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المحتويات

ــع القــرّاء واملهتمــني وســيعمل كّل مــن فريــق ــل جمي ــح مــن قب ــل والتصحي ــر نســخة مفتوحــة للتعدي  مالحظــة: هــذا الكتيــب يعت

 الشــبكة وفريــق منظمــة بيــل »بيــت مانديــا ســابقا« عــى تضمــني جميــع املعلومــات الــواردة بغايــة تصحيــح املعلومــات املذكــورة

ــة التدقيــق والتحقــق. ضمــن الكتيــب بشــكل شــفاف ومهنــي بعــد خضوعهــا لعملي



أعياد اإليزيديني يف سوريا مواعيدها - طقوسها ..................................................14
 شــبكة ســورية تعمــل عــى فــض النزاعــات ونــر الوعــي

بالتشــارك مــع املجتمــع لتحقيــق االســتقرار وترســيخ الســلم.

 بيت مانديا

ــم الســام  بيــت ســوري شــبايب مســتقل, و يتخــذ مــن القي

 و التســامح و الحريــة مبــادئ أساســية . يســعى اىل تحقيــق

التنميــة املســتدامة يف مدينــة القامشــي ,

amannet.peace@gmail.com
www.facebook.com/aman.network.peace

املشاركون يف إعداد هذا الكتاب:

زوهراب قادو. 

جابر جندو. 

 غاندي سعدو. 

وائل النارص. 

أسعد العي. 

رشا إلياس. 

سمراء حاطوم. 

التدقيق اللغوي والتحرير: عباس عي موىس

 تم إعداد هذا الكتيّب بالراكة بني

تصميم البحث: سوزدار سيدو
 صورة الغالف: من حملة »من نوروز اىل آكيتو«

بيت مانديا وشبكة أمان

شــبكة أمــان





5

شبكة أمان: 

شــبكة تطوعيــة ســورية، تتألــف مــن شــخصيات فاعلــة وقيــادات مجتمعيــة ممــن يعملــون عــى 

تجّنــب وحــّل النزاعــات وإدارتهــا لتحقيــق األمــن واالســتقرار املجتمعــي وترســيخ ثقافــة العيــش 

ــر  ــول اآلخ ــفافية وقب ــة والش ــانية واملصداقي ــة واإلنس ــلم والحري ــم: الس ــون بقي ــرك، يعمل املش

والعدالــة والكرامــة بــني أفــراد املجتمــع، تســاهم شــبكة أمــان يف بنــاء الســلم الوطنــي يف ســوريا 

مــن خــال تعزيــز الســلم املحــي يف مناطــق مختلفــة مــن ســوريا.

فكرة املبادرة 

ــي  ــة قامشــي، والت ــق شــبكة أمــان يف مدين ــا فري ــام به ــي ق مــن خــال جــوالت االستشــارات الت

حــاول مــن خالهــا رصــد معيقــات األمــن املجتمعــي وترتيبهــا مــن حيــث األولويــات، ظهــرت حالــة 

الحساســية بــني املكونــات كحالــة قدميــة أخــذت بالتجــّدد بعــد األحــداث التــي مــرت ومتــر بهــا 

ســوريا، ومــن خــال الجولــة تــم الوصــول إىل أّن هنــاك ضعــف يف التواصــل بــني املكونــات، فكانــت 

ــام،  ــة وعــى املســتوى الســوري بشــكل ع ــاء املنطق ــة ألبن ــة والقومي ــاد الديني ــع األعي ــرة جم فك

ــاول الجميــع، فقامــت كّل مــن شــبكة  ــب يــوزّع عــى املهتمــني وأن يكــون يف متن وضمهــا يف كتيّ

أمــان ومنظمــة بيــل )بيــت مانديــا ســابقا( بالعمــل ســوية للوصــول بهــذا الكتيّــب إىل النــور.   

ــرة  ــتجابة املبك ــن االس ــة م ــا حال ــة وإمن ــة أو طارئ ــزاع واقع ــة ن ــتجابة لحال ــادرة كاس ــن املب مل تك

الحتــامل نشــوب نزاعــات نتيجــة املــوروث الثقــايف والــذي تعــرّض للتشــويه خــال فــرات متعاقبــة 

مــن عمــر الدولــة الســورية، وكانــت هنــاك حــاالت عديــدة ومتكــّررة ظهــرت فيهــا الحساســيات 

بــني املكونــات مــن حــاالت االســتهزاء بأعيــاد اآلخريــن  وإىل رسد روايــات عــن أعيــاد ومناســبات 

ــوروز  ــد الن ــا : »عي ــات فمث ــك املكون ــايف لتل ــوروث الثق ــب وامل ــا ال يتناس ــرى، مب ــات األخ املكون

والــذي يحتفــل بــه الكــرد يف ســوريا كان تــروى عنــه قصــص لهــا عاقــة بعبــادة الشــيطان وتقديــس 

النــار ، مــع العلــم أنّهــا ال متــت للمــوروث الثقــايف للكــرد بــأي صلــة«. 

سري املبادرة: 

بدايــة قــام فريــق شــبكة أمــان باالستشــارات املجتمعيــة، والتــي تــم مــن خالهــا توضيــح أســباب 

املشــكلة حيــث ظهــرت عــدة أســباب: مامرســات النظــام الســابقة – دور اإلعــام يف نــر خطــاب 

الكراهيــة – ضعــف ونقــص املعلومــات املتعلّقــة بثقافــة املكونــات –التحــزّب واالســتقطاب 

الســيايس.

مقدمة
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ثــم قــام فريــق الشــبكة بالتعــاون مــع أحــد رشكاء الشــبكة يف منطقــة قامشــي وهــي منظمــة 

بيــل »بيــت مانديــا ســابقا » بوضــع خطــة وذلــك عــى النحــو التــايل:

جمع املعلومات املتوفرة عن كل أعياد وطقوس كل مكّون لتكون يف الكتيب. 

ــن  ــب: )الكــرد – اإليزيدي ــا ضمــن الكتي ــث عنه ــات ســيتم الحدي ــار  تســع مكون ــم اختي ت

ــة – املوحــدون  ــان – اآلشــورين – املســيحني – املســلمني – اإلســامعيلية – العلوي – الرسي

ــن  ــني ضم ــن مضمن ــا: ) األرم ــاب مث ــة بالكت ــي مضمن ــات فه ــي املكون ــا باق ــدروز( وأم ال

ــب(.  ــم ذكرهــم وتحديدهــم ضمــن الكتي ــاد املســيحية وت أعي

ــث  ــوىل موضــوع االستشــارة )حي ــورة تت ــات املذك ــن كّل املكون ــاب م ــار ســبع كتّ ــم اختي ت

قامــوا بدورهــم مبجموعــة واســعة مــن االستشــارات املجتمعيــة األكادمييــة لتوخــي الدقــة 

يف صياغــة املعلومــات( والرجــوع اىل املراجــع لتوثيــق املناســبة واألصــل التاريخــي لهــا ومــن 

خــال التاريــخ املحــي املــوروث عــر األجيــال.

تم تجميع املقاالت وتدقيقها وتنقيحها.

التصميم والطباعة.

تــم النــر مــن خــال حفــل توقيــع ضــم مكونــات مختلفــة وفعاليــات مدنيــة وتجــاوز عــدد 

الحضــور 200 شــخص تــم توزيــع أكــر مــن 300 نســخة مجانــا خــال حفــل التوزيــع، وتــم 

التوزيــع بعدهــا عــى املنظــامت املدنيــة واملؤسســات اإلعاميــة ومكاتــب األحــزاب، وكذلــك 

عــى املثقفــني واملهتمــني بالشــأن العــام خــارج مدينــة قامشــي أيضــا، حيــث بلغــت أكــر 

مــن 500 نســخة.

-1

-2

-3

-4

-5

-6
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ميتــاز املجتمــع الســوري بتنوعــه الدينــي والقومــي، مــا يشــكل فسيفســاء كألــوان الطيــف، يعيــش الجميــع 

ــا  ــش فيه ــث يعي ــّوع، حي ــذا التن ــن ه ــاً  ع ــرى،، منوذج ــورية الك ــدن الس ــت امل ــوة، وكان ــريان وأخ كج

ــك الخريطــة الســورية، والتــي تذخــر  ــان، مختــرة بذل ــات واألدي الســوريون مــن كل الطوائــف والقومي

بهــذا االختــاف الــذي يحمــل ســمة العيــش املشــرك كســبيل للحيــاة، وكصــامم أمــان ال يعبــث بــه إال مــن 

يريــد الخــراب لهــذه البــاد.

ــني  ــاط املشــركة ب ــن النق ــا البحــث ع ــاف، وإن أردن ــن الســورية الذاخــرة باالخت ــذا معظــم األماك وهك

ــا يف هــذا  ــا الوقــوف عليــه هن ــا نقــاط كثــرية، لكــن مــا أردن ــا كيــف أنّه املكونــات الســورية هــذه، لرأين

الكتيـّـب، هــو األعيــاد التــي تحتفــل بهــا هــذه املكونــات، كونهــا مبعــث فــرح للجميــع، وهــي التــي تنــرح 

القلــوب بهــا، فيعايــد كّل جــاره بعيــده الخــاص، ورمبــا يــزوره ويهنئــه.

ويتبــنّي لنــا مــن خــال القــراءة يف عــادات وطقــوس هــذه األعيــاد مــدى التقــارب بــني كافــة املكونــات، فــام 

هــذه األعيــاد ســوى جســور محبــة وســام، وتنــر الطأمنينــة يف نفــوس ســواء املحتفلــني أو املهنئــني بهــا.

وعــى الرغــم مــن الدمــار الــذي طــال البــر والحجــر يف األرض الســورية ملــا يزيــد عــن خمــس ســنوات، 

ــام، يف  ــش بس ــاء والعي ــن الدم ــو إىل حق ــي تدع ــامية الت ــانية الس ــالة اإلنس ــن بالرس ــع يؤم إال أّن الجمي

مجتمــع تســود فيــه الدميقراطيــة وتكــون الحريــة فيــه نراســاً للجميــع يهتــدون بــه وســط الظــام الــذي 

يبثـّـه الســاح، يف غــد يكــون فيــه احــرام االختــاف قيمــة إنســانية عليــا، يحنــي أمامهــا الجميــع رؤوســهم.

فريق بيت مانديا

 بيت مانديال
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ــة  ــة والديني ــاد القومي األعي
ــرد ــد الك عن

زوهراب قادو
جابر جندو

هنــا ســتناول عيــد النــوروز كأهــم األعيــاد القوميــة بالنســبة للكرد، 
كمــا ســنتناول األعيــاد الدينيــة بالنســبة للكــرد اإليزيديين.
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عيد نوروز

إّن الكــرد يف ســوريا مســلمون يف الغالــب، لــذا فهــم يحتفلــون مــع املســلمني بأعيادهــم والتــي مــن أهّمهــا 

)عيــد األضحــى – وعيــد الفطــر(، وأمــا الكــرد اإليزيديــون فيحتفلــون بأعيادهــم الطقســية الكثــرية ومــن 

أهمهــا )عيــد ئيــزي عيــد خــدر إليــاس(، إال أّن الجميــع متفــق عــى االحتفــال بعيــد النــوروز، حيــث يعــد 

األهــم واألبــرز، مــن جهــة االهتــامم بــه، ومــن جهــة قدمــه أيضــاً.

عيد النوروز:

ــوم  ــي لغــة )الي ــاالً وقيمــة، وهــي تعن ــدى الكــرد احتف ــة ل ــاد القومي ــوروز مــن أكــر األعي ــد الن ــّد عي يُع

ــة  ــه الخاص ــه وطقوس ــه دالالت ــوم،  ل ــد و »روز«: الي ــو : جدي ــية »ن ــة والفارس ــة الكردي ــد( يف اللغ الجدي

لــدى الكــرد عامــة، فهــو رأس الســنة الكرديــة، كــام أنـّـه عيــد لــكّل الشــعوب الهنــدو – آريــة)1(، ويحتفــل 

بــه ســنوياً مايــني البــر يف كل أصقــاع العــامل، إال أنّهــا تحظــى بخصوصيــة مــن حيــث طقــوس االحتفــال 

ــارش  ــا املب ــم وارتباطه ــم وذاكرته ــارشة يف وجدانه ــه املب ــة إىل داللت ــرد، إضاف ــدى الك ــي ل ــد القوم والبُع

ــم والظــام. ــة والظل ــة، كرمــز للتحــّرر والخــاص مــن العبودي بالحري

إنّــه اليــوم الجديــد، الســنة الجديــدة، تجــّدد الربيــع، يــوم غلبــة املظلومــني، انتصــار النــور عــى الظــام. 

إنّــه شــعلة نــوروز؛ رمــز الحريــة والتحــرر والخــاص، يف يــوم 21 آذار مــن كل ســنة يحتفــل الكــرد بعيــد 

ــار شــعلة نــوروز يف ليلــة 20 آذار ويف اليــوم التــايل يخرجــون  النــوروز حيــث يكــون االحتفــال بإشــعال ن

إىل أحضــان الطبيعــة بثيابهــم الراثيــة امللونــة والزاهيــة، حيــث الربيــع لتبــدو املــدن وكأنهــا بــا ســكان.

الجذور والروايات: 

ــي أو  ــذر تاريخ ــود ج ــر بوج ــكل أو بآخ ــاق بش ــوم، واالتف ــد الي ــذا العي ــر به ــني الب ــال ماي ــم احتف رغ

ــي  ــات الت ــن الرواي ــم أي م ــة تدع ــة تاريخي ــند أو وثيق ــّدم أي س ــتطيع أن نق ــا ال نس ــه، لكنن ــي ل ملحم

ــا.  ــنوردها هن س

فمــن املعلــوم أّن هنــاك روايــات عــدة عــن نشــوء النــوروز، مليئــة بالشــخصيات والــدالالت والرمزيــات 

ــة يف القــدم، وكانــت  ــا اســتندت إىل وقائــع حقيقيــة يف فــرة مــا موغل والقصــص، والتــي مــن املؤكــد أنّه

الحامــل لرواســب املعتقــدات واألحــداث والوقائــع والتقلبــات السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة 

لشــعوب تجــاوروا ومتازجــوا  وتحاربــوا، وكــام هــو معــروف أّن االســطورة مــا هــي إال روايــة مثقلــة بالرمــوز 

زوهراب قادو

ــة- الفارســية-  ــا اللغــات )الكردي ــة أيضــاً ومنه ــدو –ايراني ــة(، وتســمى بالهن ــدو –أوربي ــة )الهن ــي تنتمــي إىل العائل ــن اللغــات الت ــرع م ــة: وهــي ف ــدو آري 1- الهن

ــخ(. ــة ...ال ــية- االوردي البلوش
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ــا،  ــني طياته ــة ب ــا الدراســة والبحــث عــن الحقيق ــاج من ــت بالفعــل، تحت ــدالالت عــن أحــداث حدث وال

وهنــاك بالفعــل مــن حــاول أن يربــط األحــداث والشــخصيات بوقائــع وأدوار تاريخيــة، بغــّض النظــر عــن 

قــوة افراضاتهــم أوالً، وبالرغــم مــن تبّنــي نســبة كبــرية مــن النــاس لتلــك اآلراء، ولكــن الجديــة يف البحــث 

تفتــح أمامنــا آفــاق منطقيــة لفهــم الروايــة أو األســطورة . 

الدالالت:

يقــول د. أحمــد محمــود خليــل يف إحــدى مقاالتــه عــن النــوروز، »أنــه عيــٌد آريــاين قديــم جــداً،، تاريــُخ 

نشــأته غــري معــروف؛ يحتفــُل بــه الكــرد والفــرس والبُلــوش واألفغــان والتّاجيــك أيضــا، ولــه ثــاث دالالت 

رئيســة:

ــوم 20  ــروب شــمس ي ــد غ ــار عن ــة الشمســانية، فإشــعال الن ــة اليَزداني ــة: مرتبطــة بالديان ــة ديني -دالل

ــك  ــد يف تل ــت تُنَش ــة كان ــاالت ديني ــور عــى الظُّلمــة، واألرجــح أّن ابته ــٌز إىل انتصــار الن مــارس/آذار رم

املناســبة مصحوبــة بألحــان موســيقية، وبقــي اصطحــاب االبتهــاالت باملوســيقى إىل اآلن يف الــراث 

ــوي(.  ــي(، واآلالوي )َعلَ ــاين )كاكاي ــزدي، واليارْس األَي

-داللــة بيئيــة: مرتبطــة باالعتــدال الربيعــي، وتَســاوي الليل والنهــار، وتجّدِد الحيــاة يف النباتات واألشــجار، 

ووالدِة الِخــراف، ومــا يصاحــب ذلــك مــن حفــات الرقــص والغنــاء يف أحضــان الطبيعــة الجميلــة، تعبــرياً 

عــن الفــرح، واستبشــاراً بالخــري يف البيئــة الرَّعويــة الزراعيــة. 

-داللــة قوميــة: أصبــح عيــد نــوروز جــزءا مــن الــراث القومــي الوطنــي للشــعوب اآلريانيــة ومنهــا الكــرد، 

ورمبــا كان االحتفــال بتنصيــب ملــك عــى العــرش، أو باالنتصــاِر عــى عــدّو، أو الخــاِص مــن طاغيــة يتــّم 

يف عيــد نــوروز«.)2( 

 إذا تعــددت الروايــات والقصــص يف رسد قصــة يــوم نــوروز، منهــا مــا تناقلتها األلســن كالروايات الشــعبية، 

ومنهــا مــا دّون مــن قصــص لتاريــخ شــعوب وملــوك وأبطــال إيــران القدميــة يف الفــرة اإلســامية، ورمبــا 

مــن أشــهر تلــك الروايــات مــا ذكــره الفــردويس يف كتابــه )الشــاهنامه(. )3(

2- دماوند: جبل يف اقليم مازندران يف إيران الحالية.

3- شــاهنامه الفــردويس: وهــو كتــاب يحــي عــن أســاطري إيــران القدميــة وملوكهــم البيشــداديني والكيانيــني وأبطالهــم، جمعهــا وصاغهــا الشــاعر الفــاريس أبــو 

ــة(، عــاش يف حكــم الســامانيني يف حكــم الغزنويــني يف زمــن الخافــة العباســية. القاســم الفــردويس )935–1020 ميادي
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الروايات:

يتناقــل الكــرد روايــة عــن النــوروز وهــم شــبه متفقــني عــى تفاصيلهــا مــع اختافــات طفيفــة يف بعــض 

التفاصيــل، وهــي تختلــف أيضــاً ويف بعــض مــن املواضــع عــن روايــة الفــردويس وتتفــق يف مواضــع أخــرى، 

والروايــة الكرديــة تقــول:

تقــول األســطورة أنــه يف قديــم الزمــان كان هنــاك ملــك رشيــر أســمه ) اجدهــاك- أزدهــاك( )4( لعنــه 

اللــه بنمــو أفعيــني عــى أكتافــه وعندمــا كانــت األفاعــي تجــوع كان يشــعر بــأمل عظيــم، و مــا مــن يشء 

ــه  ليُســكت هــذا األمل ســوى تقديــم دمــاغ طفلــني مــن الكــرد إلســكات جوعهــام حســب مــا شــار علي

ــي  ــم ألفعي ــرة منه ــتة ع ــى بس ــداً، ضح ــر ول ــبعة ع ــه س ــداد كان ل ــأن كاوا الح ــال ب ــامء. ويُق الحك

ــت  ــا انطل ــك وعندم ــي املل ــه ألفاع ــى بدماغ ــروف وضح ــتبدله بخ ــأن أس ــري ب ــذ األخ ــاك( وأنق )اجده

ــال إىل أن  ــلون إىل الجب ــي يُرس ــروف، والباق ــل وخ ــوم بطف ــي يف كل ي ــار يُضح ــك ص ــى املل ــة ع الحيل

ازدهــروا يف الجبــال وُخلــق منهــم جيــش قــاده كاوا الحــداد، نَزلــوا مــن الجبــاِل واقتحمــوا القلعــَة وقــام 

كاوا الحــداد* بقتــل امللــك مبطرقتــه، و إليصــال الخــر إىل األنحــاء قــام بإشــعال النــار يف مشــعل يك ينبــأ  

الفاريــن والشــعب عامــة بالحريــة واالنعتــاق مــن ظلــم امللــك املســتبد )اجدهــاك(، وكان ذلــك يف ليلــة 

21 مــن آذار والــذي اعتــر اليــوم الــذي يليــه نــوروز؛ أي اليــوم الجديــد. فعــدا عــن كــون هــذا اليــوم أول 

ــراج  ــار عــى أب ــذي قتــل امللــك الظــامل وأشــعل الن ــام الربيــع، فهــو مرتبــط بأســطورة كاوا الحــداد ال أي

قــره ابتهاجــاً بالنــر، ولذلــك تعتــر النــار رمــزاً لعيــد النــوروز لــدى الكــرد.

