تحياتي أولياء األمور لمدارس مدينة تشابل هيل كاربورو,
تم إنشاء هذا المستند بمساعدة العديد من القادة الدينيين والطالب والعائالت والموظفين من مجتمع تشابل هيل-كاربورو .إنها أداة ُتستخدم
للتخطيط و الجدولة والتعليم المستمر حول االحتفاالت الدينية والثقافية الرئيسية و المهمة التي قد ال تكون معروفة دائمًا مثل غيرها.
بعض الموضوعات المدرجة هي:

معلومات أساسية
االحتفاالت المقدسة
الوعي الديني والثقافي
متاحا:
وحيثما كان
ً
موارد إضافية للمعلمين
نحن مدينون ألولئك الذين أخذوا الوقت لتقديم المشورة لنا بدين كبير من االمتنان.

1

جدول المحتويات
 .1أغسطس  - 2022ديسمبر  2022التقويمتقويم يناير  - 2023ديسمبر 2023
 .2اإليمان البهائي
 .3البوذية سوتو زين
 .4فاز بالبوذية
 .5المسيحية :كاثوليكية
 .6المسيحية :كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة
 .7المسيحية :غير طائفة
 .8المسيحية :المعمدانية
 .9الهندوسية
 .10اإلسالم :سني
 .11اليهودية
 .12السيخية

2

* تبدأ اإلجازات عند غروب الشمس في مساء اليوم السابق للتاريخ المذكور وتنتهي عند حلول الظالم في يوم العطلة .بالنسبة للعطالت متعددة
األيام  ،يبدأ االحتفال في الليلة التي تسبق اليوم األول  ،وينتهي بعد حلول الظالم في اليوم األخير من العطلة.

أيام العطالت واألعياد الرئيسية في عام  2022لألديان اإلبراهيمية:
●
●
●
●
●
●

 25سبتمبر (غروب الشمس) ( 27 -غروب الشمس)  -روش هاشناه (يهوذا)
 4أكتوبر (غروب الشمس) ( 5 -غروب الشمس)  -يوم كيبور [اليهودية]
 10أكتوبر (غروب الشمس) ( 16 -غروب الشمس)  -سوكوت [يهوذاسم]
 16أكتوبر (غروب الشمس) ( 17 -غروب الشمس)  -شميني عتزيريت [يهوذا]
 17أكتوبر (غروب الشمس) ( 18 -غروب الشمس)  -سمحت توراة (اليهودية)
 25ديسمبر  -عيد الميالد [مسيحي]
أغسطس 2022
الماس
 1أغسطس
لغناساد (لمّاس)
 1أغسطس
الصيام على شرف والدة يسوع المسيح
 1أغسطس
تجلي الرب
 6أغسطس
عاشوراء *
 8أغسطس
 15أغسطس افتراض السيدة العذراء مريم
رقاد والدة اإلله
 15أغسطس
كريشنا جانماشتامي
 18أغسطس
قطع رأس القديس يوحنا المعمدان
 29أغسطس

سبتمبر 2022
 1سبتمبر
 5سبتمبر
 8سبتمبر
 14سبتمبر ،
 22سبتمبر ،
 27 - 26سبتمبر -
 27سبتمبر -
 26سبتمبر
 29سبتمبر
3

تبدأ السنة الدينية
عيد العمال
ميالد مريم العذراء
ارتفاع الصليب المحيي ،
االعتدال الخريفي
روش هاشناه *
المولد النبوي
نافاراتري
مايكل وجميع المالئكة

كريستيان
ويكا  /باغان الجديدة
األرثوذكسي المقدس
المسيحي األرثوذكسي
مسلم
كاثوليكية مسيحية
المسيحيين األرثوذكس
هندوسية
المسيحي
شهر التراث اإلسباني  /الالتيني
للمسيحيين األرثوذكس
المعترف به اتحاديًا
المسيحية
المسيحية
ويكا  /نيو باغان
اليهودية
* مسلم
الهندوسية
المسيحية
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أكتوبر 2022
 4أكتوبر
 4أكتوبر
 5أكتوبر
 6أكتوبر
 8أكتوبر
 10أكتوبر
من  10إلى  16أكتوبر
 17-18اكتوبر
 18أكتوبر
 20أكتوبر
 24أكتوبر
 26أكتوبر
 27أكتوبر
 28أكتوبر
 31أكتوبر
 31أكتوبر
 31أكتوبر
 31أكتوبر
 31أكتوبر

عيد القديس فرنسيس
نعمة الحيوانات
يوم كيبور*
يوم القديس توما
المولد النبوي*
االحتفال الفيدرالي
تشرين األول سوكوت
شميني عتظيرة وسمحت توراة *
القديس لوقا والرسول واإلنجيل
تتويج جورو
ديوالي (ديبافالي)
والدة
والدة حضرة بهاءهللا *
يوم جسر ميلفيان
جميع األقداس حواء
يوم اإلصالح البروتستانتي
سامحين ويكا
السيخ
عيد الهالوين

نوفمبر 2022
 1نوفمبر
 2نوفمبر
 11نوفمبر ،
 15نوفمبر
 24نوفمبر
 24نوفمبر
 24نوفمبر
 26تشرين
 27نوفمبر  24 -ديسمبر
 28نوفمبر
 30نوفمبر

عيد جميع القديسين
عيد جميع األرواح كاثوليكي
يوم المحاربين القدامى
يبدأ صوم الميالد  -ينتهي في  24ديسمبر
عيد الشكر
يوم الحداد على األمريكيين األصليين
استشهاد جورو
الثاني يوم العهد *
مجيء
صعود عبد البهاء
عيد القديس أندرو

 LGBTQشهر التاريخ
كاثوليكي مسيحي
المسيحية
اليهودية
االرثوذكسي المسيحي
مسلم
بيوم الشعوب األصلية
اليهودية
اليهودية
المسيحية
جرانث صاحب السيخ
الهندوس  ،جاين  ،السيخ
البهائية
بهائي
المسيحي
المسيحي
المسيحي
نيو باغان
بوذا
بين األديان

شهر التراث الهندي األمريكي األصلي
مسيحي
مسيحي
تم إعادة االعتراف به فيدراليًا
للمسيحيين األرثوذكس
معترف به اتحاديًا
السكان األصليين
تيج باهدور السيخ
البهائية
المسيحية
بهائي
المسيحية

ديسمبر 2022
 6ديسمبر
 8ديسمبر
 8ديسمبر
 12ديسمبر
 16-25ديسمبر
 19-26ديسمبر
 21ديسمبر
 21ديسمبر
 22ديسمبر
 25ديسمبر
 25ديسمبر
 26ديسمبر
 26ديسمبر
 26ديسمبر  1 -يناير
 28ديسمبر
 30ديسمبر
 31ديسمبر
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عيد القديس نيكوالس
البوذية التنويرية
الحبل بال دنس مسيحية كاثوليكية
يوم العيد  -سيدة غوادالوبي
بوساداس نافيدناس
حانوكا *
يول
القديس توما الرسول
االنقالب الشتوي
عيد الميالد *
عيد ميالد
زاراثشت ديسو (وفاة النبي زاراثشترا)
عيد القديس ستيفن
كوانزا
المقدسة األبرياء
العائلة المقدسة
شاهد ليلة

المسيحي
لبوذا
مسيحية
المسيحية الكاثوليكية
مسيحي من أصل إسباني
اليهودية
المسيحية
المسيحي
ويكا  /نيو باغان
مسيحي  ،معترف به فيدراليًا
المسيح األرثوذكسي
الزرادشتية
المسيحي
للحوار بين األديان
المسيحي
المسيحية الكاثوليكية
المسيحي

