מנהגים ואמוכות
 . 1אמת ושקר

היהודים מאמינים שהעולם נברא ע " י

השביעי הוא נח וזוהי השבת .
מהי אמונת הדרוזים לגבי בריאת

אלוהים בשישה ימים וביום

העולם ?

אמת  :לפי הדת הדרוזית העולם נוצר במשפט אחד של אלוהים  " :עולם
היהו "  .כנון שהוא אינו צריך שבעה ימים לביצוע וגם אינן נזקק
למנוחה .
שקר  :על  -פי הדרוזים כל יום ביהדות הוא שבוע  ,ולכן אלוהים ברא את
העולם בשישה שבועות ושבוע נוסף למנוחה .
ום המנוחה הדרוזי הוא יום שישי  ,בנוסף  ,ימים שני וחמישי ימי תפילה
והם קדושים מבחינה דתית .

"

 . 2נכון  /לא נכון
הדרוזים מאמינים בגלגול

נשמות .

תשובה  :נכון .
לפי אמונתם אלוהים יצר מספר מסוים של נשמות דרוזיות שנמצאות בגופות
של אנשים  .מס ' נשמות זה הוא קבוע ונשמה לא עוזבת גוף אחד בל ' שיהיה
לה גיף אחר להיכנס ב  ,כשנילד תינוק  .כלומר  -הנשמה אינה מתה ועיברת
~
אדם  ,לא בעלי חיים  .האמונה בגלגול נשמות מובילה גם
מגוף לגוף של בני -
להרגשת השוויון החברתי  .כי הנשמה בגלגוליה לא עוברת אך ורק לאנשים
מאותו המעמד  ,היא יכולה לשכון בגופו של עשיר ובפעם אחרת בגופו של
כלומר  ,האיש הנכבד היום  ,יתכן והוא היה או יהיה בדור אחר עני ירוד  .לכן
הדרוזי המאמין לא יכול להרגיש נעלה ונכבד יותר מאחרים ולכן ~הרגשת השוויון ) .

עני .

י

 . 3נכון  /לא נכון
הדרוזים מאמינים בשדים ורוחות .

תשובה  :לא נכון .
יש פתגם האומר  ' -אפילו אם צדקו מגל ' העתידות  -שקרנים הם "  ,כלומר ,
יש איסור להאמין בשדים  ,רוחות  ,מגלי עתידות וכו ' .

 . 4ומאלה אמריקאית
הדרוזים נוהגים לעלות לקברי קדושים וכם בחגים לבקש בקשות שונות
ולנדור נדרים .
באילו מקרים מגיעים אנשים לבקש ברכה ?
א.
ב.

ג.
ד.

כדי לבקש תרופה לחולה .
זוג המבקש להצליח ללדת ילדים .
חייל לפני שיוצא לקרב מבקש לשוב בשלום .
כל התשובות נכונות .

תשובה  :ד ' -

כל התשובות נכונות .

הדרוז ' ם מגיעים למקום הקדוש בתאריכים שונים במשך השנה לפי
הבעיה שהם מבקשים לה פתרון  .טקס הנדר נערך בחדר הקבורה
ועל מצבת הקבר חשאירים מתנות  :מטפחת צבעונית  ,צעיפים רקומים ,

שטיחים מצוירים ועוד  .לפעמים גם ישנים במקום או זובחים זבח  -עיזים
ואוכלים אותן  .אם מדובר בילד  -גוזרים את שערותיו באותו המקום .

 . 5נכון  /לא נכון
הדרוזים לא עורכים ברית מילה .

תשובה  :לא נכון .
חובה לערוך ברית מילה תוך שבועיים

מהלידה .

 . 6שאלה פתוחה

לאחר לידת תינוק ( בן או בת ) נוהגים הדרוזים לצבוע את עיניו בכחל
( מעין איפור שחור ) ובאותם ימים שותים בני המשפחה והאורחים תה
מיוחד שנקרא תה " מר ' לי " העשוי מעלי תה עם תבלינים חריפים  .באותם
ימים האם אוכלת מדי יום תבשילי שום על  -מנת להחזיר לגופה את
החוזק והכוח .

כמה ימים נהוג לעשות זאת ( מס ' בין
תשובה

40 :

? ) 20 - 50

יום .

ןנהוג גם שהאורחים המגיעים לביקור ושותים תה " מר ' לי "  ,מניחים כסף
חתחת לכוס התה לאחר שסיימו לשתות .

 . 7נכון  /לא נכון
הדרוזים מאמינים שיום המוות של כל אחד נקבע מראש ולכן אינם
צריכים לפחד מהמוות .
תשובה  :נכון .

ש

חבאן גם גבורתם הרבה ואומץ ליבם בצבא

ובביטחון .

 . 8נכון  /לא נכון
בגלל האמונה בגלגול נשמות לא מקובל לבנות מצבות בתוך בית
הקברות .

,

תשובה  :נכון .
קברי נביאים וצדיקים נהגו לבנות בעבר גם בתוך שטח בית
התפילה  ,החילנה .

ש

 . 9ופענוח איורים

עזרים

 :כרטיס

איורים " תקיה " .

אחת מדרכי ההתנהגות של הדרוזים נקראת " תושה "  .לפעמים  ,בגלל

רדיפות  ,הם הסתירו את אמונתם הדרוזית כדי להתקיים בשלום בסביבה
המסוכנת .
מהו פירוש המילה " תועה " ?
לפניכם שישה איורים  .האותיות הראשונות של משמעות האיורים ייצרו
מילה חדשה והיא משמעות " תקיה " .

מהי

המילה ?

תשובה  :זהירות ( פענוח האיורים  -זבוב  ,הר ,ים  ,רימון  ,וילון  ,תוף ) .
' תקיה ' הוא העיקרון המתיר לדרוזי להראות כאילו משתייך לדת אחרת

שאינה דרוזית  ,בתנאי שישמור על אמונתו האמיתית במעמקי ליבו .
בעיקר בתחילת הפצת הדת הדרוזית הותקפו הדרוזים ואז התקיה הייתה
הכרחית  .הדרוזים נקראו להיזהר מפני המתנגדים להם  ,להיות ידידותיים
כלפיהם ולהסתיר את אחונתם האחיתית  ,כל זאת כדי להמשיך
ולהתקיים בשלום בסביבה עוינת  .בנוסף  -לא תמיד יכלו להחזיר מלחמה
כנגד המתנגדים ולנסות להוכיח את צדקתם היות והדת הדרוזית היא
סודית והיה החשש לגילו סודות הדת .

ש

ם

ט