أما رواية الفردويس فتقول:

ــن اســمه  ــه اب ــك للعــرب( وكان ل ــري اســمه مــرداس)كان مل ــاك أمــري كب ــان كان هن ــم الزم ــه يف قدي بأنّ

ــو  ــا، وكان مشــغوفاً بالله ــك ميدي ــتياك مل ــره اس ــض يعت ــورياً والبع ــه آش ــن يجعل ــم م ــاك، ومنه الضح

والطــرب والصيــد والطــرد، فظهــر لــه إبليــس يف زّي شــاب صبيــح، وعــرض عليــه نفســه ليخدمــه، فاتصــل 

ــدة،  ــاالً حمي ــة أفع ــة واملخالص ــدي يف املناصح ــة ويب ــاراً مرضي ــة آث ــوم يف الخدم ــر كّل ي ــه، وكان يظه ب

واســتطاع أن يدفعــه إىل قتــل أبيــه يك يكــون الحاكــم األوحــد وميلــك املاملــك والعبــاد؛ وبعدهــا تنّكــر 

يف زّي شــاب طبّــاخ وقــدم خدماتــه للضحــاك، وكان يف كّل يــوم يُحــر لــه أنــواع شــهية مــن املأكــوالت، 

لدرجــة أنــه اســتحوذ عــى عقــل الضحــاك وجعلــه ال يفكــر إال يف الطبخــة القادمــة التــي ســيقدمها لــه 

ــاخ مــن الضحــاك أن يســمح لــه بتقبيــل كتفيــه ويتــرّف بذلــك، فســمح  طباخــه، ويف يــوم طلــب الطبّ

-4 اجدهــاك )ازدهــاك(: وهــي تعنــي يف الكرديــة )التنــني(، كــام أنــه يعتقــد البعــض أنــه هنــاك تحويــر وتبديــل لــدور هــذا امللــك والــذي مل يكــن رشيــراً وامنــا 

هــو امللــك ميــدي )دياكــو( أو )اســتياك(.
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لــه الضحــاك وبعدهــا ســاخ يف األرض واختفــى، فاخــرج اللــه تعــاىل مــن كّل واحــد مــن منكبيــه حيــة 

ســوداء، فهالــه ذلــك وأزعجــه، فطلــب األطبــاء ومل يجــدوا لــه دواًء، إال أّن ظهــر إبليــس مــرة أخــرى بــزّي 

ــه البــد مــن تربيــة الحيّتــني وإطعامهــام مــن أدمغــة النــاس حتــى يســريح، وكان  طبيــب، ينصحــه بأنّ

مــراد امللعــون أن يبســط امللــك يف قتــل خلــق اللــه وســفك دمائهــم، وكان لــه ذلــك، ويف يــوم مــن األيــام 

ــد  ــدون ســيُنهي حكمــه ويســتحوذ عــى عرشــه، وهــو مل يول ــأّن شــخصاً باســم أفري ــم الضحــاك ب يحل

ــد  ــم عن ــه يف مزرعــة، ومــن ث ــه أم ــذي اخفت ــدون ال ــون عــن أفري ــه يف األرض يبحث بعــد، فأرســل رجال

راهــب يف قمــة جبــل حتــى شــّب وقــوي عــوده، ورجــع لينتقــم ألبيــه وللنــاس املظلومــني مــن أفعــال 

ــو  عــن  ــد دخــل عــى الضحــاك وهــو يرجــى أن يعف ــأّن الحــداد كاوا كان ق ــال ب ــم.. ويق الضحــاك به

آخــر أوالده الذيــن ضحــي بهــم لحيتيــه وبعدهــا رجــع للســوق ورفّــه قطعــة الجلــد التــي كان يلبســها 

ليحمــي قدميــه عنــد طــرق الحديــد، ليلتــف النــاس حولــه ويعلــن عــن الثــورة ضــد الضحــاك )وســميت 

قطعــة قامشــه درفــش كاواين( )5( ويقــي أفريــدون عــى الضحــاك ويــأرسه ويقيــده يف كهــف بجبــل 

دماونــد)6( ليلقــى عذابــه إىل يــوم القيامــة)7(، كــام أّن بعــض املؤلفــني يــرون أن ســكان بلــدة دماونــد 

عــى الســفح الجنــويب مــن جبــل دماونــد يحتفلــون بعيــد يســمونه »عيــد كــردي« إحيــاء لذكــرى مــوت 

الضحــاك)8(. 

الربيع : 

ــوس  ــا بطق ــومري وربطه ــم الس ــوروز إىل التقوي ــاع ن ــون بإرج ــني يقول ــن الباحث ــدد م ــاك آراء لع وهن

ــامل  ــة للع ــومرية الحاكم ــارة الس ــث أّن الحض ــاة، حي ــوزي للحي ــودة دوم ــع وبع ــدد الربي ــب وتج الخص

القديــم، كانــت مــن أوائــل مــن احتفلــوا بهــذا اليــوم وجعلــوه بدايــة للتقويــم لديهــم. كــام أنــه تفيدنــا 

املعلومــات أنّهــم كانــوا ينصبــون ملوكهــم وحكامهــم أيضــاً يف هــذا اليــوم، وهــو مــا يعــرف بأكيتــو، كــام 

ــوروز مذكــور يف اآلفســتا، وهــو  ــوم ن ــة وأّن ي ــا معتقــدات الشــعوب اآلري ــه مــن بقاي ــن يجعل أن آخري

اليــوم الــذي أكتشــفت وأشــعلت فيــه النــار، كــام أّن للنــار مكانــة مقدســة لــدى املعتقــدات اآلريانيــة 

5- كاوا الحــداد: وهــي الشــخصية التــي اصبحــت رمــزا للثــورة عــى الظلــم، ويرجــع معظــم الباحثــني هــذا االســم ويربطونــه ب )يك و كا( كســابقة ألســامء امللــوك 

الكيانــني يف إيــران والتــي تعنــي )املعظـّـم أو املبّجــل أو الكبــري( وبهــذا الشــكل يكــون االســم لقبــا كـ)كبــري الحداديــن(.

6- درفــش كاواين: وهــي الرايــة التــي رفعهــا كاوا الحــداد عنــد القيــام بالثــورة ضــد اجدهــاك، وهــي الجلــدة التــي كان يلبســها يف عملــه، وكانــت الرايــة الرســمية 

التــي ترفــع لــدى املاملــك واالمراطوريــات االيرانيــة القدميــة إىل عهــد الساســانيني، فهــي الرايــة التــي ال يهــزم تحتهــا جيوشــهم يف املعــارك.

7- ســفرة نــوروز: وهــي ســفرة تحتــوي مثانيــة أشــياء تبــدأ بحــرف الســني، وكانــت قبــل االســام تبــدأ بحــرف الشــني، وهــي: )ســامق: الســامق - ســمنو: نــوع مــن 

الحلويــات - ســريكه: خــل - ســبزه: خضــار - ســيب: تفــاح - ســياه دانــه: حبــة الركــة - ســكه: قطعــة نقديــة - ســنجد: متــر عجمــي(. 

8- عيد نُوروز)الكورد مل يفهموا إىل اآلن تأريخ نوروز ومن هو أزدهاك(- د. أحمد خليل 

 http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?117486

-9 الشــاهنامة-أبو القاســم الفــردويس – ترجمهــا نــرا الفتــح بــن عــي البنــداري، قارنهــا باألصــل الفــاريس وأكمــل ترجمتهــا يف مواضــع، وصحــح وعلـّـق عليهــا، وقــدم 

لهــا الدكتــور عبــد الوهــاب عــزام- مطبعــة دار الكتــب املريــة بالقاهــرة )الطبعــة األوىل( 1350هـــ - 1932 م- ص 30/25.
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ــة الشــمس)9(.  عامــة والزرادشــتية بشــكل خــاص، إضافــة إىل مكان

إّن طقــس االحتفــال بالنــوروز كــام رأينــا قديــم، لكّنــه يظهــر بشــكله املتكامــل وباســمه املســتمر إىل اآلن 

لــدى الشــعوب اآلريانيــة مــن العصــور الســحيقة إىل الحقبــة امليديــة واألخمينيــة  والبارثيــة والساســانية 

ومــن ثــم العــر اإلســالمية. 

النوروز يف األدب واملؤلفات االسامية:

ــو أي  ــث اليخل ــة، حي ــة بالغ ــريوز( بأهمي ــامية )ن ــادر اإلس ــورد يف املص ــام ي ــوروز أو ك ــد الن ــي عي حظ

مؤلــف تاريخــي أو أديب مــن ذكــره کالبیــروين والنویــري والجاحــظ والقلقشــندي واملســعودي والثعالبــي 

واملقریــزي وابــن األثــري والبحــري وأبــو نــواس واملتنبــي والريــف الــريض والراونــدي والطغــرايئ وابــن 

الرومــي وابــن املعتــز ... 

حيــث يذكــرون احتفــال الخلفــاء وباألخــص يف الفــرة العباســية بيــوم النــوروز، ووصــف طقوســه وأنــواع 

األطعمــة  والهدايــا التــي تُقــّدم يف ذلــك العيــد. وســنورد هنــا بعــض منهــا:

يقول القلقشندي يف رشحه النريوز:

ــداً ، أّن  ــوم عي ــك، وســبب اتخــاذه لهــذا الي ــوروز وأول مــن اتخــذه  جمشــيد املل ــريوز تعريــب ن إن الن

الديــن كان فســد قبلــه فلــام ملــك، جــدده وأظهــره، فســمي اليــوم الــذي ملــك فيــه نــوروز أي اليــوم 

الجديــد، وكان خــال مــدة ملكــه ال يريهــم وجهــه فلــام ركــب العجلــة أبــرز لهــم وجهــه وكان لــه حــظ 

مــن الجــامل وافــر، فجعلــوا يــوم رؤيتهــم لــه عيــداً، وســموه نــوروزا، ويزعــم بعضهــم أنــه أول الزمــان 

الــذي ابتــدأ الُفلــك فيــه الــدوران.)10(

يقول الشاعر البحرتي: 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا             من الحسن حتى كاد أن يتكلاّم

وقد نبه النريوز يف غسق الدجى              أوائل ورد كُّن باألمس نوما

أما املتنبي:

جاء نريوزنا وأنت مراده                        ووردت بالذي أراد زناد

نحن يف أرض فارس يف رسور                  ذا الصباح الذي نرى مياده

عريٌب لسانه وفلسفٌي رأيه                      فارسية أعياده

خلق الله أفصح الناس طرا                    يف باد أعرابه أكراده

10- نفس املصدر- ص 29.
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ــوم«،  ــا كل ي ــريوز«، فقال:«نريوزن ــه، فقالوا:«للن ــن الحــاوي، فســأل عن ــّي ىش ء م ــال قُدمــت إىل ع ويق

ــريوز يف اإلســام.)11( ــوكل أول مــن أخــر الن ــة املت ــر الخليف وكــام يعت

التقويم:

ــنة  ــرون 21 آذار رأس الس ــرد يعت ــا. الك ــني به ــعوب املحتفل ــدى كل الش ــنة ل ــوروز رأس الس ــر الن يعت

الكرديــة، فمنهــم مــن يعتــر اتحــاد القبائــل امليديــة وتشــكيل دولــة ميديــا بدايــة لهــذا التاريــخ، ومنهــم 

مــن يعتــر قضــاء امللــك امليــدي )كيخــرسو( عــى اإلمراطوريــة اآلشــورية تاريخــا لهــذا التقويــم.)12( كــام 

ــام املتوفــی ســنة 515هـــ، عندمــا طلــب منــه ملكشــاه الســلجوقي / 1073م أن يصلــح  يقــول عمــر خیّ

التقويــم اإليــراين فألــف كتابــاً ســامه » نــوروز نامــه« :» قــد أثبتــه عــن طریــق الریاضیــات قائــاً، عندمــا 

علمــوا أّن الشــمس تــدور دورتیــن، األوىل منهــا ثــاث مئــة وخمســة وســتین یومــاً وربــع یــوم، ویوافــق 

دخــول الشــمس بــرج الحـَــمل ولکنـّــها کّل ســّنة تقــل مدتــه ومل تســتطع الوصــول إلــی بــرج الحمــل کــام 

کانــت ســابقاً، وحینــام أدرك جمشــید هــذا الیــوم، أي وصــول الشــمس إىل بــرج، الحمــل سمـّــاه« نــوروز« 

ــم  ــذي أوجــد التقوي ــاس،)13( وهــو ال ــوك والن ــا املل ــّنة ســار به ــه وأصبحــت مــن بعــده ُس ــل ب واحتف

الشــميس الهجــري والــذي يعتــر اليــوم األول مــن الشــهر األول مــن الســنة »فرورديــن« والــذي يقابــل 21 

آذار يف التقويــم امليــادي الحــايل؛ رأس الســنة حيــث يتســاوى الليــل مــع النهــار، والــذي يُتّبــع لحــد اآلن 

يف الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة كتقويــم رســمي. 

نوروز الكرد:

ــم  ــي أنه ــوروز؛ وه ــال بالن ــابهة لاحتف ــوس متش ــم طق ــرد له ــدا الك ــا ع ــران م ــعوب إي ــوم ش إن عم

يُحــّرون ســفرة نــوروز والتــي تتألــف مــن مثانيــة أشــياء تبــدأ بحــرف الســني* إضافــة إىل القــرآن ودعــاء 

نــوروز )يــا مقلّــب القلــوب واألبصــار، يــا دبــري الليــل والنهــار، يــا محــول الحــول واألحــوال، حــول حالنــا 

إىل أحســن حــال(، كــام أّن العيــد ينقســم إىل عيديــن )نــوروز عامــة( و)نــوروز خاصــة( ولــكّل ســتة أيــام، 

ــوروز  ــد الن ــون بعي ــرد يحتفل ــام الك ــدر(.)14( بين ــيزده ب ــد )س ــون بعي ــر يحتفل ــث ع ــوم الثال ويف الي

ــه ثــورة الربيــع الكــردي التــي انتــرت عــى  كعيــد قومــي وطنــي يف كّل أجــزاء كردســتان والعــامل؛ ألنّ

ــل ويفتــك بشــباب  ــذي كان يقت ــة، ال ــات الســنني ضــد الطاغي ــذ مئ ــان يف مــا مــى ومن ــم والطغي الظل

11- نوروز – دراسة يف املعتقد والطقوس – زوهراب قادو – ص -57 )دراسة غري منشورة(.

12- النوروز يف الثقافة العربية – رحامن خليفة بشار – موقع ديوان العرب.

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=28336

13- أسطورة الربيع وأصل النوروز-عبد الكريم شاهني – طبعة عام-2006 ص 17/15. 

14- نوروز- دراسة يف املعتقد والطقوس- ص31.
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الكــرد ويعبــث بحريــة الشــعب، فهــم يُشــعلون شــعلة نــوروز يف ليلــة 20 آذار والتــي ترمــز إىل الحريــة 

والتحــّرر والخــاص مــن الظلــم واالســتعباد راجــني أن تنــري هــذه الشــعلة درب حريتهــم التــي لرمبــا ضلــوا 

عنهــا، ويف اليــوم الــذي يليــه يتزيّــن الجميــع بالــزّي الشــعبي ويخرجــون إىل الطبيعــة، حيــث الدبــكات 

وحلقــات الرقــص واملهرجانــات والعــروض املرسحيــة والخطابــات. هــذا مــا ورثــه الكــرد مــن معتقــدات 

وطقــوس وروايــات عــن النــوروز، وهــي لرمبــا تحــايك ظــروف الظلــم والهــوان التــي مــروا وميــرون بــه 

إىل اآلن، وال يتوانــون يف أن يكــون نــوروز عيــدا لــكّل الشــعوب عــى وجــه األرض، ألنّهــا يف نظرهــم متثــل 

الحريــة والســام والحــب كــام تقــول قصــة الحــب املشــهورة بــني الكــرد )مــم وزيــن( والتــي كان لقــاء 

العاشــقني يف يــوم نــوروز. كانــت للحركــة القوميــة التحرريــة الكرديــة يف بدايــة القــرن املنــرم دور كبــري 

يف إبــراز وإعــاء شــأن هــذا العيــد بــني أبنــاء الشــعب الكــردي وإعطائــه البعــد القومــي األقــى، الــذي 

نــراه هــذا اليــوم بينهــم. كان االحتفــال بالنــوروز يف ســوريا مــن الفعاليــات املاحقــة واملمنوعــة، حيــث 

كان النــاس يحتفلــون بــه رسا يف بيــت يســدلون الســتائر ويغنــون أو يلقــون الشــعر والخطابــات بصــوت 

ــا مــن أي مداهمــة، اســتمر هــذا الوضــع إىل  ــون الوضــع خارجــا خوف ــاس يف الخــارج يراقب خافــت وأن

بدايــة الثامنينــات مــن القــرن املنــرم حيــث كانــت االحتفــاالت األوىل بالنــوروز يف ســوريا مــن ديــرك 

إىل عفريــن والتــي رافقتهــا مضايقــات واعتقــاالت مــن قــوى األمــن آنــذاك إىل أن توجهــت جمــوع غفــرية 

ــدث  ــث ح ــوري حي ــر الجمه ــاه الق ــنة 1986 تج ــة يف س ــق العاصم ــة دمش ــني يف مدين ــن املحتفل م

اطــاق نــار عــى املظاهــرة وســقط »ســليامن آدي«  ابــن قريــة »جرنــك« التابعــة لقامشــلو ،أول شــهيد 

نــوروز يف ســوريا آنــذاك والتــي عــى إثــر تلــك الحادثــة صــدر مرســوم جمهــوري بــأن يكــون يــوم عيــد 

نــوروز 21 آذار عطلــة رســمية باســم » عيــد األم«،)15( كــام أنــه يجــب القــول أن نتيجــة جهــود الــدول 

ــد  ــوم كعي ــوروز ومطالبتهــم لليونســكو وبعدهــا االمــم املتحــدة لاعــراف بهــذا الي ــد الن ــة بعي املحتفل

ــرا  ــا وأث ــدا عاملي ــوروز عي ــد ن ــام 2009 عي ــث اعتمــدت اليونســكو يف ع ــم حي ــا منه ــي ترحيب عاملــي لق

للــراث العاملــي،)16( كــام أن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ويف دورتهــا الـــ 64 بتاريــخ 23 فرايــر عــام 

2010 تبّنــت باإلجــامع قــرارا بعنــوان » يــوم نــوروز العاملــي.)17( 

 8A%8A%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%D9%/03/http://aranews.org/2014  -15

 http://www.un.org/en/events/nowruzday/2015/unesco.shtml - 16- اليونسكو

 /http://www.un.org/en/events/nowruzday - 17- األمم املتحدة
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أعياد اإليزيديين في سوريا
جابر جندو)مواعيدها - طقوسها(

اإليزيديــة ديانــة غائــرة يف القــدم، إىل درجــة أّن التفاصيــل التاريخيــة املتعلقــة بتأسيســها أو بداياتهــا ال 

ميكــن تحديدهــا، بالرغــم مــن األبحــاث الكثــرية حولهــا، لكنهــا اســتطاعت أن تحافــظ عــى بقائهــا عــر 

القــرون.

