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מצגת זו עוסקת בנושא הדת העלאווית .במצגת מוגדרת מהי הדת העלאווית ,היא מרחיבה על
ההיסטוריה של העלאווים ,מאיפה הם הגיעו ואיפה הם גרים היום.
לבסוף יש בה גם התייחסות להבדלים בין העלאווים לסונים.
אני בחרתי בנושא הזה כי אני שייך לעלאווים .בהיותי תלמיד עלאווי ראשון שלמד במרכז מדע
ודעת למחוננים מצאתי עניין רב לחקור את הנושא הזה ולכתוב עליו במטרה להקנות ידע
לתלמידים אחרים במרכז על הדת העלאווית.
מגיש :ממדוח חטיב ,תלמיד כתה ט' במרכז מדע ודעת למחוננים במכללת תל חי ,במסגרת פרוייקט חקר לשנת הלימודים
תשע"א.2011 ,
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מי הם העלאוים?
העלאוים הם מוסלמים אימאמים שמסתמכים בהלכה שלהם על האימאם השישי געפר אלסאדק.
העלאוים הם מוסלמים לכל דבר ,אבל מביעים נאמנות טהורה לבני ביתו של הנביא מוחמד שנקראים אל אלבית ולמשפחת
עלי בן אבי טאלב.
שתי המילים עלאוים ושיעה הן נרדפות ומייצגות את אותו זרם .כל שיעי הוא עלאוי וכל עלאוי שייך לזרם של געפר אלסאדק
שהוא מהשושלת של עלי בן אבי טאלב בן דודו של הנביא מוחמד.
העלאוים הם מוסלמים שמאמינים באל אחד ,מאמינים בנביא מוחמד ובקוראן ,מתפללים ומשתייכים בהלכה לאמאם געפר
אלסאדק .הם מאמינים בשאר הדתות ,דברים אלו אמר שייך אלאזהר מחמוד בשנת .1952
העלוי הוא מוסלם אשר הקוראן הוא ספרו .הוא עושה וחיי לפי ספר קדוש זה ומה שהנביא אמר ועשה.

הקוראן
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איפה הם יושבים ?
השיעים העלאוים ישבו בעיר חלב שבסוריה בזמן שלטון החמדאנים והיא היתה להם מרכז.
האזור שנקרא אסקנדרון היה חלק מסוריה הגדולה.
בזמן כיבוש הטורקים במזרח התיכון שנמשך  400שנה הם לקחו את החלק הצפוני מערבי מסוריה שקוראים לו היום לואא
אסקנדרון ,כבשו אותו והיום הוא חלק מטורקיה ,אך כולו מאוכלס בעלאוים .מספר העלאוים היום בטורקיה הוא כ 20-מליון נפשות.
ערי העלאוים בסוריה הן הערים לאדקיה ,גבלה ,באניאס על חוף הים ,עמראניה ,טרטוס ,סאפיתה .העיר אנטאקיה נמצאת היום
בטורקיה.
ברמת הגולן העלווים גרו בשלושה כפרים :זעורה ,עין פית וע'ג'ר .במלחמת ששת הימים תושבי הכפרים זעורה ועין פית עזבו לסוריה
ונשאר הכפר ע'ג'ר שגרות בו היום  2300נפשות.
אחוז העלאוים בסוריה הוא  20%מכלל תושבי המדינה.
העלאוים היום גרים בכל העולם הערבי ובמיוחד בסוריה .הם גרים עם האחרים כמו אחים ומאמינים באמירה :שהדת היא לאלוה
והמדינה לכולם.

לואא אסקנדרון

העיר חלב בסוריה
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מאיפה זה התחיל ומאיפה הם הגיעו ?
הגירת הערבים שנקראו באחרונה עלאוים:
עלאוים הם ערבים אשר הגיעו למקומות שהם נמצאו בהם היום בכמה תקופות ומסיבות שונות.
ההגירה הראשונה היתה לפני המשיח והנביא מוחמד ובתקופה שבניהם.
•
ההגירה השנייה :אחרי הנביא מוחמד בזמן הכיבוש הערבי (13הגרי)  631מהעלאוים השתתפו במלחמה ואחר כך
•
גרו במקומות שכבשו.
ההגירה השלישית :במאה החמישית להגירת הנביא מוחמד .אחרי ניפוץ הפלג הנסיריה ,בגלל שנאת השליטים הלא
•
מסלמים לאנשים שהלכו אחרי הפלג הנסירי.
ההגירה הרביעית :בתחילת המאה השביעית להגירה ,בתקופת הנסיך חסן אלמקזון.
•
ההגירה החמישית :בחלק השני מהמאה השביעית בשנת .1305
•
ההגירה הששית :בתקופת הסולטאן הטורקי סלים הראשון .1516
•
העלאוים הגרו מהסיבות הבאות :
לחפש פרנסה
•
ברחו מהלחץ והאיומים
•
בכדי לשרוד ולהגן על בניהם ובני העדה שלהם.
•
הערה :
•
•

13ה = שנת הגירת הנביא מוחמד ממכה למדינה בערב הסעודית.
631מ = מ  -שנה אזרחית
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ההגירה השישית
ההגירה השישית הייתה אחרי תבוסת הערבים על ידי הסולטאן הטורקי סלים במקום שנקרא מרג דאבק בשנת .1516
סלים הטורקי רדף אחרי העלאוים והרג מהם כ 40.000-נפשות ,לכן הם ברחו אל הרי העלאוים (לאדקיה) בצפון סוריה.
העלאוים הם ערבים שיעים ,ושפתם היא הערבית וכך ההיסטוריה שלהם ודתם היא האסלאם.

