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 -:الملخص
العراؽ كسوريا،  تعد منطقة سنجار من ادلناطق ادلهمة كاالسًتاتيجية، لوقوعها على طرؽ ادلواصالت التجارية بُت         

لذا سكنها الناس منذ القدـ، كاخذكا يتوافدكف إليها من أماكن سلتلفة. كبعد استقرارىم فيها اخذكا يتزايدكف فشكلوا 
القبائل اليت  تفرعوا بعدىا إىل عشائر سلتلفة كعديدة، اعتنقوا مذاىب كديانات سلتلفة فمنهم ادلسلموف كمنهم النصارل 

 ىا من الديانات كادلعتقدات اخأخرل. كأكثرىم االيزيديوف كغَت 
كلاليزيديوف عاداهتم كتقاليدىم اخلاصة هبم، كالعديد منها مأخوذ من اإلسالـ اليت تبدأ من كالدة اإلنساف كحىت         

 كفاتو حاذلم يف ذلك حاؿ مجيع اجملتمعات كالطوائف اخأخرل. 
تضمن احملور اخأكؿ، سنجار: ادلوقع اجلغرايف كاخأمهية. كجرل  قسم البحث إىل مقدمة كأربعة زلاكر كاستنتاجات.        

احلديث يف احملور الثاين عن الديانة االيزيدية، كظهور العشائر االيزيدية يف جبل سنجار كتفرعاهتا الذم تكلمنا فيو على 
ور الثالث العادات كالتقاليد للعشائر ظهور أكؿ العشائر االيزيدية كناقشنا تفرعاهتا ادلختلفة كادلتعددة. كأخَتان عرضنا يف احمل

 االيزيدية .
 أفخاذ العشائر اليزيدية -العادات كالتقاليد  -جبل سنجار  -العشائر   –الكلمات ادلفتاحية: االيزيدية 

Abstract: 
    Sinjar is one of the important and strategic areas, because it is located on 
the routes of commercial transport, so inhabited by human since ancient 
times and they arrived from different parts of the world. After settling in, 
they began to increase and formed tribes, which then branched into many 
different clans, embraced different sects and religions, including Muslims, 
including Christians, most Yazidis and other religions and other beliefs. 
   The Yazidis have their own customs and traditions, many of which are 
taken from Islam, from the birth of man to his death, as are all societies and 
other sects. 
    the research was divided into an introduction, four sections and 
conclusions. The first section included, Sinjar: geographic location and 
importance. In the second section , we talked about the Yezidi religion and 
the emergence of the Yezidi clans in Mount Sinjar and its branches, in which 
we talked about the emergence of the first Yezidi clans as well as we 
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discussed about their different and multiple branches. Finally, we presented 
in the third section customs and traditions of the Yezidi tribes . 
key words:  Yazidis  –  Clans  -  Mount Sinjar  -  customs and traditions  -  
Thighs of Yazidi clans 

 -المقدمة :
سكنت منطقة سنجار قبائل عديدة منها العربية كمنها الكردية كالقليل من الًتكماف كالشبك، فضال عن عشرات        

(. الذين يرجع تسميتهم إىل ادلعتقد الذم  111–854،ص ص 6112،(11) 1، ع4العشائر االيزيدية )مَتزك، مج 
كانوا يعتقدكف بو كىو عبارة عن خليط من الديانات السماكية الثالث اليهودية كالنصرانية كاإلسالـ، فضال عن ادلعتقدات 

 اخأخرل كالزرادشتية كادلانوية كغَتىا.
اخلاصة هبم، منها ما تشبو الديانات كادلعتقدات اليت ذكرناىا آنفا أك كىؤالء االيزيديوف كاف ذلم عاداهتم كتقاليدىم         

  ما اجتهدكا ىم فيو كازبذكه كعادة ذلم أك تقليد متبع لديهم كمنها على سبيل ادلثاؿ الوالدة كالزكاج كاخأعياد كغَتىا.     
 -سنجار: الموقع الجغرافي واألهمية : –أوال 
)مسيت ادلنطقة باجلزيرة، خأهنا  ة ادلشهورة يف بالد ما بُت النهرين، كيقع يف منطقة اجلزيرةيعد قضاء سنجار من اخأقضي       

تقع بُت دجلة كالفرات كتشمل ربيعة كمضر كبكر كتنتهي حدكدىا جنوبان عند اخأنبار كحديثة على هنر الفرات كتكريت 
ػافظة نينول بالقرب من احلدكد السوريا )بازك، . ضمن زل(61، ص6111على دجلة كمشاال إىل منابع النهرين. اذلسنياين، 

 (.  51، ص6116
كدلوقع قضاء سنجار كأمهيتو أصبح زلط أنظار القول ادلتصارعة فيما بينها من أجل السيطرة عليو، فضال عن أنو        

، 11كايل، عيقع على طرؽ مواصالت القوافل التجارية، لكونو يسيطر على الطريق ادلوصل بُت العراؽ كسوريا. )شن
، يف حُت بلغ عدد سكاف القضاء 6(كم3611، )1514–1561(. كتبلغ مساحتو يف العهد ادللكي 112، ص6111

بلغ عدد سكاف قضاء سنجار عاـ (. ك 52، ص6116( نسمة. )بازك، 28241، )1513حسب إحصائية عاـ
  ،6114)قضاء سنجار،  6( كم6564( نسمة. يف حُت بلغت مساحتها ) 122822، ) 6115

https://ar.m.Wiipedia.org  .) 
تضاربت أراء الباحثوف يف أصل تسمية سنجار فمنهم من يرل أهنا ظهرت خأكؿ مرة بعد حادثة طوفاف سفينة نوح        

(. كيػقػػوؿ بعػض 62)مشسياين، د.ت، ص )عليو السالـ( كالذم قاؿ: ))ىذا سن جبل جار علينا((، كلكنها ركاية ضعيفة
؛ 65، ص6111ا كػػانت مػعػػركفة عػػند الػبابلػيػُت كاخأشوريُت بػلػػفػػ  )شػػنػكػػارا أك سػنخػػارا(. )اذلسنياين، الػبػاحثُت أهن
(. كما يطلق اسم سنجار عػلى سلسلػة اجلباؿ اليت سبتد يف مشاذلا، كغَتىا من اخأمساء اخأخرل 5، ص6116الريكاين، 

د بناء سنجار إىل فًتات زمنية قددية لذا صلد العديد من ادلناطق (، كيعو 688، ص16)الشنتناكم كآخركف، د.ت، ج



 مجلة درادات موصلية
 مجلة دورية رلمية محكمة ، تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية

ISSN. 1815-8854 

  0202 آب( ، 55مجلة درادات موصلية ، العدد )
(35) 

كادلواقع اخأثرية اليت تدؿ على كجود البقايا من احلضارات القددية كاليت زارىا الرحالة كالذين دكنوىا يف مؤلفاهتم )شنكايل، 
 (.6–1، ص ص6112؛ رديٍت، 166، ص6111

 -عاتها :ثانياً: العشائر االيزيدية في جبل سنجار وتفر 
أك اليزيدية أك عن العشائر االيزيدية البد لنا أف نتحدث كلو بإجياز عن الديانة االيزيدية  قبل احلديث      

اخػتػلػػػف الػػبػاحثػوف فػي شأف نشأهتا كظهػورىػا كانتشارىا، كمرجع ذلك إىل أهنا غػػيػر دعوية ) تبشَتية(، كما ، إذ الػيػزداػنيػة
؛ 86-55، ص ص6114عبود، صها كطقوسها الدينية اليت كانوا ديارسوهنا بعيدان عن أنظار اآلخرين )أهنم مل يدكنوا نصو 

         (. detail<articles<cabinet، 6115مدخل دلعرفة تاريخ الديانة االيزيدية، 
اإلسالـ،  ترجع  كىناؾ تسميات عديدة لإليزيديُت، كمن الراجح حوؿ تسميتهم عند البعض بأهنم فرقة منشقة عن       

ذ إىل يزيد بن معاكية اخلليفة اخأموم الثاين، كلكن مل يثبت عنو أنو قد دعا إىل إتباع دين جديد كما يزعم البعض. )إ
طاككس ملك  ملك طاككس فاستمد قوتو منو، كأخذ يقرأ عليهم اخأقواؿ كالقصائد الدينية فآمنوا بو، كيعد  أنو اتبعيزعموف 

كما يزعم االيزيديُت، أما يف   -، كيدعى عند االيزيدية عزازيل، كأف اهلل تعاىل سلمو إدارة الكوفكبَت ادلالئكة كرئيسهم
كمنهم من قاؿ أهنم فعلوا ذلك ليتخلصوا من  الديانات اخأخرل فهو إبليس )الشيطاف( الذم عصا اهلل تعاىل يف أكامره،

كما بعدىا. للتفاصيل عن حياة اخلليفة يزيد  85، ص6114عبود،  معاداة ادلسلمُت ذلم، خلركجهم عن الدين اإلسالمي.
(. كما أهنم يعدكف أنفسهم من أتباع الشيخ 144–132، ص ص25، ج51، مج6111ابن عساكر،  بن معاكية ينظر:

ـ كلد يف قرية بيت فار ببعلبك كيعود بنسبو إىل مركاف بن احلكم. كعرؼ 1121ق/ 113عّدم بن مسافر )ادلتويف عاـ 
بالزىد كالتقى كالصالح، ككاف شيخ طريقة عرفت بالعدكية كسكن يف جباؿ اذلكارية من أعماؿ ادلوصل  غن ابن مسافر

فدعا سكاهنا إىل اهلل كعدـ معصيتو كبعد كفاتو أذلوه كنسبوا لو ما ال يصح أف ينسب إال للخالق عز كجل. احلسٍت، 
بن معاكية أنو من أئمة الصالح  (، الذم كاف يرل يف يزيد55-68، ص ص6113؛ ليسكو، 66–18، ص ص1515

، ص 1515احلسٍت، كاذلدل، فأدل ذلك إىل زلبة االيزيديُت ليزيد كالغلو فيو إىل أف كصل اخأمر لعدد منهم إىل تأليهو )
 (.18–8ص

يف  كتأثرت الديانة االيزيدية بغَتىا من اخأدياف كادلعتقدات السائدة آنذاؾ كىي تتشابو معهم فمثال مع الزردشتية       
تقديسهم للشمس كالقمر، كمع اليهود يف ربرمي عدد من ادلأكوالت، يف حُت تتشابو مع النصارل باإليقاعات ادلوسيقية، 

كما بعدىا؛ ما ىي الديانة االيزيدية كما قصة  63، ص ص6114عبود، كمع اإلسالـ بالصـو كالزكاة كاحلج كاخلتاف )
 (.https://www.alatamtv.net، 6114)ابليس( فيها؟!، 

