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אירועים דתיים ילאומיים כאשר היהודים על
פי לוח השנה עברית
הכנת סטודנת
עניאת אלקצאץ
שהוגש למורה
סבחי בהלול

להקדיש

לאמא ואבא
למשפחה שלי והשבט שלי
למורים שלי
לחברים שלי
למד אותי לכל אחת מהדמויות מצא לההדיש זה
צנוע בתקווה שאללה מוצא הצלחת

מבוא
לכל אחד מאנשים אנושיות מסורות ומנהגים משלה משתתפים על ידיעל
קנאה של אנשים אחרים למרות יש הרבה נקודות מפגש בין הרגלים
ומסורות עמים אבל תכונות מסוימות שלו כל האנשים במונחים של
הרגלים וחגים ובאירועים במיוחד בעיקר האופי הדתי אנו נדון במחקר
זה אירועים דתיים ולאומיים כאשר יהודים על פי לוח השנה עברית כל
מה שכרוך בעליית גג של טקסים ופגישןת משפחתיןת חגיגי ומגומות
משלהם
חגים יהודים רבים כולל מה מבוטא על ידי תורה הם טוענים כולל מה
יציבה רבנים
אנו נדון ללוח שנת עברית בדרך כלל אז להראות לנואת הדרך אנחנו
צוללים בטקסעם ובפסטיבלים רבים
אז אנחנו ניקח אור בלוח שנת עברית אשר הולך לפי חודשים ירחי כגון
ראש השנה המוסלמית באיסלאם עם ההדל מהות יהודים שנה להוסיף
חודש ירחי שלוש עשרה כדי לשמור על הפסטיבלים שלהם דף בית חצי
קבוע בחודשעם מסוימים שלכל שנה להוסיף חודש ירחי חודשים נוספים
של השנה כל ארבע שנים עם שנה מעובה לוח שנה
כדי להתקין את העומות אירועים חקלאיים ודתיים
זה מם שאלוהים לגנות את הכופים רשותו של החוק של אולהים
בדעותיהם מושחת

מטרות
הכרת אירועים דתיים ולאומיים אצל יהודים
לזהות את לוח השנה העברית בטקסים

הלוח העברי
הלוח העברי הוא לוח ירח ולא לוח שמש
החדשים העבריים הם יותר קצרים
יש חדשים עם  92יום
יש חודשים עם  03יום
גם השנה העברית יותר קצרה
פעם בשנתיים או פעם בשלוש שנים יש בשנה שלושה-עשר
חדשים לשנה עם שלושה-עשר חדשים קוראים  :מעוברת
שם החודש השלושה -עשר הוא אדר ב'

החדשים העבריים הם:
תשרי  -חשון  -כסליו  -טבת  -שבט  -אזר
ניסן  -איר  -סיון  -תמןז  -אב  -אלול

חג ראש השנה
חוגגים את החג ראשון ויום שני של חודש אוקטובר למרות שחג ראש
השנה היהודים אין זיכרון היסטורי מסוים זה לא נחשב בשוב יותר
מאשר החגים היהודים הוא זכה לקדושה דתית של פרטי וזה מאמר
במתקן יום זה הוא היום שאלוהים ברא את העולם לכן זה גם היום של
חשב ון נפש שנתי נאמן שעוברים כל היצורים לפני אליהים ואז לתת דין
וחשבון לעצמו יהודי ביום הזה מה אליו בכל ימי השנה של חטאים אחת
הסיבות שהחג הזה הוא גם מסומן על ידי זה היום הרשון של כפרה שבו
יש עשרה המסתיים קדושה יום ביום הכיפורים היהודי שהוה בהחלט
אויום הכיפורים או מפורסם יהודים יחיא ואחד את השנה בחג ראש
השנה היהודי אמר לכתוב את השם שלך בשיא שנה חיים מרושרים
וצמוד לרב של המסורת היהודית של החג לדוגמא הכנת מאכלים
מאכילה חשיבותה של מזונות מסוימים כגון לחם ותפוחים טבולים בדבש
שנאכל עם אמירת תפילות להביע תקווה לשנה מתוקה לבוש אבל
למחרת אז אנחנו חייבים לטעום את הפירות של היהודים חדשים הוא
אף פעם לא אכל לאורך כל עונה שעברה יש גם מסורת המיושמת בחג
הזה מאז אותו היום היהודים הולכים לנה או בכל מקום מים זורמים
להתפלל ולהניח את החטאים של השנה האחרונה למים כדי לבצע
משמר כל כך שמתחיל שנה חדשה ללא חטאים ראוי להזכיר
כי בחג ראש השנה היהודים חוגגים רק בישראל שני ימים ברציפות
בבית הכנסת תוקעים בשופר ומתפללים תפילות מיוחדות שקוראים להן
סליחות בדרך כלל לובשים בגדים לבנים
אנשים מברכים זה את זה ואומרים שנה טובה שנה אושר

אנציקלפדיה של מושגים וטרמינולוגיה של ציונות דייר עבדול ווהאב
מוחמד מהדורה 5291

יום הכיפורים
פותר אתיום הכיפורים בעשרת בחודש בארשון של השנה בעברית בכל
שנה יום החג הוא ההזדמנות החמה ביותר ליהודים לבקש סליחה על
חטאים הם הפכו את במהלך השנה האחרונה
יום הכיפורים חג ביום מלה אוסר על המאמינים כל אסור יהודים בשבת
או חגים עיקריים עבודה כגון השימוש בעת נהיגה במכוניות להצית אש
בנוסף לפעילויות מיוחדות אוהב לאכול ולשתות כביסה ורחצה הליכה עם
סנדלי עור כול פעול עשויה להצמית נוח
התפילה האחרונה ביום כיפורים היא תפילת נעילה תוקעים בשופר אחר
כך חוזרים הביתה מבית הכנסת ואוכים ארוחה חגיגית אחרי הארוחה
יוצאים ומתחילים לבנות סוכה ארבעה ימים אחרי יום הכיפורים בה חג
הסוכות
 מוסקבה חדשות

