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  تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استالم
٤/٨/٢٠١١  ٢٣/٦/٢٠١١  
  

  :الملخص
ميز اهللا األزمنة وفضل بعضها على بعض بالنظر إلى ما يحصل فيهـا             

ر في تفاصيل الزمان نجـد      من خيرات، وما يكتنفها من ثمرات، فإذا أمعنا النظ        
أن شهر رمضان في الطليعة، فهو خير شهور العام وفيه ليلة القدر ونزل فيـه               
القرآن الكريم، ويتبارى فيه المسلمون بمشارق األرض ومغاربها في التحـضير         
والتهيئة الستقبال خير الشهور بالمآكل والمشارب والصدقات وأنـواع الزينـة           

 وعاداته وتقاليده الموروثة الممزوجـة بالفرحـة        والملبس، كل بلد وفق طريقته    
  .واالستبشار والسرور

وفي ضوء مالدينا من تراث تراكمي، لمجتمع أصـيل يجمـع مـابين             
األصالة والحداثة كالمجتمع الموصلي، فإننا سنتحدث عن عناصر ثقافية أنجزها          

ية هذا المجتمع عبر تأريخه الطويل، على الرغم من سيادة نمط الحياة الحـضر            
فيه عموماً، ونتتبع إنجازاته الالمادية المتمثلة في العادات والتقاليد االجتماعيـة           
الخاصة بشهر رمضان المبارك، وهذه المعطيات التراثية، سوف تعطينا فكـرة           
عن األساليب والطرائق التي نظم بمقتضاها مجتمع الموصل حياته االجتماعيـة           

  .مختلف مجاالتهاخالل هذا الشهر الفضيل في شتى جوانبها و
وقد ارتأت الباحثة إجراء هذه الدراسة، اعترافا بأن في حيـاة الـشعب             
العراقي ككل، والمجتمع الموصلي على وجه الخصوص، وفي تقاليده وعاداتـه           
ومأثوراته الكثير من التفاصيل الغزيرة التي تحتاج الى بحث ودراسة، وانه من            

لشعبية، يمكن األسهام بشكل أو بآخر      خالل جمع وتوثيق صيغ العادات والتقاليد ا      
  .في الحفاظ عليها من التغير والنسيان، كجزء مهم من ثروة المجتمع الالمادية

                                         
 .كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع / مدرس مساعد  (*)
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Ramadans customs and traditions 
 in the mosully heritage 

 
Najlaa A. Hamed 

The God distinguished the epochs and preferred one on 
other according to what happen in it from benefits and what 
Allah surrounded it with fruits , If we consider the details of 
the epoch we find that Ramadan month in priority , It is the 
better of worlds months , It has Al-kaders night and Al-
quraan  revealed  in it , The Muslims compete the whole 
world in preparation and arrangements to receive the better of 
months with foods , drinks , handouts , kinds of ornaments 
and clothing, each country according to its inherited way , 
customs and traditions that mixed with happiness , a good 
omen and delight. 

According to what we have from accumulated heritage 
, for original society combined between originality and 
modernity as the mosully society , We will talk about cultural 
elements fulfilled by this society during its long history , in 
spite of the predomination of the urban life pattern in it 
generally , and we trace its non-material achievements which 
embody in the social customs and traditions specific to the 
blessed Ramadan month , These inherited facts will give us an 
idea on the manners and ways on which mosully society 
arrange his social life during the blessed month in all its 
aspects and different fields. 

The researcher propose this study in confession of in 
the Iraqi people life generally , and mosully society 
specifically , and in its customs , traditions and heritage there 
is a lot of plentiful details that needs to research and study , 
and during the combination and documentation  the formula 
of  peoples customs and traditions may contribute by one 
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form or another in conserving  it from change and oblivion as 
an  important part of  non-material society resource . 

  مقدمة
يستقبل أهل الموصل شهر رمضان باالحتفـاالت و الفـرح والمـدافع            
تعبيراً عن سرورهم بهذا الشهر الكريم، حيث تـضاء الـشوارع والمـساجد،              

فجـر، وتـضج األسـواق بالبـائعين        ويسهر الصائمون الى السحور لصالة ال     
  .والمشترين بأصناف رمضانية خاصة

وعلى الرغم من أن شهر رمضان يوحد بين مشاعر المسلمين في كـل             
مكان، فإننا نجد بهجة الشهر الفضيل واضحة على وجوه الناس وعلى حيـاتهم             

فإن لهذا الشهر في المجتمع الموصـلي عـادات         . نالعامة وتعاملهم مع اآلخري   
 وأجدادهم من خالل التنشئة     ميد قدسية خاصة بهم، يتوارثها الناس عن آبائه       وتقال

  .االجتماعية
منها ما تسبق مقْدمه الكريم بالتهيئة واالستعداد له والترحيب به، ومنهـا   
مايبدأ مع بدايته، فما إن تثبت رؤية الهالل إيذاناً ببدء الصوم حتى يجتمع الناس              

 يستمعون إلى األناشيد والمدائح النبويـة إبتهاجـاً         في المساجد والساحات العامة   
بقدوم هذا الشهر، إلى الشعائر الرمضانية األخرى في االجتماع حـول موائـد             
اإلفطار، وتزيينها بألوان الطعام من األكالت المحلية، والـذهاب إلـى صـالة             
الجماعة والتراويح وختم القرآن الكريم عبر الشهر الفضيل، والحـرص علـى            

صالة التراويح التي توحد المسلمين، واصطحاب أبنائهم إلى أدائها لغرض          أداء  
إليقـاظ  ) المسحرجي( في نفوسهم من الصغر، إلى زيارة        ةغرس التعاليم الديني  

 من أجل تدعيم أواصر صلة      تالنائمين لتناول طعام السحور، إلى تبادل الزيارا      
ء، وصوالً إلى االستعداد    الرحم، وكذلك أعمال البر والخير واإلحسان الى الفقرا       

الستقبال العيد،وليلة العيد ورؤية هالله.  
وهذا ما تحاول الباحثة الوصول إليه عبر أوراق هذا البحث، للوقـوف            
على عادات وتقاليد رمضانية في المجتمع الموصلي، وبحث التفاعل الحاصـل           

لحياة وفق  بين جوانب الحياة االجتماعية المختلفة في هذا الشهر، وطرق تنظيم ا          
برنامج يستمر طوال شهٍر كامل، فضالً عن  إبراز أوجـه النـشاط والتفاعـل               

 على المحبة والتعاون والرحمـة      ماالجتماعي بين أفراد المجتمع الموصلي، القائ     
التي هي من خصائص هذا الشهر، والتعرف على شخصيات اجتماعية جديـدة            

  ).المكبر(و ) كالمسحرجي(تظهر 
ثالثة مباحث مع مقدمة وخاتمة، تنـاول المبحـث         وعليه تضمن البحث    

األول اإلطار المنهجي للبحث بعنواناته الفرعية، واشتمل المبحث الثاني عادات          

 نجالء عادل حامد. م. م
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، في حين كان المبحـث الثالـث        )استقبال رمضان  (نوتقاليد تسبق شهر رمضا   
يتضمن عادات وتقاليد رمضانية في المجتمع الموصلي، فضالً عن أن خاتمتـه            

  .ز النتائج والتوصيات، مع قائمة المصادر والمراجعاحتوت أبر

  المبحث األول
  اإلطار المنهجي للبحث

  -: تحديد مشكلة البحث-:أوالً
تعد العادات والتقاليد االجتماعية فـي مجتمعنـا العربـي واإلسـالمي            
والعراقي والموصلي على الخصوص، خارطـة اجتماعيـة ترسـم مـسيرتنا            

ة الحياتية، إال أنها غالباً ما تأخذ طابع التركيـز          االجتماعية على مجمل األصعد   
  .في مناسبات دون غيرها في أوقات محددة ومعلومة من السنة