كلإليزيدية أماكنهم كطقوسهم ادلقدسة هبم، كمزار شرؼ الدين يف جبل سنجار، كمعبد اللش يف مشاؿ غرب        
كما بعدىا(. ككػاف  161، ص6114ادلوصل الذم حيجوف إليو من أجل تأدية طقوسهم كشعائرىم الدينية )عبود، 

ُت كتنقسم إىل رلموعيت البَت كالشيوخ. كطبقة الفقَت. كطبقة كالذم ضم أربع طبقات كىي طبقة الركحانيتنظيمهم الديٍت )
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(. 115-51، ص ص6113؛ ليسكو، 111–21، ص ص6111الكواجك. كطبقة ادلريدين. ينظر: الدملوجي، 
كالتنظيم اإلدارم كراثي منذ القدـ، كذلم كتاهبم ادلقدس )مصحف رش( أك )الكتاب اخأسود( الذم نزؿ على نيب اهلل 

 كما بعدىا(. 55، ص ص1516احلسٍت، و السالـ( كما زعموا، فضال عن كتاهبم ادلقدس )اجللوة(. )إبراىيم )علي
كبعد اإلنتهاء من احلديث عن الديانة االيزيدية. سنتطرؽ إىل ذكر العشائر االيزيدية كبداية ظهورىا يف جبل سنجار        

 كمن مث سنتحدث عن تفرعاهتا ككاخأيت: 
 -يدية :أولى العشائر االيز  –أ

كاف جبل سنجار قبل ظهور اإلسالـ موطنان للنصرانية، كعندما ظهر اإلسالـ ىاجرت إليو قػبػائػل عربية استوطنت         
فيو، كاختار نصارل اخأكراد جبل سنجار سكٌت ذلم، دلوافقتو طبائعهم. كاختص العرب بسكن السهوؿ كىي أكثر مالئمة 

ق 354ق كاجلالئريُت عاـ 212العراؽ ربت السيطرة االستعمارية ادلغولية عاـ حلياهتم كأسباب معيشتهم. كعندما كقع 
التجأ الناس إىل منطقة جبل سنجار، دلا امتاز بو من حصانة، كأكؿ من التجأ إليو أربعمائة أسرة من إيزيدية شيخاف يف 

رجال من أكلياء  ( كعلى رأسهم رجاؿ دينهم  ))جيل مَتاف(( )أم أربعوف145، ص6111الدملوجي، ادلوصل )
، مقابلة 6113ـ، الذين نزلوا بالقرب من )منطقة التصنيع العسكرم حاليان( )أكصماف، 1148االيزيدية( يف عاـ 

شخصية(. ككاف رئيس العشَتتُت )ستالكاف ككوساف( آنذاؾ )كاؾ خدر( الذم كصف بكونو رجال شجاعا لو قصص 
ده )بكر بن كاؾ خدر( الذم مسيت قرية البكراف بامسو كتعد أكؿ قرية بطولية ىناؾ كبعد كفاتو استلم زماـ العشَتتُت كل
، مقابلة شخصية(. كبعد استقرارىم ىناؾ، طلب الشيخ 6113)أكصماف،  تسكن فيها العشائر االيزيدية يف جبل سنجار

ر اإليزيدين أدم من الشيخ شرؼ الدين أف يذىب ىو كمجاعتو إىل جبل سنجار فوافق على طلبو، فجاء ىو كبعض العشائ
 ، مقابلة شخصية(. 6114)شرؼ الدين،  كمن أبرزىا عشَتة بيت اخلالد كقيجكا كجودكا كمًتبيا كاستقركا يف مشاؿ اجلبل

ككاف من الصعب على ادلسلمُت كاخأقواـ اخأخرل ادلوجودة التكيف مع ىذا ادلذىب ككجدكا أنفسهم غَت قادرين         
 (. 151، ص6111اقع أخرل بعيدة عنو )الدملوجي، على مقاكمتو ففركا بدينهم إىل مو 

كمل يذكر أحد من ادلؤرخُت عن اخأقواـ اليت كردت إليو كأكؿ من تكلم عنهم، الباحث اإلنكليزم )السر ماؾ      
سايكس( الذم ذىب إىل أف ىذه اذلجرة حدثت من أسيا الصغرل كاستدؿ على ذلك دبا كجده من ادلظاىر اخللقية 

 (.145، ص6111)الدملوجي،  ىؤالء االيزيديُت، كايزيدية أسيا الصغرلادلشًتكة بُت 
 -تفرعات العشائر االيزيدية : -ب

تنقسم العشائر االيزيدية يف منطقة جبل سنجار إىل قسمُت مها ))خوركاف كجوانا(( كيرجع ىذا االنقساـ يف بداية       
ديكن التفريق بينهما عند أكؿ نظرة يلقيها اإلنساف إليهما  ظهورىم الذم ال عالقة لو بالدين كالعقيدة بشيء، إال أنو

احد أكلياء الديانة االيزيدية عاش يف القرف الثالث عشر ادليالدم ككاف امَتا ) فاجلوانا ينتموف إىل الشيخ ))شرؼ الدين((
كعلى  يف التواجد ىناؾ، كيذىبوف بنذكرىم كصدقاهتم إىل مرقده كيدعوف أهنم أقدـ عهدان من اخلوركاف على سنجار آنذاؾ(
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(، كقد يعود ىذا االنقساـ القبلي 651، ص6111يدىم انتشرت االيزيدية يف منطقة جبل سنجار )الدملوجي، 
كالعشائرم إىل أسباب اقتصادية كاختالؼ كسائل ادلعيشة بينهما، ككاف أعضاء عشائر اجلوانا فالحُت مستقرين يف شرؽ 

(، فضالن عن انتشار 666، ص6118)فرحاف،   تربية ادلاشية بادلناطق الغربية منواجلبل بينما عملت عشائر اخلوركاف يف
، شهر شباط 624، مج1552الصراعات ادلذىبية القددية بُت شيوخ اإليزيدين حوؿ االستحواذ على السلطة )دناكم، 

ادلعركفُت. كسنفصل  ( كلكل عشَتة منهم رئيسهم اخلاص هبم كىو من كجهاء القبيلة كرجاالهتا114-113كآذار، ص ص
 احلديث عن عشائر اخلوركاف اليت تنقسم إىل أقساـ عديدة منها:

  عشيرة القيران : -1
كىي من العشائر العريقة اليت جاءت حسب الركايات من اذلند إىل منطقة ))شكفتو ىندكا(( أم كهف اذلنود يف كادم     

كانتقلوا إىل جبل سنجار كاستقركا فًتة من الزمن يف منطقة اللش، كمن مث جاءكا إىل قرية حتارة يف منطقة الشيخاف، 
))كرم كورم(( يف مشاؿ مزار شرؼ الدين،  مث انتقلوا إىل منطقة قَتانكي الواقعة يف غرب قرية حليفي )مشاؿ غرب جبل 

نفسو،  (، كمسي أبناء عشَتة القَتاف هبذا االسم، خأهنم يسكنوف منطقة تعرؼ باالسم122، ص6116سنجار( )بازك، 
( يف فصل الصيف. كمسيت العشَتة بالقَتانية، لكوهنا فرع من 685، ص6، ج6115)الركحناف،  كاليت خيرج منها القَت

 (. 651، ص2، ج6115عشَتة اخلطارم نسبة إىل قرية حتارة كاليت تعد من أكرب كأقدـ العشائر االيزيدية )العامرم، 
حسن اذلكارم كمن أبنائو خليل ايسك كىو جد فخذ ماال )كتعٍت  ككاف جدىم اخأعلى )) ايسك (( كىو حفيد      

بيت، كبيت سلو كبيت زلي...( سلو كماال زلي )سنذكر ىذه االفخاذ الحقان(، كادريس ايسك ينحدر منو ماال حكرش 
كغَتىا (. كمساكن عشَتة القَتاف تتوزع بُت قرل سكينية كاحليايل كالوردية 122، ص6116كموسى ايسك كغَتىم )بازك، 

: حكرش، كرئيسها (. كحاليا يسكنوف يف رلمع اجلزيرة. كفيما يلي تفرعات أفخاذىا ككااليت685، ص6115)الركحناف، 
مَتزا خليل مث حجي مَتزا كإبراىيم شيبو يف سكينية. كبيت سلو خليل كبيت زلي، كرئيسهما مراد خليلكو كصفوؾ 

ر كرئيسها خلف ملكو يف سكينية كجدالة. كبيت حيسانوؾ، موسى يف سكينية. كشايف بايف، كىي خليط من العشائ
كرئيسها الياس بيزارا يف قرية أبو طاكية. كحلي ساقويل )عالجو(، ككاف جدىم حلي قائل كيعودكف يف اخأصل إىل عشَتة 

فخذ خذر اذلبابات. كزندناف، كرئيسها بشار قاسم كقاسم شيبو يف قرية كردية. ك كينجو، كرئيسها أمحد عطو. كأخَتان 
، 6116)بازك،  )خضر( مجاال، كىو من آؿ دىار أحد أفخاذ عشَتة القَتاف كسكنوا يف قرية محسكا كيرأسهم مراد دىار

 .(124ص
 السموقة : عشيرة -5

عشَتة عريقة من عشائر جبل سنجار كىم باخأصل جاءكا من الَتيفاف من ركسيا من منطقة ))اخ باراين((، ))قرية       
كا عن طريق حبر قزكين إىل جبل يف تركيا كانتقلوا إىل منطقة الكلك )ناحية بالقرب من أربيل( )بازك، ماموسي(( جاء
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( كقد نزحت بعد ذلك من منطقة كلك قبل ما يزيد على اخأربعمائة سنة لتستقر يف منطقة )مساؽ( من 126، ص6116
 (.662، ص2، ج6115)العامرم،  جبل سنجار

بل سنجار كاستقر يف قرية راشد عند عشَتة احلليقية كمن مث انتقلوا إىل قرية كرسي كقرية كجاء جدىم موسى إىل ج      
جفرية حىت استقر هبم ادلطاؼ يف )كورا مسوقي( ما بُت قرية بارا من الغرب كاجلفرية من الشرؽ يف مشاؿ غرب جبل 

ات. يف حُت عرؼ الفرماف عند اليزيدية سنجار، ككاف سبب جلوئهم تعرضهم إىل أحد الفرمانات )كتعٍت بالًتكية القرار 
باإلبادة اجلماعية. كبدأ العثمانيوف بإصدار الفرمانات ضد اليزيدية منذ بداية القرف الرابع عشر ادليالدم. ينظر: 

shingalonline.wordpress.com 1131( يف منطقة كلك، بسبب سبردىم على احلكومة العثمانية عاـ .
(، كسبيزكا دبيلهم إىل اذلدكء 125–126، ص ص6116سبة إىل اسم ىذه ادلنطقة )بازك، كمسيت بالسموقية فيما بعد ن

كالسكينة كالبعد عن الشغب كالتخريب. كيعملوف يف  الزراعة كرعي اخأغناـ كيعيشوف عيشة متواضعة للغاية كىم أشبو ببدك 
إمساعيل أمحد مطو )عبد الرمحن،  (. كمركز ثقلها يف قربة )بارم( كيرأسها حاليا654، ص6111العرب )الدملوجي، 

( كمن تفرعات أفخاذىا: اللو يرأسو إمساعيل أمحد مطو نفسو. كبيت زلمود كيرأسو أمحد قاسم مسيخ. 121، ص6112
، 6115)العامرم،  كريفياف يرأسها حسن مشو. كعلي جرمكا كيرأسو ملحم محو ملحم. كأكسكي يرأسو قاسم ملكو أمحد

أخرل منها )حتكا كفخذ اخلاًل(. كىؤالء السموقُت مجيعا يسكنوف قرل باراككورا مسوقي . كىناؾ أفخاذ  (662، ص2ج
 كمحسكا كحوم خاليت ككراكي كغَتىا.

