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 تطرقت الدراسة إلى التعرف على  طبيعة المناسبات واألعياد الدينية فـي الموصـل منـذ                  

ضان المبارك بـصيامه  يحتفل المسلمون بقدوم شهر رم    إذ،  م١٩١٨أواخر العهد العثماني وحتى سنة      

ولألديان والمعتقدات غير   ،  وقيامه واالحتفال بحلول عيد الفطر المبارك وحلول عيد األضحى المبارك         

 الكتاب الديانة الثانية في الموصل إذ       ل أه  وهم اإلسالمية أيضا أعيادها ومناسباتها إذ يشكل النصارى      

شرين من شهر كانون األول من كل سـنة           في الخامس والع   وافقيحتفلون بعيد السيد المسيح والذي ي     

فضال عن أهم األعياد المعروفة لدى النصارى عيد الدنح وعيد الباعوثة وعيد السعانين وعيد السلوقة               

 منتصف شهر شعبان من كل      وافقوالذي ي ،  أما الطائفة اليزيدية فيحتفلون بعيد المحيا     ،  وعيد الغشيش 

  .ضر الياسخعيد الجماعة وعيد  وعيد القربان ويسنة هجرية وعيد السر صال

وذلك الرتباط األهـالي    ،   على إقامة االحتفاالت في المناسبات الدينية      لحرص أهالي الموص  

 فبالنسبة للمسلمين يعد شهر رمضان المبارك من المناسبات الدينية التي يحتفي الموصـليون              .بديانتهم

بتهاج والفرح التي تتناسب مع حرمة هـذا         من استقباله بالصوم ونشر معالم اال      اًبصيامه وقيامه أبتداء  

إذ يبدأ أهالي ألمدينة بإنارة الشوارع بقناديل كثيرة إلى جانب إيقاد الشموع في البيوت         ،  الشهر المبارك 

، إذ يبلغ طول الواحدة منها قرابة المتـر       ،  التي تمتاز بكونها شموع ذات موصفات خاصة      ،  الموصلية

 تثبيتها على قطعة خشبية ترتكز على ثالثة قـوائم          يترا ويجر في حين يبلغ قطرها نحو عشرين سنتم      

 وكان معظم أهالي الموصل يحرصون علـى مجالـسة          .بحيث تبدو كأنها تحفة فنية مضيئة     ،  خشبية

علماء الدين في هذا الشهر المبارك لالستماع إلى المواعظ الدينية والتربويـة فـضال عـن النـصح           

ثم تقـوم   ،  أذان اإلفطار تتجمع العوائل حول الموائد في بيوتها       وعند  ،  واإلرشاد والتوجيه االجتماعي  

 الشعبية للتسلية   يلينطلق بعدها األهالي والسيما من الرجال الرتياد المقاه       ،  بإداء الصلوات المفروضة  

 بحلول عيد الفطر وعيـد      ل ويعد االحتفا  )١(لشعبية الشائعة في شهر رمضان    بعض األلعاب ا  وممارسة  

                                                      

 .مركز دراسات الموصل/مدرس* 



 

)٢( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@VPH@O@kuŠ@QTSS@ç@O@æa‹íy@RPQR@â@ @

فقبل عيد الفطر يبـادر     ،   من المناسبات اإليمانية التي حرص األهالي على إحيائها        األضحى المباركين 

هالي إلى توزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين والمعوزين من السكان والتـي تعـرف              األمعظم  

وجهاؤها بتوزيـع     ذلك إذ يبادر أثرياء الموصل و      ىولم يقتصر األمر عل    )زكاة الفطرة (شرعا باسم   

وذلك بهدف مـد جـسور األلفـة والمحبـة          ،  النقدية والعينية على الفئات االجتماعية الفقيرة     األموال  

 العوائل الموصلية الثريـة تتفقـد       تولذلك كان ،  ناهيك عن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية     ،  والتعاون

  )٢(نة واألرامل في المقام األول ثم تقوم بتوزيع الصدقات والهبات على بقية فقراء المديىاليتام

حيـث يتبـادلون   ،  وفي فجر اليوم األول من العيد يهرع أهالي الموصل للصالة في الجوامع             

 مراسم زيارة قبور موتاهم لقراءة سـورة        ءثم يتوجهون الدا  ،  التبريكات بمناسبة عيد الفطر    التهاني و 

ستثمرون الزيارة  كما كانوا ي  ) صلى اهللا عليه وسلم   (الفاتحة على أرواحهم تبعا لسنة رسول اهللا محمد         

ولتبـدأ  ،  ليعودوا بعدها إلى بيوتهم   ،   والخيرات عند القبور   ليتيسر لديهم من األموا    لغرض توزيع ما  

وفي ذات الوقت يذهب األطفـال إلـى        ،   اجتماعية أخرى من خالل تبادل  الزيارات فيما بينهم         ةفعالي

والتي كانت تقع فـي     ،  المراجيح ،والتي تتمثل بالعاب النواعير   ،  عب المخصصة لهم للتسلية   اللأماكن  

  )٣(. مدينة الموصلمنأماكن معينة 

 نوما يزالو ،  )صلى اهللا عليه وسلم     (حبهم لرسول اهللا محمد     وقد كان اهالي الموصل، وتعبيراً ل           

ويبـدأ  ،   النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع األول الهجري من كل عـام              ديحتفلون بالمول 

 المولد باالستعداد بإقامة الخيام الكبيرة وإظهار معالم الزينة في األسواق والمحـالت             االحتفال في ليلة  

ينـشط  ،  يالشعبية حيث يسهم أهالي المدينة ابتهاجا بهذه الذكرى العطرة وعلى مستوى االحتفاء الدين            

 في عدد   أهالي الموصل في إقامة حلقات الذكر بعد صالة العشاء إلى جانب المناقب النبوية التي تقام              

وفي هذا  ،  ) الدين زنكي  رجامع نو (والجامع الكبير   ،  ومنها جامع النبي جرجيس   ،  من جوامع الموصل  