            ولعل شهر رمضان أبرز تلك المناسبات التي يتهيأ الناس في اإلعداد له
والتهئ الستقباله على جوانب عديدة لعل في مقدمتها إسـتعدادات دينيـة تبـدأ              

ال أن هذه االستعدادات تكون محصورة داخـل المـساجد          اواخر شهر شعبان، إ   
  .لطابعها الديني

كما أن كثيراً من االستعدادات االجتماعية تصاحب هـذه االسـتعدادات           
الدينية دون أن تقترن بها، وتنشط في األسواق للتبضع، ناهيـك عـن بعـض               

كـصالة  التقاليد االجتماعية والدينية التي تنشط عندما يدخل شـهر رمـضان،            
  .األلعاب الشعبية التي تبدأ بعد صالة التراويحوالتراويح والزيارات االجتماعية 

وغير ذلك كثير في جميع البلدان اإلسالمية، ولما كـان لكـل مجتمـع              
رغم تشابه مجتمعاتنا العربية واإلسـالمية مـن حيـث    على الخصوصية ثقافية   

لم بهـا كمتغيـر     الثوابت، إال أنه لما للخصوصية من حضور واقعي، يجعلنا نس         
  .ثقافي يميز كل مجتمع دون غيره

ومن هذا التميز تحاول دراستنا أن تسلط الضوء على تقاليـد مجتمـع             
الموصل الخاصة بشهر رمضان المبارك فتتمحور مشكلة البحث فـي اإلجابـة            

 شهر رمضان في الحياة االجتماعيـة فـي المجتمـع           ةما أهمي : عن التساؤالت 
ليد استقباله والتهئ له ؟ ما تأثير هذا الشهر العظـيم           الموصلي ؟ ما عادات وتقا    

  في زيادة التالحم الروحي والتفاعل االجتماعي على المستوى المجتمعي؟
  -: أهمية البحث-:ثانياً

  -: البحث في جانبينةتكمن أهمي
تفيد في التوثيق لعادات وتقاليد شهر رمضان المبارك في         : أهمية نظرية  .١

  .ى ما كتب من دراسات في هذا الجانبمجتمعنا الموصلي تضاف إل
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فيما تأتي به من نتائج قد تفيد الجهات المـسؤولة عـن            :  تطبيقية ةأهمي .٢
  .تنمية المجتمع أو تخطيطه في اإلفادة منها

   -: أهداف البحث-:ثالثاً
  :يهدف البحث إلى

 التوثيق االجتماعي لعادات وتقاليد مجتمعه لتهددها االنـدثار فـي ظـل             ٢-١
  .جتماعية وحضارية يعيشها المجتمع الموصليمتغيرات ا

 التعرف على أبرز العادات والتقاليد المتعلقة بشهر رمضان في المجتمـع            ٣-١
 .الموصلي

  -: نوع الدراسة-:رابعاً
يتحدد نوع الدراسة على أساس مـستوى المعلومـات المتـوفرة لـدى      

صـفية  ، وهذا البحث دراسـة و     )١(الباحث وعلى أساس الهدف الرئيسي للبحث     
العـادات والتقاليـد    (تستهدف تقرير خصائص ظاهرة ثقافيـة معينـة، وهـي           

، وذلك بجمـع الحقـائق وتفـسيرها السـتخالص          )االجتماعية بشهر رمضان  
  .االجتماعية) ٢(دالالتها

  -: منهج البحث-:خامساً
لما للعادات والتقاليد من مؤشرات سلوكية قد تتباين فإن األمر يقتـضي            

م والسلوك االجتماعي ولعل أنسب المناهج تلك التي تحـاول          اعتماد منهٍج يتواء  
فهم السلوك االجتماعي ضمن إطار تأويلي، وفي هذا االتجـاه يـصب مـنهج              

  .التحليل االجتماعي
قائم ((وقد اعتمدته الباحثة ألسباب أولها أنه وحسب تصور ماكس فيبر           

العـادات   (مما ينطبق على موضوع البحـث     )) )٣(على التفسير التنبؤي للسلوك   
  .التي تقتضي فهماً أولياً قبل اللجوء الى التغيير االجتماعي) والتقاليد

والى جانب هذا المنهج أقتضى األمر االستعانة بالمنهج االنثروبولوجي         
  .بوصف الباحثة جزء من المجتمع المدروس 

  -: المفاهيم العلمية-:سادساً
ياً، كونها المنطلقـات    إن تحديد المفاهيم وتعريفها بدقة يعد أمراً ضرور       

 من فهم الموضوع، هذا إلى جانب أبراز مقاصـدها          ئاألساسية التي تمكن القار   
وفي هذا المحور سنحدد    . في إطار هذه الدراسة، لذا أقتضى األمر تحديدها بدقة        

  -:المفاهيم اآلتية

 نجالء عادل حامد. م. م
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 ل كل ماهو مؤيد ومقبول من أساليب السلوك التي تكونت وال تـزا            :العادات. ١
ي التكوين عند الناس ليهتدوا بها في معاشهم وتختلف بالطبع من مجتمـع     آخذة ف 

  .)٤(إلى آخر
 وهي أنماط سلوكية تعده الجماعات االجتماعية صحيحاً وطيباً وذلـك          

  .)٥(بسبب مطابقته للتراث الثقافي القائم
 فهي أساليب الناس في التفكير والعمل، وسلوك جمعـي          :أما التعريف اإلجرائي  

ضى بالقبول والتأييد من الجماعة، والتي تعمل على تلقينها إلفرادها،          متكرر، تح 
والمحافظة عليها بنقلها من جيِل إلى آخر، كما أنها تمثل قوة معيارية وظـاهرة              
تتطلب االمتثال االجتماعي، األمر الذي يبرر توقيع جزاءات علـى المخـالف            

  .الذي يتعدى على حرمتها، فهي بذلك رائدة للقانون
 عادات مقتبسة اقتباسا رأسياً، أي من الماضي إلى الحاضر، ثم من            :لتقاليدا. ٢

الحاضر إلى المستقبل، فهي تنقل وتورث من جيِل الى آخر، ومن السلف إلـى              
  .)٦(الخلف على مر الزمان

وهي أنماط سلوكية وطقوسية يتمسك بها األفراد نظراً لتأكيـدها علـى            
لتها الرفيعة عند األفراد ذلك أن األسالف      أهمية الماضي السحيق ولقدسيتها ومنز    

قد تحلوا بها والتزموا بنصوصها ومفرداتها فجلبت لهم الخير والرفاهية ومكنت           
  .)٧(المجتمع من تحقيق التآلف والوحدة والمحبة

نوع من العادات التي تمارس ضغطاً شديداً علـى أفـراد           : أما تعريفها إجرائياً  
 تنشأ من االتفاق الجمعي والرضا من أعـضاء         المجتمع، ولكنها في الوقت نفسه    

الجماعة،وتستمد قوتها وتفرض سلطتها من خالل سطوة الرأي الجمعي العـام،           
الذي يعاقب من يخرج عليها بالعقوبات البالغة القسوة، والتي تفرضها الجماعـة            

 وبذات الوقت فإنها من أهم العوامل التي تـضمن          ،على من يخرج على تقاليدها    
  .جماعة الداخليتماسك ال

أو الشهر التاسع في السنة     عند المسلمين    وهو شهر الصوم     -:شهر رمضان . ٣
  .)٨(الهجرية، مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش

فهو خير شهور العام، وفيه ليلة القدر ونـزل فيـه القـرآن     : أما تعريفه إجرائياً  
رض ومغاربها في التحضير والتهيئة     الكريم، ويتبارى فيه المسلمون بمشارق األ     

إلستقبال خير الشهور بالمأكل والمشارب والصدقات وأنواع الزينـة والملـبس،       
كل بلد وفق طريقته وعاداته وتقاليده الموروثة الممزوجة بالفرحة واالستبـشار           