 عشيرة الحليقية : -3
كىذه العشَتة خليط من عدة عشائر مسيت باحلليقية نسبة إىل منطقة سكناىم )حليقي( الواقعة ما ينب كادم كرسي       

ىم عشَتة حولكي نسبة إىل  فرية يف الغرب، يف مشاؿ جبل سنجار كأكؿ من سكنوا فيها من العشائريف الشرؽ كقرية اجل
رئيسها حلي مندك، كجاء جدىم اخأعلى خدر آغا من مشاؿ كردستاف العراؽ منطقة سرحدا كىم باخأصل فرع من عشَتة 

كعاـ  1151كعاـ  1141عثمانية، كمنها يف عاـ خالتا ادلعركفة. كقد تعرضوا إىل العديد من الفرمانات من لدف الدكلة ال
كما بعدىا(، شلا أدل إىل ىجرة جدىم خدر آغا إىل منطقة  43، ص6111كغَتىا، خلركجهم عليها )اخلتارم،  1268

فيشخابور  بقرية خويرعي يف الشيخاف مث انتقلوا إىل جبل سنجار يف زمن رئيسهم راشد اخلوركي )راشد كلك(، كبنو ذلم 
د نسبة إىل اسم رئيس العشَتة كالزالت أثارىا موجودة بالقرب من مزار شرؼ الدين يف مشاؿ جبل سنجار )بازك، قرية راش
( 515، ص6111(. كمنهم من سكن يف قرية كيلي مندل كدريزم كحليقي )الدملوجي، 114–113، ص ص6116

كمن أفخاذ ىذه العشَتة  اخلاف اخأمحر(.تتكوف من مقطعُت خانو صور، كتعٍت كحاليا يسكنوف رلمع التأميم )خانصور( )
–114، ص ص6116ىم آؿ عبداهلل سعدكف كآؿ دربو كآؿ حسُت كخايل دكركا، كموسانة كحولكي كغَتىم )بازك، 

115.) 
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 عشيرة الجفرية : -4
نجار كأكؿ من كىم خليط من عدة عشائر سكنوا يف ادلنطقة الواقعة بُت قرييت احلليقية شرقا كبارا غربا يف مشاؿ جبل س     

سكن فيها ىم فخذ )الومكا( كجدىم )جلو(. كىناؾ آراء تقوؿ بأهنم جاءكا من منطقة جزيرة بوتاف، كالرأم اخأخر يقوؿ 
جاءكا من منطقة جفارة القريبة من إسطنبوؿ كمنها ازبذكا اسم قريتهم، كيرأسهم برىيم خدر كمن أحفاده حاليا قاسم 

(. كتعتمد ىذه العشَتة على البستنة كتربية ادلاشية أم أسلوب 126–121ص ، ص6116زلمود كبيت اجلانو )بازك، 
( اليت ذكرناىا سابقا كيسكنوف مجيعا يف القرل اجلفرية 651، ص6113معيشتهم يشبو أسلوب السموقة )ليسكو، 

، 2ج، 6115ككندالة يف مشاؿ جبل سنجار كمساكنهم يف الوقت الراىن يف رلمع التأميم )خانصور( )العامرم، 
( كقسم منها يسكنوف حاليا رلمع كوىبل كزرافا كحرداف كمن أفخاذىا: آؿ خلي كآؿ موسى كىم من نسل 662ص

كاحد. أما حلي بك فهم من أحفادىا، االكصمُت كآؿ مسو كيرأسهم مراد اكصماف مراد كىناؾ فخذ العنش كآؿ إديكا 
 (.126، ص 6116كيرأسهم خليل خضر حلو ) بازك ، 

 راء :عشيرة الفق -5
كتعد ىذه العشَتة خليط من أفخاذ يزيدية عدة، اشتهرت دبركزىا الديٍت. إذ مارس أبناؤىا الدركشة حسب طقوس      

العقيدة االيزيدية كيعدكف أنفسهم من الزىاد، لذا فإهنم يرتدكف ادلالبس البسيطة كيعػيشوف عػػيػشة الػػزىػاد كيسمح ذلػم 
يزيدية لوهنا اسود( كإف رئاسػة ىػذه العػشَتة مػن الػقػدمي كػانت لػ )محو شرك باشا( لبس مقدس عند اال) بلػبس اخلػرقػة

كردم يزيدم كلد يف سنجار كينتمي إىل عشَتة الفقَتة كعرؼ عنو التدين  كالسياسة إذ أنو حكم قضاء   1411-1555)
كاف حاكما على منطقة الذم  ( www.hekar.net،6115سنجار بنجاح. محو شرك من مشاىَت الكرد االيزيديُت،

سنجار أباف االحتالؿ الربيطاين كإنو بذؿ جهوده، لرعاية عشَتتو كاىتم هبا كرفع من شأهنا أكثر فأكثر حىت أصبحت من 
(. كيرأسهم اليـو دخيل سيدك محو شرك كىو رئيس الفقراء يف 121، ص6112العشائر االيزيدية ادلهمة )عبد الرمحن، 

م ينتشركف يف كل من تركيا كسوريا كأدلانيا كركسيا أما يف العراؽ فيتواجدكف يف رلمعات القادسية العراؽ كيف العامل أمجع فه
كيتفرعوف إىل أفخاذ  .(661، ص6، ج6115كالقحطانية كالعدنانية كالَتموؾ كالتأميم كالبعث كقرية كرسي )الركحناف، 

ف قرل زفنكي ككرسي كجدالة كىسنا. كماال اكسو، ماال زك، كيسكنوف قرية مسي ىيًت. كماال جنرك، كيسكنو  عدة منها:
كماال شرك، . كماال مسو فقَت، كيسكنوف قرية كايارا. كيسكنوف قرية اشكفتاف. كماال حسن معو، كيسكنوف قرية جدالة

ك، كيسكنوف يف قرية زفنكي كجدالة ككردية. كماال كاكو، يف جدالة. كىناؾ أفخاذ كآؿ مَتزك كآؿ بركحنو كآؿ سنجارا )باز 
 (.135–134، ص ص6116

 مندكان : عشيرة -6
تعد عشَتة مندكاف من سكاف جبل سنجار كمن أكرب كأغٌت عشائرىا كيعملوف يف الزراعة كتربية ادلواشي كسكنوا        

، كتوجهوا بعد ذلك إىل قرل  قرية بارا يف عهد كبَتىم )مندم خوركي(. كما قدموا ىم كالسموقة من منطقة كاحدة
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ككوجو كتل بنات( كغَتىا كتكونت العشَتة من عدة أفخاذ ككاخأيت: مشوانية كيرأسهم خلف حسُت كصاحل  )احلاسبية
خديدة خلو يف قرية شيخ خنس. كعزكيي كيرأسهم قاسم حسُت يف قرية ديلوخاف. كالغزكم ىم باخأصل من عشَتة 

ية احلاسبية، كآؿ كسو يف القرية نفسها ككوجو. الشرقياف سكنوا بُت ادلندكاف لفًتة طويلة. ككشي كيرأسهم قاسم مطو يف قر 
 (.141 –135، ص ص6116)بازك،  كإف عائلة قاسم مطو ىم فرع من عشَتة آؿ دخياف

 عشيرة كوركوركا :                                                                     -7
منذ زمن بعيد من منطقة )تاكور( يف تركيا كاستقرت فيو )عبد  من العشائر االيزيدية ادلعركفة يف جبل سنجار نزحت      

(، ككاف رليئهم إىل اجلبل بصورة متفرقة كمناطق سكناىم يف بادئ اخأمر يف كادم كرسي كقرية 126، ص6112الرمحن، 
قتل (. كيعود سبب تسميتهم إىل أف أخوين من أجداد ىذه العشَتة 141، ص6116)بازك،   بارا كغَتىا من ادلناطق

أحدىم الثاين إثر خالؼ حدث بينهما مث بدأ الندـ كراح الناس يطلقوف عليو أعمى حىت يقـو بقتل أخيو. ككلمة كوركوركا 
( فعلقت ىذه العبارة بالرجل كأكالده كأحفاده حىت بعد أف 126، ص6112)عبد الرمحن،  تعٍت عربيا )الرجل اخأعمى(
تتفرع إىل عدة أفخاذ منها: آؿ حل يكي  كىم آؿ زلي حسينكو، ( ك 651، ص6، ج6115صاركا عشَتة )الركحناف، 

كآؿ كولو كإبراىيم، كآؿ خليف كيرأسهم عليكولو يف قرية كولكا، ككحلي. كيسكن عدد منهم يف قرية كرسي كىم: آؿ 
حسو حسُت، كآؿ كندكز، كآؿ برغش، يف حُت سكن رلموعة منهم يف قرييت كابارا ككردية كىم آؿ حفدم كآؿ حسي. 