ويشارك كبار علماء   ،   بهذه المناسبة  المجال فان التكايا الصوفية تقيم هي األخرى حلقات الذكر أحتفاءاً         

 الذبائح ألجل توزيع لحومهـا  إذ يعمدون إلى شراء، فالدين مشاركة فعالة في االحتفال بالمولد الشري      

كانـت   )صلى اهللا عليه وسـلم    (على الفقراء والمساكين ويمكن القول أن مناسبة مولد الرسول محمد           

صلى اهللا عليـه    (تمثل مناسبة دينية تجمع مختلف شرائح المجتمع الموصلي في حبهم للرسول محمد             

  )٤().وسلم

 )أهـل الكتـاب   (، ويشكل النصارى    سباتهاولألديان والمعتقدات غير اإلسالمية أعيادها ومنا     

مـن   )عليه السالم ( االحتفال بعيد ميالد السيد المسيح     ويعد،  الديانة السماوية الثانية في مدينة الموصل     

                                                      

 

  م١٩١٨ منذ أواخر العهد العثماني وحتى سنة  و األعياد الدينية في الموصلالمناسبات 
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أهم األعياد الدينية التي يحيى ذكراها النصارى في اليوم الخامس والعشرين من شهر كـانون األول                

الستعداد للصالة في منتصف الليل عبر اإليذان بها بعد قـرع           ا،  ومن  مراسيم هذا العيد    ،  من كل سنة  

 االحتفال وعند الصباح يتوافـد      أإعالنا يبد ،  لناقوس الكنائس في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف اللي        

النصارى مع عوائلهم وهم يتزينون بأزياء العيد قاصدين الكنائس لاللتقاء وتبادل التهـاني والمـسرة               

بينما ينشرح فيها األطفال ويندفعوا بنشاطاتهم المختلفة بشراء أنـواع الحلـوى            ،  نهمواألفراح فيما بي  

ولعل أجل الصور الدينية تكمـن فـي اجتمـاع العوائـل            ،  وممارسة األلعاب التي تناسب أعمارهم    

،  يسمعون منهم الكلمات والمـواعظ الدينيـة       )٦(وهم يتحلقون حول القسيسين    )٥(النصرانية في الكنيسة  

  )٧(.ت الشماسين بهذه المناسبةوترنيما

بما يعـرف   ،  وتهيئ العوائل النصرانية وجبات طعام خاصة بهذه المناسبة وفي الغالب تكون            

ويبدو أن هذا تقليد اجتماعي لدى النصارى في العيد إذ تكتنف           ،  )أكلة الباجة (لدى أهالي الموصل ب     

ئق التي من شأنها مباهج الفرح والـسرور         الفعالية االحتفالية الخاصة بأعداد الطعام بعض الطرا       ههذ

وهـذه الحالـة    ،   سرقة الطعام  ةوالمتمثلة بإقدام البعض من أقارب أو أصدقاء العائل       ،  لدى الحاضرين 

ويتبع ذلك زيارة العوائل . ألن القصد منها إشاعة الفرح والسرور ليس إال، تكون مقبولة لدى الطرفين

  .)٨(ةتهاني بهذه المناسبالنصرانية بعضها البعض األخر لتقديم ال

ويقصد به االحتفال بذكرى تعميـد      ،  عيد الدنح ،  ومن األعياد الدينية المعروفة لدى النصارى       

وكانت تجري مراسيم هذا العيد من خالل جلوس رجلين مـن أعيـان             ،  األردنالسيد المسيح في نهر     

يرا يحتوي على مـاء يعتقـد       النصارى منذ الفجر بالقرب من باب الكنيسة إذ يضعان أمامهما إناء كب           

 تعميد الـسيد المـسيح      ز في داخل هذا اإلناء صليب كبير وهو رم        عيوض كما،  النصارى أنه مبارك  

  .)٩(قوم بتقبيل الصليبيويتوجب على كل خارج من الكنيسة أن  )عليه السالم(

 تعنـي   والباعوثة هي كلمة سـريانية    ،  أحد أعياد النصارى الدينية    )١٠()عيد الباعوثة (وهناك    

الدعاء إلى اهللا تبارك وتعالى في حالة مواجهة المصائب الشديدة ويتوجب على النصارى فـي هـذا                 

 الدينيـة واألدعيـة     لالعيد الصوم لمدة ثالثة أيام وكان من طقوس هذا العيد أن  يتضمن أوال التراتي              

لكتـاب المقـدس   دينيـة مـن ا     يتضمن الثاني إلقاء مـواعظ       اأما فيم ،  عدم ارتكاب الذنوب  ووالتوبة  

  .)١١()اإلنجيل(

 هذا العيد صلوات طويلة تمتد من صباح اليوم حتى ظهيرته ويمتنـع الـصائمون     قوقد يراف   

وهناك إشارة إلى صيام  بعض النـصارى        ،  عن تناول الدهون والبروتينات ذات المصادر الحيوانية      

وفة لـدى أهـالي الموصـل       ويتوج العيد بصناعة نوع خاص من الحلويات المعر       ،  ثالثة أيام متتابعة  

  . )١٢()حالوة خضر الياس(بتسمية 

  عروبة جميل محمود.د.م
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ويستعد النصارى للصيام الكبير الذي يكون توقيته عادة في فصل الربيع في الفترة الواقعـة                 

 إذ ينقطعون طوال هذه الفترة عن تنـاول         )١٣(مابين نهاية شهر شباط وبداية شهر نيسان من كل عام         

  . )١٤(ة اللحوم البيض وكذلك الدهون لمدة خمسين يوماكافو التي من أصل حيواني األطعمة

العيـد تمجيـدا      هذا ويشكلوذلك في يوم األحد     ،  )السعانين عيد (ـويحتفل النصارى أيضا ب     

مدينة القدس أو يحتفل النصارى بهذا العيد وهم يحملـون          ) عليه السالم (لذكرى دخول السيد المسيح     