  .والسرور
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  المبحث الثاني
  عادات وتقاليد تسبق شهر رمضان

  -: التبضع-:أوال
ر شعبان، ترى العيون أشياء جديدة في األسواق، لم تتوفر          مع نهاية شه  

في أشهر السنة األخرى، وتشم األنوف روائح تعبق البيوت  واألزقة، تـذكرهم             
  ........بأيام رمضان، تلك روائح الهيل، والدارسين، وأنواع التوابل

فلشهر رمضان قدسية خاصة لدى أهالي الموصـل، وهـم يحترمونـه           
 المـواد الغذائيـة   توفرقبل مدة طويلة، إذ تتأكد ربة البيت من        ويتهيئون لمقدمه   

الخاصة به، مثل الرز والسمن والـشاي والقهـوة ونـوم البـصرة، والزبيـب         
، والتين اليابس، واللوز والكشمش وماء الورد والهيل والعطاريـات          )٩(والقيسي

األخرى، فضالً عما هو متوفر لديها مـن المئونـة الـسنوية مـن البرغـل،                
  .)١٢(، والعدس والطحين)١١(، والنيعمي)١٠(الكشكاو

فيما يقترب شهر شعبان من نهايته، يبـدأ النـاس بالتحـضير لـشهر              
رمضان، فترى الناس يذهبون إلى األسواق لشراء الحاجيـات الخاصـة بهـذا             

حيث تضج أسواق المدينة بما تعرضه حوانيت التجار من لحٍم و رز            . )١٣(الشهر
 وبذلك فإن معظم الناس يزيد إنفاقهم في رمضان زيـادة         .......و سكر و شاي     

 )١٤(ويبدأ بـائع الـبقالوة    . ملحوظة لتموين المنزل بما يتطلب السحور والفطور      
الخ بمد مناضـدهم    ....وحالوة السمسمية ). )١٥(عوامي(والزالبية ولقمة القاضي    

..... ديـل والموازين والقنا  )١٦(المستطيلة، وعليها صواني الحلويات، والمواعين    
  .)١٧(وعلى إمتداد أرصفة األسواق، ودكات الدكاكين

ولما كان المؤمنون حلويين فإن البيوت تزود بكل ذي طعم حلو كالتمر            
والزبيب لعمل الشربت، سيما إن كان الفصل صيفاً فينقع ويدق ويوضـع فـي              

ويتجمع العـصير فـي إنـاء    . مع النعناع ويضاف إليه الماء  _ )١٨(الشال_كيس  
الكيس الذي يعلق عادة من أعاله، بأربعة كالاليب، وهناك شـربت تمـر             أسفل  

الهند فمنقوعها يسهل عملية الهضم ويمنع اإلمساك المعوي ويطفـئ العطـش             
  .)١٩(ويزيل الصداع والدوخة

ويعد أيضاً ألطرشي والمخلالت بأنواعها المختلفـة، والزيتـون الـذي           
ن األكالت التي تحضر قبل     يفضل أهل الموصل صناعته في البيوت، وغيرها م       

  . لكي تكون جاهزة منذ أول أيام رمضانبدء شهر رمضان بوقت كاٍف
كما أنهم يوزعون منها على الجيران والمقربين، وعلى أرواح موتـاهم           

ويعبـر  . وبذلك يترحم اآلكلون على أرواح من وزعت ألجلهم ويتم بذلك الثواب 
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تسود جماعات الجوار وتقوم على     هذا التقليد، عن نمط من العالقات التي كانت         
  .أسس المحبة والتضامن والتماسك االجتماعي

  -: الترحيب برمضان-:ثانياً
وبعد أيام وفي ليلة الجمعة األخيرة من شـهر شـعبان يـستعد النـاس      
. للترحاب بشهر رمضان، فيجتمعون في المساجد وصحونها بعد صالة المغرب         

المآذن ويقفون في أحواضها وحـول      صعدون الى   ويوقبيل موعد أذآن العشاء،     
، بالتهليل والتسبيح ثم يقرأ إحدى القـصائد فـي مـدح            )٢٠(القباب، ويبدأ المكبر  

ومـابين  . بصوت عذب ولحن مناسـب شـجي      ) صلى اهللا عليه وسلم   (الرسول  
  :مقاطع القصيدة يردد الجميع
  سالم                   ياشهر الترويح وعليك ال)٢١(مرحباً مرحباً يا غمضان

  مرحباً مرحباً يا غمضان                      ياشهر الغفران وعليك السالم
  مرحباً مرحباً يا غمضان                      ياشهر التسابيح وعليك السالم
  مرحباً مرحباً يا غمضان                      ياشهر القرآن وعليك السالم

وي مـن مئذنـة جـامع    ويدور الفانوس عدة دورات حول الحوض العل   
، معلناً آذان العشاء لجوامع المدينة ومساجدها فيؤذن لـصالة          )٢٢(النبي جرجيس 

  .)٢٣(العشاء وينزل المرحبون
ويطلق الطوب الذي يعده موقع الموصل في رأس الجـسر الحديـدي،            

  .)٢٤( إيذاناً بقدوم الشهر الفضيل، عند رؤية هالل رمضان، إطالقاتثثال

  -:ن الهالل التحري ع-:ثالثاً
لشهر رمضان، طعم، ولون، ورائحة، تشعر بها حواس المسلمين منـذ           
غرة شهر شعبان، فاالستهالل لرؤية هالل شهر شعبان ضروري لضبط آخره،           

  .)٢٥(ومقدمة الزمة لواجب  الشخوص الستهالل شهر رمضان
كما أن الناس يمضون ليلتين أو أكثر فـي مراقبـة هـالل رمـضان،               

  )).رؤية الهالل((بليلة )) رمضان((ي يتوقع فيها بدأ شهر وتعرف الليلة الت
يـشاهد أكثـر   _ ليلة االسـتهالل  _ففي مساء الليلة األخيرة من شعبان      

الرجال خارج بيوتهم، وعلى المرتفعات والربوات، وفوق سـطوح المنـازل أو        
المساجد، يشرئبون وهم فرحين ـ بأعناقهم نحو مغـرب الـشمس، يـستجدون     

بيبة من خيط جبين الهالل، والهالل يتمنع خلف نقابه البنفـسجي،           األفق لمحة ح  
وحتى إذا ما رؤي الهالل من عيون المحظوظين، وثبتـت الرؤيـة الـشرعية،          
تعالت البشائر، وطفحت الوجوه بالبشرى والح على وجوه المسلمين بريق نـور     

  -:هالل شهر اهللا، رمضان المبارك، ونطقت األسارير واأللسن بالنشيد
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                               يت شهر اهللا والرحماء                   ح
  يامرحباً بالطلة الغراء

   بالخير والبركاء، والنعماء          ليك الحسان وأقمرت         اهلت لي
   بالعلياءاآلالففاقت على          بك ليلة القدر المشرفة التي         

                                                  لعبدهاإللهفيها يطل رضا 
  ويجاب مطلوب، وكل رجاء

  بسامح ومحبة وإخاء       فاضت على األرض، والسماء وغيرها     
  )٢٦(...قدسية، باآللي، واآلالء            مة    ع هبت ناألرضوعلى رحاب 

ب إلى  وتكفي شهادة مسلم واحد في رؤية الهالل، وإن الح لبعضهم ذه          
المحكمة الشرعية حيث القاضي منتظر شهود اإلثبات فيشهد الـرآؤون ويعلـن            

   .)٢٧(عن ميالد الشهر الجديد
ويوقع اإليذان بالـصوم، وأمـا فـي        )) )٢٨(غرة رمضان ((وبذلك يحدد   

أيامنا هذه فإن الراديو والتلفاز قد تكفل بنقل خبر هالل رمضان بعد ساعات من              
  .)٢٩(بزوغه