آؿ زعال، كىم الذين سكنوا قرية كايارا . ك كآؿ حلفوؾ كآؿ حسي كيقاؿ بأف فرع الندكي كىم آؿ عربا أيضا منهم
كيراسهم قرك عمر. كشكوم، كىم الذين سكنوا يف قرية بارابُت عشَتة مسوقة. كعبداهلل ناصرا، كسكنوا يف قرية بارا كقسم 

سكنوا قرية بارا كىم اؿ مشدين. كاحللي، كىم الذين سكنوا قرية كولكا منهم يف قرية كايارا. كسيفي، أحد أفخاذ العشَتة 
 (.616–611، ص ص2، ج6115كيرأسهم خلف ىفند شيبو )العامرم، 

وا مع الشيخ أدم من بالد ىكارم كعند رحيلو لبسو اخأسود حدادا عليو كمسيت رشكا قدم عشيرة رشكان ) -8
 ( :كتعٍت ))اخأسود(

االيزيدية الكبَتة ذات الكثافة السكانية يف زلافظة دىوؾ كقضاء سنجار كرلمع خانك )العامرم، تعد من العشائر        
كنزحت من منطقة ىكارم يف تركيا، بسبب خركجهم على الدكلة العثمانية فتوجو قسم منهم   (616، ص2، ج6115

، 6116اؿ أبناء العشَتة )بازك، إىل جنوب شرؽ أكربا كسكنوا أرمينيا كأذربيجاف كال زالوا يسكنوف ىناؾ حسب أقو 
( . كالقسم اآلخر كاخأكرب توجهوا إىل منطقة سلوبيا جنوب تركيا كمنها إىل منطقة ))قركال(( القريبة من زاخو كمن 131ص

ىناؾ توجهوا إىل منطقة بازيل يف زمار كمنها انشطرت إىل قسمُت قسم منها سكنت قرية زينيات يف رلمع خانك كالقسم 
ا إىل جبل سنجار. كمن أفخاذىا، ىسنياف كقادرياف كماؿ بات كبيت مندم كمهكاف كماـ رشاف كىفندا اآلخر توجهو 

 (.131، ص6116كغَتىم. كيسكنوف متفرقُت يف قرل جبل سنجار كالسيما كوىبل كتل بنات كخانصور )بازك، 
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 عشيرة شركان : -9
 -ًتكيا. كجاء جدىم اخأعلى )مشسو( من قرية شركيكىم باخأصل من عشَتة خالتا ادلعركفة يف جزيرة بوتاف ب      

إىل قرية كٍت  1555كأكؿ من سكنوا جبل سنجار كاستقركا يف قرية كورا مسوقة مث انتقلوا عاـ  -كمنها جاءت تسميتها
، كيرأسهم مجيعا أمحد جلو، مث ناصر 1586كقسم منهم يف قرية سنوين كأخَتا استقر قسم منهم يف خانصور عاـ 

زلكا كيراسهم شيبو عزيز. . ك انصور، كخلف قامسكو يف بزرؾ. كمن أفخاذىا، افدايل كيراسهم كمي كموجلو يف خ
 (.122–121، ص ص6116سنديا، كيرأسهم شيخ خلف بن شيخ ناصر )بازك، ك 

 عشيرة اللمسكان : -12
االيزيديوف )هبسكاف( كفق تعد من العشائر االيزيدية القددية اليت قدمت من منطقة احلسكة يف سورية كيلفظها        

( بينما تفيد ادلصادر اخأخرل باف جدىم اخأعلى )ىسو( جاء من 121، ص6112اللهجة ادلتداكلة بينهم )عبد الرمحن، 
منطقة اسكيف يف تركيا إىل قرية بارا عند عشَتة السموقة كىم رحيل )رحالة( كنزيل )نزالة( كاستمركا فيها إىل أف بنو ذلم 

، 6116من قبل عمي خليفة كشيبو عزيز عليو اجلد اخأعلى لعباس حفدك كاؿ محا )بازك،  1511قرية سنوين عاـ 
 (. كيسكنوف حاليان من ناحية الشماؿ جلبل سنجار يف قرية بئر ادـ كتريكا . 128ص

 عشيرة الدخيان :                                                                 – 11
لعشائر ادلعركفة يف مشاؿ جبل سنجار كبالتحديد منطقة  كرسي كتتكوف من خليط من العشائر مسيت كىي من ا       

باخألدخية نسبة اىل منطقة تواجدىم يف كادم كرسي كأصبحوا دخالء على الشيخ أبو القاسم أحد أكلياء االيزيدية كىو 
يف ناحية الشماؿ كيرأسهم الشيخ )مراد  (. كتسكن حاليا يف خانصور125، ص6116معركؼ بتحقيق اخأمنيات )بازك، 

حسن عاشور( كمن أفخاذىا: كولكاف، كداكرا، كحلي كليا، كعفدكي كليا، كالعنش كاؿ عطو، كالبازكئية )العامرم، 
 (.663، ص2، ج6115

 عشيرة جلكان : -15
منذ مئات السنُت يف  يةأف أصل ىذه العشَتة االيزيدية يرجع اىل تركيا، لنزكحهم من منطقة جبل جلكاف الًتك      

، 2، ج6115طريقها إىل مشاؿ العراؽ، ككلمة )جلكاف( تركية اخأصل كتعٍت )ادلنطقة اجلبلية احلجرية( )العامرم، 
(، كجاءكا يف بادئ اخأمر إىل عشَتة بيت خالد يف عهد شرؼ الدين مث انتقلوا إىل منطقة كرسي كربالفوا مع 661ص

خية، حوؿ من يستويل على اخأراضي كادلياه، كالذم أدل إىل مقتل عدد كبَت بُت عشَتة كوركورس ضد العشَتة االلد
الطرفُت كمن أبرز رجاذلا يف ذلك الوقت إمساعيل جغيطم، كعطو إبراىيم ادلعركؼ بالشجاعة. كانتقلت العشَتة بعد ذلك 

افكي يف جنوب جبل سنجار )بازك، إىل قرييت كولكا كمسي ىيسًت مث إىل قرية كابارا حىت استقر هبم ادلطاؼ يف قرية زر 
(. كحاليان موزعُت يف رلمع الوليد كالقحطانية كالعدنانية كيرأسها إمساعيل حواس كمن أفخاذىا، ىدؿ 133، ص6116

 (.126، ص6112كالكند )عبد الرمحن، 
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 عشيرة جيلكا : -13
ردين كمن طور عابدين كتوجهوا إىل جبل من عشائر االيزيدية القددية كفدكا قبل ضلو مئات السنُت من نصيبُت كما      

، 6111)الدملوجي،  سنجار كاستقركا يف مناطق عدة يف قرل جدالة كقزلكند ككابارا كدىوال كقويسي كقوجامجي كنصَتية
( كمن أبرز رجاذلا البَت أكسي رلدين الذم لو دكر كبَت مع أبناء عشَتتو يف إعالف العصياف على 511–511ص ص

اليت أرسلت احلمالت العديدة على جبل سنجار للتصدم ذلم. علما أف ىذه العشَتة ىي الوحيدة بُت  الدكلة العثمانية
العشائر االيزيدية تقـو بإقامة مراسيم عيد الباتزمية )كىو من اخأعياد اخلاصة عند عشَتة اجليلكاف االيزيدية كىو مرتبط 

سبوع اخأخَت لشهر كانوف اخأكؿ كيستمر إىل اخأحد الذم بادلالئكة كخاصة رئيسهم طاؤكس ملك كيبدأ يـو اخأحد من اخأ
( ككاف بقية العشائر يشاركوهنم يف العيد ادلذكور )بازك، 6114كانوف الثاين   8يليو. جوانا، شبكة اللش اإلعالمية، 

شفقتا، كزينا، كمن أفخاذىا، هنركزكا، كزلاكم، كرابنا، ككوايت، كبوزيرا، كبنوكا، كجندككا، ككلي بَتا، ك  (.151، ص6116
 كزلمودكا، كسعليكا.

 عشيرة كوسادي : -14
كىم من أقدـ العشائر االيزيدية الذين سكنوا جبل سنجار كىم باخأصل ىكارم من كاؿ كوسا. كحسب ادلصادر        

، 6116جاء جدىم إىل ىناؾ مع الشيخ أدم كسكنوا يف بادئ اخأمر يف قرية بكرا مث انتقلوا إىل منطقة كرسي )بازك، 
آؿ بكر محوش كنعمو يف كرسي كسنوين. كآؿ خلف علو ك كمن أفخاذىا، آؿ زلكي حطو مسيت يف كرسي.   (131ص

كإف ىناؾ فخذ من عشَتة الكوسادية يسكنوف يف رلمع تل قصب كىم يتولوف مزار جيلمَتاف )كتعٍت أربعُت  يف كرسي.
 (.511، ص6111دملوجي، حلد اخأف كقسم منهم يف رلمع زكرافا ككوىبل )الرجال أك أمَتا( 

 عشيرة الشرقيان : -16
عشَتة كبَتة تسكن قضاء كيراف شار يف ماردين نزح قسم منهم إىل جبل سنجار منذ زمن بعيد كانضموا إىل       

( 511، ص6111اخلوركاف كال يوجد ذلم كياف خاص هبم. كقسم كبَت من عشَتة الفقراء يرجعوف إليهم )الدملوجي، 
. كتنقسم عشَتة الشرقياف إىل 1113إىل جبل سنجار، نتيجة لتمردىم على احلكاـ العثمانيُت عاـ كىاجر قسم منهم 

أفخاذ كثَتة منها، بلكاف، كيسكنوف يف قرل بارا كسنوين كسكينية ككلخاف كيرأسهم إبراىيم خليل. كادياف، كيسكنوف قرية 
كي كملك كجدالة كىسنة كيرأسهم حسن علي مسي ىيسًت كيرأسهم دركيش مراد سرحاف. كمركانو كيسكنوف قرل زفن

جندك. كقوبانة كىم أحد أفخاذ عشَتة شرقياف كينحدركف منها فقراء ماال أكسو كيسكنوف قرية أشكفتياف يف جبل سنجار 
، ص 6116كيرأسهم مراد منت. كىناؾ أفخاذ أخرل مثل تورينا كماسكي كىم يسكنوف يف تركيا حاليان )بازك، 

 (.146–141ص
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 شيرة الدنادية ) دنا ( :ع -17
ىذه العشَتة تكرر كركدىا يف كتب التاريخ كقد جاء قسم منها إىل جبل سنجار ككانت يف أطراؼ كيراف شار      

ككوىبل كبارا كسنوين كخانصور كتل ساقي ككرزرؾ كغَتىا ككذلك  (58، ص1551فسكنت يف قرية رمبوسية )العزاكم، 
ي. كانقسمت الدنادية إىل فرعُت مها مزم كقينوين، كىناؾ أفخاذ أخرل منها، عائلة يف منطقة قنجو ككوؾ أغا كبشار تعل

أكسي دكغو كيسكنوف قرييت بكراف كشوركاف. كىناؾ فخذ آخر ىو )بكى( كىم يسكنوف قرييت يوسفا كعلدينا. كجيب أف 
هم حػمو شرك فػي قػػػرية جدالػة ال ننسى باف عشَتة الفقراء من عائلة محو شرك كىػم باخأصل دنادية فرع كشكوكة كيرأس

(. كمن اجلدير بالذكر أف أبناء ىذه العشَتة ىم الوحيدكف بُت العشائر االيزيدية تقـو بإقامة 148، ص6116)بازك، 
 مراسيم عيد بوقاتار كالذم يصادؼ يف شهر أيار من كل عاـ.