إلى جانب إظهار معـالم الزينـة   ، ناشيد الخاصة بهذا العيد سعف النخيل وأغصان الزيتون مرتلين األ     

ويطفـون  ،  يتقدمهم الساعور ،  ويبقون في رعاية شماس الكنيسة    ،  وارتداء أبهى األزياء وتبادل التهاني    

ويتم تقسيمها فيما بعد على القـسس       ،  حيث تقدم النساء النقود  والبيض للساعور      ،  في محالت المدينة  

  .)١٥(والعاملين في الكنيسة

وهو من األيام المباركة عندهم بمناسـبة قيامـة         ،  يحتفل فيه النصارى  " ةعيد القيام " وهنالك  

 )١٦(أما طقوس هذا العيد فتتمثل  بتوافد جموع النصارى إلـى الكنيـسة            ،  )عليه السالم ( المسيح   دالسي

لتبـدأ  ،  هبعد صـلب  ) عليه السالم ( المسيح   الذي يتلى من خالل قصة قيام      )١٧(حضور القداس ،  لغرض

ويتبع ذلك فعاليات تقوم بها النساء وذلـك بـسلق البـيض             ) ١٨(ها أداء الصلوات الدينية النصرانية    دبع

وصبغه بمختلف األلوان حيث يأخذه األطفال إلى ساحات اللعب التي يكون البيض فيها أساسا لمرحهم               

  . )١٩(وسرورهم بهذا  العيد

) عليه الـسالم  ( ويقصد به صعود السيد المسيح       )الصعود(كما يحتفل النصارى بعيد السلوقة        

وتتركـز مظـاهر الفـرح      ،  ويحتفل بهذا العيد بعد مرور أربعين يوما على عيد القيامة         ،  إلى السماء 

والسرور في هذا العيد من خالل طقس رش المياه على اآلخرين وكذلك على المارة تعبيرا عن بهجة                 

المسيحيين المرور في طرقات ومحالت تواجد النـصارى  ولذلك غالبا ما كان يتحرج غير ، هذا العيد 

عيـد  (لذلك عرف هذا العيد في األوساط الشعبية الموصـلية بأسـم            ،  تفاديا لتعرضه لوابل من المياه    

  .)٢٠()الغشيش

فلهم أعيـادهم الخاصـة وفـق       ،  أحد شرائح المجتمع الموصلي   ،  أما بالنسبة لطائفة اليزيدية     

الذي يحتفل به اليزيديون في منتصف شهر شـعبان مـن كـل سـنة                )اعيد المحي (ومنها  ،  معتقداتهم

حيث يتقدمهم أمير اليزيدية ومعه مجموعة من رجال الدين لتأدية  الصالة التي يعتقدون أنها               ،  هجرية

حيث تتم الصالة بسبع  ركعات علـى        ،  مفروضة عليهم بسياق يختلف عما هو موجود لدى المسلمين        

وبعد انتهاء الصالة تقدم    ،   أثناء ذلك سورة اإلخالص مئة مرة      يوتقرأ ف ،  نحو متواصل وبسجدة واحدة   

وبعد االنتهاء من   ،  الموائد من الطعام والتي تكون بإشراف خادم مرقد الشيخ عدي بن مسافر الهكاري            

مع تالوة سورة القدر في الركعة السادسة وعلى  ،  الطعام يشرعون في الصالة  بستة ركعات متواصلة       

  م١٩١٨ منذ أواخر العهد العثماني وحتى سنة  المناسبات و األعياد الدينية في الموصل
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 فان أداء هذه الصالة بمجموع ركعاتها تعادل مجموع صلوات سنة بأكملها ويتبع ذلـك               وفق اعتقادهم 

فعالية دينية يتم من خاللها تجمع األهالي والعوائل مع بعضهم البعض لتبادل التهـاني  واألحاديـث                 

يـث  وإشـاعة األحاد ، لون عن أداء األناشيد  الدينية  ووهم المسؤ ) القوالون( االجتماعية فيما ينشط فيه   

  .  )٢١(ويتبادلون األطعمة ثم ينصرفون، والقصص ذات المقاصد التربوية والدينية

، ويراد به عيد رأس السنة من األعياد المهمة لدى الطائفة اليزيديـة           ،  )عيد السرصالي (ويعد    

، تبدأ في اليوم األول من شـهر نيـسان        ،  وتأتي أهميته لكون السنة حسب المعتقدات الدينية  اليزيدية        

ألنهم يعتقدون انه في هذا الشهر قد تـزوج األنبيـاء           ،  ث يكنون لهذا العيد كل التقديس واالحترام      حي

 كما  .تجاوزا للتشبه باألنبياء وفق معتقداتهم    ،  وبناءا عليه فأنهم يحرمون عقد الزيجات في شهر نيسان        

وبعد ذلك يـصدر    ،   حوله بااللتفاف )اهللا تعالى (حيث يأمرها    )عليهم السالم ( أنهم يعتقدون أن المالئكة   

الذي يهبط إلى األرض ويطبق مايرغب في تعاليمـه          )طاووس ملك ( األمر واإلرادة إلى   )اهللا تعالى (

كما يرتدون في هذا العيد األزياء الجميلة       ،  ميأخذون معهم إلى قبور موتاه     .)٢٢(ألبناء الطائفة اليزيدية  

ويـضعنها فـي     .)٢٤(زهور ذات اللون  األحمر     ويقمن بجمع ال   )٢٣( تتزين نسائهم بالحلي الذهبية    ثحي

 الطائفة اليزيدية بهذا العيد إلى تلوين بـيض         ءكما يعمد أبنا  ،  ثالث أماكن متساوية األبعاد من بيوتهن     

في حين يتجمع الرجال في المقـاهي       ،  للتعبير عن مظاهر الفرح والسرور    ،   بألوان مختلفة  )٢٥(المائدة

