب ممزي

يقول الحج أبو صامد – 68 عامًا:
القرّية في قطافه،  الزيتون[ يشارك كل أهل  "في الموسم ]موسم 
وُتسمع أصوات الجدادات في كل مكان، وكان ينتشر الجّدارين ]الباعة 
المتجولين على الحمير[ ... كانوا يبدلون ]يقايضون[ العنب، والجوافة، 
يكون  دايًما  كان  الزيتون  موسم  إلنو  بالزيتون  والهريسة  والقطين، 

حامل وملن.
وفي نهاية الموسم تقام احتفالية الجاروعة3، خللها يتم توزيع نوع 
من حلوى الفطير من طحين معجون بالسكر يخبز بالطابون ليوزع على 
الوالد والعمال.. وكعادة مميزة ألهالي برقين، كانوا يوزعون الزيتون 

ا على األوالد كنوع من المكافأة؛ لبيعوه ويشتروا شو ما بدهم". حبًّ

للطفال  تقدم  كانت  صغيرة،  قياس  وحدة  وهي  َجَرَع  الفعل  من  3 الجاروعة: 
ممتلئة بالزيتون في نهاية الموسم كمكافأة.

مسار صويف عرابة – برقني
)متاح على مدار العام(

المسافة: 13 كم سيرًا على األقدام
مستوى الصعوبة: متوسط

األماكن التي يمر بها المسار: بلدة عرابة القديمة، قصور عبد 
الحصاد  بركة  عرابة،  سهل  البدوي،  دار  تفسير  مركز  الهادي، 
المائي، المزارع الشتوية، كنيسة العشرة البرص، وقصر آل جرار، 

مقام وحديقة الشيخ سبع والخندق االردني. 

لخوض تجربة المشي على هذا المسار، ُيرجى التواصل مع 
تتبع  ويمكن   ،02  -  2819850 الرقم:  على  الروزنا  جمعّية 
طرقات  على  المبينة  الترميز  لعالمات  وفقًا   المسار  خط 

المسار بألوان األبيض واألخضر.

مقام ومزار ال�سيخ �سبع

ة، يستلقي  هو بناء حجري مساحته 16 متًرا، يعود إلى الحقبة العثمانياَّ
مرج  سهل  على  المزار  ُيطل  برقين.  شرقّي  باسمه  ُسميت  تلٍة  على 
الناصرة وإم الفحم  ابن عامر، وفيما يقابله من الجهة األخرى مدينتّي 
أردني  خندق  المقام  حديقة  ويحد  الُمحتل.  الفلسطيني  الداخل  في 
ده الجيش األردني عام 1967 كمركز عسكري للدفاع عن األراضي  شياَّ
تسمّية  تعود  اإلسرائيلي.   االحتلل  جيش  اعتداءات  من  ة  الفلسطينياَّ
المقام لشيخ يدعى سبع، أو لعله لقًبا ُاطلق عليه العتزاله على قمة 
ة.   ة للداللة على شجاعته على العيش وحيدًا بعيًدا عن مجتمع القرياَّ التلاَّ
في عام 2020، ُرمم المقام بالتعاون ما بين بلدّية برقين وجمعّية الروزنا 
للتراث المعماري لحماية المقام وإحيائه، كما واسُتثمرت المساحة المحاذية 

للمقام إلقامة حديقة عامة تخدم مواطني البلدة وتلبي احتياجاتهم.