عشائر ))جوانا(( كيتكونوف من عدة عشائر كىذا ما توصلنا إليو من معرفة عشائر خوركاف يف جبل سنجار، أما       
 ككاخأيت:

 عشيرة هبابا : -1
( 121، ص6112تعد من أقول عشائر سنجار ذلا ثقلها ككياهنا كنفوذىا الواسع كذك كثافة بشرية )عبد الرمحن،       

كىيبة. ككثَتا ما ثارت على احلكومة العثمانية اليت أكقعت فيهم خسائر جسيمة باخأركاح كاخأمواؿ. كعندما أكجدت الدكلة 
ينة سنجار مركزا للقضاء، كأخذت عشَتة ىبابا بالتقرب من احلكومة العثمانية تشكيالت إدارية ذلا، ازبذت من مد

العثمانية، لكسب ثقتها . كأكثرىم يسكنوف سنجار كالقرل اجملاكرة ذلا ككانوا احملور الذم يدير كل شيء يف اجلبل كالذين 
جار، كاليت استمرت منذ ينضموف إليهم يكونوف على اخأكثر ىم الغالب، ككلما قامت احلكومة العثمانية حبملة على سن

القرف السابع عشر كحىت هناية الدكلة العثمانية، لقمع سبردات عشائرىا االيزيدية إال ككاف ذلذه القبيلة نصيب منها 
 43، ص6111كعن احلمالت العثمانية على جبل سنجار ينظر: اخلتارم،  655–668، ص ص6111)الدملوجي، 
 كما بعدىا(. 

ىم اخأعلى )ىبو( قبل أكثر من تسعمائة سنة، كىي تسمية كردية معناىا بالعريب )حبيب( كقدـ إىل سنجار جد       
كبعد أف استقر فيها تزكج امرأة من عشَتة عالجة فأصلبت لو مولودا مساه )أدم( كحُت بلغ سن الرشد تزكج ىو اآلخر 

بناء اخلمسة فيما بعد رؤساء العشَتة فأصلبت لو زكجتو مخسة أكالد ىم )ىنو، عمر، سينا، بيلو، علي( فأصبح ىؤالء اخأ
(. ككانت قرل ىذه العشَتة العريقة دبثابة حزاـ اخأماف حوؿ مدينة سنجار كىي: قزؿ  614، ص2، ج6115)العامرم، 

ُكند )كتعٍت القرية(، قصركي، امجة، كانيا عفدك، نصَتية، مشابية، زيتوين، صباحي، كرم جامعي، شاركؾ فضال عن 
جاذلا زلما عفدك الذم أدل دكرا مهما يف تاريخ سنجار كالذم تزامن مع فًتة احلركب ادلستمرة اليت سنجار. كمن أشهر ر 

(، كابنو صاحلوؾ الذم 55، ص66، ع6111خاضها سالطُت الدكلة العثمانية لقمع سبردات أبناء منطقة سنجار )مسو، 
س خدر عمركؾ كحاجي مراد عطو كغَتىم، كاف لو  دكر بارز يف ادلنطقة ادلذكورة، كمراد عطو كخدر صاحلوؾ كبرج
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كيرأسها حاليا محيد محا قاسكي كفيما يلي تفرعات أفخاذىا، عطو كيرأسو مراد عطو يف قرية الشهابية. كالدقو كيرأسهم 
كزلمي كيرأسهم زلما عفدك، مث صاحل زلما مث خدر صاحلوؾ يف قزؿ كند. كعمركؾ  مراد دقو خضر يف قرية النصَتية.

. كخلي كيرأسو قاسكي خلي ككىاب خلي مث محا قاسكي يف سنجار. خدر عمركؾ يف قصركي كأمجة كيرأسو برجس
 (.145–144، ص ص6116كيتواجدكف حاليا يف رلمع كرزرؾ كتل نبات كتل قصب )بازك، 

 عشيرة مهركان : -5
كلمة كردية معناىا بالعربية تعد عشَتة مهركاف من أقول عشائر االيزيدية يف مشاؿ جبل سنجار. ك))ادلهركاف(( ىي        

، كتضم شعوبا كأفخاذا كثَتة، كتتصف بكوهنا أكثر  (661، ص2، ج6115))ىذا الرجل الزين(( أك اجليد )العامرم، 
العشائر نفوذا كأشدىم خطرا. ككلما قامت احلكومة العثمانية حبملة على جبل سنجار، لقمع سبردات عشائرىا إال ككاف 

( منها كما ىو احلاؿ يف عشَتة ىبابا. كاضطر رئيسهم 514–513، ص ص6111دملوجي، لعشَتة مهركاف نصيب )ال
داكد الداكد إىل اذلركب خارج العراؽ مث قبضت عليو احلكومة العثمانية كأبعدتو إىل جنوب العراؽ أكثر من مرة. ككاف من 

، كفيما بعد أرسلت بريطانيا قوة 1514-1518أشد ادلعارضُت لسياسة بريطانيا يف العراؽ أثناء احتالذلا لو بُت عامي 
سبكن من خالذلا الثوار اليزيدية من إسقاط طائرتُت  1561عسكرية تساندىا طائراهتا إىل القرل التابعة للداكد يف عاـ 

(. كفيما يلي تفرعات أفخاذىا، كمنها: علي فراك عستنة كىم )بيت أدم 163، ص11، ع6111)خديدة،  بريطانيتُت
أدك(، ككولكا كىافند كرفاعي، كيرأسهم حاليا إمساعيل عمر ىادم داكد الداكد يف قرل ادلهركاف كزيركاف  كبيت عنزم كبيت

 كباخليف كتل يوسفكا كنكدخاف كباجسي كمنيلي كغَتىا.
 عشيرة آل خالد ))ماال خالتي(( : -3

إىل جانب  1638 عاـ  كىم من أعرؽ عشائر جوانا جاءكا مع الشيخ ))شرؼ الدين(( إىل جبل سنجار حوايل      
العشائر اخأخرل ادلرافقة لو كىم جودكا كمًتيب كقيجكا كغَتىم. ككاف ذلم  الدكر اخأكرب يف أحداث سنجار أثناء احلكم 

(. كيقاؿ أف بيتها يعود إىل اسم أكؿ شخص يدعى خالد كالذم كاف لو ستة أكالد كىم 156، ص6116العثماين )بازك، 
كخنو كخفشو، تناسلوا من مسقور كعرفوا بامسو )سنتحدث عنو الحقا( كالذين تناسلوا مسقور كعلدين كحسن كحسُت 

من اإلخوة الباقُت كعرفوا باسم علدين، ككانت يف بدء أمرىا تستوطن ناحية حسن كيف قبل رليئهم إىل جبل سنجار 
الواسعة بلما )أم بالد اخلالتا(  كنزحت إىل ناحية ارزف كقد انتشرت يف ديار بكر كالبشَتية كسلواف كمسيت ىذه ادلنطقة

كنزح قسم كبَت منهم إىل جبل سنجار كىم الذين عرفناىم ببيت اخلالد. كمناطق سكناىم يف قرل )علدين كراشد كطَتؼ 
كبيتوين كيورؾ كنكرم كخٍت ككيلي كيوسفا ككرم عربا( كيرأسهم حاليا قاسم سيدك رشو قولو. كفيما يلي تفرعات أفخاذىا 

سن )عسٍت(، كيرأسهم دربو دربو عسو. كاحلسُت )نكرم(، كيرأسهم ايزدين مراد عبدم. كعلدنياف، كيرأسهم كمنها :  احل
قاسم مسَت. خٍت، كىم احد أفخاذ بيت اخلالد كيسكنوف قرل )بيتوين كبورؾ( كيرأسهم حسن عمر ىبو )الدملوجي، 

 (.511–515، ص ص6111
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 عشيرة مسقورة: : -4
يف مشاؿ جبل سنجار كيعدكف أنفسهم أرفع نسبا كأعظم مكانة من بقية العشائر جوانا يف كىي من أقول العشائر      

جبل سنجار كيتصل نسبهم بشخص يدعى )عيسى( كقد اتسع نفوذىم كعظم شأهنم يف عهد الدكلة العثمانية 
(، كأصبح أحد رجاذلا صفوؾ مطو حسُت دكمبلي بن مسقور زعيما على 511–511، ص ص6111)الدملوجي، 

عمـو جبل سنجار كقاموا بفرض اخأتاكات على بقية العشائر يف جبل سنجار كااليزيدين يطلقوف عليو اسم )الباشا( لكرب 
منزلتو كىو كبَت مسقورة كقريتو طَتؼ ملجأ للدخالء كادلضطهدين، كما كمنحتو احلكومة العثمانية ذلك اللقب، لتعاكنو 

كمن أفخاذىا، دكمبالف، كيسكنوف قرل طَتؼ كدىوال  جلبل على اإلطالؽمعها كتعد ذات شهرة كبَتة يف تاريخ كرئيس ا
كآؿ داكد، كيرأسهم أفدؿ رشو يف قرية قويسي )حاليا رلمع دككرم(. كآؿ خديدا . كناصرية كيرأسهم برجس صفوؾ

    (.44–43، ص ص61، ع6118كيرأسهم أفدؿ عمي يف قرية اديكة كفخذ سنيك كىم آؿ عفرك )دناين، 

                                                                                    قيجكا :عشيرة  -5
كىي عشَتة قددية من عشائر جوانا جاءكا إىل جبل سنجار مع الشيخ شرؼ الدين، كسكنوا قرييت تربكا كبشتكَتم كيطلق 

َت أف التقليد الديٍت ال يؤيد صحة ىذا اخلرب كىم يف ذريتو، غ كمنعليها اسم قيجكا، كيقاؿ أنو خادـ الشيخ شرؼ الدين 
كضعهم ال يتميزكف عن ادلريدين كيعيشوف يف حياد تاـ كيبتعدكف عن )الفنت كالدسائس( اليت تظهر يف اجلبل ما مل 

(. كيراسهم حاليا قدك يوسف كيسكنوف رلمعات بورؾ ككوىبل كحرداف 516، ص6111يضطركف إليها )الدملوجي، 
 أفخاذ كفق هنجها كتقاليدىا العشائرية. كليست ذلا

 عشيرة عمرا : -6
إحدل العشائر االيزيدية ادلعركفة يف مشاؿ جبل سنجار كيقاؿ بأهنم قدموا إىل ىناؾ مع الشيخ شرؼ الدين كأفراد        

شماؿ كمن أفخاذىا، ىذه العشَتة يتميزكف جبدائلهم الطويلة كقبعاهتم الصوفية كيسكنوف رلمع دىوال القريبة من ناحية ال
، 6116آؿ موسو، كآؿ كيت ككورك مشي، ككالو، كىيب كفندم زلعو، كيراسهم يوسف عمر كخدر موسى عمرم )بازك، 

 (.151ص
 عشيرة يوسفان : -7

تعد من العشائر القددية يف مشاؿ جبل سنجار كيقاؿ أهنم جاؤا إىل ىناؾ قبل رليئ شيخهم شرؼ الدين كجاءت       
إىل شخص يدعى )يوسف(، كسكنوا قرية عرفت بامسو )قرية أكسفا( كأصبح من يلجأ إليها كيستقر معهم تسميتهم نسبة 