تؤمــن اإليزيديــة باللــه الواحــد األحــد، ويســمى عندهــم ) إيــزدان - خــودان ( فقــد اكتشــف أحــد خــراء 

اآلثــار يف اللغــات القدميــة الســومرية البابليــة مؤخــرا أّن كلمــة ) إيزيــدي ( مكتوبــة بالخــط املســامري 

يف العهــد الســومري، وهــي تعنــي الــروح الخــرّية، وغــري املتلوثــة والذيــن ميشــون عــى الطريــق الصــواب.

ــاء، اعتمــَدت يف  ــدا عــن الغرب ــة عــى نفســها، متــارس طقوســها بعي ــة غــري تبشــريية ُمنغلق وهــي ديان

نقــل نصوصهــا الدينيــة عــى مــا يتناقلونــه شــفاها ويُســمى لديهــم بعلــم الصــدر، وذلــك لكــرة الحــروب 

والفرمانــات التــي ارتكبــت بحقهــم وتخّوفهــم مــن كتابــة تعاليمهــم جهــارا، ومكانهــم املقــّدس هــو معبد 

اللــش املوجــود يف إقليــم كردســتان العــراق حاليــا، وهــم يعترونــه خمــرية األرض، وتتواجــد فيهــا مراقــد 

ومــزارات كثــرية.

أماكن توّزع اإليزيديني:

 ينتر اإليزيديون يف العراق وتركيا وأرمينيا وجورجيا وإيران والهند وسوريا.

التواجــد الســكاين للديانــة اإليزيديــة قديــم يف ســوريا، خاصــة يف الشــامل، فهــم مــن الســكان األصليــني، 

و يتوزّعــون بشــكل أســايس يف محافظتــي الحســكة وحلــب.

ألّن هــذه الديانــة قدميــة جــدا، فقــد احتفظــت بالعــادات والتقاليــد والعقائــد التــي تعــود إىل معتنقيهــا 

مــن الشــعوب القدميــة، ومــن الصعــب تحديــد فــرة زمنيــة لظهــور أعيادهــا وبداياتهــا، وكــام هــو معلــوم 

ــني –  ــني – األكادي ــومريني – البابلي ــني – الس ــن ) امليرائي ــود إىل زم ــة تع ــاد اإليزيدي ــع األعي ــإّن جمي ف

الفراعنــة ( وهــي فــرات تقديــس الظواهــر الطبيعيــة، وعاقتهــا مــع التكويــن ومواســمه الســنوية، ألّن 

ــر  ــة كالشــمس والنجــوم والقم ــة الكوني ــع اآلله ــارشة م ــة مب ــا عاق ــت له ــة كان ــات القدمي ــر الديان أك

ــة،  ــان قدمي ــه إىل أزم ــود ب ــريه لتع ــن غ ــزه ع ــي متي ــه الت ــه وخصوصيت ــد طقوس ــكّل عي ــري، ول واألعاص

ــاج كل منهــا إىل أبحــاث كثــرية وواســعة. ويحت

عيد رأس السنة )رس سال(:

ــه  ــق علي ــة وأطل ــاد اإليزيدي ــدس األعي ــدم وأق ــّد أق ــي، ويع ــن نيســان الرق ــاء األول م ــادف األربع يُص
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ــره جارشــم(. ــاء األســود )ق ــر واألربع ــاء األحم ــل البعــض مســمى األربع ــن قب ــراً م مؤخ

ــزول  ــة ون ــن األرض والخليق ــامل تكوي ــدا الكت ــه عي ــني يف ســوريا، ويعترون ــع اإليزيدي ــا جمي ــل به يحتف

ــاووس إىل األرض. ــوزي - ت ــة دوم اآلله

مُتــارس يف العيــد طقــوس ومراســيم أهّمهــا طقــس ســلق البيــض وتلوينــه، حيــث يعتــرون البيــض رمــزا 

لــألرض، فهــي بيضويــة الشــكل حســب االعتقــاد اإليزيــدي، وقــد كانــت مغطــاة بالثلــج كلــون البيضــة، 

كــام تتشــابه األرض مــع البيــض يف القــرة والطبقــات واملــواد العضويــة وصفــار البيــض والســوائل، ومــا 

عمليــة ســلقه وتلوينــه إال متثيــل لتحــوالت تكويــن األرض.

ففــي صبيحــة العيــد يقــوم الشــباب والشــابات بالخــروج لجلــب شــقائق النعــامن، وتعليقهــا مــع قشــور 

البيــض فــوق بــاب البيــت، ويتــم نــر قشــور البيــض عــى الــزرع لتعّمــه الركــة.

ــه  ومــن طقوســه عــدم حراثــة األرض والعمــل فيــه، كــام يُحــرّم الــزواج خــال شــهر نيســان كامــا، ألنّ

عــروس بحــّد ذاتهــا، ويُحــرّم الســفر خــارج املنــزل واالغتســال طــوال نيســان، كــام يُعتــر يــوم األربعــاء 

مــن كل أســبوع يومــا مقدســا ويــوم عطلــة بالنســبة لإليزيديــني.

عيد الجام:

ــم  ــش يف إقلي ــد الل ــم، معب ــدس لديه ــكان املق ــيم يف امل ــام املراس ــة، وتق ــون عام ــه اإليزيدي ــل ب يحتف

ــج. ــك الح ــة أداء ملناس ــو مبثاب ــراق وه ــتان الع كردس

يف العيــد تُغفــر الخطايــا والذنــوب، وتنــزل الرحمــة ويعــّم الخــري والركــة مــن عنــد اللــه، ويســتدّل فيهــا 

اإليزيــدي عــى معرفــة الســنة املقبلــة، إن كانــت خــريا أم رشا، خصبــا أم جدبــا.

ــام فيهــا مراســيم  يُصــادف العيــد الســادس مــن تريــن األول مــن كل ســنة، ويســتمّر ســبعة أيــام، تُق

وطقــوس كثــرية، تعــود إىل العــر املــرايئ والســومري منهــا:

طقس ) السام (:

التــي يؤديهــا مجموعــة مــن رجــال الديــن مســاَء كل يــوم مــع املوســيقا الدينيــة، يــدور رجــال الديــن 

فيهــا حــول قنديــل )جــرا( موضوعــة يف باحــة أمــام بــاب املعبــد، وهــو ميثّــل نــور اللــه أو الشــمس.

ميثّل هذا الطقس حركة الكون واملجرات، وهناك إشارة للمجموعة الشمسية وإىل املائكة.

طقس )القباغ( :

ويأيت يف اليوم الخامس ويتم فيه التضحية بثور وتقدميه قربانا آللهة الشمس.
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طقس )الكوفند( :

وهي رقصة دينية ميارسها عامة الناس للتكفري عن ذنوبهم وخطاياهم مع املوسيقا الدينية

) الدف والشبيب ( أمام عني ماء تسمى ) كانيا سبي ( صباح كل يوم.

طقس ) موركرن ( أو التعميد :

ويتم يف ) كانيا سبي( أي العني البيضاء، وهي نبع ماء يف اللش يُعّمد فيه اإليزيديون أطفالهم.

وهناك طقوس كثرية مُتارس منها ) برى شبايىك، وزيارة عني زمزم ،..... إلخ(.

كــام يُقــّدم يف اللــش طبــُق طعــام يســمى )الســامط( يتكــّون بشــكل أســاس مــن الحنطــة، ويطبــخ عنــد 

املــزارات واملراقــد، ويعــّد طبقــا مقّدســا ويُقــّدم يف جميــع األعيــاد اإليزيديــة األخــرى.

عيد ئيزي :

يحتفــل بــه جميــع اإليزيديــون يف عمــوم ســوريا، ويبــدأ بالصيــام يف الثاثــاء األول مــن كانــون الرقــي 

إىل يــوم الجمعــة الــذي يكــون عيــدا.

ــتنتهي،  ــاة س ــدأت وأن الحي ــد ب ــامل ق ــة الع ــني أّن نهاي ــاد اإليزيدي ــد بجــذوره إىل اعتق ــذا العي ــود ه يع

عندمــا الحظــوا أّن ســاعات النهــار )الشــمس( التــي تُعتــر مصــدر الحيــاة قــد قلــت، لذلــك بــدأوا بالدعــاء 

للخالــق )إيــزدان( بــأن ال تنتهــي الشــمس، وصامــوا ثاثــة أيــام، وهــي األقــر نهــارا يف الســنة، وعندمــا 

الحظــوا ازديــاد ســاعات الشــمس يف اليــوم الرابــع جعلــوه عيــدا ابتهاجــا منهــم وشــكرا للخالــق.

عيد خدر إلياس:

عيــد الخصــب وبدايــة اخــرار الطبيعــة، يحتفــل بــه اإليزيديــون يف عمــوم ســوريا ويعتــر مــن األعيــاد 

املوغلــة يف الِقــدم، ويصــادف الخميــس األول مــن شــهر شــباط الرقــي، ويُســبَق بثاثــة أيــام مــن الصــوم، 

يصــوم فيــه اإليزيديــون عامــة، وخاصــة كّل مــن يحمــل اســمي إليــاس وخــدر.

يتخلّــل العيــد مراســيم خاصــة، منهــا تحضــري األطعمــة الخاصــة بالعيــد، ففــي اليــوم األول مــن الصيــام 

ــذرة،  ــدس، ال ــح، الع ــل )القم ــة مث ــل الزراعي ــن املحاصي ــواع م ــبع أن ــُي س ــي ق ــك( وه ــّر )القات يُح

ــخ(. ــاء ،الشــعري، ...ال الحمــص ، الباق

كام يتم طحن الحنطة وخلطها بالدبس وتسمى ) حاوة الخر أو البيخون (.

وتقــوم ربــة البيــت أيضــا بوضــع الطحــني أو البيخــون يف إنــاء، ووضعــه يف غرفــة أمــا أن يزورهــا الخــر 

ليضــع عامــة عليهــا.

ــة،  ــة مقلي ــة مجروش ــل وحنط ــن برغ ــارة ع ــي عب ــوس( وه ــة )الجرخ ــري أكل ــم تحض ــد يت ــوم العي يف ي
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فالبنســبة لإليزيــدي يُحــرّم ذبــح القرابــني واصطيــاد الحيوانــات خــال أيــام الصيــام والعيــد، بــل وحتــى 

خــال شــهر شــباط بأكملــه، ألنــه موســم التكاثــر والحمــل لــدى الحيوانــات، ويعتــر هــذا العيــد عيــدا 

ــون حــاوة  ــم يأكل ــق األمــاين بالنســبة للشــباب والشــابات غــري املتزوجــني، فناحــظ أنّه للحــب وتحقي

الخــر أو البيخــون اململّــح ويُعِطشــون أنفســهم، ثــم يخلــدون إىل النــوم، فــإذا رأى الشــاب أو الشــابة 

يف حلمــه أنــه رشب مــن يــد أحــد مــا، أو بالقــرب مــن منطقــة مــا، فذلــك يعنــي أّن نصيبــه يف الــزواج 

ســيكون مــن تلــك العائلــة أو املنطقــة.

ــاس، والبحــث عــن هــذه  هــذه الطقــوس واملراســيم مرتبطــة بالطبيعــة وتحوالتهــا وبشــخصية خدرإلي

ــان ليــس باألمــر الســهل. ــا الشــعوب واألدي الشــخصية عــر التاريــخ ووفــق ميثولوجي

هناك عدة نظريات، منها تقول أن أصل املصطلح )خدرإلياس( سومري يتكون من مقطعني:

خدر أو خدرو أو كدرو : تعني االخرار.

ــة والحمــل،  ــأس واســتعدادها للخصوب ــة الي ــات مــن مرحل ــة خــروج النبات ــه مرحل ــاس: ويقصــد ب وإلي

ــك تكــون صفــة وليســت اســام. وبذل

ورأي آخــر يقــول، أّن كلمتــي خــدر وإليــاس تُشــريان إىل إلهــني؛ أحدهــام آدد أو هــدد، وهــو إلــه ســامي 

ــه الصواعــق  ــك إل ــك كان يومــه األســبوعي هــو الخميــس، فهــو بذل ــي، ولذل ــه مــردوخ الباب ــل اإلل مياث

واألعاصــري، أمــا إليــاس فهــو إيــل، وهــو اســم ُعــرف لــدى العديــد مــن الشــعوب القدميــة مــن كنعانيــني 

وعريــني كإلــه أعظــم، ولكــن صفاتــه املناخيــة ال تشــمل الكثــري مــن األمطــار والصواعــق.

عيد الباتزمي :

ــكان وهــي  ــن  عشــائر الجيل ــون م ــه اإليزيدي ــل ب ــرايئ ويحتف ــد امل ــد إىل العه ــخ هــذا العي ــود تاري يع

ــا. ــبيه وقراه ــة تربس ــوزع يف مدين تت

ويــأيت بعــد أســبوع مــن رأس الســنة املياديــة، فحســب األصــول يتــّم االحتفــال بــه بحيــث يشــمل أيــام 

ــن الســنة  ــوم األحــد م ــي ي ــوم األحــد وتنته ــدأ ي ــا؛ أي تب ــدة مع ــه الســنة القدميــة والجدي ــال ب االحتف

الجديــدة، يســتمر هــذا العيــد ســبعة أيــام متتاليــة، ولــكّل يــوم طقســه.

اليــوم األول يســمى )جــل شــو( أي غســل املابــس وتعزيــل وغســل املنــزل كامــا، باإلضافــة إىل االغتســال 

التــاّم ألفــراد العائلــة.

ويوما االثنني والثاثاء مخصصان لتوزيع الخري عن األموات عند العموم.

ــم  ــوك، وتقّس ــمى بالص ــز يس ــع خب ــّم صن ــام يت ــة ك ــح الضحي ــوران ( أي ذب ــمى ) البزك ــاء يس واألربع

الذبيحــة إىل قســمني قســم خــاص وقســم عــام؛ الخــاص يُدعــى ) الرجــا ( ويشــمل ســبعة أقســام )لــوح 
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ــخ (  الكتــف، الصــدر، األضــاع مــن الجانــب األميــن، فقــرات مــن الظهــر، الطــرف األميــن للفخــذ، ...إل

ــع أشــياء أخــرى  ــّدم م ــث يق ــايل، حي ــوم الت ــى الي ــكان حت ــخ هــذا القســم ويوضــع يف م ــف ويُطب يُنظّ

ــل(. ــام الجــرا )القندي ويوضــع أم

العام، وهو القسم املتبقي للتوزيع عى الغري، ولكن يحتفظ بالرأس والرقبة حتى يوم األحد.

الخميس :

ــدوا  ــدة ويخرجــون ليعاي ــم الجدي ــاس صباحــا، ويلبســون ثيابه ــث يســتيقظ الن ــوم التجــوال حي هــو ي

ــم البعــض. بعضه

يوم الجمعة هو يوم االسراحة.

أما السبت فهو يوم العمل، ولكن ال تجوز الحراثة وال الحصاد.

يوم األحد وهو يوم رأس السنة ) رسسال (.

عيد البوقتار :

ينحــر االحتفــال بــه بــني أبنــاء عشــرية الدناديــة، وهــذه تنتــر يف قــرى مدينــة الدرباســية وعامــودا 

باإلضافــة إىل ريــف مدينــة الحســكة وعفريــن وحلــب.

يُحتفــل بهــذا العيــد يف الجمعــة األوىل مــن شــهر أيــار الرقــي بطقــوس ومراســيم خاصــة، حيــث أّن عــى 

لــكل عائلــة مــن العشــرية بربيــة خــروف ذكــر ويســمى )بــراين قربــاين( حتــى يكتمــل عنــده ســنة أو 

أكــر ليذبحــه بالعيــد قربانــاً، كــام أّن لديهــم رجــل ديــن يســمى )فقــريي بوقتــار( يزورهــم يف أيــام العيــد 

بلباســه الخــاص وتســمى )الخرقــة( يجلــب معــه )جــرا بوقتــار( قنديــل مصنــوع مــن النحــاس ويشــبه 

إىل حــد مــا رمــز الطــاووس، والجــزء العلــوي منــه عبــارة عــن كأس تفرعــت مــن عاليــه أربعــة أنابيــب 

مــن زوايــاه األربعــة يرافقــه كأس أو مــا يســمى بـــ )رشبــك( وحيــة مصنوعــة مــن النحــاس )زيــا( وتتــم 

مراســيم تســمى )جاميــا بوقتــار( باإلضافــة لذلــك يقــوم فقــريي بوقتــار بإعطــاء كل عائلــة قطعــة قــامش 

صغــرية حمــراء اللــون تســمى ) تزكــرا بوقتــار(.

ــة القدميــة املرتبطــة بالطبيعــة  ــا اإليزيدي ــار إىل امليثولوجي ــد البوقت ترجــع الطقــوس التــي متــارس يف عي

ويُعتــر بدايــة ملوســم جنــي املحاصيــل الزراعيــة وهــو آلهــة الحصــاد والزراعــة.

عيد القربان )األضحى( :

ويشــرك فيــه اإليزيديــون مــع املســلمني ويرجــع جــذور هــذا العيــد إىل حادثــة النبــي إبراهيــم الخليــل 

مــع ابنــه النبــي إســامعيل.

حيث يقومون فيه بالتضحية بالقرابني وتوزيعها عى املحتاجني وزيارة قبور موتاهم.
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عيد مربعانية الصيف:

هذا العيد ينحر برجال الدين )البابا شيخ، القّوال، الكوجك،... الخ ( .

ويأيت بعد أربعني يوما من الصيام، ويستمر لثاثة أيام ويصادف العيد أواخر متوز وبداية آب.

صومهــم يــأيت يف أشــد أيــام الصيــف حــرارة وهــو اســتعطاف للخالــق مــن أجــل حاميــة الحيــاة مــن أذى 

الحــر الشــديد.

وتــأيت قدســية العــدد األربعــني مــن النصــوص الدينيــة اإليزيديــة، التــي ركــزت عــى هــذا العــدد وذكرتــه 

يف جوانــب عديــدة منهــا أربعينيــة التعــازي وأربعينيــة املــرأة عــن الــوالدة وأربعينيــة الشــتاء والصيــف، 

ــة فقــد ذكــر العــدد أربعــني عــى لســان ســيدنا نــوح يف قصــة الطوفــان  ــا اإليزيدي وحســب امليثولوجي

الشــهرية.

وهنــاك رأي آخــر يقــول بــأّن العــدد األربعينــي قــد جــاء منــذ عــر الفراعنــة مــن حضــارة وادي النيــل 

للمريــني القدمــاء، وقــد انتقلــت للحضــارات املجــاورة واملتعاقبــة كالســومريني والبابليــني، فعندمــا كان 

ميــوت أحدهــم كان يتــم تحنيطــه ملــدة أربعــني يومــا.