ناس باالحتفال بشهر رمضان الذي كان االهتمام به يجري         وبذلك يبدأ ال  
على الصعيدين الرسمي والشعبي، فكانت الحكومة تبادر عند حلوله إلى توزيـع        
الصدقات علـى الفقـراء والمحتـاجين، وتعنـى بالمـساجد فتـضيئها لـيالً               

وبعد دخول الكهرباء إلى المنازل واختراع التلفزيون والراديـو،        . )٣٠(بالمصابيح
م تخصيص مساحات واسعة من البث اإلعالمي اإلذاعي والتلفزيوني للبـرامج           ت

 وأوقات مخصـصة للحـديث الـشريف        نالدعوية والدينية فهناك ساعات للقرآ    
  .وللسهرات الدينية، والندوات الحوارية

 ن شهر رمضان من الشهور التي تزدهر فيها روح التعـاو          يعدوشعبياً  
لون رمضان باالحتفـاالت والفـرح تعبيـراً عـن          بين المواطنين، الذين يستقب   

سرورهم بهذا الشهر الكريم،حيث تضاء الشوارع بـالفوانيس وتنتـشر بيـنهم            
عبارات الترحيب والسرور، وتمتلئ المساجد والساحات العامة ليستمعون إلـى          

وتنتشر الالفتات التي تحتوي    . األناشيد والمدائح النبوية ابتهاجا بقدوم هذا الشهر      
 التـي  تت الترحيب والسرور في الشوارع واألسـواق وتـزين بالالفتـا    عبارا

  .تحتوي آيات وأحاديث وأقواالً تتعلق بالمناسبة المنتظرة
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  المبحث الثالث
  رمضان في المجتمع الموصليشهر عادات وتقاليد 

  -: حركة السوق في شهر رمضان-:أوالً
اق بطيئـة  في األيام العشر األولى من شهر رمـضان، تكـون األسـو      

وتغلق المطـاعم والمقـاهي كافـة إحترامـاً         . )٣١(الحركة، قليلة البيع والشراء   
واجالالً، وتصرح البلدية لعدد منها بالعمل لخدمة الغربـاء وأبنـاء الطوائـف             

ويتضح بذلك بان الموصل قد تعايشت في ظلها القوميات المتعددة،          . )٣٢(األخرى
يحيين واليهود، وقد كان لهم محلـة       فإلى جانب المسلمين، عرفت الموصل المس     

ويتضح أيضاً بان اليهود والنصارى، كـانوا يمارسـون حيـاتهم           . خاصة بهم 
اليومية وطقوسهم الدينية بحرية تامة، وأن الدولة كانت تتدخل لتنظـيم العالقـة         

  .)٣٣(معهم ومنع األذى عنهم وحل المشكالت الخاصة بهم
ظم المحـالت أبوابهـا، ففـي       وتكتسب الشوارع منظراً كئيباً وتغلق مع     

، خاصة الذين ليس لديهم دوام في دوائر الدولة،         )٣٤(النهار ينام الناس إلى الظهر    
. ويعود االزدحام اليها كالعادة في فترة بعد الظهر، وتفـتح المحـالت أبوابهـا             

، فتعم الحركة في    )٣٥(ويذهب الرجال واألوالد الى الجامع عصراً لسماع الوعظ       
 ومن الشائع في رمضان رؤية التجار في متاجرهم يتلون آيـات  .شوارع المدينة 

  .)٣٦(القرآن أو يؤدون الصلوات أو يوزعون الخيرات على الفقراء
فإنها تعمل بنشاط ليل نهار لخدمـة الـصائمين،          )٣٧(أما عن الحمامات  

  .)٣٨( قدوم الشهر وفي ليالي عيد الفطر المباركةوتزدحم ليل
خاصـة ليـالي العيـد ـ تفـتح      وبرة من رمضان ـ         ففي الليالي األخي

  .الحمامات، وتزدحم أبوابها وقاعات الجلوس بالمنتظرين لدورهم
ويالحظ أيضاً أن األسواق التجارية في األسبوع األخيـر مـن شـهر             
رمضان تعمل ليالً حتى دخول الفجر، والعمل ليالً سببه الطلـب الكثيـر مـع               

) خاصة بالنسبة للخياطين وصناع األحذية    وب(صعوبة االشتغال نهاراً مع الصيام      
ولذا يعول على الليل لقضاء أغلب األعمال، فيعاود بعض أصـحاب الحـرف             
. الذهاب الى دكاكينهم ومحالتهم إلستئناف العمل بعد اإلفطـار مـع صـناعهم            

م نهـاراً   هكل ذلك لتلبية الطلبـات المنهالـة علـي        . كالخياطين وصناع األحذية  
  .)٣٩( العيد باأللبسة واألحذية الجديدةإستعداداً إلستقبال

تزدحم محالتهم بالرجـال واألوالد     ) المزين(ن  يكما تنشط أعمال الحالق   
في الليالي األخيرة من رمضان، فكل النـاس تريـد أن تـستقبل العيـد وهـم                 

وتكون الحركة دائبة، أناس تذهب الى األسواق لـشراء مالبـس           . )٤٠(محلوقين
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وتنتهـي هـذه    . )٤١(الخياطين والحالقين والحمامـات   العيد، وأناس تزدحم عند     
  .الحركة المستمرة في األسواق والحمامات والحالقين بحلول عيد الفطر المبارك

  -: أكالت ومشروبات رمضانية-:ثانياً
بأكالت عديدة، متنوعة، فيها الكثير من األناقـة        ) اإلفطار(تحفل موائد   

 موسمي اليطبخ إال في رمضان،      والدسومة، ومختلف الطعوم واالريج، بعضها    
، )الصينية(أو  ) السفرة(وبعضها تقليدي، ويعتنى بالطبخ والرصف على الموائد        

والـسكر  ) الـدهن (كما وان األكل في رمضان يستهلك كمية كبيرة من السمن           
 إلى أضعافها   الذلك فإن هذه المواد ترتفع مبيعاته     ) البهارات(والكشمش والتوابل   
  .)٤٢(رمضانفي أوآخر شعبان و 

وتعد ربة البيت بمساعدة بناتها وكناتها طعام اإلفطار الـذي يجـب أن             
يكون متميزاً، ويتضمن عدداً من األكالت والمقبالت، ومنها ماكان يقدم قـديماً            

، أو القـره زنكـي     )٤٦(، والزبيبيـة  )٤٥(، والكـشك  )٤٤(، واللبنية )٤٣(مثل السماق 
حديثة مثل ألتمن والدولمـة والبرغـل       الخ، ومنها األكالت ال   ......)٤٧(والحميس

والكبة وعروق التنور والشيخ محشي والعدس وأنواع من المرق اللذيذ، وأنواع           
  .)٤٩) (٤٨(من المقبالت الزلطة والطرشي والمخلال

ويالحظ بان أفقر الناس، التنقص مائدته عـن ثالثـة أشـياء، وعنـد              
والبركة، وأنه يحـل    المسلمين عقيدة راسخة، بان شهر رمضان هو شهر الخير          

ورزق المسلمين معه، فالخوف والعوز في رمضان،والرجل يخـرج لطلـب           
ويعود الى بيته موفور الرزق، بما فيه الكفايـة، يحمـل           ) على باب اهللا  (الرزق  

  .)٥٠(معه ما يشتهيه لنفسه وعياله، مما رزق اهللا
وفي الغالب يبدأ الموصليون في اإلفطار بمشروٍب مـثلج فـي شـهر             

 وفي الغالب ما يكون هذا المشروب هو الزبيب، أو العرقسوس نظـراً             الصيف
لتميزه في أنه يمنع العطش نهاراً في الصيف، في حين تتناول بعض العـائالت              
مشروبات مثل تمر الهند، أو الشنينة التي تهيأ من مزج الماء مع اللبن الرائـب               