يصبح يوسفيان كيسكنوف حاليا رلمعات بورؾ ككوىبل كزكرافا كيرأسهم حاليا رشوايزدك قدك. كفيما يلي تفرعات افخاذىا، 
ف قرل كوىبل ككرم عربا كبورؾ. كفارسا كيسكنوف قرمندا كيسكنوف قرل كرم عرب كزكرافا كحرداف. كماـ خناف كيسكنو 

رلمع بورؾ ككوىبل. كماال علي كيسكنوف رلمع بورؾ. كزكرادم كيسكنوف يف كرم عرب كرلمع بورؾ ككوىبل كما ىناؾ 
 (.661، ص2، ج6115افخاذ أخرل تسكن مع عشَتة يوسفاف منها فخذم العمركا  كخفشاف )العامرم، 
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                                     عشيرة بكران :          - 8
قرية بكرا اليت مسيت بامسو، كما أهنم يعودكف  إىلإحدل العشائر االيزيدية القددية يف جبل سنجار كيرجع نسبهم        

(. كعلى 662، ص1554إىل عشَتة الدنادية، كيف الوقت احلايل نالح  باف بكراف ربسب  على عشائر جوانا )جندم، 
اخلبَتكف بأنساب ليكراف سكاف قرية بكرا كشوركا كمجي جفراف مل يكونوا باخأصل من عشَتة ادلهركاف كإمنا ما يدعيو 

(. كمن أقول رجاذلا 514، ص6111التحقوا هبم منذ زمن بعيد، العتبارات عشائرية كأصبحوا يعدكف منهم )الدملوجي، 
ين الذين يلجأ إليو الدخالء كادلضطهدكف فيحميهم،  ىو ئوسي دكغو كاف شجاعا كشهما كسخيا ككاف من الرجاؿ البارز 

 1453كما لو دكر بارز يف إعالف العصياف كالتمرد على احلكومة العثمانية أباف محلة حاف  باشا على جبل سنجار عاـ 
(. كأما أحفاده الذين  يرأسوف ىذه العشَتة إىل يومنا ىذا كمن أفخاذىا، آؿ 185–186، ص ص51، ع6111)مراد، 
كيرأسها بابَت قاسم كيسكنوف شوركا ككوىبل. كآؿ سيدك كيرأسهم آدك سيدك خلف كيسكنوف بكرا كرلمع زكرافا.  أكسي

كجوجرة كيرأسو إلياس حسُت حسُت كيسكنوف مجي جفرا كزكرافا. كبيت منر كيرأسهم قولو منر يوسف كيسكنوف مجي 
 ورؾ.جفرا كزكرافا. كخفشاف كيرأسهم مَتزا بركيت كيسكنوف زكرافا كب

 عشيرة هسكا آيي : -9
كىي من العشائر االيزيدية العريقة اليت سكنت منطقة سنجار كتعد من العشائر ادلهاجرة من منطقة السكيف بعد أف       

أمرهتم الدكلة العثمانية باخلركج من ديارىم، لكثرة اخلركج عليها، فًتكوىا كذىبوا إىل مناطق متفرقة يف الدكلة العثمانية كمنها 
بل سنجار كىذه العشَتة برزت يف عهدين من الزمن، اخأكؿ عهد )خلف خاف علي( الذم حكم مدينة سنجار كيقاؿ ج

كاف لديو إثنا عشرة قرية رلاكرة دلدينة سنجار من العشَتة ادلذكورة بالقرب من منطقة دير عاصي كالزالت أثار قراه موجودة 
رزت يف عهد خدر حسوف كالذم اصبح رئيسها يف بداية القرف ( كبعد فًتة ب138–135، ص ص6116اىل االف )بازك، 

كالغاًل يف تل بنات. كسكنت . العشرين كما زاؿ أحفاده حسُت قاسم حسوف رئيسها كمن أفخاذىا، االيزدك يف قرية مهداف
يف سنوين. أفخاذ الطَتك كعلي شَتك كالبالُت يف قرية تل قصب. كعمركو يف تل بنات. كعلي رشي يف زكرافا. كالفاركي 

 (.612، ص2، ج6115كعجا يف قرية حرداف. كالسعدك يف تل بنات كبعذراشيخا )العامرم، 
 عشيرة خالتا : -12
ذلذه العشَتة االيزيدية مكانتها ادلرموقة بُت العشائر كذلا كياهنا الواسع كقد دخلت إىل العراؽ يف العهد العثماين.       

اتو، الختالؼ دينهم شلا دفع أبنائها إىل اذلجرة ليسكنوا قرل دلب بازالف، كبسبب عدـ تأقلم سكاهنا مع سكاف كالي
(، كجاء قسم منهم إىل جبل سنجار كحافظوا 612، ص2، ج6115كباخدمة سرطنك من زلافظة دىوؾ )العامرم، 

دكلة العثمانية، فيها على نسبهم كعشَتهتم. كأصلبت عشَتة خالتا عددا من الرجاؿ اخأقوياء الذين سبيزكا خبركجهم عن ال
كذكرت أمسائهم كبطوالهتم يف الغناء كالفلكلور الكردم كمنهم كلش جلو، كعلي كلحو، كايكاف بَتك، كأسكاف زكرك، 
كميزكي زازا كغَتىم. كسكنوا يف قرل متفرقة يف مشاؿ كجنوب جبل سنجار كيوجد القسم اخأكرب منهم يف قرييت رميوسي يف 
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ؿ اجلبل كغَتىا من القرل كمن أفخادىا، نقيبا، كقزلة، كيرأسهما دركيش سليماف  جنوب جبل سنجار كخانصور يف مشا
، 6116كخندقا كيرأسو كارس دركيش. كدربيسي كيرأسو رشو يونس، كما ىناؾ فخد آخر ىو متينكا )بازك،  كالو.
 (.135ص

 عشيرة دلكا : -11
ها بُت االيزيدين منذ القدـ، كسكنت يف قرية تبة. كىي إحدل العشائر العريقة يف جبل سنجار، كذلا مكانتها كموقع     

كأما حاليا فإهنم يسكنوف يف منطقة صوالغ كتل قصب كقرية تبة كيرأسهم الياس حجي خلف كىي عشَتة موحدة 
 (.125، ص6112كليست ذلا أفخاذ أك فركع )عبد الرمحن، 

 عشيرة عالجة : -15
قولو دربو،  نجار، كذلا عراقة بُت العشائر االيزيدية كيرأسها شاركحدل العشائر االيزيدية يف جنوب جبل ستعد إ      

جندياف  كثانيا، كتتفرع أفخاذىا إىل فرعُت مها: أكال، كزا كيرأسها على خضر ايزدك كيسكنوف قرية كرم جامعة كتل قصب.
 (.661، ص2، ج6115العامرم، (كيرأسهم صاحل قولو عربو كيسكنوف تل قصب 

سوركا )كتعٍت اخأشقر أك اخأمحر(، كجودكا، كمًتيب، كقراكيجي، كستالكاف، كىم من العشائر القددية أما عشائر علي      
يف جبل سنجار جاءكا مع شرؼ الدين إىل جبل سنجار كمل يبق منهم إال القليلوف مقارنة مع غَتىم من  العشائر اخأخرل 

لعػثمانية الػيت أرسػلػت احلػمالت الػعسكػرية العػديدة إلػيهم يف اجلبل كىم متفرقوف ال كحدة ذلم، بسبب سبردىم على الدكلة ا
 (.661، ص2، ج6115إلخضاعهم )العامرم، 

 -رابعاً: العادات والتقاليد للعشائر االيزيدية :
 تعد العادات كالتقاليد جزءان مهمان يف نظاـ كل دكلة حوؿ أضلاء العامل، زبص كل فرد أك عائلة أك قبيلة أك ثقافة أك     

عصر، رغم اختالؼ جنسياهتم كاىتماماهتم كأدياهنم، فاجلميع ملتزموف هبا كال يفرطوف فيها كيعدكهنا قوانينان ال ديكن 
ذباكزىا، كيف أحياف يعاقب عليها إذا ذباكزكىا. فهي دبعتقدىم ترتبط بًتبية أك سلوكيات اخأفراد كردبا دينهم . كتشمل 

مفردىا الكريف كتعٍت كطقوس الزكاج كالوالدة كدفن اخأموات كاخلتاف كالكرافة )العديد من اخأمور احمليطة يف اجملتمع  
الصديق كذلا أمهية كبَتة عند االيزيديُت كردبا تكوف الكرافة بُت يزيدم كمسلم عن طريق خنت أحدىم كلد اآلخر يف حضنو 

وف بُت يزيديُت عندىا يدخل الواحد كيسمى كريف الدـ فتصبح بينهما كحدة تامة ال تقبل االنفصاـ كما أف الكرافة تك
( 113، ص6111منهم يف زلرمات اآلخر كأخ الرضاعة كالذم يستمر خلمسة أجياؿ أك أكثر. ينظر: الدملوجي، 

 -ككااليت:
 الوالدة : – 1

الفعاؿ إىتم االيزيديوف يف اإلكثار من النسل دبجتمعاهتم العشائرية، لرغبتهم يف تكثَت اخأيدم العاملة ذات اخأثر      
كادلستخدمة يف الزراعة كتربية احليوانات، كزيادة أعضاء العشَتة ال سيما من الذكور، حلمايتها من اعتداءات اآلخرين 
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عليها، كتثبيت مركزىا يف اجملتمع العشائرم باحملافظة على مسعتها كالذكد عن محاىا )شنكايل، احلياة االجتماعية يف 
         (.   51، ص11، ع6111شنكاؿ، نيساف 

فالوالدة يف القرية تتم على يد القابلة، حبكم موقعها البعيد عن ادلدينة كعدـ كجود مركز صحي فيها. كتقـو اخأسرة      
سواء أكاف ادلولود ذكرا أـ أنثى كحسب اإلمكانات ادلادية ذلا قربانا للمولود اجلديد  بعد عملية الوالدة بذبح شاة أك ديك

. مث يأيت اخأقرباء يهنئوف اخأب كيعطوف (666، ص6115فقراء كعائلة شيخ اخأسرة الدينية )خلو، كيوزعوف الطعاـ على ال
(. كيقوموف 125، ص6113اخأـ بعض اذلدايا من)لباس أك ماؿ( كيقدـ الزائركف كجبة خفيفة من تُت أك سبر )ليسكو، 

من اخأركاح الشريرة. كيضعوف مقصان أك بوضع حبل مصنوع من الصوؼ حوؿ اخأـ كادلولود دلدة سبعة أياـ، حلمايتهم 
سكينة أك آلة حادة ربت رأس طفلهم، حلمايتو من اجلن الذم يعجز عن مقاكمة كل ما ىو معدين حسب اعتقادىم. 