 عيد مربعانية الشتاء :

تقــع يف ذروة أيــام الــرد ومتتــد مــن 13 كانــون األول حتــى العريــن منــه، وهــي مثــل أربعينيــة الصيف، 

حيــث يقــوم رجــال الديــن بالصــوم أربعــني يومــا، تقربــا للخالــق مــن أجــل تخفيــف أذى الــرد عــى منــو 

الزراعــة وعــى حيــاة االنســان والحيــوان والنبــات بشــكل عــام.
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أعياد السريان اآلشوريين

ــريان  ــة للس ــة والقومي ــاد الديني األعي
ــوريين اآلش

فــي هــذا القســم نتنــاول األعيــاد القوميــة للســريان 
ــيحيين،  ــبة للمس ــة بالنس ــاد الديني ــك األعي ــوريين، وكذل اآلش

ــا. ــى أهّمه ــز عل ونرك

غاندي سعدو
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تعتــر األعيــاد القوميــة للشــعب الرسيــاين اآلشــوري، نتيجــة طبيعيــة لراكــم عصــور طويلــة مــن الحضــارة 

يف وادي الرافديــن وســوريا. ابتــداء مــن ســومر، مــرورا بــآكاد، بابــل، آشــور، ووماملــك اآلراميــني.

اســتطاع الشــعب الرسيــاين اآلشــوري الحفــاظ عــى موروثــه الثقــايف والقومــي، جيــا عــر جيــل، حتــى 

وصلــت يومنــا هــذا رغــم مــا تعــرض لــه هــذا الشــعب مــن مــآيس عــى مــّر العصــور.

وإضافــة إىل األعيــاد الدينيــة املســيحية التــي يحتفــل بهــا الرسيــان اآلشــوريون، فــإّن عيــد اآلكيتــو رأس 

الســنة البابليــة اآلشــورية يعتــر أبــرز األعيــاد القوميــة للرسيــان اآلشــوريني، فمــن املعــروف أن البابليــني 

هــم مــن وضعــوا األســس الثابتــة للتقســيم الزمنــي، واعتــروا شــهر نيســان أوىل شــهور الســنة.

ميثــل اآلكيتــو بدايــة التقويــم اآلشــوري، الــذي يعــود إىل عــام 4750 عامــا قبــل امليــاد، حيــث تأســس 

أول معبــد ســومري. كانــت طقــوس االحتفــال باآلكيتــو قدميــا تســتمر ملــدة 12 يومــا، تبــدأ مســاء الثالــث 

ــن  ــد ســكان الرافدي ــوم عن ــار أّن الي ــع مــن نيســان، عــى اعتب ــن مــن آذار لتنتهــي مســاء الراب والعري

يبتــدأ ليــا. يتخلّــل االحتفــال طقــوس عــدة، أولهــا صلــوات تطهــري الهيــكل، تليهــا تــاوة قصــة الخلــق، 

ثــم مــوت اإللــه مــردوخ /آشــور، وقيامتــه يف اليــوم الثالــث، ثــم تجديــد نظــام الحكــم، وختامــا طقــوس 

الــزواج املقــدس املقتبــس مــن أســطورة متــوز وعشــتار.

ــن نيســان، مبظاهــر عــدة لعــل  ــو يف األول م ــان اآلشــوريون باآلكيت ــل الرسي ــا هــذا فيحتف ــا يف يومن أم

ــدن املقدســة. ــن إىل امل ــا بخــروج حجــاج الرافدي ــة، تيمن ــا الخــروج إىل أحضــان الطبيع أبرزه

تبــدأ حكايــة اآلكيتــو يف أرض الرافديــن منــذ أزمنــة بعيــدة، يقــول بعــض العلــامء واملؤرخــني أنهــا تقــع 

بــني )األلــف الرابــع والخامــس ق.م(، وبعــض املصــادر تقــول أّن الســومريني والســاميني احتفلــوا بــه منــذ 

.)Zag-mug عــر )أريــدو 5300- ق.م( وبالــذات يف جنــوب بــاد مــا بــني النهريــن، وباســم )زاكمــوك

أمــا الســاميون الذيــن ســكنوا ارض الرافديــن قبــل وأثنــاء وبعــد الســومريني، فقــد اختــاروا لــه تســمية 

.)a-ki-ti-se-gur-ku( :واملشــتقة مــن تســمية أقــدم هــي )آكيتــو( وتعنــي )الحيــاة(

كلمــة آكيتــو كانــت تســمى أو تُلفــظ عنــد بعــض الســاميني بـــــ )حجتــو( وذلــك يف اللغــة األكديــة، أمــا 

ــة  ــة، ويف اللغــة البابلي ــي االحتفــال أو الحفل ــزال كلمــة )حــج( تعن ــة، فــا ت ــة اآلرامي يف اللغــة الرسياني

القدميــة كانــوا يســمون هــذا العيــد )ريــش شــاتم(، وريــش تعنــي: رأس، وشــاتم تعنــي: ســنة، ويف لغــة 

)الســورث( املحكيــة لحــد اليــوم يف العــراق مــن قبــل الكلــدان ال زالــت: )ريــش شــاتة( رأس الســنة.

الرنامــج االحتفــايل الــذي مبوجبــه كانــت تقــام االحتفــاالت بعيــد رأس الســنة اآلكيتــو يف بابــل ونينــوى 

كانــت بــذات التوقيــت، حيــث ناحــظ فكــرة ســيد اآللهــة، الــذي ســمي »مــردوخ« يف بابــل، و«آشــور« 

غاندي سعدو أعياد السريان اآلشوريين
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ــة  ــدءا مــن أول ليل ــام ب ــو( تق ــة- اآلشــورية )آكيت ــاالت رأس الســنة البابلي ــت احتف ــد كان ــوى، فق يف نين

االعتــدال الربيعــي )تســاوي الليــل مــع النهــار(، وتتخللهــا الصلــوات والتمثيليــات الدينيــة الضخمــة، عــى 

ــة منــاذج  ــام يســتعمل الكهن ــة الطبقــات، في ــا الشــعب مــن كاف ــات ســنوية يشــارك فيه شــكل مهرجان

متثــل اآللهــة، كمجــرّد وســيلة تعبــري ليــس إال، وكانــت احتفــاالت آكيتــو تجــري وفقــا للرنامــج التــايل:

 

ــت  ــاغيا )بي ــن اإليس ــوم كاه ــرة يق ــذه الف ــوس؛ يف ه ــري النف ــث: تطه ــوم األول إىل الثال ــن الي 1- م

مــردوخ( بتــاوة طقــوس حزينــة، مبشــاركة كهنــة املعبــد، ويــرد عليهــم املشــاركون مــن الشــعب برانيــم 

باكيــة، تعــّر عــن خــوف اإلنســان مــن املجهــول، لذلــك يتجــه الكاهــن األعــى كل صبــاح إىل اإليســاغيا 

لطلــب الغفــران مــن مــردوخ، راجيــا إيــاه حاميــة بابــل، مدينتــه املقدســة وســميت هــذه الصــاة بـــــ 

رس إيســاغيا. 

2- اليــوم الرابــع: يف الصبــاح، يســري كّل يشء كــام يف األيــام الثاثــة األوىل، ويف املســاء كانــت تتــى ملحمــة 

الخلــق )إينومــا إيليــش( )عندمــا يف العــى( بالكامــل، لتحــي عــن بــدء الكــون وتكــون الفصــول واتحــاد 

ــه مــردوخ بعــد انتصــاره عــى التنــني تيامــات، وتعتــر تــاوة هــذه امللحمــة،  قــوة كافــة اآللهــة يف اإلل

تحضــريا لطقــوس خضــوع ملــك بابــل أمــام مــردوخ، يف اليــوم الخامــس مــن آكيتــو. 

ــه مــردوخ، حيــث ســيدخل امللــك اإليســاغيا  3- اليــوم الخامــس: يــوم الخضــوع مللــك بابــل أمــام اإلل

برفقــة الكهنــة، ويتجهــون نحــو املذبــح، فيدنــو الكاهــن األعــى لإليســاغيا مــن امللــك آخــذا دور اإللــه 

ــث يركــع  ــك بقــوة حي ــم يصفــع املل ــى تاجــه، ث ــه وحت ــه وصولجان ــده مــن حليّ ــدأ بتجري مــردوخ، ويب

ــا ســيد الكــون، ومل  ــا مل أخطــئ ي ــا: » أن ــردوخ قائ ــه مل ــران وإعــان خضوع ــاوة الغف ــدأ بت األخــري ويب

أهمــل أبــدا جروتــك الســاموي...« ويــرد عليــه الكاهــن بــدور مــردوخ: » ال تخــف مــام يقولــه مــردوخ، 

فســوف يســمع صلواتــك ويوســع ســلطانك، ويزيــد عظمــة ملــكك...«.

وبعدهــا يقــف امللــك فيعيــد اليــه الكاهــن حليــه وتاجــه ثــم يصفعــه مــرة أخــرى بقــوة عــى أمــل أن 

يــذرف امللــك دموعــه، ألّن ذلــك ســيعّر عــن املزيــد مــن الخشــوع ملــردوخ واإلجــال لســلطانه، وعندمــا 

يقــوم الكاهــن بإعــادة التــاج إىل امللــك، إمنــا يعنــي ذلــك تجديــد الســلطة مــن اإللــه مــردوخ، وبذلــك 

ســيعتر نيســان تجديــدا ليــس للطبيعــة وللحيــاة فحســب، بــل لنظــام الدولــة كذلــك، وهكــذا ســتجعل 

هــذه املراســيم أعظــم وأرهــب الشــخصيات يف ذلــك الزمــان )ملــوك بابــل ونينــوى( ترضــخ لإللــه األعظــم، 

وتعيــش لحظــة تواضــع مــع عامــة الشــعب مــن كافــة الطبقــات، مــام ســيؤدي إىل ترعــات يشــارك بهــا 

ــده  ــل(، وتجدي ــه األريض )باب ــه إىل بيت ــه، وبعــد نزول ــه أمــام جــروت الل ــه، ليثبــت إميان الشــعب بأكمل
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ــق،  ــف مــن 7 طواب ــرج مؤل ــامل الســفي«، وهــو ب ــل الع ــردوخ يف »جب ــه م ــت اإلل ــا، يبي لســلطان ملكه

ُعــرف يف التــوراة بــرج بابــل، وفيــه بيــت مــردوخ، أو«إيســاغيا« )كــام سيســكن اللــه يف »جبــل« حســب 

ــه  ــل بيت ــد دخ ــردوخ ق ــه م ــون اإلل ــو يك ــد آكيت ــن تقلي ــوم م ــذا الي ــي ه ــري:74 : 2(، فف ــوراة، مزام الت

ويفاجــأ باآللهــة التــي ســيتعارك معهــا ويــؤرَس يف الجبــل، بانتظــار وصــول ابنــه اإللــه نابــو الــذي ســينقذه 

مــن العــدم ويعيــد مجــده. 

ــور  ــن نيب ــني م ــجعان القادم ــة الش ــن اآلله ــه م ــة أعوان ــو، برفق ــه ناب ــول اإلل ــادس: وص ــوم الس 4- الي

وأوروك وكيــش وأريــدو )مــدن يف جنــوب العــراق الحــايل( بواســطة املراكــب، )كانــت اآللهــة املرافقــة 

لنابــو متمثلــة بتامثيــل رمزيــة توضــع يف مراكــب صنعــت خصيصــا لهــذه الذكــرى(، وهنــا يبــدأ الشــعب 

بالســري بأعــداد هائلــة وراء امللــك باتجــاه اإليســاغيا حيــث مــردوخ األســري، مرمنــني أغنيــة مطلعهــا: »هــو 

ذا القــادم مــن بعيــد، ليعيــد املجــد إىل أبينــا األســري«. 

5- اليــوم الســابع: نابــو يحــرر اإللــه مــردوخ يف اليــوم الثالــث مــن األرس، حيــث كانــت اآللهــة الريــرة 

قــد أغلقــت بابــا كبــريا وراء مــردوخ بُعيــد دخولــه بيتــه، وتعــارك مــردوخ معهــا، لحــني مجــيء نابــو الــذي 

ســيكرس البــاب الصلــب، وتبــدأ معركــة بــني الفريقــني ينتهــي بهــا األمــر إىل انتصــار اإللــه نابــو وتحريــر 

مــردوخ. 

6- اليــوم الثامــن: بعــد تحريــر اإللــه مــردوخ، تجمــع متاثيــل اآللهــة، يف غرفــة األقــدار )أوبشــو أوكينــا(، 

حيــث مــن املتوقــع أن تجتمــع اآللهــة لتقــرر مصــري مــردوخ، وينتهــي األمــر بتجميــع قــوى جميــع هــذه 

اآللهــة لتوهــب مجــددا إىل اإللــه مــردوخ، وهنــا يــأيت امللــك راجيــا كا مــن اآللهــة للســري مــع مــردوخ 

إكرامــا لــه، وهــذا التقليــد يــدّل عــى خضــوع كافــة اآللهــة إىل ســيدها مــردوخ الوحيــد يف مرتبتــه.

ــه بانتصــار  ــل ب ــذي يُحتَف ــي«، وهــو املــكان ال ــت آكيت ــوم التاســع: يســري موكــب النــر إىل »بي 7- الي

مــردوخ - يف بــدء الخليقــة - عــى التنــني تيامــات )آلهــة امليــاه الســفى(، ويقــع »بيــت آكيتــي« )يســميه 

ــر  ــد حــوايل 200 م ــى بع ــة( ع ــورية القدمي ــت الصــاة، باآلش ــي«؛ أي بي ــت إكريب ــوى »بي ــوريّو نين آش

خــارج ســور املدينــة، حيــث األشــجار الغريبــة املزينــة، واملســقية بعنايــة فائقــة لتليــق مبســتوى اإللــه 

ــة  ــاركة عام ــن مش ــر( ع ــب الن ــد )موك ــذا التقلي ــر ه ــة، ويع ــاة يف الطبيع ــب الحي ــر واه ــذي يعت ال

الشــعب بالفرحــة بتجــدد ســلطان مــردوخ )آشــور(، وتدمــري قــوى الــر التــي كادت أن تتحكــم بالحيــاة 

منــذ البــدء. 
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8- اليــوم العــارش: بعــد الوصــول إىل »بيــت آكيتــي«، يبــدأ اإللــه مــردوخ باالحتفــال مــع آلهــة العاملــني 

العلــوي والســفي )توضــع متاثيــل اآللهــة حــول طاولــة كبــرية، تشــبه وليمــة( ويعــود إىل قلــب املدينــة 

لاحتفــال بزواجــه مــن اآللهــة »عشــتار« يف املســاء، حيــث تتحــّد األرض مــع الســامء. وتطابقــا مــع زواج 

اآللهــة، يُطبّــق هــذا الــزواج عــى األرض كذلــك، فيقــوم امللــك بتمثيــل هــذا الــزواج مــع كــرى كاهنــات 

اإليســاغيا، حيــث يجلســان ســوية عــى العــرش أمــام الشــعب، ويبــدآن بتبــادل األشــعار الخاصــة بهــذه 

املناســبة، عــى أن هــذا الحــب هــو الــذي ســيولد الحيــاة يف الربيــع.

9- اليــوم الحــادي عــر: يف هــذا اليــوم تعــود اآللهــة برفقــة ســيدها مــردوخ )آشــور( لتجتمــع يف بيــت 

األقــدار )أوبشــو أوكينــا( الــذي اجتمعــت فيــه يف اليــوم الثامــن للمــرة األوىل، إمنــا هــذه املــرة تجتمــع 

ــق  ــر الخل ــاد آشــور يعت ــردوخ )آشــور(. ويف الفلســفة القدميــة يف ب ــر مصــري الشــعب، شــعب م لتقري

بشــكٍل عــام، تعهــدا بــني األرض والســامء عــى أن يخــدم اإلنســان اآللهــة حتــى مامتــه، وبالتــايل ال تكمــل 

ســعادة اآللهــة إال بســعادة اإلنســان الــذي يخدمهــا، لــذا ســيكون مصــري اإلنســان الســعادة، ولكــن رشط 

أن يخــدم اآللهــة، إذا ســيقّرر مــردوخ مــع اآللهــة عهــدا جديــدا لبابــل ويصعــد عائــدا إىل بيتــه العلــوي 

)الســامء(. 

10- اليــوم الثــاين عــر: وهــو اليــوم األخــري مــن آكيتــو، حيــث تعــود اآللهــة إىل معبــد ســيدها مــردوخ، 

)تعــاد متاثيــل اآللهــة إىل املعبــد( وتعــود الحيــاة اليوميــة اىل مــدن الرافديــن.



29

المسيحية وأعيادها



30

غاندي سعدوالمسيحية وأعيادها

ــا. إّن املســيحية -  ــح ماهيته ــا توضي ــا علين ــرى لزام ــن املســحية، ن ــث ع ــه الحدي ــرة يجــري في يف كل م

والحــق يقــال - ليســت نظريــة أو أيديولوجيــة أو عقيــدة، وال تعليــام أخاقيــا وحســب. كــام ان املســيحية 

ــل  ــيح« الرج ــوع املس ــي »يس ــخص ح ــي ش ــل ه ــة، ب ــة املحب ــتثناء رشيع ــني، باس ــع وقوان ليســت رشائ

التاريخــي، ذاك الــذي ولــد وعــاش يف فلســطني ومــات مــن أجــل قضيــة، ولكّنــه قــام أو لنقــل بصــورة أدق 

أقامــه اللــه، أو رفعــه أو مجــده، واألمــر ســيان، إذن وقــف اىل جانبــه، مصدقــا شــخصه ورســالته، ومفّنــدا 

الحجــج التــي كان يســوقها العــامل ضــده، وأعنــي بذلــك خصومــه.

ومــام الشــّك فيــه أن قيامتــه، هــي مــن األحــداث الهامــة يف حياتــه، قــد شــكلت منعطفــا ومنطلقــا ملعــر 

تاميــذه، أمــس واليــوم، لــي يؤمنــوا بــه، ويحبّــوه حبــا يذهــب اىل حــّد التعلــق بــه، هــو الــذي أحبّهــم 

أوال وبــذل نفســه دونهــم.

ومــن خــال حياتــه وال ســيام رســالته، عرّفنــا يســوع املســيح باللــه، كونــه أبــا داعيــا إيانــا إىل االقتــداء بــه، 

وإىل خلــق عاقــة صميمــة وحميمــة معــه؛ عاقــة محبــة وصداقــة وأُلفة.

ومبــا أّن اللــه مل يــره أحــد قــط، فقــد قــّدم نفســه منوذجــا، أو مثــاال لاقتــداء واالحتــذاء بــه، باكتســابنا كّل 

صفاتــه وخصالــه ومزايــاه طريقــا إىل االقتــداء واالحتــذاء باللــه، هــو الــذي رآه وســمعه وعرفــه وكشــفه 

لنــا، مــن خــال أقوالــه وأمثالــه وأعاملــه.

األعياد املسيحية:

أمــا بالنســبة إىل األعيــاد، فهــي ليســت إبداعــا وال اختاقــا مــن قبــل املســيحية، وبالتــايل ليســت شــيئا 

جيــدا وال خاصــا بهــا، ذلــك أّن هــذه االعيــاد قــد وجــدت منــذ القديــم قبــل املســيحية وبعدهــا.

ولكــن قــد يكمــن الجديــد يف األعيــاد املســيحية يف محتواهــا ومضمونهــا، وأعنــي بذلــك الحــدث املحتفــل 

ــوب  ــرح يف قل ــث الف ــايل يبع ــارا، وبالت ــرا س ــرى؛ أي خ ــكل بُ ــذي يُش ــدث ال ــذا الح ــد، ه ــه يف العي ب

ونفــوس املحتفلــني بــه.

وبوسعنا أن منيّز يف املسيحية بوضوح، ثاثة مستويات أو ثاثة أنواع من األعياد:

- االعيــاد التــي يــدور محورهــا حــول القديســني، أو القديســني الشــفعاء، وقــد يكــون بعضهــا محليــا، 

وبعضهــا اآلخــر عامليــا، كعيــد القديــس الشــهيد مــار كوركيــس املعــروف والشــهري عامليــا.