  .)٥١(فتصبح شراباً منعشاً مع الثلج
من أجـود الـذي     ) طعمي(أن ترسل إلى الجيران      ربة البيت    ىوال تنس 

أعدته، فتقوم بسكب صحون خاصة للمجاورين وباألخص الفقراء مـن سـكان            
  .الحي وهذه العادة متبعة في معظم أيام رمضان

وهذه األعراف لها مدلولها البارز في إحداث األلفـة بـين المـواطنين             
وهكـذا يجـد    . طريقة عملية وزيادة التعاون فيما بينهم، ومحاربة الفقر والعوز ب       

الفقير والمعوز الذي اليملك قوت يومه وقد توفر لديه أكثر من لون واحد مـن               
ألوان الطعام في كل مساء ولهذا كان من النادر أن تجد بيتاً واحداً مهمـا كـان              
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 توزيع الطعـام عنـد   فمعوزاً، يخلو من الطعام في أمسية من االماسي، وال يق    
ى الفقراء واألغراب الذين يجدون مأواهم فـي المـساجد          هذا الحد بل يتعداه إل    

  .)٥٢(حيث يرسل أليهم الطعام ومن أنواع عديدة كل مساء
كما أنها التنسى أن ترسل كذلك إلى بناتها المتزوجات القريبـات مـن             

، ولتعـرض شـطارتها علـى       )٥٣(دارها لتظهر حبها إلبنتها أمام بيت أحماهـا       
ف متعددة، ولكمية أكثر    ادياد طبيخ العوائل، وألصن   وهذا ما يفسر از   . )٥٤(نسابتها

ويفسر أيضاً اهتمام النساء بطريقة تهيئة وإعداد الطعـام اهتمامـاً           . من المعتاد 
المرأة التي التجيد الطبخ امـرأة ناقـصة        ((كبيراً، حيث أن المجتمع ينظر الى       

  )).)٥٥(جاهلة
ئـدة اإلفطـار،   وعندما يحين موعد اإلفطار يجتمع أفراد العائلة على ما    

الذي كان يعلن عنه المؤذنون بعلم أخضر يلوحون به أو بالفانوس إيذاناً بموعد             
  .)٥٦(اإلفطار، ثم يطلق الطوب فيما بعد إطالقه واحدة عند كل موعد إفطار

، ويجتمع جميع أفراد العائلـة علـى        )٥٨(مائدة اإلفطار  )٥٧(يتصدر األب 
سائداً وهو نمط األسرة الممتدة التـي       مائدة واحدة، برغم نمط األسرة الذي كان        

ويكشف ذلك عن بساطة المعيشة وعـن وجـود         .  من األفراد  اً كبير اًتضم عدد 
وعن قوة السلطة األبوية التقليديـة وتزايـد        . الترابط بين أفراد األسرة الواحدة    

إشرافه وتضائل الفواصل والمسافات االجتماعية والثقافية بينـه وبـين أفـراد            
  .أسرته

رامج اإلفطار الجماعية األسرية، من أهم ما يميز السلوك العـام           وتعد ب 
وقد كان لدى أفراد المجتمع معتقد مؤداه أن البركـة          . لألسرة المسلمة الموصلية  

تحل بين أفراد األسرة، عندما يتناول أفراد األسرة طعامهم في وقت واحد، ومن             
  .)٥٩(قدر مشترك وواحد لكل األفراد

بتناول كل صائم قطعة تمر ويشربون أحـد أنـواع          ويبدأ اإلفطار عادة    
  .)٦٠(العصائر ثم يتناولون طعامهم

، فإن الجميع ينهض على صـوت المـسحرجي،         )للسحور (ةأما بالنسب 
: وهو رجل فقير يدور فـي المحـالت صـائحاً وهـو يـدق علـى الطبلـة                 

ى فيقوم في وقت السحور داعياً ومذكراً ومحرضاً عل       . )٦٢()عالسحور)٦١(أقعدوا(
  .)٦٣(السحور

ويتسحر استعماالً للسنة، وهو أدعى الى إمـضاء الـصوم لمعنيـين،            
وعـن  . التقوية بالطعام على الصيام   : عودة بركة  السنة عليه، والثاني     : أحدهما

تـسحروا فـإن فـي الـسحور         ": أنه قـال   )صلى اهللا عليه وسلم     (رسول اهللا   
  .)٦٤("بركة
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 السحور إلعـداد الطعـام      وقد تنهض ربة البيت مع كنتها بوقت يسبق       
وفي السحور يتجنب الـصائم     . وطبخه كما تفعل في اإلفطار بدون كلل أو ملل        

أو . )٦٥(تناول الطعام الذي يسبب العطش كمشتقات البرغل والطرشي واألمـالح  
يتناولون بقايا الفطور أو الحلويات، وكل أنواع الطعام الذي البـد أن يكـون ذا              

  .الصومخصائص التسبب العطش أثناء 
وما إن ينتهوا حتى يتناولوا الماء، ويتوقف الجميع عن الشرب واألكـل            

ثـم  . االحتـرام ........أمة محمـد  ......االحترام" عند سماع المسحرجي ثانية     
  .)٦٦(أصبح المؤذن يقوم بهذا الواجب

ثم يقصد المصلون منهم المساجد ليؤدوا صالة الصبح ثم العـودة الـى             
سهر الطويل وحتى الضحى أو الظهيرة فينزل مـن يـشاء           البيوت ليناموا بعد ال   

  .)٦٧(إلى السوق للقيام بمزاولة أعماله أن كانت لديه أعمال

  -: الترفيه والمقاهي في رمضان-:ثالثاً
شهر رمضان موسماً حافالً بالمراسيم الممتعـة، ففيـه تبـين مختلـف       

ات وتقـدم التهـاني     مظاهر التسلية واللهو البريء، وتتبادل الزيارات وتتم اللقاء       
  .)٦٨(والهدايا

ومن أول ليلة من شهر رمضان، تبقى المقاهي مفتوحة األبواب، تضج            
 )٦٩(بالرواد حتى وقت اإلمساك، بعض هذه المقـاهي يقتـصر علـى الـسمر             

، )الـسوالف (الدينية واالجتماعيـة، والقـصص      ) اللطائف(،  )٧١)(٧٠(والحكايات
ل والشيوخ وبعض الشبان الميالين لمثـل   وروادها أكثرهم من الكهو    )٧٢(والتمثيل

يعقدون اللقاءات االجتماعية ويستمعون الـى رواة القـصص         . )٧٣(هذه المجامع 
  .)٧٤(الشعبية الذين يسلونهم في المقاهي كل ليلة في هذا الشهر

، )الفـر ( تمارس فيها لعبة  -وهي األكثر -أما البعض اآلخر من المقاهي    
ها، وهذه اللعبة مباحة لجميع األعمار في هـذا         وهي من التقاليد التي اليحاد عن     

الشهر، وتختفي تماماً مع نهايته،ولم ترى قطعاً في أي يوم أو ليلـة أو مناسـبة              
طيلة أيام السنة، والتي التلعب إال في المقاهي، ورواد هذه المقاهي أكثرهم مـن         

ود وقت  وذلك لوج . الشباب، الذين يحلو لهم أن يمارسوا هذه اللعبة بعد اإلفطار         
  .)٧٥(الفراغ وقلة األعمال خصوصاً بعد اإلفطار

لعبة شعبية تشابه لعبة المحيبس البغدادية وتـضم فـريقين        ) الفر(ولعبة  
يتوزعان يميناً ويساراً، تتوسطهما صينية صغيرة تحتوي أحـد عـشر فنجانـاً             
نحاسياً، ويقوم الفريق األول بوضع محبس أو قطعة نرد تحت أحد هذه الفناجين             