  .)٢٦( القماربوالطرقات لممارسة لع

وحقيقة هذا العيد أن    ،  ويسمى أحيانا بعيد الحج   ،  )عيد القربان ( ومن أعيا د اليزيدية األخرى      

الكائن في منطقـة عـين سـفني        (اليزيدية يأمون نحو وجهتهم مرقد الشيخ عدي بن مسافر الهكاري           

الطـاووس  ( يعتقـدون أن     فهم،  يومي السابع والثامن من شهر ذي الحجة الهجري          )بقضاء الشيخان 

أمـر   )طاووس ملـك  ( ولكن،  أن يذبح أبنه إسماعيل    )عليه السالم (قد أمر النبي إبراهيم الخليل       )ملك

بعدم اإلقدام على ذبح أبنه وان يفديه بكبش ويؤمن اليزيدية أن صـورة هـذا                )عليه السالم (إبراهيم  

من مراسيم هذا   و. التابعة لقضاء الشيخان   )باعذرة(الكبش مازالت موجودة في خزينة مقفلة في قرية         

ويسمونه عرفات وهـو     )وهو جبل مقدس لدى اليزيدية    (ش  ل صعود الحجاج اليزيدية إلى جبل ال      دالعي

يطل على مرقد الشيخ عدي الهكاري من الجهة الشرقية  ويتقدمهم مايعرف بـأمير الحـج وبمعيتـه                  

ي الهكاري ويطلبون فيشرعون بالدعاء إلى الشيخ عد، فيما تسير وراءهم جموع اليزيدية، رجال الدين

وتنتهي المراسـيم   ،  ثم يدخلون المراقد المقدسة   ،  يالغفران لذنوبهم وقبيل الغروب ينزلون باتجاه الواد      

م وأيديهم من ماء زمزم  ويلـي ذلـك القيـام بالنـشاطات              هالدينية على وفق معتقدهم بغسل وجوه     

  . )٢٧(طرباالجتماعية المتعلقة بهذا العيد حيث مظاهر الزينة واالبتهاج وال
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ويحدد تاريخه في ، ويعد من األعياد المهمة التي يحتفل بها اليزيدية )عيد الجماعة(وهناك 

إذ يتوجه اليزيدية خالل هذا العيد إلى مرقد الشيخ عدي بن ، الثاني عشر من شهر أيلول من كل سنة

أكل الخبز الذي تم وون إلى وذلك ألنهم مدع، من بيوتهم )الخبز(مسافر الهكاري ويحرم عليهم جلب 

العتقادهم ، وتستمر االحتفاالت بهذا العيد على مدى سبعة أيام. )٢٨(له داخل مرقد الشيخ الهكاريادخإ

ولذلك أصبح على كل يزيدي ، )٣٠( يعد مناسبة لغفران الذنوب والخطايا)٢٩(دأن االشتراك بهذا العي

ية إلى الوالي العثماني طلبا يرجون فيه ولهذا السبب قدم رؤساء اليزيد، واجب الحضور في هذا العيد

أنه في حالة  عدم ، وذلك حسب اعتقادهم، عدم شمول أبنائهم في أداء الخدمة العسكرية اإللزامية

، وإتماما لمراسيم هذا العيد، وخارجا عن الملة اليزيدية )كافرا( حضور اليزيدي لهذا العيد فانه يصبح

بهذا العيد من خالل وضع األقمشة الملونة على قبر الشيخ يقوم اليزيدي بإبراز مظاهر االحتفال 

  .)٣١(الهكاري

وكانوا يعدون  ،  الذي يبدأ بقدوم فصل الربيع    ،  )٣٢() الياس رعيد خض  (ـكما يحتفل اليزيدية ب   

ويعمد اليزيدية إلـى وضـع هـذه        ،  )٣٣()حالوة الخضر (لهذا العيد نوعا خاصا من الحلويات تسمى        

ون قريبا  سوف يك  )عليه السالم (ن الخضر   أ الشموع المضيئة العتقادهم ب    الحالوة  قرب مجموعة من    

 اعن ذلك فان اليزيدية يهيئون مختلف أنواع األطعمة لتناولهـا بهـذ            فضال .من الحالوة لكي يباركها   

  . )٣٤(العيد

فقد تعددت واحتفل بها المجتمع الموصلي بمختلف  أطيافـه          ،   االخرى  أما المناسبات الدينية  

فأهالي مركز مدينة الموصل كانوا يحتفلون ليلة اإلسراء والمعراج وذلك في السابع والعشرين       ،  يةالدين

ينشط أهالي الموصل ، ومن مظاهر االحتفاء بهذه المناسبة الكريمة، من شهر رجب من السنة الهجرية

 صـلى اهللا  ( ول محمد  لمقام الرس  اً وتبرك تيمناً،  في زيارة مراقد األنبياء واألئمة واألولياء الصالحين        

ويـصاحب هـذه    ،  كانت تقام المناقب النبوية في الجوامع والمساجد والتكايـا          ما وغالباً )عليه وسلم 

كما يـصاحبها عـزف الفرقـة       ،  المناسبة إطالق الجيش العثماني قذائف المدفعية في مدينة الموصل        

رح وسط الجموع المحتشدة فيما العسكرية المهترخانة في األماكن العامة إلشاعة حالة من السرور والف

 في هذه المناسبة من خالل تواجدهم بالمساجد والجوامـع بالـشوق             وسرورهم  األطفال رغبتهم  يبدي

  . )٣٥()صلى اهللا عليه وسلم(لسماع سيرة الرسول محمد 

وتعد زيارة مراقد األنبياء واألولياء الصالحين في مدينة الموصل من أساسيات الطقوس التي               

وهنـاك مواعيـد    )  عليهم السالم (إيمان أهالي المدينة واحترامهم لمكانة األنبياء واألولياء        تعبر عن   

فـي يـومي الـسبت      ) عليه الـسالم  (إذ كان أهالي الموصل يزورون النبي يونس        ،  محددة للزيارات 