- األعيــاد التــي يــدور محورهــا حــول مريــم العــذراء، التــي تــأيت يف املســيحية يف املرتبــة الثانيــة بعــد 

يســوع املســيح/ ابنهــا. لـــ األم العــذراء الحنــون التــي يكرمهــا املســيحيون واملســلمون عــى حد ســواء، 

أعيــاد عديــدة وكثــرية كعيــد انتقالهــا إىل الســامء، الــذي يُحتفــل بــه يف الخامــس عــر مــن آب مــن 

كل عــام.
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- األعيــاد التــي يــدور محورهــا حــول شــخص يســوع املســيح، وهــي موضــوع بحثنــا، وهــذه االعيــاد 

هــي األخــرى كثــرية وعديــدة، يحتفــل بهــا املســيحيون عــى مــدار الســنة، ولكّننــا ســنقتر الحديــث 

هنــا عــى عيديــن كبرييــن هــام عيــد امليــاد وعيــد القيامــة.

ــراد أو األرس  ــواء لألف ــيحية، س ــوى يف املس ــه القص ــرا إىل أهميت ــري نظ ــد األخ ــث بالعي ــأبدأ الحدي س

املتخاصمــة، حيــث يكــون هــذا العيــد - شــأن كّل األعيــاد األخــرى - فرصــة جميلــة وطيبــة الســتعادة 

الســام والوئــام.

عيد القيامة:

إّن عيــد القيامــة املعــروف بالعيــد الكبــري ويســمى أيضــا الفصــح، هــو أقــدم األعيــاد املســيحية، وهــو 

ــا  ــاة يســوع املســيح، ألنّه ــام اســلفنا - هــي أهــّم األحــداث يف حي ــة - ك ــك أّن القيام ــاد؛ ذل ــد األعي عي

ــا كان  ــني، ومل ــة املؤمن ــة؛ أي جامع ــت الكنيس ــا كان ــا مل ــيحية، فلواله ــه املس ــز علي ــذي ترتك ــاس ال األس

ــت الشــهادة املســيحية. ــا كان ــان، وأخــريا مل ــل واإلمي اإلنجي

وهــذا العيــد الكبــري يحتفــل بــه كّل املســيحني رشقــا وغربــا، عــى الرغــم مــن اختافاتهــم وانتامءاتهــم، 

وكذلــك عــى الرغــم مــن االختــاف يف تواريــخ االحتفــال بهــذا العيــد، وهــذا االختــاف يف التواريــخ - كــام 

هــو الشــأن مــع عيــد امليــاد - ال ميــّت بصلــة إىل جوهــر اإلميــان املســيحي، بــل يتعلــق بحســابات فلكيــة، 

لــذا فهــو ال ينــال أو ميــّس جوهــر العيــد كونــه بـُـرى؛ أي الخــر الســاّر بقيامــة يســوع، ومــا تحملــه هــذه 

البــرى مــن معــاين وأبعــاد عــى املســيحني أن يكشــفوها مــن أجــل أن يعيشــوها إبّــان العيــد وطــوال 

. تهم حيا

يُحتفــل بهــذا العيــد مــع حلــول فصــل الربيــع، حيــث تكتــيس الطبيعــة أبهــى وأحــى وأجمــل حللهــا، مــام 

يكــيس العيــد مزيــدا مــن الفــرح واالبتهاج.

ــة  ــا، بفــرة طويل ــاد األخــرى تقريب ــدأ املســيحيون بالتحضــري لاحتفــال بهــذا العيــد، كــام يف كّل األعي يب

ــن  ــه م ــري متطلبات ــون بتوف ــابيع، يقوم ــام أو بأس ــه بأي ــد اقراب ــا، وعن ــني يوم ــدوم خمس ــوم ت ــن الص م

رشاء املابــس الجميلــة، وإعــداد طعــام لذيــذ، وعمــل الكليجــة، وتلويــن البيــض بألــوان زاهيــة »خــراء 

حمــراء صفــراء«، ومــن الناحيــة الدينيــة، يبــدأ العيــد بإقامــة قــّداس مهيــب مســاء العيــد، أو صبيحتــه، 

حيــث يشــرك فيــه كل املســيحيني، مهــام كانــت درجــة التزامهــم الدينــي.

ــن  ــام يف أماك ــازل، ك ــارة املن ــر زي ــض ع ــم البع ــاين لبعضه ــم الته ــدأون بتقدي ــم يب ــار، فه ــا يف النه أم

أخــرى، ومــن شــأنها تجديــد وتعزيــز األوارص القامئــة فيــام بينهــم، وال ســيّام بالنســبة إىل األفــراد أو األرس 

املتخاصــة، حيــث يكــون هــذا العيــد شــأن كل األعيــاد األخــرى، فرصــة جميلــة وطيبــة الســتعادة الســام 

والوئــام.

غاندي سعدو
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عيد امليالد:

حتــى وإن كان عيــد القيامــة هــو األهــّم، بيــد أّن عيــد امليــاد هــو األشــهر يف العــامل، إذ أنـّـه اتخــذ بعــدا 

عامليــا، وقــد يكــون هــو األحــبَّ إىل قلــوب ونفــوس املســيحيني اليــوم، وال ســيام األطفــال منهــم.

ــة  ــخ مختلف ــا، ويف تواري ــا وغرب ــيحيون رشق ــه املس ــل ب ــة، يحتف ــد القيام ــأن عي ــد ش ــذا العي ــأن ه ش

ــه بعــض الكنائــس كالكنائــس األرثوذكســية يف  ومتباعــدة بعــض الــيء، ففــي الوقــت الــذي تحتفــل ب

اليــوم الســادس أو الســابع مــن كانــون الثــاين - وهــو األقــدم- فــإن كنائــس أخــرى تحتفــل بــه يف يــوم 25 

مــن كانــون األول مــن كل عــام، علــام بــأّن اإلنجيــل يكتفــي بتحديــد اإلطــار الجغــرايف والتاريخــي مليــاد 

ــز عــى  ــد والركي ــريا، اذا توخــى التأكي ــه كث ــي ال تهّم ــل الت ــر التفاصي املســيح، مــن دون الخــوض يف ذك

شــخصية هــذا الطفــل كونــه املســيح _ الــرب.

ــوع  ــانية يس ــة إنس ــى حقيق ــد ع ــا، تؤك ــا فلكي ــاد قدمي ــد املي ــت بعي ــد احتفل ــة ق ــت الكنيس وإذا كان

املســيح، إزاء أولئــك الذيــن كانــوا يشــكون فيــه، أو ينكرونــه باعتبــاره إنســانا صوريــا ال حقيقيــة واقعــة.

تبــدأ التحضــريات لهــذا العيــد كــام لعيــد القيامــة، بفــرة صــوم قصــرية اســتعدادا لــه، أمــا االســتعدادات 

األخــرى فهــي تجــري، حالهــا حــال عيــد القيامــة.

ولكــّن مــا مييــز هــذا العيــد عــن ســائر األعيــاد األخــرى باإلضافــة إىل مــا قلنــاه عــن عيــد القيامــة، فهــو 

ــل يف  ــوت املســيحني، ب ــي تُنصــب يف كل بيــت مــن بي ــاد الت ــي توضــع وشــجرة املي حضــور املغــارة الت

كل الكنائــس، وكذلــك حضــور شــخصية محببــة وقريبــة إلينــا، وال ســيام إىل األطفــال، أال وهــي شــخصية 

بابانوئيــل، الــذي يجلــب الهدايــا لألطفــال بهــذه املناســبة.

ويف مقارنــة بســيطة بــني هذيــن العيديــن وبــني أعيــاد أتبــاع ديانــات أخــرى، ســيتبني لنــا بوضــوح أوجــه 

الشــبه بينهــام وهــي:

-  االستعدادات التي تسبق األعياد.

-  إقامة صاة خاصة إبان حلول هذه األعياد.

-  الفرح التي تبعثه هذه االعياد يف نفوس املحتفلني بها.

-  املعاين واألبعاد التي تتضمنها هذه األعياد.

املفاعيــل التــي تجريهــا هــذه االعيــاد يف نفــوس املحتفلــني بهــا، وهــي املصالحــة التــي تتــّم بــني األفــراد 

واألرس املتخاصمــة، وكذلــك تجديــد وتعزيــز األوارص االجتامعيــة القامئــة بــني أبنــاء الديــن الواحــد.
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أعياد المسلمين في سوريا
األعيــاد التــي يحتفــل بهــا المســلمون بكافــة طوائفهــم تتقاطــع مــع 

ــها  ــّنة طقوس ــث للس ــة، حي ــة كل طائف ــع خصوصي ــض، م ــا البع بعضه
الخاصــة، وللطائفــة العلويــة أعيادهــا وطقوســها الخاصــة، وكذلــك األمــر 

ــدروز. بالنســبة للطائفــة اإلســماعيلية والموّحديــن ال

سمراء حاطوم رشا إلياسأسعد العليوائل الناصر

الجامع األموي،دمشق
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وائل الناصرأعياد المسلمين في سوريا

ــط  ــة الرواب ــد فرصــٌة للفــرح ولتقوي ــٍة، فالعي ــاد يف اإلســام، لحكــٍم ســاميٍة، وملقاصــد عالي رُشِّعــْت األعي

ــوايص باملرحمــة. ــوايص بالحــق والت ــد قيمــة الت ــة ولتجدي االجتامعي

ــون ويلهــون يف  ــوا يلعب ــة كان ــث أّن أهــل املدين ــة، حي وقــد رشعــت يف اإلســام بعــد الهجــرة إىل املدين

يومــني محدديــن يف الجاهليــة، فــكان أن تــم تحديــد عيــدي األضحــى والفطــر، وقــد روي يف الحديــث 

النبــوي: )إنَّ اللــَه تعــاىل قــد أبدلكــم يومــني خــريا منهــام، يــوم األضحــى ويــوم الفطــر( حديــث صحيــح، 

النســايئ 1556.

فمــن الِحكــم التــي رُشِّعــت مــن أجلهــا األعيــاد يف اإلســام، أن تكــون فرصــًة لتوطيــد العاقــات االجتامعية 

ــه  ــه وفضل ــه عــى متــام نعمت ــاد لــي نشــكر الل ــني املســلمني، ورُشِّعــت األعي ونــر املــودَّة والرحمــة ب

وتوفيقــه لنــا عــى إمتــام العبــادات، وتكــون فرحــة العيــد بالتوفيــق يف أداء الفريضــة، فالذيــن يصومــون، 

ــوا لهــم أيضــا أْن يفرحــوا ألنَّهــم  لهــم الحــق أْن يفرحــوا بالعيــد ألنهــم أدُّوا فريضــة الصــوم، والذيــن حجُّ

أدُّوا فريضــة الحــج.

إنَّ ســبب تســمية عيــد الفطــر بهــذا االســم، ألنَّــه جــاء بعــد الجهــد الــذي بذلــه النــاس يف شــهر رمضــان 

شــهر الصيــام، ويكــون األول مــن شــوَّال هــو يــوم العيــد، وفيــه يكــون الفطــر وينتفــي الصيــام، وفيــه 

تكــون صــاة العيــد وهــي ســنَّة مؤكــدة.

ــة؛ أي بعــد انتهــاء  وعيــد األضحــى هــو عيــٌد يحتفــل بــه املســلمون والــذي يصــادف يــوم 10 ذو الحجَّ

، وينتهــي يــوم الثالــث عــر  ــاج ألداء مناســِك الحــجِّ وقفــة عرفــة، ذلــك اليــوم الــذي يقــف فيــه الحجَّ

تــُه الرعيــة أربعــة أيَّــام ألنَّــه يــي يــوم العيــد أيَّــام التريــق الثاثــة، بينــام عيــد  ــة ومدَّ مــن ذي الحجَّ

تــه يــوٌم واحــد فقــط. الفطــر مدَّ

ــة النبــي إبراهيــم الخليــل عندمــا أراد ذبــح ابنــه  َي عيــد األضحــى بهــذا االســم ليَُذكِّرنــا بقصَّ وقــد ُســمِّ

اســامعيل، كــام شــاهد نفســه يفعــل يف الرُّؤيــا امتثــاال ألمــر اللَّــه، ولكــنَّ اللــه فــداه بذبــٍح عظيــم، فقــام 

ــرة، خــروف،  ــح أحــد األنعــام )بق ــك يقــوم املســلمون بذب ــه، لذل ــا إىل الل ب ــم بذبحــه تقرُّ ــي إبراهي النب

بــا إىل اللــه وتوزيــع لحمهــا عــى الفقــراء واملحتاجــني واألقــارب والجــريان وأهــل البيــت،  شــاة، ناقــة( تقرُّ

اقتــداء بالنبــي إبراهيــم الخليــل، كــام ورد يف القــرآن: )وقــال إينِّ ذاهــٌب إىل ريبِّ ســيهدين، ربِّ هــْب يل 

ــعَي قــال يــا بنــيَّ إينِّ أرى يف املنــام أينِّ أذبحــَك  نــاه بغــاٍم حليــم، فلــامَّ بلــغ معــه السَّ مــن الصالحــني، فبرَّ

فانظــر مــاذا تــرى، قــال يــا أبــِت افعــْل مــا تؤمــُر ســتجدين إْن شــاء اللــه مــن الصابريــن، فلــامَّ أســلام وتلَّــه 

قــَت الرؤيــا إنَّــا كذلــك نجــزي املحســنني، إنَّ هــذا لهــو البــاء  للجبــني، ونادينــاه أْن يــا إبراهيــم قــد صدَّ

املبــني، وفدينــاه بذبــٍح عظيــم ( ســورة الصافــات، )اآليــة 155 107-(.
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تتــوزَّع املناطــق الــذي يحتفــل فيهــا النــاس بعيــدي الفطــر واألضحــى بحســب تــوزُّع ونســبة املســلمني 

يف ســوريا، والذيــن ميثلــون بحــوايل نســبة مثانــني باملئــة مــن مجمــوع الســكان، وتركــز األغلبيــة يف املــدن 

الرئيســة )دمشــق، حلــب، حمــص، حــامة، الرقــة، درعــا، ادلــب(، ســأتحدث عــن املــدن الثــاث الرئيســة 

وهــي: دمشــق، حلــب، حمــص.

يف دمشق وحلب وحمص يحتفل معظم سكَّانها بعيدي الفطر واألضحى.

ــم  ــم، وثقافته ــم وتقاليده ــا لعاداته ــة، وفق ــم الخاص ــن بطريقته ــوريا بالعيدي ــلمون يف س ــل املس يحتف

ــة  م ــة املقدَّ ــات الخاص ــام والحلوي ــن الطع ــة م ــاف معيَّن ــري أصن ــرق تحض ــمل ط ــم، وتش ــة به الخاص

للمهنئــني بالعيــد، وألفــراد العائلــة الكبــرية املجتمعــني معــا لتبــادل التهــاين، باإلضافــة إىل األلعــاب التــي 

ــة. ــرية متوارث ــادات أخــرى كث ــال، وع ــا األطف يلعبه

للعيــد يف ســوريا بالنســبة للمســلمني معنــى خــاص، وكــام هــو معروف فــإنَّ ســوريا بلــد مــيٌء بالروحانيَّة 

ــة وهــذه الســمة مكتســبة أساســا مــن تاريــخ هــذه املنطقــة العريــق، وأصالــة مدنهــا، ووجــود  الصوفيَّ

عــدد كبــري مــن الصالحــني واألوليــاء يف كل املــدن الســورية.

هنــاك جــزء مشــرك يف االحتفــال بالعيــد بــني ســوريا وباقــي البلــدان، ففــي ســوريا يتــمُّ إقامــة مســاحات 

تــه، كــام وتحــرص  كبــرية لألطفــال، حيــث تُنَصــُب األلعــاب التــي تجعلهــم يشــعرون بطعــم العيــد ولذَّ

ــة  ــواق التجاريَّ ــظُّ األس ــد تكت ــل العي ــة، فقب ــراد العائل ــدة ألف ــس الجدي ــى رشاء املاب ــورية ع األرس الس

باملتســوقني.

ومبــا أنَّ ســوريا تشــتهر مبطبخهــا، فقــد كانــت األكات الســورية حــارضة وبقــوة يف كافــة البيــوت 

الســورية، ولــكل مدينــة ســورية أكاتهــا وحلوياتهــا الخاصــة بهــا، ففــي املناطــق الواقعــة يف رشق ســوريا 

ــراص. ــم املعمــول واألق ــم تقدي يت

أمــا يف حلــب فيتــم تقديــم الكبابيــج والتــي تُتنــاول مــع النَّاطــف، يف حــني تقــدم األقــراص يف حمــص، 

هــذا عــدا عــن تقديــم الشــوكاتة والســكاكر للمهنِّئــني يف العيــد.

أمــا فيــام يتعلــق بالطقــوس الدينيــة للســوريني، فينطلــق املســلمون إىل املســاجد الســورية ألداء صــاة 

ــم  ــوات والرحُّ ــاء لألم ــور والدع ــارة القب ــاس بزي ــوم الن ــم يق ــد، ث ــام العي ــن أي ــوم األول م ــد يف الي العي

عليهــم، ومــن ثــم زيــارة األرحــام، إْذ يبــدأ الرجــال مــع ذويهــم بزيــارة األجــداد واآلبــاء واألبنــاء والبنــات 

ــعرهم  ــال وتُش ــرح األطف ــة تُف ــة مالي ــة هــي هدي ــال، والعيدي ــة لألطف ــون العيدي ــام يقدم واألخــوات ك

ــه، أمــا يف املســاء فتنطلــق العائــات إىل املطاعــم والحدائــق العامــة وغريهــا مــن  ببهجــة العيــد وجامل

أماكــن الرفيــه لقضــاء األوقــات املمتعــة هنــاك.