* تبدأ اإلجازات عند غروب الشمس في مساء اليوم السابق للتاريخ المذكور وتنتهي عند حلول الظالم في يوم العطلة .بالنسبة للعطالت متعددة
األيام  ،يبدأ االحتفال في الليلة التي تسبق اليوم األول  ،وينتهي بعد حلول الظالم في اليوم األخير من العطلة.
أيام العطالت واألعياد الرئيسية في عام  2023لألديان اإلبراهيمية:
●  6يناير  -عيد الغطاس [مسيحي]
●  7يناير -عيد الميالد [مسيحي أرثوذكسي]
●  19يناير  -عيد الغطاس [مسيحي أرثوذكسي]
●  5أبريل (غروب الشمس)  13 -أبريل (غروب الشمس)  -الفصح (عيد الفصح) [اليهودية]
●  7أبريل  -الجمعة العظيمة [مسيحي]
●  9أبريل  -عيد الفصح [مسيحي]
●  14أبريل  -الجمعة العظيمة (مسيحيون أرثوذكس)
●  22أبريل (غروب الشمس) ( 23 -غروب الشمس)  -عيد الفطر (مسلم).
●  25مايو (غروب الشمس)  27 -مايو (غروب الشمس)  -شافوت (اليهودية)
●  28يوليو (غروب الشمس) ( 29 -غروب الشمس)  -عيد األضحى [مسلم]
●  15سبتمبر (غروب الشمس) ( 17 -غروب الشمس)  -روش هاشناه [اليهودية]
●  24سبتمبر (غروب الشمس) ( 25 -غروب الشمس)  -يوم كيبور (اليهودية)
●  29سبتمبر (غروب الشمس)  6 -أكتوبر (غروب الشمس)  -سوكوت [اليهودية]
●  6أكتوبر (غروب الشمس) ( 7 -غروب الشمس)  -شميني عتظيرة [اليهودية]
●  7أكتوبر (غروب الشمس) ( 8 -غروب الشمس)  -سمحت توراة (اليهودية)
●  25ديسمبر  -عيد الميالد [مسيحي]

يناير 2023
 1يناير
1يناير
 1يناير
 1يناير
 1يناير
 5يناير
 5يناير
 6يناير
 6يناير
 7يناير
 8يناير

يوم رأس السنة الميالدية
مريم والدة اإلله
عيد القديس باسيل
شوجاتسو  /غانتان ساي (رأس السنة)
عيد الميالد المقدس
الليلة الثانية عشر
عيد ميالد جورو جوبيند سينغ
عيد الغطاس
ديا دي لوس رييس (يوم الملوك الثالثة)
عيد ميالد
عيد العائلة المقدسة

يتم االحتفال به فيدراليًا
كاثوليكية مسيحية
األرثوذكسي المسيحي
شنتو
ليسوع األرثوذكسية
مسيحي
السيخ
المسيحي
المسيحي
المسيح األرثوذكسي
كاثوليكي مسيحي
Back to Table of Contents
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 13يناير
 16يناير
 17يناير
 18يناير
 19يناير
 22يناير
 25يناير
 27يناير
 30يناير

ماغي هندوس
عيد ميالد مارتن لوثر كينغ جونيور (ملحوظ)
مباركة الحيوانات
أسبوع الصالة من أجل وحدة
عيد الغطاس
بوذي السنة
تحويل القديس بول
اليوم الدولي إلحياء ذكرى
السنة الجديدة ماهايانا  3أيام

فبراير ، 2023
 2فبراير
 2فبراير
 2فبراير
 3فبراير
 3فبراير سيتسبون
 14فبراير
 15فبراير
 18فبراير
 20فبراير
 22فبراير
 24فبراير
 26فبراير

شهر تاريخ األمريكيين السود  /األفارقة
المسيحي فبراير
عيد الشموع  /تقديم المسيح في الهيكل
باغان الجديدة
إمبولك (شموع) ويكا
المسيحي
القديس بريغيد من كيلدير
المسيحي
عيد القديس بليز
شينتو
(بداية الربيع)
مسيحي بين األديان
عيد القديس فالنتين
السيخ
يوم نيرفانا  /يوم بارينيرفانا البوذي
مسلم
ليلة اإلسراء والمعراج
يتم االحتفال به فيدراليًا
يوم الرئيس -
والروم الكاثوليك
أربعاء الرماد  -الصوم الكبير يبدأ البروتستانت
المسيحي
القديس ماثيو والرسول واإلنجيل
بهائي
أيام الهى (حتى  1مارس) *

مارس 2023
القديس ديفيد ويلز
 1مارس
الصوم (حتى  20آذار)
 2مارس
هوليكا دهان
 7مارس
ليلة البراء
 7مارس
حوال محال
 8-10مارس
هولي
 8-10مارس
السيخ السنة الجديدة
 14مارس
عيد القديس باتريك
 17مارس
يد القديس يوسف
 19مارس ع
 20مارس أوستارا  /االعتدال الربيعي (النصف الشمالي من الكرة األرضية)
نيوروز (رأس السنة)
 21مارس
(رأس السنة الجديدة) *
 21مارس
أوستارا ويكا
 21مارس
بداية رمضان *
 23مارس

سيخ
أحتفل به فيدراليًا
مسيحي كاثوليكي التيني
المسيحيين مسيحي
المسيحيين األرثوذكس
الصينية الجديدة
المسيحية
الهولوكوست بين األديان
البوذية

شهر المرأة
مسيحي
بهائي
الهندوسية
مسلم
السيخ
هندوسية
السيخ
المسيحي
مسيحي
الويكان
الفارسية  /الزرادشتية
بهائي
باغان الجديدة
مسلم
Back to Table of Contents
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مريم المسيحية
البوذية

 25مارس
 30مارس

البشارة للسيدة العذراء
يوم ماغا بوجا

أبريل 2023
 5-13أبريل
 8أبريل
7أبريل
9أبريل
14أبريل
 16أبريل
 18أبريل
 21أبريل
 21أبريل:
 23أبريل
 23أبريل
 25أبريل
 29أبريل
 30إبريل

الفصح  /الفصح *
عيد ميالد بوذا
الجمعة العظيمة مسيحي
عيد الفصح
بيساخي (فيساخي)
ثيرافادين  3السنة الجديدة
يوم الشوح (يوم ذكرى الهولوكوست) *
ينتهي رمضان عند
أول أيام رضوان
عيد الفطر *
عيد القديس جورج
القديس مرقس الرسول اإلنجيلي
اليوم التاسع من رضوان
القديس يعقوب اليوم العظيم

مايو 2023
شهر التراث اليهودي األمريكي
بلتان
 1مايو
اليوم الثاني عشر من رضوان
 2مايو
القديسين فيليب وجيمس
 3مايو
اليوم الوطني للصالة  -الواليات المتحدة األمريكية
 4مايو
إعالن حضرة الباب *
 24مايو
شافوت *
 26-27مايو
فيساخا بوجا  -بوذا يوم
 27مايو
صعود حضرة بهاءهللا *
 ٢٩مايو

شهر التراث العربي األمريكي
اليهودية
البوذية
مراقب فيدراليًا
المسيحي
السيخ
أيام البوذية
اليهودية
المسلمين
بهائي
مسلم
المسيحي
المسيحي
بهائي
المسيحيين األرثوذكس

شهر تراث األمريكيين اآلسيويين  /جزر المحيط الهادئ

يونيو 2023
 4يونيو
 9يونيو
16
 19يونيو

األحد الثالوث
سانت كولومبا من أيونا سلتيك
يونيو استشهاد جورو أرجان ديف جي
يونيو

ويكا  /نيو باغان
بهائي
المسيحي
بين األديان
البهائية
اليهودية
البوذية
بهائي
 + LGBTQشهر الفخر
المسيحي
المسيحي
السيخ
معترف بها اتحاديًا
Back to Table of Contents
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 19يونيو
 21يونيو
 22يونيو
 24يونيو
 29يونيو ،
يوليو 2023
 4يوليو
 10يوليو
 11يوليو
 13يوليو
 15يوليو
 15يوليو
 24يوليو
 25يوليو
 26يوليو
 28يوليو
 29يوليو
أغسطس 2023
 1أغسطس
 1أغسطس
 1أغسطس
 6أغسطس
 15أغسطس
 15أغسطس
 29أغسطس

يوم الكنيسة الجديد Swedenborgian
االنقالب الصيفي
يوم األمم األول
القديس يوحنا المعمدان
عيد القديسين بطرس وبولس

يوم االستقالل
استشهاد باب
عيد القديس بنديكتوس
أوبون (أوالمبانا)
القديس فالديمير اليوم العظيم
القديس فالديمير
يوم رائد مورمون
القديس يعقوب
 26يوليو يوم أصالة بوجا (يوم
عاشوراء
عاشوراء
عيد األضحى (التاريخ األمريكي) *

الماس
لغناساد (الماس)
صيام تكريم والدة يسوع
تجلي السيد
افتراض السيدة العذراء مريم
رقاد والدة اإلله
قطع رأس القديس يوحنا المعمدان

سبتمبر 2023
تبدأ السنة الدينية
 1سبتمبر
يوم العمال
 4سبتمبر
كريشنا جانماشتامي
 6سبتمبر
ميالد مريم العذراء
 8سبتمبر
ارتفاع الصليب المحيي
 14سبتمبر
 17- 16سبتمبر روش هاشناه *
 23سبتمبر  ،االعتدال الخريفي
يوم كيبور *
 25سبتمبر
المولد النبوي *
 27سبتمبر
ايكل وجميع المالئكة
 29سبتمبر م
يبدأ سوكوت *
 30سبتمبر