مقلوبة بعيداً عن أنظار الفريق الثاني، ويحاول أحد أفراد الفريق الثاني العثور            ال
على المحبس بأسرع وقت بقلب عدد من الفناجين، وإذا ما عثر على المحـبس              
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بقلب عدد قليل من الفناجين ينتقل الدور إلى الفريق الثاني وتسجل نقاط للفريـق             
لمحبس في أول اللعب بعد قلب الفنجان       أما إذا عثر على ا    . بعدد الفناجين الباقية  

) عـشرة (ي سوف يسجل لفريقه سيكون كبيـراً، أي         تاألول، فإن عدد النقاط ال    
ويحـق للفريـق    ) تسعاااا(أو  ) عشراااا(فيصيح الفريق بصوت عالي وبإبتهاج      

  ).٧٦(الرابح االستمرار في لعب دوٍر آخر
الء بالفراسـة   وللعبة الفر فرسانها المشاهير في كل عصر ويمتاز هـؤ         

. ويتبع كل واحد من هؤالء جماعة يختـصهم . وسرعة المالحظة ورهافة الحس   
ون من أركانه ويجلس هو كالمستشار متوسطاً إياهم وال يلعب إال إذا وقـع         دويع

  . )٧٧(فريقه في حرج أو أنه يلعب أول صينية عند البداية ويلعب األخيرة
بكلفـة  ) الخسران(لفريق  وتجري المراهنات على هذه اللعبة، بخسارة ا      

شراء كمية متفق عليها من البقالوة أو الزالبية، باإلضافة الـى تـسديد أثمـان               
 مـن الفـريقين، أو      ن عدد الالعبـي   يأكواب الشاي، لصاحب المقهى، بما يساو     

مـن مـشجعي    ) علـى التخـوت   ( يتجاوزه الى عدد آخر من الجالسين حولهم      
لهـذه األكـواب    ) القهـوجي (المقهى  الفريقين، وكثيراً ما يكون توزيع صاحب       

رمزياً، أي أقل من عدد الالعبين وأنصارهم، ولكنه يستلم أثمانها كاملة، وهـذا             
الـذي يـسهر علـى    ) القهـوجي (يحدث برضا من الالعبين، ويقصدون منفعة  

خدمتهم، ويلبي طلباتهم من ماء وأكل وسجائر وقهوة، ومن تنظيف المكان مـن            
ئر وقشور الفواكه وفضالت الطعام، معتبرين شـهر        النفايات، من أعقاب السجا   

رمضان وألعابه موسماً سنوياً يحصد فيه أصحاب المقـاهي ثمـرات سـهرهم             
وأتعابهم مضاعفة ووافية، تعوضهم عما تراكم عليهم من ديـون أيـام الكـساد            

٧٨(ه لهم ولعوائلهموتسدد متطلبات رمضان وعيد(.  
ا يالحظ على هذا النوع من األلعـاب، إنتـاج عالقـات مباشـرة،       ومم

واستجابات عاطفية مشتركة، تجعل الفرد يشعر أنه يعيش في شعور اآلخـرين            
ويحدث عنها تجاذب وإندماج بـين أعـضاء     . وكأنه جزء اليتجزأ من المجموع    

 وهو مايجعل أفراد الجماعة يصرخون بوقت واحد وبـصوت عـالٍ          . الجماعة
ومعنى ذلك أنها ذات قيمة إجتماعية من شـأنها أن تحـدث مـردوداً       . وبابتهاج
 من العناصر التي تربط أفراد الجماعـة        دتع.. فهذه المظاهر السلوكية  . اجتماعيا

  .وتشعرهم بالتالحم والتقارب الروحي والجسدي
 تعمر في هذا الشهر مجالس السمر والسهر، في بيوتات الشخصيات           كما

، يؤمها الرجال الذين اليليق لذقونهم المقـاهي، ولـيس لهـم        البارزة في المدينة  
رغبة في مالهيها، وكل مجلس من هذه المجالس يضم فئة أغلبهـا ذات ميـول              
متقاربة، فتكون أحاديثها ومذكراتها في األمور التي تالءم هوايـاتهم، فمجـالس       
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مع وما  تدور أحاديثها في مجال المسائل الدينية، وآخرون في مجال قضايا المجت          
تطور ومجالس تعنى بالقصص والحكايات والطرائف والنكـات،        من  حدث فيه   

ومجالس تتكلم عن اإلسفار، واألدب، والسياسة، وأخرى فـي أمـور التجـارة             
  .)٧٩(والزراعة واألسواق

إن أهمية تلك المجالس التي كانت تعقد فـي المـدن العراقيـة ومنهـا               
مثقفة في ذلك العصر الذي قل فيـه        الموصل التتمثل في كونها ضمت النخبة ال      

المثقفون فحسب، وإنما في تقاليدها الثابتة المتمثلة فـي الحـرص علـى عـدم           
الحيلولة بين إنسان وحضورها والمشاركة ـ إن شـاء ـ فـي أحاديثهـا، أو      

وغلب على هـذه المجـالس،      . االكتفاء بسماع مايدور فيها من حوارات وأفكار      
صـحيح أن  . رفـة بحـسب مقـاييس عـصرهم     أحاديث أكثر الناس ثقافة ومع    

اهتمامات األسرة المضيفة، أو مهنتها الموروثة كانت تؤثر في اتجاهات الحديث           
والحوار، بل في نوع الحضور نفسه، اال أن الطابع الثقافي واألدبي منه بوجـه              

  .)٨٠(خاص، ظل هو السائد في تلك المجالس
ـ    ا أهمية هذه المجالس، بوصفه    ىوال يخف  الطـالع علـى    لم   باعثـاً له

األعمال االدبية البارزة، والتغني بمآثر السلف، ومجـرد محاولـة محاكاتهـا،            
والتأثر بها لهو من أهم األسباب التي لعبت دوراً مهماً في إثارة  الوعي الفكري               

  .في مدينة الموصل، والعراق بشكل عام
أما النساء فحضهن قليل جداً من مناهج ليالي رمـضان، وكثيـر مـن              

ثرم بصل ولحم، وطبخ    (بهن ومجهوداتهن، فنهارهن    ابه، ففيه تتضاعف أتع   متاع
ولياليهن غسل الصحون والقدور، وغسل المالبس، وأمنياتهن الحـصول         ) ونفخ

  .)٨١( فترة من الوقت للراحة والنومىعل
أما عن األطفال فإن أوقاتهم في شهر رمضان مملوءة بالحيوية والمتعة           

ند طلوع النهار يفيق بعض األطفال، مادين ألـسنتهم         فع. بعيدة عن الملل الرتيب   
 فهـو صـادق،     اً لآلخرين بأنه صائم، فمن كان لون لسانه أبيض        مليثبت كل منه  

أما إذا كان لون    . )٨٢())ودليل صدقه هو الجفاف الذي يرتسم أيضاً على وجهه        ((
  :)٨٣( فهو كاذب ويتعرض لسخرية األطفال وهم ينشدوناًاللسان احمر

  يشي                           والمفطغ اكديشيالصايم ش
  )٨٤(الصايم عالصندوق                      والمفطغ عالخازوق

     والمفطغ خشبي الصايم جلبي                        
  )٨٥(  ألف حيي وعقبي  سلط اهللا عالمفطغ                   

  فطغ ياكل فاغة        والم ناغة                بالصايم عال
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ويحلو لألطفال أنتظار سماع الطوب يومياً عند اإلفطار، وذلـك قبـل            
ويقفون لذلك في تقاطع األزقـة وعلـى   . استعمال مكبرات الصوت في الجوامع    

فيركـضون  . أرصفة الشوارع لسماعه، ثم تنار المآذن ويرفـع أذان المغـرب          
دق ... دق الطوب .... أذن....فرحين الى بيوتهم يتصايحون أفطغوا أفطغوا أذن      