كــام ويختلــف االحتفــال بعيــد الفطــر عــن عيــد األضحــى بطقــٍس واحــٍد فقــط، وهــو طقــس تقديــم 

وائل الناصر
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األضاحــي، فبعــد االنتهــاء مــن صــاة العيــد، يتــم ذبــح األضحيــة أيَّــا كانــت، وتـُـوزَّع لحومهــا عــى الفقراء، 

م للفقــراء تدفــع قبــل العيــد وليــس يف العيــد. أمــا يف عيــد الفطــر فــإنَّ زكاة الفطــر التــي تُقــدَّ

يف دمشــق يعتــر االســتحامم يف حاممــات الســوق التقليديــة، أحــد أبــرز الطقــوس التــي يحــرص العديــد 

مــن الدمشــقيني عــى مامرســتها ليلــة العيــد، وتزدحــم تلــك الحاممــات بهــذه املناســبة، مبــا يفــوق طاقتها 

ــة  ــة باع ــر، خاص ــاة الفج ــد ص ــا بع ــة إىل م ــم بكثاف ــم توافده ــث يت ــادة، حي ــن بالع ــتيعاب الزبائ الس

الســوق، بعــد تعــب يــوم الوقفــة الشــاق، وال زالــت إىل اآلن طقــوس حــامم الســوق تحتفــظ بســحرها 

ة  يف دمشــق، بــدءا مــن أجــواء )الــرَّاين( قاعــة االســتقبال يف مدخــل الحــامم، بنافورتهــا، وأرائكهــا، وعــدَّ

الشــاي والقهــوة، والنارجيلــة، وصــوال ) للجــوَّاين( الــذي بــات يضــمُّ مؤخــرا غــرف الســاونا، تبــدأ رحلــة 

االســتحامم بالــرَّاين وتنتهــي إليــه، حيــث يخلــع الزبــون مابســه فيــه بدايــًة، ويأتــزر بفوطــة يتعــني عليــه 

تغيريهــا ثانيــًة )بالوســطاين( وبعــد االنتهــاء مــن اســتحاممه، يســتبدل الفوطــة باملناشــف، حيــث ينتهــي 

ــا مــع النارجيلــة للمدخنــني، أيضــا. مشــوار االســرخاء، بــكأٍس مــن الشــاي، أو الزهــورات، أو القهــوة، ورمبَّ

ــد تضــم  ــم، وق ــارب ومعايدته ــارة األق ــادًة لزي ــد يُخصصــه الدمشــقيون ع ــام العي ــن أي ــوم األول م والي

رهــا األب أو الجــد أو العــم األكــر، بينــام ينطلــق األطفال إىل ســاحات  الجميــع مائــدة غــذاء واحــدة يتصدَّ

العيــد، حيــث األراجيــح والقابــات، والعربــات التــي تشــكل مــا يشــبه القطــار وتجرهــا ســيارة واحــدة، 

ــام  ــني، ك ــة املتجول ــات الباع ــات ومقب ــوالت ومثلج ــاب، ويف مأك ــذه األلع ــة يف ه ــال متع ــد األطف ويج

ــم  ــك يف حريته ــد، وكذل ــام العي ــا يف أي ــون عليه ــي يحصل ــبية الت ــة النس ــر يف الحري ــة أك ــدون متع يج

ــاق. باإلنف

ــاء  ــيام يف األحي ــال، وال س ــغل األطف ــا يش ــزال عنوان ــا ت ــا م ــر، فإنه ــورات الع ــم كل تط ــة فرغ والعيدي

الشــعبية، إذ إن اآلبــاء واألمهــات واألشــقاء األكــر، وكذلــك األعــامم واألخــوال يقــدم كل منهــم مبلغــا مــن 

املــال للطفــل كعيديــة ينفقهــا عــى األلعــاب، وال يســأل كيــف أنفقهــا، وهكــذا يجــد الطفــل ابــن الحــارة 

الشــعبية نفســه غنيَّــا يف أيــام العيــد، وبشــكل غــري معتــاد، فيتفنــن يف إنفــاق هــذه الــروة، وبعضهــم إذا 

كان ال ميلــك دراجــة هوائيــة، فإنــه يســتغل أيــام العيــد ليســتأجر مثــل هــذه الدراجــة، وبعضهــم اآلخــر 

ــادون الحدائــق العامــة التــي  يركــب الحنطــور الــذي يجــره الحصــان، كــام أن الكثــري مــن األطفــال يرت

خصصــت مســاحات منهــا أللعــاب األطفــال املجانيــة.

ــن  ــدم للزائري ــث تق ــرية والشــهرية، حي ــات والســكاكر الشــامية الكث ــد هــو الحلوي ــام العي ــز أي ــا ميي وم

القادمــني للمعايــدة، أمــا والئــم العيــد فإنهــا تنافــس والئــم اإلفطــار، مــن حيــث التنــوع واللحــوم الكثــرية 

والطبخــات العديــدة، وال ســيام أن املطبــخ الشــامي شــهري بوجباتــه الدســمة والغنيــة.

يف ديــر الــزور التــي مــا تــزال األقــرب إىل العــادات العربيــة العشــائرية، تحــرص األرس الديريــة عــى تحضري 
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ــة يف  ــرأة الديري ــن امل ــو والبســكويت، وتتفن ــني الجات ــا ب ــا م ــوع أصنافه ــي تتن ــة الت ) الكليجــة ( الديري

تجهيــز الكليجــة مبــا لهــا مــن طعــٍم لذيــذ، حيــث تقــدم للــزوار املعايديــن، ونظــرا لطبيعــة العاقــات 

ــري ( الجــد أو العــم أو األخ األكــر،  ــإن األقــارب يلتقــون جميعــا يف بيــت ) الكب ــا، ف العشــائرية وأعرافه

ــد الغــذاء حــول  ــد، ويدردشــون مبختلــف املســائل، قبــل أن يلتفــوا عن ــون التهــاين يف العي حيــث يتبادل

املنســف أو املناســف، أمــا األطفــال فإنهــم ينرفــون إىل الســاحات والحدائــق العامــة، حيــث تتواجــد 

ألعــاب العيــد.

وال يختلف العيد يف الرقة والحسكة عنه يف الدير من حيث الطقوس والعادات االجتامعية.

أمــا يف حمــص فــإن أنــواع الحلويــات الحمصيــة الشــهرية تتصــدر واجهــة االهتاممــات يف إطــار 

االســتعدادات لقــدوم العيــد، ويحــرص أهــل حمــص عــى رشاء املرومــة والبقــاوة وكــول وشــكور وحاوة 

الجــن والهريســة واملرومــة، فضــا عــن الســكاكر لتقدميهــا للــزوار املعايديــن، ويتجــى العيــد يف حمــص 

يف شــارع الدبــان التجــاري الــذي يعــج بأبنــاء املدينــة، وضيافــة العيــد يف حمــص ال تكتمــل إال إذا قــدم 

لــك أهــل البيــت األقــراص واملعمــول املحشــوة بالعجــوة أو الفســتق، وذلــك ألن أهــل حمــص يصنعــون 

هذيــن النوعــني مــن املعجنــات بطريقــة تختلــف عــن بقيــة املحافظــات الســورية.

ــرز  ــة، أب ــاء املدين ــدم أحي ــة وهــو أق ــر حــي الصليب ــة الســاحلية يف ســوريا، يعت ــة، املدين ــا يف الاذقي أم

مظاهــر العيــد، إذ يف ســاحته تتجمــع ألعــاب األطفــال كاألراجيــح، ويف هــذا الحــي تلتقــي األرس رجــاال 

وأمهــات وأطفــاال وشــبابا ليحتفلــوا بالعيــد، ورغــم وجــود مــدن للماهــي إال أن األطفــال يفضلــون هــذه 

الســاحة الشــعبية، وكذلــك أرسهــم، حيــث تجــد الكثرييــن يتناولــون الساندويشــات أو األرز بالحليــب 

بينــام يتحلــق أطفــال كثــريون حــول بســطات األلعــاب، ويحــرص اآلبــاء يف الاذقيــة بعــد معايــدة األقــارب 

واألصدقــاء عــى مرافقــة أبنائهــم إىل ســاحات اللعــب والتنــزه معهــم، يك تبقــى أيــام العيــد ذكــرى جميلــة 

يف نفــوس األطفــال عندمــا يكــرون.

أمــا يف درعــا، املدينــة الســورية الجنوبيــة القريبــة مــن الحــدود األردنيــة، ميتــاز العيــد بـ)خبــز العيــد( 

إضافــًة لــكل مــا يف املحافظــات األخــرى، وهــذا الخبــز الــذي يختــص بــه أهــل درعــا عبــارة عــن دقيــق 

يعجــن بالحليــب والزيــت ويضــاف إليــه اليانســون واملحلــب والشــمرا والسمســم وحبــة الركــة وجــوزة 

ــز  ــم يخب ــف، ث ــدار الرغي ــل مبق ــر إىل كت ــد أن يختم ــم يقطــع العجــني بع ــة، ث ــا مطحون ــب، وكله الطي

بالفــرن، وبعــد اســتوائه يدهــن بالزيــت، حيــث يقــدم ألهــل البيــت وللمهنئــني بالعيــد.

ــد مــن  ــه العي ــد عــن باقــي املحافظــات الســورية مبــا يحتوي ــب فــا يختلــف التحضــري للعي أمــا يف إدل

فرحــة وقدســية، ويعتــر رشاء املابــس مــن أبهــى الصــور التــي يعــر مــن خالهــا النــاس عــن فرحتهــم 

بعيدهــم املبــارك، وتــأيت املابــس عــى رأس أولويــات األرسة، يليهــا تجهيــز الحلويــات، التــي يقدموهــا 
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للمعايديــن، إذ يتهــادى األهــل واألصحــاب حلــوى العيــد يف جــو مــن الســعادة، ويــأيت كذلــك التحضــري 

ــز كعــك  ــذي يعتمــد عــى تجهي ــد الفطــر الســعيد وال ــد، وعــى عكــس التحضــري لعي ــوم العي للغــداء ي

ــات مــن  ــز الكعــك، إمنــا يقتــر األمــر عــى رشاء الحلوي ــه تجهي ــم في ــد األضحــى ال يت ــإن عي ــد، ف العي

الســوق، ويحــر لذبــح األغنــام وتوزيــع األضاحــي وذلــك بعــد تجميــع قامئــة بأســامء العائــات التــي 

ســيتم توزيــع األضحيــة عليهــم.

ــام يحافظــون عــى تقاليدهــم وطقــوس  ــون رغــم تعاقــب األي ــزال الحموي ــا ي ــة حــامة ف ــا يف مدين أم

احتفاالتهــم يف املناســبات االجتامعيــة والدينيــة بــل ويفاخــرون بتميزهــا عــن مثياتهــا يف أصقــاع 

املعمــورة ويســمون عيــد األضحــى بالعيــد الكبــري وعيــد الفطــر بالعيــد الصغــري، تبــدأ تباشــري االحتفــال 

بعيــد األضحــى مــع ثبــوت رؤيــة هــال شــهر ذي الحجــة، فتكتــظ األســواق بالنــاس وتفتــح محالهــا حتــى 

ســاعات متأخــرة مــن الليــل، كــام تشــمر النســاء عــن ســواعدهن لتحضــري معجنــات العيــد وحلوياتــه 

املميــزة، فتجــد املحــال والبيــوت خايــا نشــطة ال تفتــأ تحــر كل مــا يلــزم العيــد، حتــى إذا بلغنــا اليــوم 

ــة  ــل عرف ــد جب ــى صعي ــاج ع ــوف الحج ــوم وق ــن ي ــتوحى م ــم مس ــة واالس ــوم الوقف ــون ي ــع يك التاس

ليكتمــل حجهــم، فالحديــث النبــوي يقــول:) الحــج عرفــة(.

تجــد األســواق تكتــظ بالنــاس، ال ســيام يف ســوق الطويــل وشــارع ابــن رشــد وشــارع املرابــط يحــاول كل 

ــق النســاء  ــوم التاســع مــن ذي الحجــة( تنطل ــوم )أي ي ــد، ويف عــر هــذا الي ــوازم العي ــدارك ل منهــم ت

مــع أوالدهــن الصغــار إىل املقابــر لزيــارة القبــور وغــرس أغصــان اآلس وأوراق النخيــل ورش املــاء عــى 

ــدأ النســاء برتيــب  ــا فتب ــا لي ــوت ملتابعــة أعاملهــن، أم ــراءة الفاتحــة والعــودة إىل البي ــم ق األرضحــة ث

ــك  ــو والكع ــوى والكات ــاق الحل ــا أطب ــة وفوقه ــب الطاول ــث تنتص ــوف حي ــة الضي ــيام غرف ــرف ال س الغ

واملعمــول والبيتيفــور ومــا شــابهه، ثــم تبــدأ ســت البيــت بإعــداد أنــواع الطعــام لفطــور صبــاح العيــد.

لــو قمــت بجولــة عــى بيــوت أهــل حــامة لطالعتــك ســفرة واحــدة، ففطــور صبــاح العيــد يــكاد يكــون 

واحــدا عنــد أهــل حــامة إال مــا نــدر، فغالبيــة الحمويــني يطبخــون الشــاكرية والدجــاج الفــروج أو ديــك 

الحبــش، وكذلــك مناســف اللحــم مــع الــرز أو الفريكــة، وهــم يحرصــون عــى هــذه األنــواع الدســمة مــن 

الطعــام، رغــم معرفتهــم بعــدم مناســبتها لهــذه الوجبــة الصباحيــة ومناقضتهــا ملثلهــم املشــهور )مــا حــدا 

بيــاكل ســختورة عنــد الصبــح(.

كشــأن عيــد الفطــر تبــدأ طقــوس هــذا اليــوم بصــاة العيــد يف مســجد الحــي، ثــم يذهــب الرجــال إىل 

ــك يجتمــع الرجــال  ــد ذل ــم الطاهــرة، بع ــراءة الفاتحــة عــى أرواحه ــور موتاهــم وق ــارة قب ــر لزي املقاب

ــد  ــدة يف عي ــة واملعاي ــت التهنئ ــر أن وق ــت للنظ ــه، والاف ــة لتهنئت ــري العائل ــد كب ــاد عن ــاء واألحف واألبن

األضحــى يختلــف عــن وقتهــا يف عيــد الفطــر، فبينــام يهنــىء النــاس بعضهــم بعضــا بهــذه املناســبة بعــد 
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ــور،  ــارة القب ــة ألحــد إال بعــد العــودة مــن زي ــد ال يقدمــون التهنئ ــد، تجدهــم يف هــذا العي صــاة العي

وغالبــا مــا يكــون الفطــور عنــد األب أو الجــد تحــره األم مــع كناتهــا، ومــن ثــم ينطلــق الجميــع ملعايــدة 

األقــارب، فاليــوم األول مخصــص لألرحــام وبخاصــة البنــت أو األخــت املتزوجــة،  بادئــني باألكــر ســنا مهام 

كان منزلهــا بعيــدا عــن بيــت أهلهــا، وبعــض أهــل حــامة يفضــل البقــاء يف البيت يف اليــوم األول الســتقبال 

املهنئــني مــن أهــل زوجتــه أو أهلــه.

وهنــاك يقــوم األب مــع األخــوة بتقديــم العيديــة البنتهــم مــع أوالدهــا، والعيديــة هــي مبلــغ مــن النقــود 

ــود كل  ــم يع ــدة ســاعات ث ــارات ع ــكل شــخص، ويســتمرون يف هــذه الزي ــة ل ــة املادي حســب االمكاني

منهــم إىل منزلــه الســتقبال املهنئــني مــن األقــارب واألصدقــاء والجــريان بقيــة أيــام العيــد، فالعيــد أربعــة 

ــد الفطــر الســعيد  ــري وعي ــد الكب ــد األضحــى بالعي ــك ســمي عي ــد الفطــر، ولذل ــة كعي ــام وليــس ثاث أي

بالعيــد الصغــري.

ــا  ــا، وهــي تيمن ــدرا عــى مثنه ــن كان مقت ــا م ــوم به ــي يق ــة الت ــد هــي األضحي ــن أهــم ســامت العي م

ــة  ــه املالي ــأيت الشــخص وحســب مقدرت ــث ي ــنها للمســلمني، حي ــي س ــم الت ــه إبراهي ــي الل ــة نب بأضحي

بكبــٍش أقــرن أو عجــل ســمني، فيقــوم بذبحــه وتوزيــع لحمــه عــى الفقــراء مــن أهــل البلــد ثــم األقــارب 

ــي أُضحيتــه، ويشــارك يف طقــوس تضحيتهــا مــن قــراءة بعــض اآليــات  واألصدقــاء، ويجــب أن يشــهد املضحِّ

ثــم الدعــاء لنفســه وألهلــه والنــاس كافــة.

لعــلَّ أجمــل مــا يحصــل عليــه الطفــل يف العيــد بعــد الثيــاب الجديــدة هــو العيديــة التــي يكــون فيهــا 

حــرا يف رصفهــا عــى األلعــاب ورشاء غــزل البنــات أو مــرىب التفــاح وغريهــام.

يوجــد يف كل حــي ســاحة تقــام فيهــا ألعــاب العيــد )األرجوحــة أو املنجنيــق، ثــم القابــة واســمها عنــد 

أطفــال حــامة )الناعــورة( ألن آليــة عملهــا تشــبه ناعــورة العــايص، وهنــاك رسيــر الكســانة والدويخــة.

بعــض األرس يف حــامة كانــت تهتــم بالحنــاء، فتضــع الحنــاء يف راحــة الطفــل وتطبــق عليهــا أصابعــه ثــم 

تلفهــا بقطعــة شــاش وتربطهــا باملــرط وهــو قطعــة طويلــة ورفيعــة مــن الشــاش، وغالبــا مــا كان الطفــل 

ــا( ويف  ــي لقاي ــح ياق ــا يف الصب ــة الضحاي ــه ليل ــي يدي ــن يحن ــا: )م ــه بقوله ــه أو جدت ــه أم ــي فرغب يب

الصبــاح يفكــون الربــاط ويغســلون يــدي الطفــل فيفــرح بلــون الحنــة.
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ــرددون مــع صاحــب هــذه األلعــاب بعــض  ــد ي ــون املنجنيقــات أو غريهــا مــن ألعــاب العي وهــم يركب

ــا: ــول الرجــل مث ــذه األلعــاب فيق ــات الشــعبية الخاصــة به األغني

عمي الحاج أحمد

فريدون عليه:      يويا

ال شد واركب-     يويا

عى إسكندر-      يويا

واسكندر مات –  يويا

خلف بنات –     يويا

بناتو سود –       يويا

طقش البارود –   يويا

قوموا انزلو –      ما منزل

يا عيني انزلو –   ما منزل

ثــم يقــول لهــم )عــى حليــب أمــه( وهــذا يعنــي أنــه ســيتوقف عــن دفــع اللعبــة حتــى تتوقــف مــن 

تلقــاء نفســها، وهنــاك أغنيــات أخــرى منهــا: عنــدي وزة، وآمنــدو يــا آمنــدو.

ــا  ــظ أنه ــورية وناح ــدن الس ــم امل ــلمني يف معظ ــد املس ــاد عن ــاالت باألعي ــوس االحتف ــرز طق ــذه أب ه

متشــابهة يف معظمهــا باســتثناء بعــض الفــوارق يف نوعيــة األطعمــة والحلويــات واأللعــاب، وأكــر املــدن 

ــر  ــا وأســهبت يف ذك ــة عنه ــذا أخــرت الكتاب ــة حــامة له ــة املــدن الســورية هــي مدين ــا عــن بقي اختاف

طقوســها.
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وأعيادهــم  اإلســماعيلية 
الخاصــة

)قلعة الشماميس، غرب مدينة السلمية(
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أسعد العلياإلسماعيلية وأعيادهم الخاصة

ــة، وتحتفــل  ــر اإلســامعيلية مــن أحــد فــرق الطائفــة الشــيعية وأكرهــا عــددا بعــد االثنــي عري  تعت

بعــدة أعيــاد دينيــة، منهــا مــا هــو مشــرك مــع بقيــة الطوائــف اإلســامية، ومنهــا مــا هــو خــاص بالطائفــة 

ــة مشــركة، وميكــن  ــة ودنيوي ــامل بطقــوس ديني ــع أنحــاء الع ــه أبناؤهــا يف جمي ــل ب اإلســامعيلية، يحتف

القــول بــأّن األعيــاد املشــركة مــع الطوائــف اإلســامية هــي:

1-  عيد الفطر.

2-  عيد األضحى.

3-  رأس السنة الهجرية.

4-  عيد املولد النبوي الريف.

أما األعياد الدينية الخاصة بالطائفة اإلسامعيلية فهي:

1-  عيد النريوز.

2-  عيد اإلمامة.

3-  عيد مياد اإلمام.

4-  ماقاة اإلمام.

بدايــة ســنتناول االحتفــاالت الدينيــة املشــركة مــع بقيــة الطوائــف، حيــث أّن طقــوس عيــدي األضحــى 

والفطــر هــي ذاتهــا للعيديــن مــع اختافــات طفيفــة، فبدايــة تقــام صــاة العيــد التــي هــي ذاتهــا عنــد 

بقيــة الطوائــف اإلســامية، ومــن ثــم يقــوم املصلــون بالتــرع عينيــا أو ماديــا لصالــح مســاعدة الفقــراء 

يف منطقتهــم، حيــث املــواد العينيــة يتــم بيعهــا يف مــزاد علنــي، يذهــب ريعــه ملســاعدة الفقــراء، وبعــد 

ذلــك يذهــب املصلــون جميعــا ليقومــوا مبعايــدة النــاس يف القريــة أو الحــي الــذي يوجــد فيــه املســجد، 

حيــث يقــوم النــاس باملــرور عــى جميــع املنــازل ومعايــدة النــاس جميعــا. وبالنســبة لعيــد األضحــى فــإّن 

طقــس التضحيــة هــو مــا مييّــزه عــن عيــد الفطــر، وتختلــف طقــوس االحتفــال بالعيديــن قليــا بــني بلــد 

آخــر، ولكــن يف املجمــل فــإّن هــذه الطقــوس هــي ذاتهــا لــدى جميــع الطوائــف اإلســامعيلية يف مختلــف 

البلــدان.