 النساء  نكانت تكتنف الزيارات حالة التوسل والرجاء من حضرة النبي السيما م           وغالبا ما ،  واألربعاء
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عليـه  (بان يهب اهللا تعالى مولودا ذكرا وتعاهد النبي على تسمية مولودها المرتقب باسم النبي يونس                

  ).السالم

يـة  وتجدر اإلشارة إلى وجود زيارات مشتركة بين المسلمين والنصارى لبعض األماكن الدين       

التي تجري  ،  )مار كوركيس (وزيارة دير   ،  في منطقة حاوي الكنيسة    )مار ميخائيل (ومنها زيارة دير    

ولكنها على العمـوم كانـت      ،  عادة في يوم األحد في فصل الربيع من غير تحديد أيام معينة للزيارة            

 مراسيم  لوبعد أكما ،  للزيارة وتصطحب معظم العوائل أطفالها   . تجري في أيام اآلحاد من كل أسبوع      

ناطق المفتوحة القريبة من تلك المراقـد  كانت مسلمة أم نصرانية المأالزيارة تغادر هذه العوائل سواء   

طلبا للراحة التي تتزامن مع حلول فصل الربيع الذي ينتظره الموصليون بشوق للترويح عن الـنفس                

  . )٣٦(والخروج للسفرات الترفيهية

معظم الموصليين في العهد العثماني يخرجون إلى المناطق الريفيـة          فقد كان   ذلك   فضال عن   

موصل ليتواصلوا مع سكان األماكن في التوجه لزيارة مقامات األولياء والصالحين   القريبة من مدينة ال   

إذ تنتشر العوائل الموصلية في فضاءات أراضي الريف الموصـلي  طلبـا             ،  في تلك المناطق الريفية   

للنزاهة والراحة من عناء نمط الحياة المدنية داخل الموصل ومن الزيارات التـي يحـرص عليهـا                 

وكـان آنـذاك     )رضي اهللا عنه   ()٣٧()قضيب البان الموصلي  ( يامهم بزيارة مرقد الشيخ   ق،  الموصليون

ومنها استجابة الدعاء عنـد روضـته        ،  إذ يعتقد األهالي أن لهذا الشيخ كرامات      ،  خارج سور المدينة  

 الموصل  كما يعتقد الموصليون بان المقام الشريف يعد لرد المظالم والتي تعرف عند أهالي            ،  المباركة

فضال عن ذلك فان الموصليون يرون في مكانة الشيخ قضيب البان مـصدرا لـشفاء               ،  )الحوبة(باسم  

كانوا يقصدون روضة الشيخ قضيب البان العتقادهم أنه يتشفع لهـم            فكثيرا ما ،  العديد من األمراض  

 .)٣٨(عند اهللا تعالى

المـسجد وذلـك     في محلة باب     ل على زيارة النبي دانيال الكائن     كما حرص نصارى الموص     

 يقصدونه من أهـالي المحـالت الـشعبية         الدينية ويشار هنا أن أغلب الذين كانو      االعتقادهم بمكانته   

   .)٣٩(القريبة من سوق الشعارين) حوش الخان(الموصلية مثل محلة 

ومن المناسب اإلشارة إلى الزيارات الدينية التي تقوم بها طائفة الشبك  التي ركـزت علـى                  

. الواقع في القرية العباسية  بالقرب من نهر الخازر         )صلى اهللا عليه وسلم   ( رسول محمد مقامات آل ال  

فضال عـن   ،  بعشيقة -وزيارة حسن فردوش الواقع بالقرب من قرية الدراويش  في طريق الموصل           

علي بن أبـي    بن  زيارة علي رش المعروف لدى الطائفة اليزيدية باسم مقام زين العابدين بن الحسين              

  . )٤٠()رضي اهللا عنهم أجمعين(طالب 
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 طائفة الكاكائيون يقومون بزيارة بعض المراقد المقدسـة عنـدهم ومنهـا مرقـد               تكما كان   

بابـا  (فضال عما كانوا يقصدونه من مقامات مثل مقـام          ،  الواقع في قرية الشيخان    )السلطان إسحاق (

الواقع  )بابا يادكار(وزيارة مقام ، اليةالواقع في منطقة مندلي القريبة من الحدود اإليرانية  الح، )رطاه

ومنها تناول وجبـات الطعـام      ،  وتصاحب تلك الزيارات بعض الفعاليات    ،  في منطقة زهاب اإليرانية   

الخبز  ويبدو  أن هذا النوع من الطعام كان يتوافق مـع              -الحالوة   -المكونة عموما من لحم الديك      

لكاكائية كانوا يحتفلون بعيد النوروز إذ تقوم العوائـل         وتنبغي اإلشارة إلى أن ا     .طقوس تلك الزيارات  

عيـد  (كما كانوا يحتفلون بعيد ذي نمط خاص لديهم ويسمى          . الكاكائية بإيقاد النيران احتفاء بهذا العيد     

، وبعـد قـضاء الـصيام   ، إذ يتبع االحتفال قيام الكاكائية بالصوم ثالثة أيام  ،  )جه زين خوندكار  -اإلله

ويتم إخفاؤها حتى حـضور     ،  ي بيوتهم ويحضرون عددا من الديوك  بهذه المناسبة        يجتمع الكاكائية ف  

وعندها تقوم ربـات البيـوت     -حيث يذبح  تلك الديكة     )مام(اإلمام الروحي لهم والمعروف  بتسمية       

  .)٤١(بإعدادها بشكل وليمة العيد

نصاب التي ترمز   األـها  ب ويقصد،  )الطوافات( أما اليزيدية فقد كانت لهم زيارات تعرف ب         

، باعـذرة ، جرونـة ، بحزانـي ، وتقع في بعشيقة،  وهي سبعة طوافات  ،  إلى أحد مشايخهم أو أوليائهم    

أما أعيادهم فمعظمها   "  طبيعة هذه األعياد في أطروحتها قائلة      )سجى(الباحثة  قد ذكرت   و. )٤٢(حطارة