، 11كدبجرد كضع احلمل فاف اخأـ جيب أف تبقى يف بيتها دلدة أربعُت يومان )شنكايل، احلياة االجتماعية يف شنكاؿ،    ىىىع
، 6115ناء فًتة النفاس ال جيوز فيها للرجل أف جيامع زكجتو، أك تتقابل كتتحدث مع امرأة أخرل )خلو، (، كأث53ص
(. كمن العادات اخأخرل 53، ص81، ع1555(. كال تذىب خأم عرس، خأهنا ستصاب بالعقم )مخو، أيلوؿ 668ص

رقبة ادلولود اجلديد كيكوف دبثابة الطوؽ  بعد بضعة أياـ من الوالدة يقـو أحد أفراد عائلة الشيخ بربط قماش أبيض حوؿ
)التوؾ( ))كيسمى )الزيق( أك )الزيك( عند أىل ادلوصل كيكوف دائرم حوؿ العنق كىو طوؽ االدياف كعليو اف ال خيرج 

قـو ادلدكر كالذم يرتديو كل إيزيدم. كي دائرة تعاليمو الدينية كيتمسك بطقوسو كفرائضو كيعترب اذلوية الرمزية لإلزيديُت((
الشيخ يف ىذه اخأثناء بًتتيل كلمات الدعاء يطلب فيها بأف يطوؿ عمر ادلولود، كأف يعيش طيلة حياتو خبَت كسالـ بعيدا 

. أما فيما خيص اختيار اسم ادلولود عندىم فيتم بتخليد ذكرل أحد أقارب (666، ص6115عن أم مكركه )خلو، 
 (.161، ص6116ك مناسبة من ادلناسبات الدينية أك االجتماعية )زلو، اخأب أك اخأـ أك يتم تسميتو باسم أحد اخأنبياء أ

 الزواج :  - 5
 كالزكاج عند االيزيديُت زلصور يف طبقاهتم فال حيق للبَت أك الشيخ مثال أف يتزكج من       

تيازات، كمنها طبقة ادلريدين )العواـ( فكل طبقة تتزكج من طبقتها، كذلك حفاظا على طبقاهتم كما يتمتعوف بو من ام
الضرائب اليت يقدمها إليهم ادلريدين، فعادات كتقاليد الزكاج عند العشائر االيزيدية يف سنجار تتشابو سباما بُت االيزيديُت 
كادلسلمُت على السواء، فالزكاج ىناؾ كما يف غَته من ادلناطق االيزيدية اخأخرل. سنة اجتماعية ذلا عاداهتا كتقاليدىا 

 (.114، ص6116م بطريقتُت )بازك، اخلاصة هبا كيت
 الزواج العادي )أي الزواج عن طريق الخطبة( : -أ 

كيتم الزكاج عن طريق حبث العائلة عن فتاة البنها الراغب بالزكاج كتبدأ اإلجراءات التمهيدية للخطوبة بالسؤاؿ عن       
ؿ اىل قناعة تقـو عائلة الفىت كغالبا ما يكوف كالده الفتاة كمستواىا الطبقي كتكوف مرغوبة دلركزىا االجتماعي، كبعد الوصو 

كأمو معهم أحد أقربائهم أك معارفهم كال سيما من الذين ذلم اعتبار خاص عند عائلة الفتاة، كيبذؿ الفىت كل ما يف كسعو 
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ب عديدة، إال للحصوؿ على موافقة أىل الفتاة الف اخأخَتة كحبكم التقاليد كاخأعراؼ االجتماعية قد ترفض طلبهم خأسبا
(. كإذا ما اقًتبت أفكارىم حوؿ ادلوضوع 114، ص6116أهنا قليلة إىل حد كبَت يف اجملتمع العشائرم يف سنجار )بازك، 

كطريقة دفع ادلهر يتم إعالف ادلوافقة خبطوبة الفتاة إىل الشاب ادلعٍت باخأمر كتوزع احللول على احلاضرين كاجلَتاف كداللة 
يف أغلب اخأحياف تكوف احللول ادلوزعة حبات التُت السنجارم( كبعدىا يعود كيل أمر الشاب اىل على إسباـ اخلطوبة )ك 

، 6112البيت إلسباـ الفرحة كتبشَتىم حبصوؿ ادلوافقة على اخلطوبة كيقوموف بتوزيع احللول على جَتاهنم )الدنايي، 
كل فًتة حيدد ادلهر من قبل اجمللس ، علما أف  61( غراـ ذىب عيار 31(. كحاليا ادلهر ىو )18-15، ص ص62ع

 (.616، ص6115الركحاين اإليزيدم )باقسرم، 
كلدل العشائر االيزيدية يف سنجار زكاج البدائل أم ادلبادلة إذ يكوف التبادؿ باخأخوات على أف يتزكج ىذا أخت       

يتزكج كلدىا إذ تقـو بشراء النيشاف ذاؾ كبالعكس كيسمى )كوىارؾ( كبعد مناقشة مجيع اخأمور، تستعد عائلة الفىت لكي 
كقطعة أخرل من الذىب مع بعض ادلالبس كأخذىا إىل بيت الفتاة لتلبسها كزبرب عائلة الفتاة دبوعد الزكاج، لكي تستعد 
اء بدكرىا يف شراء احلاجات كاالغراض اليت ذبلبها العركس معها. كقبل أياـ من اليـو احملدد للزكاج ترل عائلة الفىت تقـو بشر 

 (.116، ص6116اذلدايا كتوزعها على أقربائها كمعارفها كغالبا ما تكوف أحذية كقمصاف )بازك، 
كقبل الزكاج على العريس أف خيتار لو أخا يف اآلخرة كالعركس عليها أف زبتار ذلا أختا يف اآلخرة على أف يكوناف من       

أك البَت، كبعدىا يتم اإلتفاؽ على التفاصيل كحفلة الزفاؼ غَت طبقتهما الدينية، كغالبا ما يكوناف من طبقيت الشيخ 
كالتحضَت ذلا كربديد االلتزامات بُت  الطرفُت كيقوموف بدعوة اخأقارب حلضورىا كغالبا ما تكوف الدعوة بإرساؿ ىدايا 

لة الزفاؼ ليلة احلنة إذ معينة اىل ادلدعوين كيدفع أىل العريس مبلغ من ادلاؿ كهدية إىل عم الفتاة العركس كخاذلا كتسبق لي
ربٌت العركس كقريباهتا أيديهن تعبَتا عن اخأفراح كالسعادة كتكوف ليلة الفرح هبيجة يف بيت العريس كتقاـ الدبكات على 

(. كتستمر حفلة الزفاؼ يف دار كالد العريس مدة ثالثة 151، ص6118أنغاـ الطبل كالزرناية حىت كقت متأخر )فرحاف، 
يشارؾ كافة أىل القرية يف حلقات الػدبػكة كالػرقػص كتتشابك اخأيػدم كتتعػاىل الػػػزغػاريد كاذلالىػػػل كعػػلى أياـ بلياليها، ك 

(، كيزفوف العركس إىل دار زكجها كحيف هبا كوكبة من الفتيات من 528، ص6116أنغػاـ عػػزؼ الػػطبػل كادلزمار ) سينو، 
العريس كجيرم أمامها إطالؽ أعَتة نارية حىت يصلوا قريتهم فيستقبلهم عشَتة العريس كأصدقائو كبعض النساء من أىل 

أىل القرية بالغناء كبعدما يصل ادلوكب اىل بيت العريس حيث يكوف بانتظار ادلوكب مع أصدقائو كأخيو يف اآلخرة يف 
كقبل دخوؿ العركس إىل  مكاف بارز، كىنا تقـو رلموعة من النساء برش كميات كبَتة من احللول على اخأطفاؿ اجملتمعُت

غرفتها يقدـ إناء شللوء باحللول كالنقود لتكسره أماـ عتبة الغرفة فتأذف جبلوس العركس يف مكاهنا ادلخصص مع صديقاهتا 
، ص 6118كأختها يف اآلخرة كيوضع بعدىا طفل صغَت يف أحضاهنا كبادلقابل تقدـ اخأـ للعركس ىدية )فرحاف، 

 (.183–682ص
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شيتو فينزلوف إىل داخل الدار بعد تعمدىم بإعطاء ىدية إىل حامل سلدة العركس كبعدىا يتم اخأطفاؿ كأما العريس كحا
بتشكيل حلقات الدبكة اجلميلة كسط الزغاريد كاخأىازيج كتستمر احلفلة إىل كقت تناكؿ العشاء كبعد ذلك يتوجو العريس 

 (.656، ص6111ده )نيشاف الدخلة( )مسو، إىل غرفتو كيبقى مرافقوه ينتظركف خركج العريس الذم خيرج كبي
 الزواج بطريقة الخطف : -3

كىذا النوع من الزكاج ال يلجأ إليو اإليزيدم إال يف حالة كجود بعض العقبات أماـ زكاجو بتلك الفتاة اليت يرغب       
ة حب متبادؿ بُت الفىت (، كقد حيدث نتيج656، ص6111بالزكاج منها، كأف ديتنع كيل الفتاة من تزكجيها إياه )مسو، 

كالفتاة كامتناع أسرة أحد الطرفُت كعدـ موافقتهما على زكاجهما أك عندما يقـو أىل الفتاة بإجبارىا على الزكاج من ابن 
عمها أك شخص آخر ال رببو كال تريده. عادة يكوف اخلطف نتيجة لذلك كتتم عن طريق قياـ الفىت بأخذ الفتاة، كغالبا 

أنظار أىل الفتاة قد يكوف بيت ملية اخلطف أك دبساعدة شخص آخر كاذلركب هبا إىل جهة بعيدة عن ما تسهل الفتاة ع
أحد معارؼ أك أصدقائو من الذين ذلم مركز إجتماعي معركؼ، لكي يتمكن من محايتها كتسهيل اخأمور بُت عائليت 

، ص 11، ع6111 بيت العريس )شنكايل، الطرفُت، كيبقى العركساف يف ىذا ادلكاف إىل أف يتم الصلح حيث يعوداف إىل
. كمن مث تتم مراسيم الزكاج مثل مراسيم الزكاج العادم اليت أشرنا إليها سابقان. كخبصوص أحكاـ الزكاج (115 –116ص

عند االيزيدية فهي صارمة جدا فضال عن أهنا زلصورة ضمن الطبقات الدينية الثالثة، فاف الديانة االيزيدية ال تسمح 
(. كما ىناؾ موانع أخرل، ال 165، ص6116؛ زلو، 28، ص1515خارج حدكدىا بشكل مطلق )احلسٍت،  بالزكاج