העיר לאדקיה
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עיקרי הדת
לפי השייך מחמוד סאלח העלאוי מאמין באל אחד הבורא ,מוחמד הוא הנביא האחרון .הוא מאמין ביום הדין ,עושה וחיי
לפי ההלכה המוסלמית.
האסלאם מבוסס על חמישה יסודות ,המכונים "עמודי האסלאם" (ארכן אלאסלאם) ,שהם בעצם חמש מצוות מרכזיות
המחייבות כל מאמין מוסלמי:
 .1אמירת ה "שהאדה" – המאמין מצהיר כי "אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו".
•
 .2תפילה  -תפילה שיש לומר חמש פעמים ביום.
•
 .3צום רמדאן  -צום שיש לקיים פעם בשנה ,במשך חודש ,מזריחת החמה ועד שקיעתה.
•
 .4מתן צדקה.
•
 .5חאג'  -עלייה לרגל למכה ,לפחות פעם אחת בחיים.
•
באסלאם השיעי קיימת מצווה נוספת ,ששית ,היא האמונה באמאמיה (אל אימאם).

האימאם הוא תפקיד אלוהי ,נבחר על ידי האל ,לנבואה.
האימאם אצל העלאוים הם שנים עשר אימאם ,כאשר הקודם מכריז על הבא.
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עיקרי הדת
העלאוים מאמינים שהאימאם לא טועה והוא נציג אלוהים על האדמה.
הראשון באימאמים היה בן דודו של הנביא מוחמד ובעלה של פאטמה בת הנביא מוחמד.
האימאמים ,עליהם השלום לפי הסדר:
עלי אבן אבי טאלב
•
הבן הבכור של עלי  -הוא חסן
•
הבן השני של עלי  -הוא חוסין
•
עלי זין אלעאבדין
•
מוחמד אלבאקר
•
געפר אלסאדק
•
מוסא אלקאזם
•
עלי אלרדא
•
מוחמד אלגואד
•
עלי אלהאדי
•
חסן אלעסקרי
•
מוחמד בן אלחסן אלעסקרי
•
לפי עיקרי הדת הוא המשיח המושיע לסוף הימים.
העלוי מאמין באימאמים אמונה מוחלטת .העלאוי מאמין שהם נציגי האל ,והם מדברים בשם האל.
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מה ההבדל בין העלאוים לסונים?
מבחינת אמונה אין הבדל בין הצדדים ,כולם מאמינים באל אחד ,בקוראן ,בנביא מוחמד ובכל ספרי הקודש והמלאכים
אשר שלח אלוהים.
ההבדל והסכסוך בין הפלגים נוצר אחרי מות הנביא מוחמד והינו על השאלה מי ממשיך את ההנהגה.
העלאוים והשיעים מאמינים שממשיך דרך הנביא הוא עלי בן אבי טאלב ,בן דודו של הנביא מוחמד.
הם מסתמכים על העובדה ,שהנביא הכריז עליו כיורשו בכמה מקומות והזדמנויות.
הזדמנות החשובה היא במקום שנקרא גדיר חם ,בשנה העשירית להיג'רה באירוע שנקרא חג'ת אלודאע.
במקום הזה ,גדיר חם ,הנביא נאם את הנאום האחרון והכריז על עלי כיורשו – החליפה.
אבל אחרי מות הנביא לא כך היה.
מנהיגים באסלאם כמו עמר בן אלחטאב ועתמאן בן עפאן תמכו באבו בכר אלסדיק והציבו אותו כחליפה בזמן שמשפחת
הנביא הייתה עסוקה בענייני הקבורה.
* החלק אשר תמך בעלי נקרא עלאוי
• החלק אשר תמך באבו בקר נקרא סוני.
מאז המוסלמים התחלקו לשני זרמים עלאוים וסונים ,השיעים הם חלק מהעלאוים.
בנוסף לזה יש כמה הבדלים:
העלאוים מאמינים באימאם מבני משפחת עלי ,הם מאמינים בחדיס שהם הדברים שאמר הנביא מוחמד ,שבו רק
מאמינים מבני משפחת עלי.
היחס בין העלאוים לשאר הדתות ,הנוצרית ויהודית ,היא לפי הקוראן ,אשר הכריז על הדתות האלו כדתות קדושות והכיר
בנביא משה ועיסא.
העלאוי מכבד את הדתות האלו וכל הנביאים אשר נזכרו בקוראן ,הראשון הוא אדם והאחרון הוא מוחמד.
העלאוי לא מבדיל בין אדם לרעהו ,לא שופט אותו לפי הדת אלא לפי המעשה שלו ,כי הוא מאמין שהדת היא מאלוהים.
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