חג הסוכות
בחמישה עשר לחודש תשרי חוגגים את חג הסוכות שבעה ימים ליום
השמיני קוראים שמחת תורה
זה בא לאחר חג יום הכיפורים זה כדי להנציח את שרירותיות אוהל שבו
יהודים מחוך בשטח הפתוח ביציאה ממצרים בחג הזה להפסיק את
העבודה ביום הראשון שהוא חג ציבורי כמו גח ביום האחרון של החג
במהלך חמישה הימים מטריות נערכו ליד הבתים אועל הגג ומרפסות
בתים פתותים וביום השמיני מתחיל גשם תפילות ב'קשה
על גג הסוכה שמים ענפים של עצים ומקשטים הסוכה בתמונות פירות
ופרחים קוראים לחג גם בשם חג האסיף ומברכים חג שמח
 ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשעת

חג החנוכה
בכייה כסליו חוגגים את בחג חנוכה חג האורים לזכר הנצחון של
המכבים חוגגים את חג החנות שמןנה ימים חג זה ציוני נסיעות
אמרו כדי להנציח את המכבים האגדה תנייכית כאשר מכבים
מהפכה מודרניים שנמשך שלוש שנים והביא על פי אגדה טען
כדי לטהר את בית המקשש של יוון חגג הנצחון הזה של העמ
היהודי וההשקה של המקדש החדש בעשרים והחמישה בחודש
המקשש שמן וטכס החג הזה ציוני אוכף כי זה הוא מזדלור או
פמוטעם שמונה ראשים תיווך כל תשעה והוא ממוקם בחזיח כל
בית יהודים וקראו לשמונה ימים מזמורים ותהילים הנאמן מודה
לאלוהים זה סכנת החג הכי החגיגית למסדד אל אקצה אנחנו
מוצאים את הקבוצות יהידים קיצוניות קורא להקמת בית
המחדש המקור אקצה והקמה של טקסים בתוך המסגד אל
אקצה כדי לחנוכה אחמד מוחמד יאסין פורום ירושלים תרבות
עמאן ירדן

אחמד מוחמד יאסין פורום התרבות בירושלים עמאן ירדן

חג הפורים
ארבעה עשר לחודש אדר עושים היהודים חג גדול הוא חג הפורים יום
לפני הפורים הוא יום צום בחג עושים מסיבות אוכלים אוכלים אזני המן
ומתחפשים
לפעמים עושים ברחוב קרנבל חג שמח
אמרו כאשר יבוא המשיח לא יהיו חגים רק חג אחד ישאר גם אחרי
שהמשיח יבטא חג הפורים

חג הפסח
ביום טיי ו בניסן חוגגים את חג הפסח לזכר יציאח בני ישראל ממצרים
מעבדות לחירות
שמות ההג חג האביב החרות והמצות
בפסח לא אוכלים לחם כי הוא חמוץ בפסת משתמשים בכלים של פסח
לפני החג מתחילות הנשים היהודיות לנקות את הבית צובעים את
הדירות רוחצים את המטבח ואת הכלים כדי שיהיה הכל כשר לפסח

חג השבעות
היום מסמן את שישה ביוני מדובר שבעה שבועות אחרי חג הפסחא
לפ יכר אחד לרגל חג המולד שם פירות מהוללים נאמנים והתגלותה של
התורה על יהודים היה המבשר לספק מבנה
עכשין ההצעה לכורה לבית הכנסית והאמונה שהתורה ישלי בחג
השבועות בהר סיני בני ללמוד האמן עברית מסורות טרוי ששלום דוד
עליו נולד ונפטר בחג השבועות כך שתחילים נאמרים באופן מסורתי
למחרת העלייה לרגל וכמה יהודים נאמנים להר ציון לטעון ששלום דוד
עליו קבר נאמן
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חג פבואר 51
חמשת העשרה היום בחודש פברואר אשר נקרא על חג היום זה נטיעת
עצים בשפע יום מאמן הסיבה לבחירת פבואר  51כיסאות שנה לדגנים
מוזכר במשנה בשל סוף העונה הגשונה
זה המסורות העיקריות בחג הזה אכילת פירות

 חגים יהודים עמר זכריא חליל

מועדים לאומיים
לצד חגים אלה נקבעו מסבר מועדים לאומיים  :המרכזי
שבהם הוא יום העצמאות שנחגג בדרך כלל ב-ה באייר
,ובונגגת הקמת מדינת ישראל
יום לפני מציינות ישראל את יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ,בו מתייתד עם ישראל עם זכר חיילי צה''ל שנפלו
בעת מלחמות ישראל ובעת שירותם בכוחות הביטחון
יום הזיכרון השני החשוב שקבעה ישראל הוא יום הזיכרון
לשואה ולגבורה בו מתייחד עם ישראל עם זכר היהודים
שניספו בשואה
ישנם מועדים רשמיים חשובים פחות ,בהם יום יורשלים
,יום הרצל ויום הזיכרון ליצחק רבין

אזכור
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ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית



מוסקבה חדשות



אחמד מוחמד יאסין פורום התרבות בירושלים
עמאן ירדן
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