والـبعض  ،  ل والنـساء  بعضها يشترك فيها الرجا   ،  أعياد دينية خاصة ذات رونق وطابع قبلي خاص       

، األولى أعياد ثابتة  ،  إلى نوعين  وتنقسم األعياد لدى اليزيدية   ،  اآلخر يقتصر على الرجال الروحانيين    

ويكون في األول مـن شـهر     ،  )عيد الشمس ( فمن األعياد الثابتة عيد أروحا    ،  والثانية أعياد غير ثابتة   

خضر الياس وهـذا العيـد لـيس خاصـا          أما الثاني فهو عيد     ،  كانون األول من كل عام بعد الصيام      

فهو احتفال محلي متوارث لـيس      ،  يحتفل به من قبل المسلمين والنصارى على السواء        باليزيدية وانما 

أما العيد األخر   ،  له عالقة بطائفة أو بديانة معينة وقد يصوم اليزيدية في األيام الثالثة التي تسبق العيد              

ويكون عادة في أول أربعاء من شهر نيـسان الـشرقي           ،  أو عيد رأس السنة    )سري صال (فهو عيد   

، وقد الحظ اليارد أن السنة عند اليزيدية تبدأ مع سنة النصارى الشرقيين           ،  )الغربي نيسان ٤(الموافق  

واعتبـر الـسنة    ،  غير أن الرحالة بادجر الذي جاء بعد اليارد أعتبر هذا األمر خطا وقع فيه اليارد              

وأشـار  ،  مع كالهما على أن يوم األربعاء هو يوم مقدس عند اليزيدية          نيسان واج  ١٧( عندهم تبدأ في  

اليارد إلى أن قسما منهم يصوم في ذلك اليوم على الرغم من أن الصيام اليجعلهـم يتوقفـون عـن                    

 .)العمل

وجرت العادة في عيد رأس السنة الذي يوافق هذا اليوم أن تقدم القـرابين مـن الحيوانـات                    

وتـزيين المنـازل      )في منطقة الـشيخان   (لك الدجاج إلى ضريح الشيخ عدي       كاألغنام والماعز وكذ  

  . )٤٣( )نار الفرح(وفي الليل توقد النيران وتسمى ، بالزهور
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ويستمر إلى عشرة أيام يتم خاللهـا       ،  )عيد األموات (أما األعياد غير الثابتة فهي عديدة منها          

د عزيزا عليه أن يقوم بتحضير عيد رأس الـسنة          تقديم القرابين إلى األضرحة وعلى اليزيدي الذي فق       

الذي يوافق هذا اليوم أن تقدم القرابين من الحيوانات كاألغنام والماعز وكذلك الدجاج إلـى ضـريح                 

نـار  (ل توقد النيران وتـسمى      وفي اللي ،  وتزيين المنازل  بالزهور    )في منطقة الشيخان  (الشيخ عدي   

  ). الفرح
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 .أن لكل ديانة من الديانات لها مناسباتها وأعيادها الخاصة بها التي يحتفلون بها -١

 )أهل الكتـاب  (ويشكل النصارى   ،   ولألديان والمعتقدات غير اإلسالمية أعيادها ومناسباتها      -٢

عليـه  ( ويعد االحتفال بعيد ميالد السيد المـسيح      ،  الديانة السماوية الثانية في مدينة الموصل     

 .وعيد الباعوثة، وعيد الدنح. من أهم األعياد الدينية )السالم

ية أشارت الدراسة إلى وجود زيارات مشتركة بين المسلمين والنصارى لبعض األماكن الدين            -٣

، )مـار كـوركيس   (وزيارة دير   ،  في منطقة حاوي الكنيسة    )مار ميخائيل (ومنها زيارة دير    

ولكنهـا  ،  يع من غير تحديد أيام معينة للزيارة      التي تجري عادة في يوم األحد في فصل الرب        

  .تجري في أيام اآلحاد من كل أسبوععلى العموم كانت 

حرص نصارى الموصل على زيارة النبي دانيال الكائنة في محلة باب المسجد وذلـك              كما   -٤

  . لدينيةاالعتقادهم بمكانته 

الواقع في القرية    ) عليه وسلم  صلى اهللا ( قيام طائفة الشبك بزيارة مقامات آل الرسول محمد        -٥  

وزيارة حسن فردوش الواقع بالقرب من قرية الدراويش  في          . العباسية  بالقرب من نهر الخازر     

فضال عن زيارة علي رش المعروف لدى الطائفة اليزيدية باسم مقام           ،  بعشيقة - طريق الموصل 

  )معينرضي اهللا عنهم أج(علي بن أبي طالب  بن زين العابدين بن الحسين 

 )السلطان إسـحاق  (قيام طائفة الكاكائيون بزيارة بعض المراقد المقدسة عندهم ومنها مرقد            -٦

  ). ربابا طاه(فضال عما كانوا يقصدونه من مقامات مثل مقام ، الواقع في قرية الشيخان
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مقابلـة   الطبـع؛ قيد  ،  ٣ص،  مخطوط بحوزة أبنه أبي سعيد الديوه جي      ،  "لموصلا"،  سعيد الديوه جي   .١

الموصل أيام  ،  أزهر ألعبيدي  ؛١٥/٦/٢٠٠٣بتاريخ  ،   العباسي رشخصية مع السيد محفوظ محمد عم     

  .١٧٢ص )١٩٩٠، الموصل(، زمان

  .٣-١ص ص، المصدر السابق، جيه الديو .٢

؛ )نقال عن والده وجده   ( ٢٠/٦/٢٠٠٣بتاريخ،   شهاب مقابلة شخصية للباحثة مع السيد إبراهيم عبد اهللا        .٣

بحث مقدم إلى مركز دراسـات      ،  "الحياة االجتماعية في ضوء مؤلفات الديوه جي      "،  نس محمد فاتن يو 