  .)٨٦(الطوب
وبعد اإلفطار يالحظ األطفال يدورون على بيوت محلتهم، سبغين عليهم          

ومـن الكلمـات     ،)٨٨(، أمالً في الحصول على عانة     )٨٧(أجمل الصفات والكلمات  
  :)٨٩(التي يرددونها فرحين

  يالعايدة يالعايدة                          بابكم جبير وعالي يالعايدة
  يالعايدة يابابوه

  جينا على أبو جاسم                          ينطينا يابابابوه للعايدة
   يابابابوه بالعايدة     جينا على عمي كاعد يصلي      

     يابابابوه بالعايدة     اللي تعشى ويالعصملي         
  ايدة   بابكم جبير وعالي يالع   يالعايده يالعايده                   

  يابابابوه للعايدة                       
وهكذا يدخل شهر رمضان لقلوب وعواطف وبيوت الناس مـن خـالل      
أناشيد األطفال الذين يصرون على الصوم، ويحاول اآلباء الحيلولة دون المضي           
بصيامهم حرصاً على صحتهم، ولهذا يطلبون منهم شرب المـاء بعـد إغـالق         

أما إذا أصر الطفل على الـصوم فـإنهم         .  اليراهم عيونهم وبذلك فإن رمضان   
يضاً إلى الظهـر    أيسمحون له بذلك حتى وقت الظهر، وفي اليوم التالي يصوم           

لتقوم بعد ذلك األم بخياطة هذين الوقتين وبذلك يحصل الطفل على صيام يـوم              
  .كامل من رمضان الذي يرون فيه أجمل أوقات السنة

   -:ل الجوامع في رمضان الشعائر الدينية، وحا-:رابعاً
تشهد الجوامع والمساجد حركة دائبة في الليـل والنهـار مـن شـهر              
رمضان، وعادة يقوم معظم الناس بأداء الصالة في المساجد معظـم أوقاتهـا،             

خاصة في شهر رمـضان، إذ تقـام   وبويلعب المسجد دوراً هاماً في حياة الناس  
  .)٩٠( يومياًمجالس اإلرشاد والوعظ بعد صالة الظهر والعصر

ويبدأ معظم الرجال بأداء الصالة في المسجد، في معظم أوقاتها، كمـا            
. )٩١(إنهم يكثرون من الجلوس والتجمع في ساحة المسجد، وتالوة القرآن الكريم          

ويقرأ البالغون القرآن الكريم بمعدل جزء واحد كل يوم، فإذا ما أنتهـى الـشهر         
  . )٩٢(يكونون قد ختموا القرآن
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مضان هو شهر القرآن لقوله تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل           فشهر ر 
آيـة  : سـورة البقـرة   [﴾  ....فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان       

 )٩٣(ويحرص أبناء الموصل على تعليم أوالدهم القرآن ويعتنون بتحفيظه        ]. ١٨٥
هر خاصة في شهر رمضان، فتنظم المسابقات لحفظ القرآن الكريم طوال الـش       وب

ويحمل حفظة القرآن على األكتاف ويطاف بهم في أزقة المدينـة فـي             .تشجيعاً
  .مظاهرات حافلة تشجيعاً ألمثالهم

ويؤدون الرجال بعد الفطور صالة العـشاء ويـضيفون إليهـا صـالة             
. وهي الصالة التي يصليها المسلم في رمضان بعد صالة العـشاء          )) التراويح((

ركعة ووقتها في الفترة الممتدة بـين صـالة         تتألف صالة التراويح من عشرين      
ويح جماعة في المسجد    اويصلي األشخاص عامة صالة التر    . )٩٤(العشاء والوتر 

أما المرأة فإنها تصلي في بيتها، وهـذا        . حيث يؤمهم إمام فيتابعونه في حركاته     
يدل على طبيعة الحياة االجتماعية المبنية على التعصب والتشدد فـي معاملـة             

  . ننا الكريم، الذي يوصي المرأة بالمكوث في بيتهايوالمستمد من تعاليم دالمرأة 
وتقفل المساجد الصغيرة أبوابها في شهر رمضان بعد صالة التـراويح           

الذي يعـود   " اإلمساك"أو  " السحور"وأما الكبيرة منها فتبقى مفتوحة حتى وجبة        
  .)٩٥(معه الصائم الى صومه ثانية

األخيرة من الشهر في أكبـر جوامـع المدينـة          وتقام الصالة في األيام     
وتقع عند المساجد المنسوبة لألنبياء وهي جامع النبي جرجيس، وجامع          . وأهمها

النبي شيت، وجامع النبي يونس،والمعتاد أن تزين شرفات هذه الجوامـع لـيالً             
بالمصابيح الموقدة ليضفي شعاعها بهجـة وسـحراً علـى نفـوس القاصـدين          

فيها إحياء المناسبات الدينية الخاصة بالشهر، وهـي ذكـرى   ويجري  . والمارين
  .)٩٦(موقعة بدر الكبرى وليلة القدر، وليلة العيد

 من الثلث األخير، يحيي األتقيـاء المتـدينون آخـر     الوتريةففي الليالي   
صـلى  (وتعرف إحدى هذه الليالي التي حددها الرسول   . عشرة أيام من رمضان   

–٢١: حاديثه ليلة القدر بإحدى الليالي الوترية التاليـة       في أحد أ  ) اهللا عليه وسلم    
أي الليلة  (ن منه عامة بليلة القدر      يوهي ليلة السابع والعشر   .  ٢٩–٢٧–٢٥–٢٣

، واحتفالهم لها أعظـم مـن احتفـالهم لـسائر           )السابقة لنهار السابع والعشرين   
 في تلـك    )صلى اهللا عليه وسلم     (، ويقال أن القرآن أنزل على محمد        )٩٧(الليالي
ويؤكدون أن ليلة القدر ﴿ خير من ألف شهر، تنزل المالئكة والروح فيها             . الليلة

وتكـون  ] سورة القدر [بإذن ربهم من كل أمر،  سالم هي حتى مطلع الفجر ﴾             
أبواب السماء مفتوحة في تلكم الليلة فتقام الصالة التي البد أن تستجاب، وفـي              
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 حتى موعد الـسحور يـصلون ويقـرأون         هذه الليلة يبقى المصلون في الجامع     
  .)٩٨(القرآن الكريم

 من شهر رمضان يجري توديع الشهر من علـى          ةوفي الجمعة األخير  
المنائر وسط أسف الجميع وألمهم إلنتهاء هذا الشهر المحبوب لـديهم، ويقـول             

..... يارمضان.....الوداع الوداع ..... يارمضان............ الوداع: المودعون
الجمعـة  (في هذه الجمعة التـي يطلقـون عليهـا       . )٩٩(لطاعة والغفران ياشهر ا 
فيها يزداد الطعام، ويتصدقون به بالعطاء من مال وغيره على من هـم             ) اليتيمة

  .)١٠٠(في حاجة إليه، وتفقد األقارب واالرحام
وفي هذه االيام االخيرة من رمضان يقوم الناس بإخراج زكـاة الفطـر             

، والتي تقدر سـنوياً     )١٠١( حسب أسعار القمح الدارجة    ي كان يحسب مقدارها   تال
وتكون النسوة مـشغولة باإلعـداد لتنظيـف        . )١٠٢(ن في الدين  يمن قبل المجتهد  

  .منازلهن وصنع حلويات العيد
الناس منذ المساء األخير من رمضان، يتحركـون        يكون  وفي ليلة العيد    

ه أسرهم لمظاهر العيد،    بدأب كالنمل بين بيوتهم واألسواق، يستكملون ما تحتاج       
رؤيـة  لأنتظار اللحظـات  في أو يتجمهرون على الطرق والمرتفعات والسطوح   

، ومع أول لمحة لخيط نور الهالل، تدوي في الفـضاء        )هالل العيد (هالل شوال   
من كل سطح بيت، التكبير، وتعلو كلمات التوديع لشهر رمضان مـن المـآذن              