ــن  ــة، ولك ــف اإلساميـ ــة الطوائ ــع بقي ــه م ــال ب ــم االحتف ــة، فيت ــد رأس الســنة الهجري بالنســبة لعي

بطقــوس دينيــة مختلفــة، حيــث يتــم قــراءة آيــات قرآنيــة يف املســاجد بعــد صــاة املغــرب، ومــن ثــم 

تُلقــى بعــض األشــعار الدينيــة، وهــذه األشــعار تختلــف مــن بلــد آلخــر، حيــث توضــع مــن قبــل شــعراء 

ــد،  ــاس مبناســبة العــام الجدي ــدة الن ــات، ومعاي ــع بعــض الحلوي ــم توزي ــم يت ــد، ومــن ث مــن نفــس البل

وتعــر هــذه الطقــوس هــي ذاتهــا يف جميــع البلــدان مــع اختافــات قليلــة، تبعــا لــكّل بلــد ومناطقــه 

وطقوســه الخاصــة.
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تحتفــل الطائفــة أيضــا بعيــد املولــد النبــوي، ويتــم االحتفــال بــه بعــد نهايــة صــاة املغــرب، حيــث تتــى 

آيــات قرآنيــة، ومــن ثــّم بعــض األشــعار الدينيــة، وبعــد انتهــاء هــذه الطقــوس يقــوم النــاس مبعايــدة 

ــذه  ــازل يف ه ــدات يف املن ــم املعاي ــث ال تت ــاجد، حي ــل املس ــوس داخ ــي الطق ــض، وتنته ــم البع بعضه

املناســبة.

ــا يف  ــال به ــم االحتف ــي يت ــامعيلية، والت ــة اإلس ــة بالطائف ــة الخاص ــاد الديني ــرض األعي ــل اآلن إىل ع ننتق

ــاد هــي: ــة، وهــذه األعي ــا الطائف ــي تتواجــد فيه ــع املناطــق الت جمي

مالقاة اإلمام

تعتــر هــذه املناســبة مــن أهــّم املناســبات الدينيــة التــي يحتفــل بهــا املســلمون اإلســامعيليون يف جميــع 

أنحــاء العــامل، فهــي فرصــة كل مســلم إســامعيي للقــاء إمــام زمانــه، وتلّقــي بركاتــه الروحيــة فهــو يعــّد 

األب الروحــي لجميــع أفــراد الطائفــة.

وتُعــّد املاقــاة فرصــة كبــرية لــكل إســامعيي يف البلــد الــذي يعيــش فيــه، ألنهــا غالبــا مــا تحصــل مــرة أو 

مرتــني يف خــال حيــاة اإلمــام الحــايل، وبالتــايل فهــي تحصــل مــرة واحــدة غالبــا يف حيــاة كل إســامعيي، 

وتعتــر املاقــاة مــن أكــر املناســبات التــي يتــم التحضــري لهــا، حيــث تكــون يف ســاحات عامــة كبــرية.

ففــي ســوريا حصلــت املاقــاة عــام 2008، وهــي تعتــر املاقــاة الثانيــة يف حيــاة اإلمــام الحــايل، فــاألوىل 

حدثــت يف ســبعينيات القــرن املــايض، ويختلــف مــكان املاقــاة تبعــا ملــكان البلــد املضيــف، وعــدد أفــراد 

الطائفــة وتوزّعهــم فيــه، ففــي بعــض البلــدان تتــم املاقــاة يف قاعــات مغلقــة، أمــا يف بقيــة البلــدان فهــي 

تتــم يف ســاحات واســعة يتــم تحضريهــا وتجهيزهــا الســتقبال النــاس واإلمــام الحــايل، مــع أخــذ احتياطــات 

أمنيــة تتناســب مــع أوضــاع البلــد املضيــف.

ــني  ــة يف هات ــوزع الطائف ــا لت ــك تبع ــوس، وذل ــلمية وطرط ــي س ــاة يف مدينت ــت املاق ــوريا مت ــي س فف

املدينتــني، حيــث متــت املاقــاة يف ســاحتني تــم تجهيزهــام وتحضريهــام لهــذه املناســبة، وتتميــز الطقــوس 

ــاس  ــني الن ــة ب ــام بالجول ــوم اإلم ــم يق ــن ث ــة، وم ــة يف البداي ــات قرآني ــاوة آي ــم ت ــث يت ببســاطتها، حي

وتوزيــع بركاتــه الروحيــة عليهــم، وبعدهــا يلقــي كلمــة يؤكــد فيهــا عــى أهميــة الســام الروحــي للنــاس، 

ــرى  ــة أخ ــوس بجول ــي الطق ــامية، وتنته ــري اإلس ــامية وغ ــف اإلس ــة الطوائ ــع بقي ــل م ــة التواص وأهمي

لإلمــام بــني النــاس لاطــاع عــى أحوالهــم يف بلــد تواجدهــم واحتياجاتهــم يف هــذا البــد.

عيد اإلمامة

يحتفــل اإلســامعيليون يف الحــادي عــر مــن متــوز مــن كل عــام بعيــد اإلمامــة يف جميــع أنحــاء العــامل، 
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ــام  ــة ليصــري اإلم ــا خــان( اإلمام ــم آغ ــام الحــايل )كري ــه اإلم ــد في ــذي تقلّ ــوم هــو ال ــث أّن هــذا الي حي

التاســع واألربعــني للطائفــة اإلســامعيلية، فهــو امليــاد الروحــي لــه، ويعتــر هــذا العيــد تذكــريا لجميــع 

ــه مــا زال هنــاك إمــام حــّي يهــدي أتباعــه للطريــق القويــم. أفــراد الطائفــة بأنّ

تعــود فكــرة عيــد اإلمامــة عنــد الطائفــة اإلســامعيلية إىل زمــن تــويل عــي بــن أيب طالــب لإلمامــة، ويرجــع 

ــة  ــد إىل العصــور اإلســامية األوىل ولكــن بشــكل رسّي، لكــن بظهــور الدول ــذا العي ــال به البعــض االحتف

الفاطميــة يف مــر أصبــح هــذا العيــد عيــدا معلنــا يتــم االحتفــال بــه يف جميــع أنحــاء الدولــة الفاطميــة، 

وإىل اآلن يتــم االحتفــال بهــذا العيــد يف أماكــن تواجــد الطائفــة اإلســامعيلية.

يقتــر االحتفــال بهــذا العيــد عــى املســاجد، حيــث تتــم تــاوة آيــات قرآنيــة بعــد صــاة املغــرب يف كل 

مســجد، وبعدهــا يتــم إلقــاء عــدة مواعــظ دينيــة تهــدف للتأكيــد عــى أهميــة هــذا العيــد ودالالتــه لــكل 

أبنــاء الطائفــة، وبعــد نهايــة هــذه املواعــظ يقــوم النــاس مبعايــدة بعضهــم وتوزيــع بعــض الحلــوى بهــذه 

املناســبة، لــذا فعيــد اإلمامــة مناســبة عيــد وفــرح ورسور احتفــاال بإنجــازات النــاس مــن خــال متّســكهم 

بواليــة اإلمــام والعمــل بــدأب لتحقيــق مرضاتــه ملــا فيــه الخــري يف الدنيــا واآلخــرة.

عيد ميالد اإلمام

تحتفــل الطوائــف اإلســامعيلية يف جميــع أنحــاء العــامل بعيــد ميــاد اإلمــام الحــايل، الــذي يعترونــه امليــاد 

ــه احتفــال  ــوم بأنّ ــز هــذا الي ــون األول مــن كل عــام، ويتمي ــك يف الثالــث عــر مــن كان ــه، ذل املــاّدي ل

دنيــوي أكــر منــه احتفــاال روحيــا، حيــث يحتفــل النــاس بهــذه املناســبة بطقــوس تختلــف تبعــا لــكّل بلــد 

تتواجــد فيــه الطائفــة، وطريقــة احتفالهــا بأعيــاد امليــاد املختلفــة يف مــكان تواجدهــا، ويعــد االحتفــال 

بهــذا العيــد جديــدا منــذ عقــود فقــط، حيــث مل يكــن يحتفلــون بــه قدميــا، وتتميــز طقوســه يف ســوريا 

بــأداء بعــض األناشــيد الدينيــة، ومــن ثــم توزيــع الحلــوى بهــذه املناســبة، ويتــم إلقــاء مواعــظ دينيــة 

تؤكــد عــى أهميــة دور اإلمــام يف حيــاة اإلســامعيليني يف ســوريا.

عيد النريوز

النــريوز كلمــة فارســية وتعنــي اليــوم الجديــد، وهــو بدايــة الســنة حســب التقويــم الشــميس الفــاريس، 

ــه  ــه النــاس للمســتقبل بأمــل وتفــاؤل، ويحتفــل ب ــع في وهــو موعــد للتجــدد الروحــي واملــادي، ويتطل

جميــع اإلســامعيليون يف جميــع أنحــاء العــامل، حيــث أنّــه يرمــز للتضحيــة والعطــاء املســتمر والتســامح 

ويغــرس األمــل يف نفــوس النــاس مــن أجــل حيــاة أفضــل.

يتميــز عيــد النــريوز بطقــوس مشــركة عنــد جميــع اإلســامعيليني يف العــامل، حيــث هنــاك تجتمــع األرس 
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مــن أجــل االحتفــال، ويتــم تبــادل الهدايــا الرمزيــة املعــرة عــن تجــدد الربيــع، وتــاوة بعــض األدعيــة 

الدينيــة، والطلــب إىل اللــه ليكــون العــام الجديــد مليئــا بالخــري والركــة.

ــح  ــاس القم ــى الن ــم يتلق ــن ث ــح، وم ــاة الصب ــد ص ــاح بع ــال يف الصب ــاس لاحتف ــع الن ــوريا يجتم يف س

املحمــص واململــح إحيــاء لذكــرى هــذا اليــوم، وترفــع صلــوات الشــكر للــه، ومــن ثــم يتــم االحتفــال بهــذا 

اليــوم.
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رشا إلياسالطائفة العلوية، أعياد وطقوس

تعتــر العلويــة طائفــة مــن الطوائــف اإلســامية التــي تتبــع بجذورهــا إىل شــيعة أهــل البيــت، وإىل عــي 

بــن أيب طالــب وإليــه ينســب اســم الطائفــة، وينتــرون بشــكل أســاس عــى الســاحل الســوري ولــواء 

ــاء  ــا أبن ــي يحييه ــة الت ــا وتقاليدهــا وطقوســها وأعيادهــا الديني ــة عاداته ــة العلوي أســكندرون، وللطائف

ــن  ــاح م ــم بوش ــاد تتس ــذه األعي ــن ه ــد م ــت العدي ــام، وكان ــن كل ع ــددة م ــخ مح ــة، يف تواري الطائف

ــة ســابقة خوفــا مــن االضطهــاد. ــة يف فــرات تاريخي الكتــامن والرّسي

ال تختلــف طقــوس االحتفــال بهــذه األعيــاد مــن منطقــة إىل أخــرى، ففي الســاحل الســوري يتــّم االحتفال 

بهــا كــام يف لــواء أســكندرون، وجبــل محســن شــامل لبنــان، واألعيــاد التــي يحتفــل بهــا العلويــون تنقســم 

إىل قســمني، فمنهــا مــا هــو مشــرك يتشــابهون فيــه مــع باقــي طوائــف اإلســام، كعيــد األضحــى والفطــر، 

واملولــد النبــوي، وعاشــوراء، ومنهــا مــا هــو مشــرك مــع شــعوب وقوميــات أخــرى كعيــد النــريوز، ومــع 

ديانــات أخــرى كعيــد امليــاد، ولهــم أيضــا أعيادهــم الخاصــة كــــ  )عيــد املباهلــة – عيــد الفــراش – عيــد 

النصــف مــن شــعبان – عيــد الرابــع مــن نيســان – عيــد املهرجــان(.

عيد الفطر

وهــو عيــد مشــرك لــدى كل الطوائــف اإلســامية، يكــون يف نهايــة شــهر رمضــان )شــهر الصــوم( عنــد 

ــد  ــى بعي ــد يُدع ــف، وق ــي الطوائ ــابه لباق ــكل مش ــون بش ــه العلوي ــل ب ــوال، ويحتف ــال ش ــامس ه الت

الجائــزة، فهــو مبثابــة تتويــج لفــرة شــهر مضــت مــن الصيــام والتعبــد والرفــع عــن ملــذات حياتيــة كثــرية 

يف هــذا شــهر رمضــان.

ويعــود تاريــخ االحتفــال بهــذا العيــد إىل الســنة الثانيــة للهجــرة، وحينهــا اعتمــد عــى التــامس هــال 

ــد وزكاة  ــك الســنة صــاة العي ــت يف تل ــد، كــام رشّع ــدء طقــوس العي شــوال وظهــوره ليكــون مــؤرش لب

ــن  ــرد م ــن كل ف ــه ع ــراج زكاة صوم ــوم بإخ ــوي يق ــكل عل ــوم، ف ــذا الي ــى ه ــا حت ــول به ــر املعم الفط

افــراد عائلتــه ويقدمهــا للفقــراء مبــارشًة والبعــض االخــر منهــم يقدمــون زكاتهــم يف صناديــق حديديــة 

موزعــة يف املــزارات أو املقامــات )فاملــزار عنــد العلويــني هــي غــرف انشــئت لتحتضــن رضيــح ومرقــد 

ــرة مضــت(  ــني يف أزمــان غاب ــد العلوي ــن أو اصحــاب القداســة والشــأن عن ــامء أو رجــال الدي أحــد العل

يــأيت بعدهــا خــادم املــزار وهــو الشــخص الــذي نــدب حياتــه لاهتــامم بشــؤون املــزار، وشــؤون زواره 

الروحيــة واالجتامعيــة، ويــأيت فيأخــذ هــذه األمــوال ويوزعهــا بحســب معرفتــه واالحصائيــات التــي بــني 

يديــه عــى الفقــراء واملســاكني.

وتقــام صــاة العيــد يف الجامــع، وبعدهــا يتــم ارتيــاد أحــد املــزارات، حيــث يُتــى يشء مــن القــرآن عــى 
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تلــك األرضحــة، وبعدهــا تقــدم الــزكاة إن كانــت مــاال إىل صنــدوق الــزكاة، ومــن ثــم يقومــون بالتريــكات 

والتهــاين وزيــارة األقــارب.

 عيد األضحى أو عيد النحر:

ــك  ــج وأداء املناس ــة الح ــة فريض ــع نهاي ــق م ــة ويتواف ــن ذي الحج ــارش م ــة الع ــه يف صبيح ــل ب يحتف

والطقــوس يف الحــج كالطــواف والســعي واملبيــت يف منــى والوقــوف يف عرفــة والصــاة يف مزدلفــة ورمــي 

ــد تتويجــاً لهــذه الفريضــة. ــأيت هــذا العي الجمــرات بعــد أداء هــذه الطقــوس ي

أمــا تســميته بعيــد النحــر فقــد جــاءت إحيــاًء للمناســبة التاريخيــة وقصــة النبــي إبراهيــم الخليــل مــع 

ابنــه إســامعيل وفديتــه، هــذه الحادثــة راســخة يف أذهــان املســلمني، يحيونهــا صبــاح العــارش مــن ذي 

الحجــة بــكل طوائفهــم، ومــن ضمنهــم العلويــون الذيــن يحتفلــون بهــذا العيــد بذبــح األضاحــي عنــد 

ــوات،  ــري الســبيل وإقامــة الصل ــا عــى الفقــراء واملســاكني وعاب ــا وتوزيعه املقامــات واملــزارات، وطبخه

وإقامــة مجالــس دينيــة يُتــى فيهــا القــرآن، وبعــد االنتهــاء مــن هــذه الواجبــات الدينيــة تنطلــق حملــة 

التريــكات والتهــاين، وزيــارة األقــارب وصلــة الرحــم.

عيد الغدير

ُســمي بهــذا االســم نســبة للموقــع الجغــرايف الــذي بايــع فيــه الرســول عــي بــن أيب طالــب للخافــة، فــكان 

عنــد مفــرق طريــق للقوافــل التجاريــة آنــذاك اىل جانــب غديــر مــن املــاء، ويعتقــد العلويــون بتنصيــب 

الرســول لعــّي واليــا عــى املســلمني يف تلــك الحادثــة، مرتكزيــن عــى نــّص الحديــث النبــوّي الــذي يُدعــى 

بـــ )حديــث غديــر خــم(، والــذي يقــول: )مــن كنــت مــواله فعــّي مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن 

عــاداه، واخــذل مــن خذلــه، وانــر مــن نــره، وأحــبَّ مــن أحبــه(.

ــر يف الثامــن عــر مــن ذي الحجــة، حيــث يحتفــل العلويــون يف هــذا  ويحيــي العلويــون ذكــرى الغدي

العيــد بإقامــة الصلــوات الجامعيــة عنــد املــزارات، أو يف الجوامــع، ويقيمــون املجالــس الدينيــة يســتذكرون 

بهــا الحادثــة الدينيــة، ويجــّددون الــوالء إلمــام طائفتهــم عــي بــن أيب طالــب.

عيد املباهلة

واملباهلــة يف اللغــة العربيــة تعنــي املحاججــة؛ أي النقــاش يف موضــوع مــا حتــى يثبــت بالدليــل القاطــع 

ــن  ــن اليم ــاقفة نجــران م ــدم أس ــوم ق ــة، ي ــة التاريخي ــد تجســيدا للحادث ــذا العي ــام ه ــان، ويق أو الره

ــاقفة  ــة أس ــدم ثاث ــث ق ــه، حي ــدق نبوت ــى ص ــة ع ــة البين ــه، إلقام ــد ومحاججت ــول محم ــة الرس ملباهل
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يحملــون ســؤاال مــن رئيــس مجمــع األســاقفة يف نجــران، كان فحــوى الســؤال حينهــا عــن ماهيــة الــروح، 

فــكان الــرد مــن الرســول عندهــا: باآليــة التاليــة مــن القــرآن الكريــم )ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح 

مــن أمــر ريب ومــا أوتيتــم مــن العلــم إال قليــا( )اإلرساء 85(

وبعــد هــذا الســؤال تحاجــج األســاقفة مــع الرســول بأســئلة أخــرى، كان منهــا، ملــاذا ورد ذكــر عيــى ابــن 

مريــم يف القــرآن، عــى أنــه عبــد للــه، وهــو يف نظــر األســاقفة ابــن اللــه أو اللــه - إن جــاز التعبــري - فــكان 

الــرد باآليــة التاليــة )مثــل عيــى عنــد اللــه كمثــل آدم خلقــه مــن تــراب( )آل عمــران 59(، وبعــد هــذه 

املباهلــة أعلــن األســاقفة تصديــق نبــوءة محمــد، ودخلــوا اإلســام حينهــا، لذلــك يحــي العلويــون ذكراهــا، 

ــات  ــة لآلي ــريات املختلف ــا بالتفس ــون فيه ــع يتناقش ــزارات أو الجوام ــة يف امل ــات املحاجج ــد جلس بعق

القرآنيــة واألحاديــث النبويــة، ويتحاججــون بالحــوادث الدينيــة التــي مــرت بالتاريــخ اإلســامي، وفيــام 

بعــد ومــع مــرور الزمــن تطــورت هــذه الجلســات لتشــتمل عــى النقــاش فيــام يخــص شــؤون العلويــني 

واحتياجاتهــم وكذلــك احتيــاج باقــي املــزارات واملقامــات مــن أمــور ماديــة ومــا إىل ذلــك، ويتــم االحتفــال 

بهــذا العيــد يف 21 مــن ذي الحجــة.