المسيحي
الويكان
للكنديين األصليين
المسيحي
المسيحي

المعترف به اتحاديًا
البهائيين
كاثوليكي مسيحي
بوذي  /شنتو
للمسيحيين األرثوذكس
المسيحيين
المسيحيين
اليوم العظيم مسيحي
البوذية
البوذية
البوذية
مسلم

المسيحية
ويكا  /باغان الجديدة
األرثوذكسية المقدسة
المسيحي األرثوذكسي
كاثوليكية مسيحية
المسيحيين األرثوذكس
المسيحية
شهر التراث اإلسباني  /الالتيني
للمسيحيين األرثوذكس
المعترف به اتحاديًا
هندوسية
مسيحي
مسيحي
اليهودية
ويكا  /باغان الجديدة
اليهودية
مسلم
المسيحية
اليهودية
Back to Table of Contents
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أكتوبر 2023
 4أكتوبر
 4اكتوبر
 6أكتوبر
 6أكتوبر
 7-8أكتوبر
 9أكتوبر
 15أكتوبر
 16أكتوبر
 17تشرين
 18أكتوبر
 20أكتوبر ت
 28أكتوبر
 31أكتوبر
 31أكتوبر
 31أكتوبر
 31أكتوبر
 31أكتوبر

عيد القديس فرنسيس
نعمة الحيوانات
سوكوت ينهي
يوم القديس توما
شميني عذرت *  /سمحت توراة *
االحتفال الفيدرالي
نافارتي
والدة
األول والدة حضرة بهاءهللا *
القديس لوقا والرسول واإلنجيل
تويج جورو جرانث صاحب
عيد جسر ميلفيان
جميع األقداس حواء
يوم اإلصالح البروتستانتي
سامهيل
بوذازيم
عيد الهالوين

نوفمبر  2023شهر
 1نوفمبر
 2نوفمبر
 11نوفمبر
 12نوفمبر
 15نوفمبر
 23نوفمبر
 23نوفمبر
 24نوفمبر
 26نوفمبر
 28نوفمبر
 30نوفمبر

عيد جميع القديسين
عيد جميع األرواح كاثوليكي
يوم المحاربين القدامى
ديوالي هندوس
يبدأ صوم الميالد  -ينتهي في  24ديسمبر
عيد الشكر
يوم الحداد على األمريكيين األصليين
استشهاد جورو تيج باهدور
يوم العهد *
صعود عبد البهاء
عيد القديس أندرو

ديسمبر 2023
 24 - 3ديسمبر
 6ديسمبر
 8ديسمبر
 15 - 8ديسمبر
 8ديسمبر
 8ديسمبر
 12ديسمبر
 16-25ديسمبر

القدوم
عيد القديس نيكوالس
يوم بودي
حانوكا *
البوذية التنويرية
الحبل بال دنس بالمسيحية
يوم العيد  -سيدة غوادالوبي
بوساداس نافيدناس

 LGBTQشهر التاريخ
كاثوليكي مسيحي
المسيحية
اليهودية
المسيحي
اليهودية
بيوم الشعوب األصلية
الهندوسية
البهائية
بهائي
المسيحية
السيخ
المسيحي
المسيحي
المسيحي
ويكا  /باغان الجديدة
السيخ
بين األديان

التراث الهندي األمريكي األصلي
مسيحي
مسيحي
المعترف به اتحاديًا
السيخ
للمسيحيين األرثوذكس
معترف به اتحاديًا
السكان األصليين
السيخ
البهائية
بهائي
مسيحي

المسيحي
المسيحي
مسلم
اليهودية
لبوذا
الكاثوليكية المسيحية
المسيحية الكاثوليكية
مسيحي من أصل إسباني
Back to Table of Contents
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 21ديسمبر
 21ديسمبر
 21ديسمبر
 25ديسمبر
 25ديسمبر
 26ديسمبر
 26ديسمبر  1 -يناير
 26ديسمبر
 28ديسمبر
 30ديسمبر
 31ديسمبر

المسيحي
الرسول المسيحي
ويكا  /باغان الجديدة
مسيحي  ،معترف به فيدراليًا
المسيح األرثوذكسي
الزرادشتية
بين األديان
ستيفن المسيحي
المسيحية
المسيحية الكاثوليكية
المسيحية

يول
القديس توما
االنقالب الشتوي
عيد الميالد *
عيد ميالد
وفاة النبي
كوانزا للحوار
عيد القديس
المقدسة األبرياء
العائلة المقدسة
شاهد ليلة

موارد:
يمكن الوصول إلى التقويم بين األديان على
● برامج المجتمعNCCJ
● التقويم بين األديان
● تعريفات
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول األديان المختلفة من خالل النقر على واحدة أدناه وعبر الرابط أعاله.
اليهودية ● اإلسالم ● البوذي ● الهندوسي ● مسيحي ● البهائية ● الزرادشتية ● السيخ ● شينتو جاين ●
الكونفوشيوسية ● الطاوية ● األمريكيون األصليون ● المادية ● اإلنسانية العلمانية
إخالء المسؤولية :ال يشمل هذا المنشور جميع األعياد الدينية  /الثقافية الرئيسية .بسبب االختالفات في الممارسات اإلقليمية والثقافية واستخدام
التقويمات المختلفة  ،قد تختلف بعض تواريخ العطالت عن تلك المذكورة أعاله.

الديانة البهائية
Back to Table of Contents
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معلومات أساسية
إن جوهر أن تكون بهائيًا هو أن تحب البشرية جمعاء كأسرة بشرية واحدة وأن تتزاوج مع أتباع جميع األديان بروح الشركة .ال توجد
طقوس ثابتة في اإليمان  ،لذلك لكل عائلة  /مجتمع الحرية في االحتفال و  /أو االحتفال باأليام المقدسة بالطريقة التي يختارونها  ،لذلك
من المحتمل أن تواجه مجموعة متنوعة من التعبيرات الثقافية .يرى البهائيون التنوع العرقي  /الثقافي على أنه نقطة قوة وليس سببًا
للصراع .تعرض البهائيون (وال يزالون) الضطهاد شديد في إيران (مسقط رأس الدين) والعديد من البلدان األخرى ذات الغالبية
المسلمة .تشمل مبادئ اإليمان :وحدانية الجنس البشري  ،والتحقيق المستقل في الحقيقة  ،واألساس المشترك لجميع األديان  ،واالنسجام
األساسي بين العلم والدين  ،والمساواة بين المرأة والرجل  ،والقضاء على جميع أنواع التعصب  ،والتعليم اإللزامي الشامل  ،والحل
الروحي .للمشكلة االقتصادية  ،والقضاء على التطرف في الثروة والفقر  ،واللغة المساعدة العالمية  ،والسالم العالمي الذي تدعمه
حكومة عالمية .البهائية ليس لديهم رجال دين .تقع اإلدارة على عاتق مؤسسات منتخبة تسمى المحافل الروحانية  ،وتتألف من تسعة
أفراد يتم اختيارهم سنويًا.
االحتفاالت المقدسة
هناك  9أيام مقدسة للبهائيين يجب تعليق العمل والمدرسة فيها.
○
○
○
○
○
○

ناوروز 20 :أو  21مارس
مهرجان ريدفان 20 :أو  21أبريل ؛  28أو  29أبريل و  1أو  2مايو
إعالن حضرة الباب 23 :أو  24أيار
صعود بهاء هللا 28 :أو  29أيار (مايو)
استشهاد حضرة الباب 9 :أو  10تموز
أعياد ميالد توأم مقدسة :يومان تطفو في أكتوبر  /نوفمبر .وف ًقا لحساب القمر