ديكن لإليزيدم أف يتزكج من زكجة أخيو أك عمو أك خالو بعد موهتم، كحيـر عليو الزكاج من أخت زكجتو بعد طالقها أك 
 (.683، ص6118موهتا أك يف حياهتا )فرحاف، 

أيضا أف يتزكج من فركعو كفركع أبويو كأجداده كتشمل ذلك اخأـ كالبنت كاجلدة كاحلفيدة كالعمة كال جيوز لإليزيدم       
كاخلالة ككذلك حيـر عليو الزكاج من زكجة اخأب كزكجة االبن كزكجة ابن االبن كأـ زكجتو كبنت زكجتو، ككما حرمت 

(. الذين يتشبهوف 165، ص6116دية )زلو، الديانة االيزيدية الزكاج خالؿ شهر نيساف، كذلك لقدسيتو لدل االيزي
ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم  )):بالدين اإلسالمي يف ىذه اخأمور إذ يقوؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي 

اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوبَ َناُت اأْلَِخ َوبَ َناُت اأْلُْخِت َوُأمََّهاُتُكمُ  ِتي َأْرَضْعَنُكْم  َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ الالَّ
ِتي ِفي ُحُجورُِكم مِّن نَِّساِئُكُم  َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعِة َوُأمََّهاُت ِنَساِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الالَّ

ِتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ فَِإن لَّْم َتُكونُوا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل أَبْ َنا ِئُكُم الَِّذيَن الالَّ
 ((ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما ۗ  ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأن َتْجَمُعوا بَ ْيَن اأْلُْختَ ْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلَف 

   سورة النساء. )53)
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 نظام الكرافة بين العشائر االيزيدية : -ج
قدير أخيو االنساف كحبو للخَت كالعطاء مهما كاف انتمائو تعد الكرافة ظاىرة إنسانية تعكس قدرة اإليزيدم على ت      

كتضفي نوعا من التآخي كالتألق   مجيع البشر(، فهي توطد العالقة احلميمة بُت651، ص6115القومي أك الديٍت )خلو، 
بُت االيزيديُت  يف ادلنطقة فضال عن أهنا تعمل على نشر الطمأنينة كاخأماف لإليزيدم، كالكريفة تعٍت زيادة الثقة كالقوة

 . (161، ص1558أنفسهم كجيب أف يؤدم الكريف أيضا ما ربتمو تضحيتو لو )عبود، حملات عن االيزيدية، 
كيعد الدـ أعلى مرتبة كأمهها فيو كىي تعبَت رمزم عن اختالط الدـ بُت عائليت الكريفُت، كتتحقق حُت يضعوف أحد       

نو فتسقط قطرات من دـ اخلتاف يف حضن الكريف كتلوف مالبسو، كبذلك أكالد اإليزيدم يف حضنو أثناء عملية ختا
اختلط دمو مع أفراد عائلة اإليزيدم فأصبح اخأقرب ذلا كحرمت عليو نساؤىا أعظم حرمة كأمو كأختو كبنتو احلقيقية كىي 

تأثَت كل القيم داخل (. كبالتأكيد فإهنا تتأثر مع 26–21، ص ص6111دبثابة اخلطيئة الكربل اليت ال تغتفر )نصيف، 
اجملتمع قوة كضعفا. كما أهنا ليست طقسا دينيا لدل االيزيدية كإمنا ىي تقليد عشائرم نابع من الضمَت اإلنساين الذم 

 أملتو عليو ظركؼ معينة كاستمر العمل هبا بشكل مستمر كأصبحت من عادات رلتمعاهتم  النبيلة.
 االستنتاجات :

تارخيية قددية كعريقة يف العراؽ كجَتانو،  ان تنا للعشائر االيزيدية يف جبل سنجار بأف ذلا جذكر كنستنتج من خالؿ دراس       
بالرغم من الصعوبات اليت كاجهت تلك العشائر، كلكنها استمرت على مبادئها كطابعها العشائرم الذم سبسكت بو منذ 

 قركف عديدة كإىل اآلف.
عادات كتقاليد قددية ديارسوهنا كيؤدكهنا إىل يومنا ىذا، رغم احلمالت اليت كلػلػمجػتػمع اإلزيدم يف جبل سنجار       

 تعرضوا ذلا، بسبب عصياهنم كسبرداهتم على احلكومات اليت حكمة العراؽ. 
كما أف منطقة سنجار كانت موضع اىتماـ كأنظار القول ادلتصارعة من أجل السيطرة عليو، دلناعتو كموقعو اجلغرايف        
 كيظهر ذلك من كثرة التسميات اليت مسي هبا من قبل اخأقواـ الذين سيطركا عليو عرب التاريخ.    ادلتميز.

  -قائمة المصادر والمراجع العربية : 
، ) بَتكت، 1، ط25، ج51أبن عساكر، ثقة الدين أبو القاسم علي بن احلسن بن ىبة اهلل الشافعي، تاريخ دمشق الكبَت، مج -

6111 .) 
 (.6116، )دىوؾ، 1(، ط1514-1561خدر مراد، شنكاؿ خالؿ العهد ادللكي ) بازك، شكر -
 (.6115باقسرم، عز الدين سليم، مركو ىػ، )دىوؾ،  -
 (.1554، )السويد، 1جندم، خليل، منو معرفة حقيقة ديانة االيزيدية، ط -
 (.6114كانوف الثاين   8جوانا، دخيل، عيد الباتزمية، شبكة اللش اإلعالمية، صحيفة الكًتكنية، )دىوؾ، -
 (.  1515، )بَتكت، 6احلسٍت، عبد الرزاؽ، اليزيديوف يف حاضرىم كماضيهم،ط -
 .www.hekar.net، 6115أيلوؿ  11محو شرك من مشاىَت الكرد االيزيديُت، مت الوصوؿ إىل الرابط بتاريخ  -

http://www.hekar.net/
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 (.6111، )دىوؾ،1الفتاكل على الكرد االيزيديينفي العهد العثماين،طاخلتارم، داكد مراد، احلمالت ك  -
 (.6111، )دىوؾ، 11خديدة، سعيد، داكد الداكد، رللة اللش، ع -
ادلراسيم كالطقوس يف ضوء النصوص الدينية (،  –احملرمات –ادلقدسات –خلو، شلتاز حسُت سليماف، االيزيدية )التنظيم الديٍت -
 (.6115، ) دىوؾ، 1ط
 (.1555، أيلوؿ، ) 81( عند االيزيدين، ترمجة: كاركاف كاراين، رللة كوالف العريب، ع81مخو، طارؽ شكرم، قدسية العدد ) -
 (.6112، )دىوؾ، 62الدنايب، مصطو الياس، عادات كتقاليد الزكاج يف سنجار قدديان، رللة اللش، ع  -
 .1552، دمشق، شباط كاذار 624رللة الثقافة اجلديدة، مج  دناكم، مَتزا حسن، جوانب من حياة االيزيدين يف سنجار، -
 (.6111، )6(، ط1585ادلوصل، -، )العراؽ6الدملوجي، اليزيدية، ط -
 (.6118، )دىوؾ، 61دناين، ريساف حسن، سفوؾ باشا الومبلي، رللة اللش، ع -
 (.6112ترحيب كترحيل، )أربيل،  –رديٍت، كصفي حسن، شنكاؿ -
 (.6115، )عماف، 1، ط6وف، موسوعة عشائر العراؽ، جالركحناف، عبد ع -
 (.6116(، )أربيل ، 1514–1561الريكاين، زلمود الشيخ حسُت، سنجار يف عهد ادللكي ) -
 (.6111مسو، ازاد سعيد، اليزيدية من خالؿ نصوىها ادلقدسة، )بَتكت،  -
 (.6111، )دىوؾ، 66مسو، شيخ حجي، من مشاىَت الكرد، رللة اللش، ع -
، دمشق، 1، ط1دراسة تارخيية سياسية دينية اجتماعية اقتصادية، مج–سينو، د. أمحد، اخأكراد االيزيديوف يف العهد العثماين  -

6116. 
 مشسياين، حسن، مدينة سنجار من فنح العريب االسالمي حىت فتح العثماين، )بَتكت ، د.ت(. -
 ، )بَتكت، د.ت(.16جالشنتناكم، أمحد كآخركف، دائرة ادلعارؼ االسالمية،  -
 (.6111، نيساف، )دىوؾ، 11شنكايل، خدر، احلياة االجتماعية يف شنكاؿ، رللة اللش، ع -
 (.6111، رللة اللش، ) دىوؾ ، 11شنكايل، خدر، شنكاؿ.. أسم كتاريخ، ع  -
 (.6115، )القاىرة، 1، ط2العامرم، تامر عبد احلسن، موسوعة عشائر العراقية، ج  -
 (.6112، )دىوؾ، 6بشَت سعيد، هبدناف كعشائرىا، ط عبد الرمحن، -
 (.6114، بَتكت، 1عبود، زىَت كاظم، طاككس ملك رئيس ادلالئكة عند االيزيدية، ط -
 (.1558، )بغداد، 1عبود، زىَت كاظم، حملات عن االيزيدية، ط -
 (.1551، )بغداد، 1العزاكم، عباس، تاريخ اليزيدية كاصوؿ عقيدهتم، ط -
 (.6118، )السليمانية، 1عدناف زياف، الكورد االيزيديوف يف كردستاف اجلنوبية، طفرحاف،  -
 :https: 6115أيلوؿ  13: قضاء سنجار ، كبكيبيديا ااادلوسوعة احلرة، مت الوصوؿ إىل الرابط بتاريخ  -

//ar.m.wikipedia.org   
 (. 6113دمشق،  -)سوريةليسكو، ركجيو، اليزيدية يف سورية كجبل سنجار، ترمجة: أمحد حسن،  -
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: 6115آب  66ما ىي الديانة االيزيدية كما قصة )إبليس( فيها؟!، مت الوصوؿ إىل الرابط بتاريخ  -
https://www.alatamtv.net 

، )دىوؾ: 1اىل هناية احلرب العادلية اخأكىل(، ط 15ارشد محد، االيزيدم يف كتب الرحالة الربيطانية )من مطلع القرف زلو،  -
6116.) 

: 6114كانوف الثاين   18مدخل دلعرفة تاريخ الديانة االيزيدية ، مت الوصوؿ إىل الرابط بتاريخ،  -
detail<articles<cabinet.gov krd 

 (.6111، )دىوؾ، 51شاكر خضر، دكغو، اكسي، رللة اللش، عمراد،  -
 (.6111نصيف، رسيم صليب، حقوؽ يف الديانات كادلذاىب، )بغداد،  -
، 1ـ(، ط1621-1163ىػ/ 211-161ين، موسى مصطفى، سنجار دراسة يف التاريخ السياسي كاحلضارم من )اذلسنيا -

 (.6111)أربيل، 
 

 
 
 
 
 