عيد الفراش

ــرر  ــوم ق ــد، ي ــراش الرســول محم ــب يف ف ــن أيب طال ــي ب ــوم ع ــرى ن ــاًء لذك ــون إحي ــه العلوي ــل ب يحتف

مركــو قريــش التخلـّـص مــن النبــي وقتلــه، وتقــول الحادثــة التاريخيــة أّن قريــش يومهــا انتخبــوا مــن كل 

قبيلــة رجــا قويــا وشــجاعاً، وجعلــوا مئــة ناقــة حمــراء ملــن يقــي عــى محمــد، فاجتمــع أربعــون شــاباً 

بســيوفهم والتفــوا حــول بيــت محمــد النبــي ليدخلــوا بعــد ذلــك إىل البيــت، ويجــدوا عــي بــن أيب طالــب 

نامئــاً يف فــراش الرســول، ويقــال أنهــم حينهــا رفضــوا املبــارزة مــع عــي واســتداروا عائديــن ليلحقــوا فيــام 

بعــد بالرســول الــذي كان هاجــر حينهــا إىل يــرب، والتــي ســميت فيــام بعــد باملدينــة املنــورة.

يحــي العلويــون هــذه املناســبة يف ليــل الثامــن والعريــن مــن شــهر ذي الحجــة وصبيحــة يــوم التاســع 

والعريــن مــن شــهر ذي الحجــة والجديــر ذكــره أنــه العيــد الوحيــد عنــد العلويــني الــذي تتــم طقــوس 

االحتفــال فيــه ليــاً، حيــث ينــام أبنــاء الطائفــة عنــد املقامــات واملــزارات يتلــون شــيئاً مــن آيــات قرآنيــة، 

ويســتذكرون تفاصيــل هــذه الحادثــة.

عيد عاشوراء

هــو عيــد مشــرك عنــد جميــع طوائــف شــيعة أهــل البيــت، إلحيــاء ذكــرى اليــوم الــذي لبــى فيه الحســني 

بــن عــّي نــداء املظلومــني يف العــراق، الذيــن كانــوا قــد فقــدوا كّل معــاين العدالــة والحريــة واملســاواة 
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جــرّاء تســلط الســلطات الحاكمــة آنــذاك، ليلتقــي عندهــا جيــش الحســني مــع جيــش يزيــد بــن معاويــة، 

الــذي تــرأس جيشــه حينهــا عمــر بــن ســعد، ليمــوت الحســني يف هــذه الواقعــة، ويقطــع رأســه شــر بــن 

زي الجوشــن، لتشــتعل بعــد هــذه الحادثــة نــار األحقــاد والنعــرات الطائفيــة يف اإلســام املمتــدة حتــى 

وقتنــا الراهــن.

كان مقتــل الحســني مبثابــة منعــرج شــديد وقــوي يف التاريــخ اإلســامي يحييــه العلويــون يف هــذا العيــد 

بصيــام يومــي التاســع والعــارش مــن شــهر محــرم مــن كل عــام، باإلضافــة إلقامــة الصــاة يــوم العــارش 

مــن محــرم عــى روح الحســني بــن عــي، وكعــادة طارئــة دخلــت عــى هــذا العيــد وليســت مــن أساســه، 

يقــوم بعــض العلويــون بذبــح األضاحــي وتوزيعهــا عــى الفقــراء واملحتاجــني.

عيد املولد النبوي

يحتفــل بــه العلويــون يف التاســع مــن ربيــع األول، وهــو كــام يقــول املجتهــدون مــن املســلمني العلويــني 

يــوم والدة النبــي محمــد، ومــن أدلتهــم عــى ذلــك أنــه ويف هــذا اليــوم وهــذا التاريــخ املحــدد جــرت 

العديــد مــن الحــوادث التاريخيــة املحمــودة، ففــي هــذا التاريــخ كســف اللــه العــذاب عــن يونــس يف 

بطــن الحــوت، ويف هــذا اليــوم قتــل داوود بــن جالــوت، وفيــه أيضــا انتــر مــوىس النبــي عــى ســحرة 

فرعــون وأنصــاره، وفيــه خلــق اللــه حــواء وأســكن آدم وزوجــه الجنــة، وفيــه اهلــك اللــه قومــي عــاد 

ومثــود، وفيــه أبــاد اللــه قــوم لــوط، وفيــه احيــا عيــى بــن مريــم املــوىت، فــكل هــذه األحــداث التاريخيــة 

التــي حدثــت يف التاســع مــن ربيــع األول تجعلــه يومــا مبــاركا. لتكتمــل بركــة هــذا اليــوم بــوالدة محمــد، 

ــذه  ــاال به ــات احتف ــع الحلوي ــة الصــاة وتوزي ــه بإقام ــه ويحيون ــون ويعتقــدون ب ــراه العلوي ــا ي هــذا م

املناســبة.

عيد النصف من شعبان

يف بدايــات الدعــوة االســامية كان املســلمون يتجهــون يف عباداتهــم وصلواتهــم باتجــاه بيــت املقــدس، 

حيــث كان يقطــن اليهــود، ولقــد أراد الرســول محمــد للمســلمني أن يتحــرروا مــن التبعيــة لليهــود، وأراد 

أن يبــنّي للنــاس أّن اإلســام ديــن مســتقل ال يقبــل االنقيــاد أو التقليــد، فقــام بتحويــل قبلــة املســلمني 

مــن بيــت املقــدس إىل الكعبــة يف مكــة، وكان ذلــك ليلــة الخامــس عــر مــن شــعبان يف الســنة الثانيــة 

ــة  ــكات والتهــاين يف هــذه الليل ــادل التري ــد بإقامــة الصــاة وتب ــن يف هــذا العي للهجــرة، يحتفــل العلوي

املباركــة.
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عيد السابع عر من آذار )النريوز(

النــريوز كلمــة فارســية )نــوروز( ومــن معانيهــا الفــرح، يف هــذا اليــوم التقــى فيــه روزبــه الفــاريس بالنبــي 

محمــد، بعــد رحلــة تعــب ومعانــاة طويلــة مــن مشــقات الســفر مــن بــاد فــارس إىل جزيــرة العــرب، 

ويومهــا أعتــق النبــي روزبــه الفــاريس مــن العبوديــة، وأدى روزبــا الفــاريس الشــهادتني واعتنــق اإلســام 

ليطلــق عليــه الرســول اســم ســلامن الفــاريس بــدال مــن روزبــه الفــاريس، وتقتــر احتفــاالت العلويــون 

ــر  ــاريس أحــد أك ــن ســلامن الف ــث والقصــص ع ــة األحادي ــزارات ورواي ــد امل ــامع عن ــد باالجت ــذا العي به

األشــخاص قداســة لــدى الطائفــة العلويــة، فهــو ميثــل الوريــث الروحــي وجامــع العلــم لجميــع تعاليــم 

عــي بــن أيب طالــب.

عيد الرابع من نيسان

يعتقــد العلويــون أّن هــذا اليــوم هــو يــوم مبــارك، ففــي كّل عــام، وهــذا اليــوم تحديــدا ســوف يهطــل 

املطــر لــريوي األرض فتزهــر، فســمي بيــوم الزهــور والــركات، وهــو ميثــل أول يــوم استســقاء يف الدنيــا، 

حيــث كان املطــر قــد انحبــس عــن بنــي ارسائيــل ملــدة ثاثــة أعــوام حتــى أعياهــم األمــر، فخــرج منهــم 

مــن يهلــل إىل اللــه، ويســألونه كشــف الجفــاف، فأقبــل يف إثــر ذلــك مطــر عظيــم أخصــب البــاد وأحيــا 

ــكات والتهــاين فقــط،  ــوم الخــرّي بالتري ــون بهــذا الي ــإّن العلويــني يحتفل ــاد وعــى هــذا االعتقــاد، ف العب

والدعــاء اىل اللــه ليفــرج همومهــم وأحزانهــم.

عيد املهرجان

ــارك،  ــوم مب ــأّن هــذا الي ــون ب ــد العلوي ــن األول، ويعتق وهــو يصــادف الســادس عــر مــن شــهر تري

ملقتــل ملــك الفــرس الظــامل مهــر فيــه، فســمي ذلــك اليــوم باللغــة الفارســية )مهرجــان( ومعناهــا )وفــاة 

مهــر(، أو أن النفــس مــن مهــر قــد ذهبــت، فهــو إذا أحــد األعيــاد عنــد الفــرس أيضــا، ويقــال أّن ســلامن 

الفــاريس هــو مــن أوىص بإحيــاء ذكــرى هــذا اليــوم، وعليــه فــإّن العلويــني يحيونــه بالتهــاين والتريــكات 

فقــط، فهــو أحــد أيــام انتصــار العدالــة عــى الظلــم وإرادة الشــعب عــى الســلطة الجائــرة.

ــة والحــوادث  ــة العلوي ــد الطائف ــاد عن ــات عــن األعي ــاه مــن معلوم ــا طرحن مــام ســبق ومــن خــال م

التاريخيــة املرتبطــة بهــذه األعيــاد، وطقــوس االحتفــال فيهــا نجــد تشــابها مــع باقــي الطوائــف اإلســامية 

يف بعــض األعيــاد، كــام نجــد أّن بعــض أعيادهــم متيــل ألن تكــون نتاجــا المتــزاج ثقــايف وحضــاري ناجــم 

عــن االحتــكاك باألمــم والشــعوب املختلفــة التــي قطنــت هــذه األرض منــذ آالف الســنني. 
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الموحدون الدروز وأعيادهم

الموحــدون الــدروز 

وأعيادهــم
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سمراء حاطومالموحدون الدروز وأعيادهم

ــى  ــة تُعن ــة، ليســت شــعائرية، إمنــا هــي توحيدي ــن، وبعضهــم يســميّها بالديان ــدروز املوحدي طائفــة ال

ــدر وبتناســخ األرواح. ــن بالقضــاء والق ــام تؤم ــروح فلســفية، ك ــة ب ــة واالجتامعي ــور الداخلي باألم

ــال«  ــمون »الُعّق ــن يس ــة، والذي ــاء الطائف ــن أبن ــواص م ــة إال للخ ــري معروف ــا غ ــة، مبادئه ــي باطني وه

وهــم املتدينــون ممــن بلغــو ســن العقــل الــذي تحــدده العقيــدة الدرزيــة بســّن األربعــني، أمــا البقيــة 

فيســمون »الُجّهــال« وهــذه التســمية تشــمل جميــع مــن مل يبلغــوا ســن العقــل، عــاوة عــى العلامنيــني 

وامللحديــن والادينيــني مهــام بلغــت أعامرهــم.

يتميــز املتدينــون مــن أبنــاء الطائفــة الدرزيــة عــن ســواهم مبابســهم التقليديــة، وبشــكل خــاص القبعــة 

البيضــاء املطــرزة، وبحلــق شــعر الــرأس كدليــل عــى الخشــوع، وإطــاق شــعر اللحيــة والشــارب، وهــو 

فــرض عــى العّقــال وغــري إلزامــي ملــن هــم يف ســن الشــباب.

يقــوم التصــور االجتامعــي لــدى الــدروز عــى املســاواة االجتامعيــة الراجعــة إىل االعتقــاد الدينــي بتناســخ 

األرواح، وبنــاء عليــه فــان لــكل إنســان جســداً وروحــاً، وعندمــا ميــوت فــإن جســده يفنــى، أمــا روحــه 

فتبقــى ألنهــا خالــدة. وعندمــا ميــوت اإلنســان تنتقــل روحــه مــن جســده لتحــل يف جســد طفــل آخــر، 

وتبقــى األرواح الخالــدة تتناســخ إىل يــوم القيامــة، وتظهــر يف كل مــرة بجســد ومــكان مختلفــني.

املــكان الــذي يصــي فيــه الــدروز يســمى »الخلــوة« وال يصــي فيــه إال املتدينــون، وتقــوم الديانــة الدرزية 

عــى أســس اجتامعيــة أخاقيــة وفرائــض دينيــة أهمها:

1-   التوحيد - اإلميان باله واحد.

2-   عدم الرك بالله.

3-   اإلميان بالقضاء والقدر.

4-   الصدق.

5-   حفظ جوار األخوة »يكفل بعضهم بعضا«.

6-   االمتناع عن ارتكاب الجرائم.

أهم األعياد التي يحتفل بها املوحدون الدروز

عيد األضحى املبارك

هــو أكــر األعيــاد قداســة لــدى الــدروز، هــذا العيــد يذكّــر املؤمنــني باآلخــرة وبيــوم القيامــة، وأنـّـه عــى 

ــة  ــراد العائل ــارة أف ــة إىل زي ــوا مــن أجــل الغــري، إضاف ــروا عــن ذنوبهــم ويعمل ــني أن يكّف ــع املؤمن جمي
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واألصدقــاء، وأداء الصلــوات مــن أجــل الســام واألخــوة وأداء فريضــة تقديــم الهدايــا.

يحــل العيــد ســنوياً يــوم العــارش مــن ذي الحجــة، حســب التاريــخ الهجــري، تســبق العيــد عــرة أيــام 

مقدســة للــدروز وهــي »أيــام الُعــر املباركــة« فيهــا يقــوم املتدينــون بــأداء الصلــوات يوميــاً، ومنهــم مــن 

يصــوم صومــاً كامــا أو جزئيــاً لتطهــري النفــس والجســد، وأهــم هــذه األيــام، يــوم »الوقفــة« الــذي يحــّل 

قبــل يــوم مــن العيــد، وهــو األٌقــدس واألهــم بالنســبة للمؤمنــني الــدروز.

يف أيام عيد األضحى يزور الدروز قبور األنبياء، ويتبادلون التهاين بني بعضهم البعض.

عيد زيارة النبي شعيب

النبــي شــعيب وهــو أهــم األنبيــاء لــدى املوحديــن الــدروز، يتميــز النبــي شــعيب باللــون األخــر، فقــد 

عــاش النبــي شــعيب يف منطقــة َمديــن مــن ســاحل الحجــاز، أرســله اللــه إىل أهلهــا ليهديهــم، لكنهــم 

مل يهتــدوا، وحلــت بهــم كــوارث ومحــن، وخــرج النبــي شــعيب بقومــه املؤمنــني، وتــرك مديــن وارتحــل 

مــن بــاد الحجــاز إىل ارض الشــام، وتنقــل يف البــاد املقدســة، ونــزل بقريــة يقــال لهــا حطــني وتــويف فيهــا 

ودفــن بالقــرب منهــا، وبنــي املقــام يف عهــد صــاح الديــن األيــويب بعــد انتصــاره ودخولــه القــدس.

يتــم االحتفــال بهــذا اليــوم يف الخامــس والعريــن مــن نيســان، ويف هــذا اليــوم املبــارك يزدحــم املقــام 

بالــزّوار الذيــن يصلــون اللتــامس الركــة أو إيفــاء النــذور.

ــارة  ــات الســنني وأصبحــت الزي ــذ مئ ــه الســام من ــي شــعيب علي ــد النب ــوا بعي ــدروز أن يحتفل ــاد ال اعت

مناســبة ينتظرهــا الــدروز ملــا فيهــا مــن معــان دينيــة واجتامعيــة، ويتبــادل الــزوار فيهــا القــول »زيــارة 

ــة«. مقبول

زيارة الداعي أيب عبد الله محمد بن وهب 

أبــو عبــد اللــه هــو الداعــي محمــد بــن وهــب القــريش، آمــن بدعــوة التوحيــد ونرهــا للنــاس أربعــة 

عــر عامــا )منــذ ســنة 393 هجريــة وبعــد نــر الدعــوة عــام 408 للهجــرة(، يتميــز الداعــي أبــو عبــد 

اللــه باللــون األصفــر.

يتــم االحتفــال بزيــارة مقــام الداعــي أيب عبــد اللــه يف الخامــس والعريــن مــن تريــن الثــاين، ويقــع 

ــم  ــل، أقي ــة الكرم ــو دالي ــوب نح ــه إىل الجن ــفيا يتج ــة عس ــه يف واد يف قري ــد الل ــي أيب عب ــام الداع مق

املقــام مؤخــراً بالقــرب مــن عــني مــاء اعتـُـرت مقدســة ونبتــت أمامهــا شــجرة قيــل أّن الداعــي أبــو عبــد 

اللــه كان يســتظل بهــا ويــرب مــن العــني، وكان ســكان عســفيا خــال عــرات الســنني يحصلــون عــى 

مياههــم مــن هــذه العــني، وكانــوا يشــعرون دامئــا بهالــة مــن القداســة حولهــا متيّزهــا عــن باقــي عيــون 

املــاء يف املنطقــة، ويف الســتينات مــن القــرن العريــن أقيــم املقــام، وبنيــت مــع الوقــت قاعــات وغــرف 

كثرية وأقيم رضيح يُزار وتوقد حوله الشموع. 
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االحتفال بزيارة النبي سبالن

ــاء املوحديــن الــدروز، عــاش يف عصــور ســابقة، يدعــو النــاس للخــري  النبــي ســبان؛ هــو نبــي مــن أنبي

ــذي عــرف باســمه، يرعــى غنمــه، وينــر  ــل ال ــق، وســكن يف مغــارة عــى الجب ــادة الخال والصــاح وعب

العــدل والحــق بــني النــاس.

تقــع مغارتــه التــي كان يتعبــد بهــا عــى قمــة جبــل مــن جبــال الجليــل األعــى، إىل الجنــوب مــن قريــة 

حرفيش التي تربض محتمية بسفحه. 

 

عيد زيارة مقام النبي خرض

ــاء الطائفــة الدرزيــة يف الخامــس والعريــن مــن كانــون الثــاين)25/1( مــن كل عــام بعيــد  يحتفــل أبن

زيــارة مقــام النبــي الخــر يف قريــة كفــر ياســيف، وهــذا التاريــخ تــم االتفــاق عليــه بــني رجــال الديــن 

ــة،  ــارة مقبول ــارات »زي ــون عب ــام ويتبادل ــن املق ــال الدي ــزور رج ــث ي ــد، حي ــن البعي ــذ الزم ــدروز من ال

اللــه يقبلهــا منــا ومنكــم«، وتقتــر الزيــارة عــى أداء الفرائــض الدينيــة، والتشــاور يف الشــوؤن الدينيــة 

للطائفة. 

ــن  ــك األماك ــون تل ــك ك ــى، وذل ــة املبن ــن ناحي ــاطة م ــدروز بالبس ــدى ال ــة ل ــن املقدس ــز األماك تتمي

ــوس  ــن للجل ــح، وأماك ــى الري ــادة ع ــل ع ــث تتخل ــاىل، حي ــاري تع ــع الب ــدروز م ــد ال مخصصــة لتوّح

والعبــادة، ويؤمــن الــدروز أن ليــس للزينــة والزخرفــة أي معنــى، وأن التواصــل اإلنســان بصلواتــه وإميانــه 

هــو أألهــم. تشــعر بالدخــول إىل الريــح بالخشــوع والتقــوى، وككل األماكــن املقدســة عليــك االلتــزام 

بترفــات تليــق بقدســية املــكان، فيصــل الزائــر لغرفــه الريــح، يخلــع حذائــه خارجــا، صامتــا خاشــعا، 

ال ينــام وال يســتلقي يف غرفــه الريــح، وال يدّخــن، ويحافــظ عــى الهــدوء، وال يقــدم الزائــر عــى فعــل 

محــرم، وال يــرب املســكرات.