الوعي الديني والثقافي
●
●
●
●
●
●
●
●

●

ناوروز (رأس السنة الجديدة) ( ،يتزامن مع االعتدال الربيعي كل عام) ؛ " ناوروز سعيد
أول أيام الرضوان (التي تعني "الجنة" باللغة العربية)  -أهم أيام البهائية المقدسة .إنه اليوم الذي أعلن فيه بهاءهللا رسالته رسول هللا
في بستان الرضوان.
اليوم التاسع من رضوان  ،وهو اليوم الذي انضمت فيه إليه عائلة بهاءهللا في بستان الرضوان.
اليوم الثاني عشر من رضوان  ،وهو اليوم الذي غادر فيه بهاءهللا وعائلته الحديقة للسفر إلى القسطنطينية.
إعالن حضرة الباب  ،ذكرى إعالن الباب رسالته عام .1844
صعود بهاءهللا  ،إيذانا بوفاة بهاء هللا عام .1892
استشهاد الباب الذي أعدم سنة .1850
نشأة حضرة الباب  .١٨٥٠-١٨١٩يُعتقد أن الباب (الذي يعني "البوابة" باللغة العربية) قد مهد الطريق لتجسد بهاء هللا  ،على
غرار العالقة بين يوحنا المعمدان ويسوع المسيح .وُ لد الباب عام  1819في شيراز بإيران  ،وكانت مهمة الباب هي إيقاظ
الناس إلى حقيقة أن حقبة جديدة في تاريخ البشرية قد بدأت .دعا إلى اإلصالح الروحي واألخالقي  -وهي رسالة ثورية في
عصره.
والدة بهاء هللا  .1892-1817ولد بهاء هللا عام  1817في طهران بإيران وأسس الدين البهائي الذي تعاليمه األساسية هي
وحدانية البشرية ووحدانية الدين ووحدانية هللا .لقد تم تشبيه ظهور بهاءهللا بربيع روحاني  ،مقدّر له نشر السالم والوحدة في
جميع أنحاء العالم.
Back to Table of Contents
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● أيام الروحي ( 5-4أيام بين الفترتين)  ،أيام االستعداد الروحي للصيام  ،والضيافة  ،والصدقة  ،وتقديم الهدايا ؛ أيام الروحي
سعيدة!"
● الصوم :الشهر األخير من التقويم البهائي (األسابيع الثالثة األولى من شهر مارس) مخصص للصوم البهائي  ،حيث ال يأكل
البهائيون الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  70عامًا أو يشربون من شروق الشمس إلى غروبها .خصص وق ًتا للصالة والتأمل.
(هناك استثناءات المرض والحمل والرضاعة والسفر الطويل والعمل البدني الشاق)
هناك يومان إضافيان مهمان يظهران في التقويم:
● يوم العهد  ،إحياء ذكرى تعيين بهاء هللا البنه عبد البهاء باعتباره الشخص الذي يجب أن يتجه إليه أتباعه بعد وفاته.
● صعود عبد البهاء إيذانا بوفاة عبد البهاء عام .1921
حول التقويم البهائي/https://www.bahai.us/events-calendar/holy-days :
موارد إضافية للمعلمين
● منظر العالم البهائي ( 10دقائق)https://youtu.be/vqg-qcadglU :
● /https://www.bahai.us
● /https://www.bahai.org
● وجهات نظر فردية حول المبادئ البهائية/https://bahaiteachings.org :
● تفويض القضاء على التحيز العنصريhttps://youtu.be/NaPnNuDrb2Q :
● موارد األطفال/https://brilliantstarmagazine.org
● كتب في استكشاف الدين البهائي
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البوذية سوتو زين
معلومات أساسية
تركز البوذية سوتو زين على ممارسة زازين  ،وهو شكل من أشكال التأمل الجالس  ،لتجسيد تعاليم بوذا .ركز بوذا على كيفية تخفيف المعاناة
بمالحظة كيف نخلقها بالتفكير المضلل .يعمل بوذية الزن على البقاء مستيقظين للحظة الحالية وممارسة وعي العقل  /الجسد في جميع األنشطة.
نحن نطمح لممارسة التعاطف تجاه جميع الكائنات وإظهار حكمة بوذا حول طبيعة الواقع والتي تتمثل في أن كل األشياء غير دائمة  ،وكل

األشياء مترابطة  ،والنيرفانا هي إسكات جميع المفاهيم.
االحتفاالت المقدسة
● عيد ميالد بوذا  ،تقليدي  8 -أبريل  ،لكننا نحتفل به عاد ًة في نهاية أبريل أو أوائل مايو .نبدأ بحديث قصير ج ًدا موجه
لألطفال في الداخل يليه موكب مع األطفال عبر الغابة بالبالونات والفقاعات  ،إلى مذبح في الهواء الطلق حيث تقام
مراسم زهور مع الترانيم ويصب كل طفل الماء فوق الشكل ليغتسل طفل بوذا ويقدم البخور
● حفل سيجكي  31 ،أكتوبر  -إطعام وتغذية األشباح الجائعة .لدينا حفل "الشبح الجائع" في أمسية نهاية األسبوع بالقرب
من عيد الهالوينُ .تسمع األدوات الستدعاء أولئك الذين رحلوا ولكنهم عالقون في العوالم الوسيطة  ،وكذلك الستدعاء
األجزاء من أنفسنا التي ال تكتفي أب ًدا بما نحن عليه أو ما لدينا والتخلص من المشكالت التي لم يتم حلها مع الراحل.
هناك ترانيم وتغذية طقسية لألشباح الجياع لمساعدتهم في طريقهم .كما نردد أسماء أولئك الذين قدمنا خدمات تذكارية
لهم خالل العام الماضي .األطفال مدعوون الرتداء األزياء.
● تنوير بوذا  8 -ديسمبر  ،نالحظ هذا في يوم األحد األقرب إلى  8ديسمبر .يبدأ هذا بمحادثة قصيرة موجهة لألطفال
وتتضمن تردي ًدا أثناء الطواف حول قاعة التأمل مع تناثر األطفال بتالت الزهور المجففة .لقد قمنا أيضًا بدمج إضاءة
الشموع لألطفال  ،ويتم إعطاؤهم عبوات صغيرة من البخور والشمعة  ،وأحيا ًنا الفانيليا ليأخذها إلى المنزل والنبات.
● ليلة رأس السنة  31 -ديسمبر .فترتين من التأمل  ،خدمة ترانيم لتجديد الوعود والمبادئ  ،يتبعها حفل نار في الهواء
الطلق حيث نكتب العادات  ،والعالقات  ،والحالة الذهنية  ،وما إلى ذلك  ،التي نود إطالقها .ثم نخرج إلى الخارج
ونشعل النار مع األوراق التذكارية من العام الماضي ونحن نردد.

الوعي الديني والثقافي
ال توجد تحيات خاصة في المعبد ولكننا نقوم في كثير من األحيان باألقواس الدائمة تحية.
الطوائف البوذية المختلفة لها شعائر دينية مختلفة.
كثير من البوذيين الزن نباتيون.
موارد إضافية للمعلمين
● مسار السحب البيضاء القديم بواسطة ثيش نهات هانه
● األمير سيدهارتا لجوناثان النداو وجانيت بروك
● حكاية زين ماستر بهو لي بقلم باربرا فيركويلن
14

)● قلب تعاليم بوذا بواسطة ثيش نهات هانه (للبالغين
https://www.motherszone.com/story-time/jataka-tales :● بعض حكايات جاتاكا
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البوذية وان
معلومات أساسية
نشأت البوذية وان في كوريا عام  1916عندما شهد مؤسسها المبجل سوتيسان (بارك  ،جونغ بين  )1943-1891تنويرً ا عظيمًا .لقد تصور
ممارسة لجميع الناس تؤكد على المساواة بين رجال الدين والعلمانيين  ،وبين النساء والرجال  ،وبين جميع الطبقات واألجناس االقتصادية .توقع
سوتيسان ظهور المادية الحديثة  ،وبالتالي شدد على "التوازن بين القوة المادية والروحية" كدافع مؤسس البوذية وان.
الطوائف البوذية المختلفة لها شعائر دينية مختلفة.

