דת
 . 1כרטיסים הפוכים עזרים  :כרטיס " דרוזים "  ,שני כרטיסים ריקים .
הדת הדרוזית התפתחה מתוך דת האיסלאם לפני

כ 1000 -

שנה

והמאמינים בה הפיצו אותה במצרים .

לפניכם שלושה כרטיסים הפוכים  ,על אחד מהם כתוב " דרוזים " ושני
האחרים ריקים  .עליכם לבחור כרטיס אחד ,אם זהו כרטיס " דרוזים " -
זכיתם .

והדת

הדרוז ' ת התפתחה מהאיסמעיליה שבפלג השיעם באיסלאם
בתקופת החיליפים הכאסיפים בננצרים .

 ..2אכו 71ושקר

בעדה הדרוזית יש שתי קבוצות  :עוקאל וג ' והאל  ,מהן הקבוצות הללו ?

אמת  :עוקאל הם
ג ' והאל הם
שקר  :עוקאל הם
ג ' והאל הם

החכמים  ,היודעים את סודות הדת .
יתר אנשי העדה והם לא למדו את סוד הדת .
הדרוזים שנולדו בימי  ttwtwנחשבים לבעלי מזל .
הדרוזים שנולדו ביתר ימות השבוע .

העוקאל הם חכמי הדת  ,הדתיים בלבוש מסורתי  .רק להם מותרת הגישה
לספרי הדת והם ההולכים לבתי התפילה  ,החילנה  ,פעמיים בשבוע  .ליתר
הדרוזים שאינם דתיים  ,הג ' והל  ,אסור להשתתף בסקסים דתיים  ,אסור להתפלל
בבתי התפילה ואסור לקרוא בספרי הדת .

 . 3שתנוח איורים עזרים  :כרסיס איורים .

יש מס ' דברים שהם חובה על אנשי הדת  ,העוקאל  ,כגון  :לבישת
התלבושת המסורתית  ,חבישת קצנפת דרוזית וגילוח שערות הראש .
ישנו דבר נוסף שהוא חובה על העוקאל .

לפניכם שמונה איורים  .האותיות הראשונות של משמעות האיורים ייצרו
שתי מילים חדשות ( חמישה איורים למילה ראשונה  ,שלושה איורים
למילה שניה ) והן החובה הנוספת על העוקאל .
מהי החובה ?

,

תשובה  :גידול שפם ( פענוח האיורים  :גזר ,ים  ,דלת  ,ורד ,לויתן  ,שפן ,
פרפר ,

מפתח ) .

חובה על אנש ' הדת לגדל שפם ואין הם יכולים להתהלך בשפם
רצוי גם לגדל זקן אך אין זו חובה מבחינה דתית .

 . 4נכון  /לא נכון
הדרוזים מאמינים באל

מגולח .

אחד .

תשובה  :נכון .
8

מאמינים באל יחיד  ,מיוחד  ,חסר צורה ותכונה .

 . 5כן  /לא
בעולם אנשים יכולים להתגייר ולהפוך ליהודים או להתנצר או להת סלם
וכו '  .האם יש אפשרות למי שאינו דרוזי להפוך ילהיות לדרוזי ?

"

תשובה :

לא .

הדרוז ' ם מאמינים בעיקרון לפיו דרוזים הם רק מי שנולדים דרוזים ,
לאב ולאם דרוזים  ,אי אפשר לעבור מדת אחרת ולהפוך לדרוזי .
 a" pגם איסור חמור על נישואין בין דרוזי למי שאינו דרוזי ואם הם נישאו
בכל זאת  ,מנדים ומגרשים אותם מהכפר יילדיהם אינם נחשבים דרוזית .
כלומר  ,הדת הדרוזית אינה מקבלת מאפינים חדשים ודרוזי הוא אך ורק
מי שנולד דרוזי .
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 . 6אמת ושקר
ספרי הדת הדרוזיים נקראים בשם " אל  -חכמה "  .מה משמעות
אמת :

שמם ?

החכמה .

שקר  :החבויים  ,כלומר  -הסודיים .
ספרים אלה נשמרים בסודיות ע " י קבוצת אנשי הדת  ,העוקאל  ,ורק להם
מותר להחזיק או לקרוא בהם  .הדרוזים בדרך כלל אינם מדברים עם זרים
על הכתוב בספרים אלה  .היום בתים רבים מחזיקים ספר דת לשם
שמירה על הבית חבל רע .

 . 7שאלה פתוחה
חילנה "

בית התפילה של הדרוזים נקרא "
התייחדות )  .כמה קומות לבית התפילה הזה ? עליכם לומר מספר בין

( כלומר ,נפרד ומבודד ,מקום

.1 -5

תשובה  :קומה אחת .
ןזהו בית חאד צנוע ללא קומות  ,כמו כן אין בו
קישוטים  ,לא בחוץ ולא בפנים .

 . 8נכון  /לא נכון
בבית התפילה  ,החילנה  ,מתפללים נשים וגברים יחד ללא כל הפרדה .
תשובה  :לא נכון .

ן

קיימת עזרת נשים באותו החדר מופרדת בוילון

דק .

 . 9נכון  /לא נכון
אין כיוון קבוע אשר לשם פונים כל בנייני החילנה  ,בתי התפילה .

תשובה  :נכון .

ן

 . 10ופענוח איורים עזי ' ם  :כרטיס איורים  ,סיפור עם בנושא דיבור אמת .
בדת הדרוזית יש שבע מצוות שהן תורת המוסר  .לפניכם שישה איורים
האותיות הראשונות של משמעות האיורים יוצרות שתי מילים חדשות

( שלושה איורים למילה ראשונה  ,שלושה איורים למילה
המסבירות את אחת המצוות  .מהי המצווה ?

שניה )

תשובה  :דבר אמת ( פענוח האיורים  :דבורה  ,ברז  ,רימון  ,אריה  ,מלח  ,תרנגול ) .
ניתן

1

לספר את סיפור העם בנושא דיבור

אמת .

 . 1נכון  /לא נכון
מצווה נוספת בתורת המוסר של הדת הדרוזית היא עזרה לאחים
הדרוזים בעת צרה .

תשובה  :נכון .