  .الموصل

ينظر ،  نقال عن والده  ،  ٢٦/١٢/٢٠٠٣مقابلة شخصية للباحثة مع الشيخ محمد أمين الشريف  بتاريخ            .٤

، عبيدي؛أل)نقال عن والده  (٢٥/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  ،  مقابلة شخصية للباحثة مع الحاج ميرزا قادر خالد       

  .١٧٥ص، ...الموصل

 ؛١١١-١١٠ص ص ،  )١٩٦٩،  الموصل(،  بلدة تلكيف ماضيها وحاضرها   ،  القس ميخائيل ججوبزي   .٥

تـأليف   ؛)نقال عن والـده   (٢١/١٢/٢٠٠٣تاريخ  بهنام سليم حبابة ب    مقابلة شخصية للباحثة مع السيد    

تقـديم  ،  م سليمان متي  مراجعة النص واإلعداد التراثي  بهنا     ،  تاريخ كرامليس ،  المهندس حبيب حنونا  

  .١٢٠ص، الدكتور يوسف حبي

 يالذ وهو،  )الشيخ(وتعني لغة   ،  )قاشيشو(كلمة سريانية أصلها باللفظ السرياني       :قسيس،  مفردها قس  .٦

وت في الكنيسة المسيحية وللكلمة جمعان األول قـسوس وقـسان والجمـع الثـاني               نهيقلد خدمة الك  

ـ ة وهي الكه  قسيسون وأسم الخدمة التي يقوم بها القسيس       أغنـاطيوس أفـرام األول برصـوم        .وتن

،  برصوم في تـاريخ العلـوم واآلداب الـسريانية         راللؤلؤ المنثو ،  بطريرك أنطاكية و سائر المشرق    

  .٦١٨ص )١٩٥٦، حمص(

مقابلة شخصية للباحثة مع السيد بهنام سليم حبابة بتـاريخ          ،  ١١١-١١٠ص،  المصدر السابق ،  بزي .٧

  ).نقال عن والده(، ٢١/١٢/٢٠٠٣

  .١١٢-١١١ص ص، المصدر السابق، بزي .٨

  .١١٢ص، المصدر نفسه .٩

 دعاء وتضرع إلى اهللا في محنة شديدة أما في طقوس كنيسة المـشرق            االباعوثة لفظة سريانية معناه    .١٠

والتأمـل فـي    ،  الكلدانية وهي رتبة دينية لمدة ثالثة أيام بالصوم والصالة والتوبة إلى اهللا           –اآلثورية  

  م١٩١٨ منذ أواخر العهد العثماني وحتى سنة  المناسبات و األعياد الدينية في الموصل



 

)١١( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@VPH@O@kuŠ@QTSS@ç@O@æa‹íy@RPQR@â@ @

ض الطاعون الذي أنتشر في منطقة كركوك ونينوى وأودى بحياة األلوف من            كالمه المحيي اثر مر   

 خلت المنازل من أهاليها وفي تلك األثناء قـام مطـران            ىالناس واستمر يقتل الناس لفترة طويلة حت      

االثنـين والثالثـاء   (كركوك ومطران نينوى يدعوان الناس إلى التوبة بالصوم والصالة لثالثة أيـام          

، مجلة الفكـر المـسيحي    "الباعوثة  توبة نينوى     "  ؛نوكانت قبل الصوم الكبير بعشري    ،  )واألربعاء  

  . ٣٨ص، )١٩٩٦، الموصل(، السنة الثانية والثالثون، ٣١٣-٣١١العددان 

  .٣٩-٣٨ص ص، المصدر نفسه، الباعوثة .١١

  . ١١٢ص ، المصدر السابق، بزي .١٢

، بغـداد (،  ١٤الـسنة   ،  ١١٤العـدد ،  مجلة الفكر المسيحي   " في قره قوش   نعيد السعاني "،  سهيل قاشا  .١٣

  .٢٥ص، )١٩٧٦

  .١١٣ص، المصدر السابق، بزي .١٤

  .١٧٦، ...ص، ..،"عيد"، قاشا، ٦٦ص، )٠٠٢م /د( ، سناط الفردوس المفقود، اسعيد شاماي .١٥

  .١١٥ص، المصدر السابق، بزي .١٦

  .١٥ص،)١٩٦٢، بغداد(، قره قوش في كفة التاريخ، عبد المسيح بهنام .١٧

  .١١٥ص، المصدر السابق، بزي .١٨

، ٣-٢العـددان   ،  ٥المجلـد   ،  مجلة التراث الشعبي  ،  قسهيل  قاشا أعياد الشعبية عند نصارى العرا        .١٩

  .٣٣ص، ١٩٧٣، ٥السنة

  .٣٣ص، المصدر السابق، ؛قاشا١١٥ص، المصدر السابق، بزي .٢٠

  .١٩٧٢-١٩٦ص ص ، )١٩٤٩، الموصل(، اليزيدية، صديق الدملوجي .٢١

عبد ،  ١٧٦-١٧٥صص،  )١٩٧١،  بغداد(،  ٢و١ج،  اتهمقداليزيدية أحوالهم ومعت  ،  سامي سعيد األحمد   .٢٢

، عبد الرزاق الحسني   ؛٧٧ص،  )١٩٣٥،  صيدا(،  اليزيديون في حاضرهم وماضيهم   ،  الرزاق الحسني 

، الـسنة الرابعـة   ،  ٧العـدد ،  ٤المجلد  ،  مجلة التراث الشعبي  ،  "األعياد الدينية لدى الطائفة اليزيدية    "

  . ١٠ص، )١٩٧٣(

السنة ،  ٤العدد،  مجلة التراث الشعبي  ،  "السنن االجتماعية عند اليزيدية     " ،ممتاز حسين سليمان  الحلو     .٢٣

، بغـداد (،  عادات وتقاليد الحياة الشعبية العراقيـة     ،   ؛باسم عبد الحميد حمودي    ١٦٠ص،  ١٩٧٣،  ٤