االحتفاالت المقدسة
● خدمة االحتفال برأس السنة الجديدة ( 1يناير الساعة  11صباحً ا)
● خدمة يوم التنوير العظيم (من أقرب يوم أحد إلى  28أبريل  ،الساعة  10صباحً ا) .يوم  28أبريل هو يوم االحتفال
بذكرى التنوير العظيم للمؤسس سوتيسان بعد أكثر من عشرين عامًا من البحث عن الحقيقة .إنه أيضًا يوم االحتفال بتأسيس
الوون البوذية وعيد الميالد المشترك لجميع البوذيين الوون  ،وبالتالي هو يوم منشأ المجتمع البوذي الوون.
● الخدمة التذكارية (األحد األخير من شهر مايو  ،في الساعة  10صباحً ا  ،في اليوم السابق ليوم الذكرى) يتم االحتفال
بالخدمة التذكارية لتكريم ذكرى السيد المؤسس  ،وجميع الحكماء  ،وأعضاء الوون البوذيين الذين ماتوا .وفي هذه الخدمة
التذكارية المشتركة  ،نقدم أيضًا صلوات ألسالفنا وأفراد عائالتنا وجميع الكائنات الحية.
● خدمة عيد الشكر الروحية (األحد بعد عيد الشكر الساعة  10صباحً ا)

الوعي الديني والثقافي
تأمل الجلوس هو أساس الممارسة .في التدريس التقليدي  ،يُطلب من المتأملين المبتدئين التركيز على ثالث تقنيات في ممارستهم :تحقيق
الموقف المناسب  ،والحفاظ على الوعي التنفس  ،وتهدئة العقل.
يساعد ترديد التأمل على تركيز العقل من خالل تالوة عبارة بسيطة أو سوترا .نظرً ا ألن عقل المتأمل المبتدئ لم يتم تسويته  ،فإن ترديد
التأمل هو طريقة فعالة للغاية لتهدئة العقل .نحن نغني باللغتين الكورية واإلنجليزية  ،ونرحب بك لترديد ما يناسبك .تشمل الترانيم التي
نستخدمها في برامجنا وون سانغ فو  ،و قلب سوترا  ،و "نحن واحد  ،نحن كاملون"  ،و " نا مو آه مي تاه بول "  ،مما يعني العودة إلى
عامي  Ta-بوذا  ،طبيعتنا الحقيقية في الداخل.
التأمل المتحرك هو ممارسة في متناول الجميع .في هذه الممارسة  ،ال نرى أن العقل والجسد منفصلين .يساعدنا التأمل المتحرك على
الخروج من رؤوسنا وتجهيز أجسادنا للتأمل بالجلوس .عندما يتم تغيير الجسم من خالل التأمل المتحرك  ،هناك تغيير في طاقة تشي ،
وتحسين التوازن واالنسجام في أجسامنا.

16

موارد إضافية للمعلمين
Won Buddhism of North Carolina ●
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المسيحية
الكاثوليكية

معلومات أساسية
التقليد الكاثوليكي سرّ ي  ،وبالتالي فيزيائي بمعنى ما .إن حضورنا المادي بين جماعة المؤمنين بينما نحتفل بالقداس مهم .لمسة الكاهن حامالً
الخبز الذي سيُكرّ س ليصبح جسد المسيح .رائحة البخور  ،صوت األجراس .رش الماء المقدس .تضعنا كل هذه الجسدية في عالقة مع يسوع
المسيح  ،الذي اختبر هو نفسه حضورً ا في المجامع  ،ولمسه أثناء شفائه  ،وهكذا دواليك.

االحتفاالت المقدسة
● عيد الميالد  25 ،كانون األول (ديسمبر)  ،االحتفال بميالد يسوع المسيح.
● يبدأ موسم الصوم الكبير بأربعاء الرماد  ،أي  46يومًا قبل عيد الفصح.
● سيدة غوادالوبي :يوم العيد هو  12كانون األول (ديسمبر)  ،لكن االحتفال يبدأ في المساء الذي يسبقه.

الوعي الديني والثقافي
بالنسبة للكاثوليك  ،يمتد موسم طقوس عيد الميالد من  25ديسمبر  ،حتى عيد الغطاس ( 6يناير) إلى يوم األحد التالي عندما نحتفل
بمعمودية الرب .تحياتنا المشتركة هي عيد ميالد سعيد.
الصوم الكبير هو موسم التوبة عندما نفكر في عالقتنا مع هللا والقريب ونسعى إلصالح أي انقطاع في تلك العالقات .بالنسبة ألولئك
الذين يستعدون لالنضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية في عيد الفصح  ،فإن الصوم الكبير هو وقت االستعداد الروحي النهائي وااللتزام.
في أربعاء الرماد  ،يتم وضع الرماد على رؤوسنا كدليل على التوبة  ،ورغبتنا في االبتعاد عن الخطيئة ونحو إلهنا .الصوم الكبير
هو فترة إنكار الذات  ،بما في ذلك عدم تناول اللحوم في أيام الجمعة  ،وتقليد التخلي عن شيء بمفرده مفيد في حياتنا  ،بحيث
ينصب تركيزنا أكثر فأكثر على هللا وعالقتنا وخدمتنا هللا والجار .هناك أوقات خاصة مختلفة للصالة  ،مثل التالوة الجماعية لصالة
الصبح وصالة المساء  ،وصالة دعامات الصليب  ،االحتفال بسر المصالحة (االعتراف).
يحتفل االحتفال بـ سيدة غوادالوبي بأهمية كبيرة خاصة في المجتمع اإلسباني .يوم العيد هذا هو  12ديسمبر  ،لكن االحتفال يبدأ في
المساء السابق بالصالة والترانيم ومشاركة الشوكوالتة الساخنة .في يوم العيد نحتفل بالقداس يليه عيد .هذا العيد يحيي ذكرى سلسلة
ظهور القديسة مريم على فالح مكسيكي يُدعى خوان دييغو في عام  .1531طلبت أن ُتبنى كنيسة على تل يُدعى تيبياك في
المكسيك  ،لكن رئيس األساقفة طلب إشارة إلى أن الظهور كان حقيقيًا .أمرت األم المباركة خوان دييغو بقطف الورود من التل ،
على الرغم من حقيقة أنه كان شهر ديسمبر وأن التل يجب أن يكون قاحاًل  .وجد خوان دييغو الورود وحملها في عباءته إلى رئيس
األساقفة .عندما فتح العباءة وسقطت الورود  ،وجد على العباءة صورة للسيدة العذراء .هذه الصورة هي من بين أكثر الصور
احتراما في التقاليد الكاثوليكية.
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المسيحية
كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة
معلومات أساسية
يعتبر أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة أنفسهم مسيحيين .هناك الكثير من سوء الفهم حول العقيدة والمعتقدات .يسعد
معظم األعضاء باإلجابة على أي أسئلة أو مفاهيم خاطئة حول تقاليدنا ومعتقداتنا.

تشمل المعتقدات األساسية ما يلي:
● بصفتك اب ًنا فري ًدا هلل  ،يحبك أبيك السماوي كثيرً ا.
● نحن بحاجة إلى يسوع المسيح .إنه ابن هللا ومخلصنا المحب.
● لقد ولدت لسبب ما .قد تكون الحياة صعبة في بعض األحيان  ،لكننا هنا لنجد السعادة ونساعد اآلخرين على فعل الشيء نفسه.
● واحدة من أهم الطرق التي يمكن أن نتعلم بها عن يسوع المسيح هي دراسة الكتب المقدسة التي تشهد عنه.
● لدينا جميعًا القدرة على أن نكون أكثر شبها ً بالمسيح في أفكارنا وأفعالنا.
● عرف يسوع المسيح أنه بينما نتبعه  ،نحتاج إلى مساعدة بعضنا البعض .لهذا السبب أسس كنيسته لتقديم اإلرشاد والزمالة
والدعم.

االحتفاالت المقدسة
● األعياد المسيحية التقليدية مثل عيد الفصح وعيد الميالد مهمة ألعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة.
تقضي هذه األيام مع العائلة في االحتفال بحياة يسوع المسيح.
● يُعرف  24يوليو بيوم الرائد .يحتفل هذا اليوم بوصول رواد قديس آخر يوم دخلوا إلى وادي سولت ليك في عام
 .1847ال شيء محدد يتم القيام به بخالف حدث عرضي تنظمه جماعة محلية.

الوعي الديني والثقافي
أيام األحد هي أيام مقدسة ألعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة .يسعى األعضاء إلى جعلها مقدسة من خالل االمتناع عن
األنشطة اليومية وتخصيص الوقت بدالً من ذلك مع عائالتهم وحضور خدمات الكنيسة وخدمة جيرانهم.
تطلب كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة  ،على الرغم من أنها ُتعرف غالبًا بشكل غير رسمي باسم كنيسة  LDSأو كنيسة
المورمون  ،أن يُشار إليها باالسم الكامل للكنيسة :كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة.

موارد إضافية للمعلمين
Learn more about the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint
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المسيحية
من غير مذهب
معلومات أساسية
الكنيسة غير المذهبية هي كنيسة مسيحية ال تربطها أي صلة الطوائف المعترف بها والكنائس الرئيسية مثل الكنائس المعمدانية أو
الكاثوليكية أو المشيخية أو اللوثرية أو الميثودية .طوائف الكنيسة هي منظمات أكبر لها هوية معينة ومجموعة من المعتقدات والتقاليد .في
الكنائس الطائفية  ،قد تضع المنظمة األوسع توجيهات حول الهياكل القيادية والعضوية والعقيدة .في الكنائس غير الطائفية  ،تتخذ كل
كنيسة قرارات بشأن أجزاء مختلفة من حياة الكنيسة لنفسها.

االحتفاالت المقدسة
● تحتفل العديد من الكنائس غير الطائفية باألعياد المسيحية الرئيسية.

الوعي الديني والثقافي
تتخذ كل كنيسة قراراتها الخاصة بشأن العبادة والمعتقدات وحياة الكنيسة  ،ومن المهم التعرف على نظام معتقدات الكنيسة الفردية.

موارد إضافية للمعلمين

●

الدليل الكامل للطوائف المسيحية :فهم التاريخ والمعتقدات واالختالفات وتحديثها وتوسيعها
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المسيحية
المعمدان
معلومات أساسية
في أمريكا  ،انفصل روجر ويليامز  ،العضو السابق في كنيسة إنجلترا  ،عن المسؤولين في مستعمرة خليج ماساتشوستس بسبب إيمانه بوظائف
الكنيسة .في عام  ، 1638أسس أول كنيسة معمدانية في أمريكا في والية رود آيالند غير المستعمرة.
تنقسم الكنائس المعمدانية إلى طوائف فرعية مختلفة .في الواليات المتحدة  ،تتكون أكبر مجموعة من المؤتمر المعمداني الجنوبي .اعتبارً ا من
عام  ، 2015كانت المجموعة مكونة من أكثر من  15مليون عضو.
االعتقاد الرئيسي في الكنيسة المعمدانية هو المعمودية .تؤمن الكنيسة المعمدانية بالمعمودية فقط بعد أن يعلن الشخص المسيح كمخلص له.
المعمدانيون هم تقليديا ً من المؤمنين األقوياء بالسلطة الكتابية .منذ نشأة الكنيسة  ،قال المعمدانيون إن الكتاب المقدس هو السلطة الوحيدة لإليمان
والممارسة المسيحية .يؤمن المعمدانيون أيضًا بالحرية الدينية للجميع.

االحتفاالت المقدسة
●
●
●
●
●

جمعة جيدة
عيد الفصح
عيد الشكر
عيد الميالد
األعياد واالحتفاالت المسيحية الرئيسية األخرى

الوعي الديني والثقافي
من المهم أن نالحظ أن المعمدانيين ال يتميزون بمعتقد واحد معين  ،مثل المعمودية .بدالً من ذلك  ،تشتمل مجموعة كاملة من المعتقدات على ما
يربطه المعمدانيون معًا كمميزات طائفية لهم .تتضمن هذه المجموعة من المعتقدات الكتاب المقدس باعتباره السلطة المطلقة في مسائل اإليمان
والممارسة  ،وكنيسة متجددة تتألف من المؤمنين المعمدين  ،واالعتراف باستقاللية الكنيسة المحلية  ،والحرية الدينية للجميع.

موارد إضافية للمعلمين

●

الدليل الكامل للطوائف المسيحية :فهم التاريخ والمعتقدات واالختالفات وتحديثها وتوسيعها
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الهندوسية
معلومات أساسية
الهندوسية هي أقدم ديانة في العالم  ،وف ًقا للعديد من العلماء  ،حيث تعود جذورها وعاداتها إلى أكثر من  4000عام .اليوم  ،مع
حوالي  900مليون متابع  ،الهندوسية هي ثالث أكبر ديانة بعد المسيحية واإلسالم .يعيش ما يقرب من  95في المائة من الهندوس
في العالم في الهند .نظرً ا لعدم وجود مؤسس محدد للدين  ،فمن الصعب تتبع أصوله وتاريخه .الهندوسية فريدة من نوعها من
حيث أنها ليست ديانة واحدة بل هي مجموعة من العديد من التقاليد والفلسفات.
الهندوسية تحتضن العديد من األفكار الدينية .لهذا السبب  ،يُشار إليه أحيا ًنا على أنه "أسلوب حياة" أو "عائلة أديان"  ،بدالً من دين
واحد منظم .معظم أشكال الهندوسية هي هينوثانية  ،مما يعني أنهم يعبدون إلهًا واح ًدا  ،يُعرف باسم "براهمان"  ،لكنهم ما زالوا
يتعرفون على اآللهة واإللهيات األخرى .يعتقد األتباع أن هناك طر ًقا متعددة للوصول إلى إلههم.

االحتفاالت المقدسة
●
●
●
●
●
●
●
●

ساراسواتي بوجا (عبادة آلهة التعليم في فبراير)
دورجا بوجا (آلهة القوة الروحية واألخالقية)
ديوالي :مهرجان األضواء
نافاراتري :احتفال والخصوبة والحصاد
هولي :مهرجان الربيع
كريشنا جانماشتامي :تحية لعيد ميالد كريشنا
راكشا باندان :احتفال بالعالقة بين األخ واألخت
مها شيفاراتري :مهرجان شيفا العظيم

الوعي الديني والثقافي
ُتقام العبادة الهندوسية  ،المعروفة باسم "البوجا"  ،عاد ًة في ماندير (المعبد) .يمكن ألتباع الهندوسية زيارة ماندير في أي وقت يحلو لهم.
يمكن للهندوس أيضًا العبادة في المنزل  ،ولدى العديد منهم مزارً ا خاصًا مكرسًا لبعض اآللهة واإللهيات.
يعتبر تقديم القرابين جزءًا مهمًا من العبادة الهندوسية .من الشائع تقديم الهدايا  ،مثل الزهور أو الزيوت  ،إلى إله أو إلهة.
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اإلسالم
السني
معلومات أساسية
اإلسالم هو ثاني أكبر ديانة في العالم بعد المسيحية  ،مع حوالي  1.8مليار مسلم في جميع أنحاء العالم .على الرغم من أن جذوره ترجع
إلى أبعد من ذلك  ،إال أن العلماء يؤرخون عاد ًة إلنشاء اإلسالم في القرن السابع  ،مما يجعله أصغر ديانات العالم الرئيسية .بدأ اإلسالم في
مكة  ،في المملكة العربية السعودية الحديثة  ،في زمن النبي محمد .اليوم  ،ينتشر اإليمان بسرعة في جميع أنحاء العالم.
عندما مات محمد  ،دار جدل حول من يجب أن يحل محله كزعيم .أدى ذلك إلى انشقاق في اإلسالم  ،وظهرت طائفتان رئيسيتان :السنة
والشيعة (الشيعة).
يشكل السنة ما يقرب من  90في المائة من المسلمين في جميع أنحاء العالم .يقبلون أن الخلفاء األربعة األوائل كانوا الخلفاء الحقيقيين لمحمد.
يعتقد المسلمون الشيعة أن الخليفة علي ونسله هم الخلفاء الحقيقيين محمد .ينكرون شرعية الخلفاء الثالثة األوائل .اليوم  ،للمسلمين الشيعة وجود
كبير في إيران والعراق وسوريا.

االحتفاالت المقدسة
●

●

●
●

رمضان :الصوم عن الطعام والماء من الفجر حتى غروب الشمس .قد يحتاج الطالب إلى بدائل لبعض األنشطة البدنية
أثناء الصالة الرياضية  /التربية البدنية  ،على سبيل المثال
○ تحية :رمضان (يُنطق "راما دهان") مبارك (يُنطق كل "أ" أو "أأ" على غرار أول "أ" في "بلسميك" [خل] ،
وينطق "د" كصوت ناعم مع اللسان مسطح والشفاه مستديرة.
عيد الفطر :عطلة في اليوم التالي النتهاء شهر رمضان .ال صوم إال صالة الجماعة والتجمعات التي قد يغيب بسببها
الطالب عن المدرسة.
ُ
○ تحية" :عيد مبارك" (تلفظ "أ" بشكل ممدود على غرار أول حرف "أ" في كلمة "بلسميك" [خل]
يوم عرفة :قبل عيد األضحى .قد يكون الكثير منهم صائمين في هذا اليوم وقد يحتاجون إلى وسائل راحة لممارسة
األنشطة البدنية أو أي شيء قد يجعلهم يشعرون بالعطش أو الجوع.
عيد األضحى :هو اليوم العاشر من الشهر القمري الذي يتم فيه الحج .هذا اليوم هو نهاية الحج .صالة الجماعة
والتجمعات التي قد يتغيب بسببها الطالب عن المدرسة.