  .١٤٨ص، )١٩٨٦

  عروبة جميل محمود.د.م
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، ...االعياد الدينيـة  "؛٤٥ص،  )١٩٧٨،  بغداد(،  بحث تاريخي ،  اليزيدية بقايا دين قديم   ،  جورج حبيب  .٢٤

  .١٢ص"

  .،١٥٥ص، المصدر، الجندي .٢٥

م أطروحـة دكتـوراه غيـر    ١٩١٨-١٨٣٤الحياة االجتماعية في الموصـل  ، عروبة جميل محمود  .٢٦

  .١٩٩-١٩٨ص ص ، )١٠٠٦جامعة الموصل (، منشورة كلية اآلداب

  .١٥٧ص ، المصدر السابق، ؛الجندي١٧٩-١٧٨ص ص ، المصدر السابق، األحمد .٢٧

  .١٧٩ص ، المصدر السابق، األحمد .٢٨

دراسة في التاريخ االقتصادي ،  ١٩١٤-١٨٥١أكراد العراق ، د ربه سكران إبراهيم  الوائليعب .٢٩

، )١٩٨٧، جامعة القاهرة(، أطروحة دكتوراه غير منشورة كلية اآلداب، واالجتماعي والسياسي

  .٢٢٣ص

  .١٧٩ص، المصدر السابق، األحمد .٣٠

 الثالثة التي تسبقه أويوما يقع في أول  يوم خميس من شهر شباط شرقي وبعضهم يصوم األيام .٣١

، واحدا فقط وهو مقتبس من عيد خضر الياس عند النصارى ويسمونه عيد مار بهنام؛ الجندي

  .١٥٨ص ، المصدر السابق

حلوة (كما أعتاد األهالي على صنع حلوى محلية تدعى .وهي حلوى مصنوعة من الطحين والدبس .٣٢

 بطريقة خاصة واألكثر من ذلك  فقد التي تعمل من مزيج الدبس مع الطحين المحمص )طحين

اعتادت العوائل على صنع السويق معمول من حبوب الحنطة والشعير والذرة واللوبيا والحمص 

وقد يوزع على األهل ، ويضيفون إليها قشور البرتقال أو مسحوق السعد ويطحن كالطحين، والباقالء

ي أكياس صغيرة ومخرمة من والجيران  واألطفال يكثرون من أكله وذلك من خالل وضعه ف

فتحاتها العليا بواسطة خيوط معقودة يضعها األطفال في رقابهم  ثم يضعون قصبة صغيرة داخل 

، "خضر الياس عيد تلعفر"، علي الشيخ إبراهيم التلعفري كيس ليسهل بعد ذلك جر السويق بواسطتها؛

  .١٨٠ص، )١٩٧٣، بغداد( ،اليزيدية، سعيد الديوه جي ؛١٩٦٩، ٤العدد، مجلة التراث الشعبي

، ٩السنة ، ٦العدد، ٩المجلد ، مجلة التراث الشعبي، "اليزيدية بقايا دين قديم "، طالل سليم ألحديثي .٣٣

  . ١٨٥ص، )١٩٧٨، بغداد(

، ٤المجلد ، موسوعة الموصل الحضارية، "مظاهر الحياة االجتماعية "، فوؤعماد عبد السالم ر .٣٤

  . ٢٨٩-٢٨٨ص ص، )١٩٩٢، جامعة الموصل(

  م١٩١٨ منذ أواخر العهد العثماني وحتى سنة  المناسبات و األعياد الدينية في الموصل
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بتاريخ ، اهللا شهاب مقابلة شخصية للباحثة مع السيد إبراهيم عبد ؛٢٩٠ص، المصدر نفسه .٣٥

  نقال عن والده، ٢٠/٦/٢٠٠٣

  .٢٩٠ص ، المصدر السابق، روؤف .٣٦

وتفقه على مذهب اإلمام أحمـد بـن         /هـ٤٧١اهللا الحسين بن يحيى بن علي الموصلي         هو أبو عبد   .٣٧

، مثل الشيخ حياة بن قيس الحراني     ،  صالحين ويأخذ عنهم  وكان يأخذ نفسه بالمجاهدات يزور ال     ،  حنبل

وكان يصلي إماما بالشيخ الكيالنـي      ،  والشيخ عبد القادر الكيالني   ،  والشيخ عدي بن مسافر الهكاري    

أنقطع في داره خارج المدينة يدرس ويعـظ        ،  وسافر إلى الحج وعاد إلى الموصل     ،  وتزوج من أبنته  

، سـيوفي  نزله الذي صار يعرف بمسجد قـضيب البـان؛        ودفن في م  ،  هـ٥٧٣وتوفي سنة ،  الناس

  . ١٥١ص ، المصدر

  .٥ص، ... "الحياة االجتماعية في ضوء"،  ؛ محمد٢٩٠ص ، ألمصدر السابق، فورؤ .٣٨

، )نقـال عـن والـده     ( ١٧/٦/٢٠٠٣مقابلة شخصية للباحثة مع السيد حميد إسماعيل الدباغ بتاريخ           .٣٩

  .المهنة راوه جي، ١٩٠٩د يالموال

  .٤٢٦-٤٢٤ص  ص، لمصدر السابقا، الوائلي .٤٠

رسالة ماجستير في الدين مقدمة غالى كليـة        ،  الكاكائية أصولها وعقائدها  ،  كريم نجم خضر الشواني    .٤١

  . ٢٠٦-٢٠٤ص ص، )١٩٨٩، جامعة بغداد(، الشريعة

  .١٧٢ص ،المصدر السابق ، األحمد .٤٢

، ١٩١٨- ١٥١٦الموصل في كتابات الرحالة في العهـد العثمـاني          ،  سجى قحطان محمد علي قبع     .٤٣

  .٢٦٣-٢٦٢ص ص ، )٢٠١٠، جامعة الموصل(، كلية االداب،  غير منشورةدكتوراهأطروحة 
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