● يوم عاشوراء :يوم خالص موسى وقومه من فرعون .يصوم المسلمون عادة هذا اليوم وإما في اليوم التالي أو اليوم
السابق لذلك هناك حاجة إلى اعتبارات النشاط البدني
● الشيعة فقط:
○ أيام الحداد على استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد النبي محمد (صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم)

الوعي الديني والثقافي
السنة  +الشيعة :أيام اإلجازة لطلب يومي العيد (الفطر واألضحى) .أيام أخرى هي للنظر في األنشطة والوعي باألحداث و األوقات الدينية
الهامة
23

يمكن الوصول إلى أماكن العبادة اإلسالمية من أجل الجوالت المصحوبة بمرشدين  ،بما في ذلك كجزء من الرحالت الميدانية  ،ويمكن
الوصول إلى القادة الدينيين ألية أسئلة دون الحاجة إلى القلق بشأن اإلساءة إلى أي شخص.
أماكن العبادة اإلسالمية مفتوحة وال تتطلب عضوية طائفية  ،لذلك يمكن العثور على المسلم العادي يصلي في أقرب مسجد بدالً من مسجد
معين فقط  ،وهناك تعاون بين المنظمات اإلسالمية بحيث يكون اإلعداد عمومًا كمجتمع مسلم مثل ضد منظمة إسالمية (مفصولة بمتطلبات
العضوية  ،إلخ) .يجب على المعلمين أن يعكسوا هذه الحقيقة في الدروس بدالً من تقديم كل مجموعة من السكان المسلمين المحليين على أنها
متفاوتة مقارنة بتلك الموجودة في المناطق األخرى من حيث المصطلحات .من الشائع أن يسافر المسلمون إلى أجزاء أخرى من البالد أو
العالم ويزورون أي مسجد (على الرغم من وجود بعض االختالف بين أنماط الصالة والشيعة والسنة) وتحية أي شخص بالتحية المشتركة
"صلى هللا عليه وسلم" .أنت "وتشعر وكأنك في المنزل

.
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اليهودية
معلومات أساسية
اليهودية  ،أقدم الديانات التوحيدية الثالث  ،هي دين وأسلوب حياة الشعب اليهودي .المبادئ األساسية لليهودية مستمدة من التوراة  ،والكتب
الخمسة األولى من الكتاب المقدس  ،والتاريخ الغني للتفسير الحاخامي.
إن أهم تعاليم وعقيدة في اليهودية هو أن هناك إلهًا واح ًدا  ،غير متجسّد وأبدي .علينا أن نعكس حضور هللا بأن نعيش حياة المحبة والعدل
والرحمة .كل الناس خلقوا على صورة هللا ويستحقون أن يعاملوا بكرامة واحترام.

االحتفاالت المقدسة
يتم االحتفال باألعياد اليهودية على أساس التقويم العبري .يعتمد التقويم العبري على األشهر القمرية .هذا يعني أن اإلجازات قد تتغير من سنة
إلى أخرى ولكنها ستظل في نفس الموسم العام أو الوقت من العام .يتم االحتفال بجميع األعياد اليهودية بدءًا من غروب الشمس في الليلة السابقة
وتنتهي عند حلول الظالم في يوم العطلة .بالنسبة للعطالت متعددة األيام  ،تبدأ العطلة في الليلة التي تؤدي إلى اليوم األول  ،وتنتهي بعد حلول
الظالم في اليوم األخير من العطلة.
● السبت هو يوم الراحة األسبوعي في التقويم اليهودي .يبدأ يوم السبت عند غروب الشمس يوم الجمعة ويستمر حتى ترى
ثالث نجوم في السماء مساء السبت .خالل يوم الراحة المقدس هذا  ،يقدر الممارسون خلق هللا ووجودهم مع العائلة
واألصدقاء في العبادة واالحتفال .يُطلب من اليهود التوقف عن العمل والراحة يوم السبت ألن هللا توقف عن العمل واستراح
بعد الخلق لمدة ستة أيام.
○ العادات :وجبة مساء الجمعة مع العائلة واألصدقاء  ،الخدمات في الكنيس ليلة الجمعة وصباح السبت  ،التوقف عن
جميع األعمال  ،بما في ذلك استخدام األجهزة اإللكترونية .ال يمكن للطالب الملتزمين بالسبت القيام باألعمال
المدرسية أو حضور العديد من المناسبات المدرسية التي تقام ليل الجمعة والسبت.
○ التحيات :من المعتاد أن نقول "سبت شالوم" كل يوم جمعة.
○ الوقت من السنة  -كل أسبوع في السنة!
● روش هاشانا  ،العام اليهودي الجديد  ،هو وقت لالبتهاج والتأمل الجاد  ،وقت لالحتفال بانتهاء عام آخر مع تقييم حياة
المرء .يشرع يوم روش عشانه في العشر أيام من التوبة المعروفة أيضًا باسم أيام الرهبة  ،والتي تبلغ ذروتها في يوم صيام
يوم الغفران  ،يوم الكفارة .في روش هاشناه والشهر الذي يسبق العيد  ،ننفخ الشوفار  ،وهو قرن كبش يصدر صو ًتا يشبه
البوق .الشوفار هو بمثابة دعوة "لالستيقاظ" لمساعدتنا على التركيز بشكل مكثف على التشوف  -التوبة  -والعودة إلى أعلى
ذواتنا  ،والتوجه إلى اآلخرين لطلب المغفرة ومنحها  ،والتوجه إلى هللا برأفة.
○ تحية لروش هشناه :لشنة طوة
○ العادات :وجبات األعياد  ،والصالة الجماعية في المساء وكذلك في الصباح حتى وقت مبكر من بعد الظهر ،
وعدم القيام بأي عمل  ،وسماع الشوفار  ،وتناول التفاح المغموس في العسل لتمثل سنة جديدة حلوة.
● يوم كيبور  ،يوم االعتراف الجماعي والصوم والصالة هو أكثر أيام التقويم اليهودي قدسية .يطلق عليه "سبت السبت"
وجميع أشكال العمل (باستثناء ما يتعلق بإنقاذ الحياة) ممنوعة في هذا اليوم .يبدأ صوم يوم كيبور في المساء ويستمر لمدة
 25ساعة .إنه صيام كامل من جميع األطعمة والمشروبات .تبدأ صالة الصالة في المساء وتستأنف في صباح اليوم التالي
وتستمر طوال اليوم حتى المساء .لن يذهب الطالب الذين يراقبون يوم كيبور إلى المدرسة أو أن يكونوا قادرين على أداء
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أي عمل مدرسي في ذلك اليوم.
○ العادات :الصيام من كل طعام وشراب  ،وصالة الجماعة  ،والتوجه إلى اآلخرين لطلب المغفرة  ،والتوجه إلى هللا
لالستغفار.
○ تحياتي :أتمنى لك صيامًا ذا مغزى أو أتمنى لك يوم كيبور مفي ًدا
○ جمار جاتيمان (نرجو أن يكون لديك ختم جيد في كتاب الحياة).
● سكوت  -مهرجان يهودي لمدة ثمانية أيام في سوكوت (أكشاك (أو مظالت) حصاد الخريف .يشير اسم سكوت إلى األكشاك
(سوكوت) التي يستخدمها اإلسرائيليون أثناء التجوال في الصحراء والتي ُ
شيدت في الحقول خالل موسم الحصاد .إنه وقت
الشكر على حضور هللا في الخلق وفي وسط الشعب اليهودي  ،ويعتبر اليوم الثامن (شمني عتسيريت) نهاية عيد السكوت
ً
متميزا.
ومهرجا ًنا
○ العادات :الشكر على حضور هللا في الخلق وحماية هللا  ،وبناء وتزيين السكة (أو الكوخ)  ،والترحيب بالضيوف لتناول
وجبات احتفالية في السكة  ،ال يعمل اليهود المتدينون تقليديًا في اليومين األولين واليومين األخيرين من العطلة.
○ التحية :شاغ ساميش!
○ الوقت من السنة :يصادف عيد العرش في الخريف  ،بعد رأس السنة الميالدية ويوم كيبور.
● يهود سمشات التوراة يقرؤون التوراة بأكملها (الكتاب المقدس الذي يحتوي على  5أسفار موسى مكتوبة بالعبرية) على
مدار عام كامل .يهود سمشات هو مهرجان بهيج تم فيه االنتهاء من الدورة السنوية لقراءة التوراة في الكنيس وبدء كتابه
األول مرة أخرى .اعتما ًدا على المذهب اليهودي  ،يتم االحتفال بـ سمحت توراة في المساء المؤدي إلى اليوم األول أو
الثاني من شميني عتظرة .اليهود المتدينون تقليديا ال يعملون في هذه األيام.
○ العادات :الغناء والرقص واالبتهاج بمخطوطات التوراة .نعمة مجتمعية لألطفال
○ التحية :شاغ ساميش
○ الوقت من العام :منتصف الخريف
● هانوكا  ،عيد األنوار (عيد التفاني)  ،يتم االحتفال به لمدة ثمانية أيام إلحياء ذكرى إعادة تكريس المعبد بعد انتصار اليهود على قوات
االحتالل عام  165قبل الميالد  ،والتي أعادت تأسيس حريتهم الدينية والسياسية لبعض الوقت .تقول األسطورة أنه عندما أعيد تكريس
ليال وهذا هو سبب االحتفال بعيد
المعبد  ،فإن كمية صغيرة من الزيت كان من المتوقع أن تحترق لفترة قصيرة فقط استمرت ثماني ٍ
هانوكا لمدة  8أيام .هانوكا هو في الواقع عطلة صغيرة اكتسبت أهمية في أمريكا بسبب قربها من عيد الميالد.
○ العادات :إضاءة الشمعدان كل ليلة  ،غناء األغاني  ،تناول الطعام المقلي بالزيت (مثل حلوى الجيلي  ،التكيس (فطائر البطاطس
المقلية))  ،لعب دريديل (قمة يهودية)
○ التحية :سعيد هانوكا
○ الوقت من السنة :أواخر الخريف وأوائل الشتاء  ،اعتما ًدا على التقويم اليهودي لتلك السنة.

● عيد الفصح أو عيد الفصح بالعبرية  ،إحياء لذكرى الخروج من مصر .الموضوعات الرئيسية لعيد الفصح هي الحرية
والفداء وااللتزام بمحاربة الظلم في عصرنا .يتمحور عيد الفصح حول العائلة أو االحتفال الجماعي بسدر (وجبة طقسية)
 ،وهو أحد أكثر األعياد اليهودية المحبوبة واألكثر احتفااًل على نطاق واسع.
نظرً ا ألن اإلسرائيليين لم يكن لديهم الوقت للسماح للخبز باالرتفاع أثناء مغادرتهم مصر على عجل  ،فإن التقليد اليهودي
يحظر أكل (أو حتى حيازة) أي طعام يحتوي على الحبوب المخمرة .بينما يقام عيد الفصح في أول ليلتين من العطلة ،
يستمر عيد الفصح لمدة ثمانية أيام كاملة .خالل ذلك الوقت لم يتم تناول األطعمة المخمرة (شاميتز).
○ العادات :إقامة عيد الفصح مع العائلة واألصدقاء والمجتمع لسرد قصة الخروج والفداء في أول أمسيتين من
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المهرجان .عدم تناول أي شيء مع الحبوب المخمرة .أكل الماتساه  -الخبز الفطير الذي يذكرنا بقهرنا فدائنا والتزامنا
إلطعام الجياع.
○ التحيات :عيد فصح سعيد  ،شاغ بيساش ساميش فيكاشر إلى عيد الفصح المبهج وموافق للشريعة اليهودية
○ يبدأ عيد الفصح  2023مساء  5أبريل وينتهي مساء يوم  13أبريل.
● شافوت أو "عيد األسابيع شافوت" هو (مهرجان لمدة يومين) يصادف ختام األسابيع السبعة التي تلي عيد الفصح (عيد الفصح) .إنه
احتفال بحصاد الثمار األولى ويخلد ذكرى إعطاء التوراة والوصايا لموسى واليهود في جبل سيناء.
○ العادات :دراسة مجتمعية طوال الليل (سيل شافوت تيكوت) للتحضير لنزوح التوراة .في الصلوات في الصباح ُ ،تقرأ الوصايا
العشر وكتاب راعوث من التوراة .قد يكون لدى المعابد اإلصالحية طالب الصف العاشر للمشاركة في حفل تأكيد لتأكيد تعلمهم
المستمر والتزامهم بالتقاليد اليهودية .اليهود المتدينون تقليديا ال يعملون في هذه األيام.
○ التحية :شاغ ساميش!
○ الوقت من العام :أواخر الربيع  /وأوائل الصيف

الوعي الديني والثقافي
صعود القومية البيضاء (التي تحمل في جوهرها معاداة السامية)  ،والهجمات ضد المجتمع اليهودي (الهدف األكبر حاليًا
لجرائم الكراهية الدينية العنيفة)  ،وكبش الفداء لليهود من قبل المسؤولين المنتخبين كلها تذكير مقلق بأن معاداة -السامية
أمر حقيقي في الثقافة األمريكية .هذا الواقع له تأثير على الطالب اليهود.
يجب أن يسعى المعلمون ليكونوا حساسين لهذا الواقع عند تقديم معلومات عن هتلر والحرب العالمية الثانية والمحرقة.
ضا  ،يجب أن تتجاوز المعلومات المتعلقة باليهودية هذا الوقت المظلم في التاريخ اليهودي وتشير إلى مرونة الشعب
أي ً
اليهودي والمساهمات اإليجابية للشعب اليهودي في المجتمع.

موارد إضافية للمعلمين
موارد رابطة مكافحة التشهير
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السيخية
معلومات أساسية
ينحدر السيخ من الهند  ،وهو أقلية صغيرة في كل بلد  ،بما في ذلك الهند نفسها (السيخ أقل من  ٪ 2من إجمالي السكان الهنود).
يعتقد السيخ أن الكنيسة والدولة يجب أن تكون منفصلة! ولكن إذا كانت الصالة من جماعة دينية واحدة مسموحً ا بها  ،فيجب السماح بكل
شيء.
تعليم السيخ األساسي هو اعتبار جميع البشر على قدم المساواة ؛ لذلك  ،سوف يعامل السيخ الملتزم جميع زمالئه في الفصل على قدم
المساواة بغض النظر عن خلفياتهم.

االحتفاالت المقدسة
● فيساكي :من  14إلى  .15أبريل (نيسان) (التواريخ األصلية هي  27مارس  1469و  30مارس  )1699ولد معلمنا
األول  ،مؤسس الديانة السيخية .كان اسمه جورو ناناك .ثم في عام  ، 1699في والدة جورو ناناك  ،أنشأ معلمنا
العاشر  /كشف عن "أمة" تسمى خالصة في حفل مفصل .تمثل خالصة جميع القيم التي علمها جورو ناناك ألتباعه.
نشير إلى اليوم باسم يوم الفيساكي أو يوم كالسا يرجع التغيير في التاريخ على مر السنين إلى عدم تطابق التقويمين
الغربي والهندي .ال توجد طقوس معينة .ومع ذلك  ،نحتفل بهذا اليوم مع التجمعات في كورودواراس المحلية أو
العائالت كما يسمح الوقت والجداول الزمنية.
● استشهاد (شهيدي) جورو ارجان ديف جي  16 -حزيران .في عام  ، 1606تم تعذيب معلمنا الخامس حتى الموت
لعدم قبوله الدين الحاكم  ،اإلسالم .نحتفل بهذا كل صيف لتذكير أنفسنا بأن نكون مخلصين لمبادئنا وهويتنا .القضية
ليست حول دين ضد آخر ولكن حول الحق في العبادة بالطريقة التي تختارها  -حرية الدين! مرة أخرى  ،ال توجد
طقوس أخرى غير التجمع مصلي.
● تتويج جورو جرانث صاحب جي بصفته المعلم  20 -أكتوبر" .جرانث" نص  ،كتاب .تم كتابة كلمات معلمينا من قبلهم
وقام معلمنا العاشر بتجميع جميع الكتابات في مجلد واحد نهائي .تم تسمية كرانث باسم كورو في  20أكتوبر .1708
من ذلك اليوم فصاع ًدا  ،نأخذ إرشاداتنا من كورو كارانث  ،خبيرنا األبدي.

الوعي الديني والثقافي
ال يقوم السيخ بقص الشعر  ،وغالبًا ما يكون لدى الطالب شعر طويل ملفوف في العمامة .لديهم مظهر مميز يمكن أن يؤدي في كثير من
األحيان إلى مالحظات مؤذية .غالبًا ما يتعين على الرجال والنساء الذين يخدمون في الجيش أو في تطبيق القانون طلب استثناءات .قسم
شرطة تشابل هيل لديه حاليا ضابط شرطة السيخ.
كثير من السيخ نباتيون  -لكن الكثير منهم ليسوا كذلك .غالبًا ما يكون البيض خارج القائمة.
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