  .وسطوح المنازل) المنائر(
  )١٠٣(     ياشهر التراويح وعليك السالم داع ياغمضان             الوداع الو

 بيـوتهم، ويفرشـون   بكنس وتنظيف وتبخير في هذه الليلة    وتقوم النساء 
ويهيئن المحليـات   .  واألرائك والمقاعد  تويرصفون غرف االستقبال بالمفروشا   

) )١٠٤(الكلبـدانات (وزجاجيات ماء الـورد     ) جكليت ولقم وحامض حلو وملبس    (
  ).المعايدين(استعدادا لتكريم زوارهم 

 في تنظيف األوالد ـ مـن   اتليلة العيد منهمكفي وتسهر ربات البيوت 
القمـاش  ) خرق(بنين وبنات ـ ووضع الحناء في أكفهم وأقدامهم، ولفها بقطع  

وشدها كي التسقط عجينة الحناء من أكفهم أثناء نومهم، أوتتبعثـر علـى بقيـة      
البس والفرش فتصبغها بلونها األحمر الثابت، وآخـر مـن          أجسام األوالد والم  

بعد أن تنهي كل واجباتها، ولتستريح قلـيالً،        ) أم األوالد ( ربة البيت    ييتحنى ه 
  .)١٠٥(فيما تبقى من سويعات ليلة العيد

وهكذا يغادر رمضان المبارك وسط أفراح العيد، وبعد أن مارس الناس           
ة، تعلموا فيها دروساً وعبراً تبقى مالزمـة    طقوساً وعادات دينية وأخالقية كريم    
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ويودعـه  . )١٠٦(لهم طيلة حياتهم القادمة، وتبقى الذكريات الجميلة صدى السنين        
  :األطفال منشدين

  )١٠٨(السيد )١٠٧(    نلبس أحواس           غدا العيد ونعيد  

  النتائج والتوصيات
  -: النتائج-:اوالً

 تشكل التراث الالمـادي لـه، تعـد         إن عادات وتقاليد المجتمع، والتي     .١
إنجازات فعلية وخبرات تراكمية إلفراد المجتمع، وهذه العناصر سهلت         

 .على المجتمع إمكانية بناء ثقافته المعاصرة
إحترام الجماعة لتقاليدها وتمسكها بها عالمة مؤكدة على مبلغ تـضامن            .٢

 .الجماعة وحرصها على تحقيق قوتها الذاتية
لمجتمع الالمادية المتمثلة بالعادات والتقاليد والمعقدات      أن تتبع إنجازات ا    .٣

طينا فكرة عن األسـاليب   عالشعبية وغيرها من سنن األدب االجتماعية ي      
والطرق التي نظم بمقتضاها حياته االجتماعيـة  فـي شـتى جوانبهـا      

 .ومختلف مجاالتها
نفهم اليمكن فصل عناصر الثقافة المادية والالمادية، ألننا النستطيع أن           .٤

هذين الجانبين من الثقافة بصورة منفصلة أو بصورة مستقلة الواحد عن           
 .اآلخر وان أي فصل بينهما انما هو لغايات الشرح والتوضيح

إن العادات والتقاليد االجتماعية تنسجم تماماً مع الظروف واألوضـاع           .٥
االجتماعية التي يعيشها المجتمع و تستمر بقوتها طالمـا أنهـا تـؤدي             

 .ا االجتماعيةوظائفه
يولد اإلنسان في عادات وتقاليد ولدت قبله، تنظم حياتـه، وقـد تتغيـر            .٦

بعض الشئ في حياته، ولكنه عندما يموت تستمر هذه العادات في بقائها            
 . لهةعن طريق األجيال الالحق

للعادات والتقاليد خصائص تميزها، من أبرزها، االستمرار، والـدوام،          .٧
قابلية للتغيير الذي يولـد عـادات إجتماعيـة         والميل الى المحافظة، وال   

وال . مستحدثة، تنسجم مع الظروف واألوضاع االجتماعيـة المتعـددة        
يالحظ اختفاؤها أو تغيرها إال بعض كبار السن الذين يذكرون الماضي           

 .على الدوام ذكراً حسناً
 والتقاليد ترسم األساليب والتصرفات التي تتيح إلفـراد         تإن هذه العادا   .٨

 والتفاعل بعضهم مع بعض، وتعلمهم كيف يتكيفون مع         نتمع التعاو المج
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المواقف البيئية المختلفة، وكيف يستجيبون لهـذه المواقـف اسـتجابة           
 .موحدة، تجنبهم الصراع والفرقة وتحافظ على تماسكهم

فاألم )) روح األمة   ((  التقاليد في جميع ميادين الحياة، فهي        ةتأكيد أهمي  .٩
 كل المستلزمات الضرورية والثانويـة،      ئ واألب يهي  تعد وتقدم الطعام،  

كل هؤالء وغيـرهم يعملـون      ......والتاجر يتجر، والجيران تتواصل،   
  .بوسائل ورثوها عن تقاليد مجتمعهم

  -:التوصيات: ثانياً
اتخاذ الصوم وسيلة للحصول على أغـراض نفعيـة ايجابيـة، كـتعلم            .١

وصفاء الـروح وتعلـم     التضامن والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد،       
التسامح والعفو عند المقدرة، وإرغام النفس على سلوك معين فيه كـل            

وهلم جـرا،   .... الخير، وتقديم مصلحة المجتمع على المصلحة الفردية      
وهي من أهم ما يحتاج إليها مجتمعنا العراقي فـي الوقـت الحاضـر،              

  .األلفةليعود إلى طبيعته السابقة القائمة على التسامح والتضامن و
حياء والتمسك بالعادات والتقاليد االجتماعية التـي تؤكـد         اإلالدعوة إلى    .٢

على التضامن االجتماعي وتماسك المجتمع، والتأكيـد علـى العـادات           
االجتماعية المتشابهة بين الطوائف المختلفة التي تشكل بنيـة المجتمـع          

ـ          أن دورة  العراقي، فبوجود التشابه والتأكيد عليه يولد الحب والشعور ب
الحياة، تدور وفق عادات وتقاليـد متـشابهة، والمتـشابهون بالتـالي            

 .ناليتنافرون وال يتصارعو
إن الحاجة الزالت ملحة لدراسة التراث الشعبي العراقي، دراسة تحليلية           .٣

بقصد الكشف عن جوانب كثيرة في حياة مجتمعنا مازالت مجهولـة أو            
 .غير معروفة لدى البعض منا

وعية الجماعات المهنية، والعائلية، والجيرة، بالدور واألثر       الدعوة إلى ت   .٤
التهنئـة بالمناسـبات    (البالغ للعادات والتقاليد االجتماعية والتي منهـا        

، )المختلفة، وتبادل الزيارات واالهتمـام بـأفراح وأحـزان اآلخـرين          
 .وغيرها في تضامنها وتحقيق قوتها الذاتية

، لتكليف المدرسة بتوجيـه اهتمـام       توجيه االهتمام من الجهات المعنية     .٥
 والتقاليد التقليدية، من خالل مادة اللغة العربية، وعبـر          تطلبتها بالعادا 

، حول عـدد مـن      ضوعاتحصة اإلنشاء، بجعل الطلبة يكتبون في مو      
 والتقاليد، التي يعيشها التالميذ مع عوائلهم، ومن ثـم تـوعيتهم           تالعادا

  .الجتماعيةبأهميتها ودورها في تنظيم الحياة ا

  في التراث الموصليعادات وتقاليد شهر رمضان
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:  
  ، دار غريـب للطباعـة      ١عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتمـاعي، ط         - ١

 .١٢٩، ص١٩٧٧القاهرة،          
 .ا وما بعده١٨٨نفس المصدر، ص: ينظر - ٢
  علي عبد المعطي و    .د: ريكمان، منهج جديد للدراسات اإلنسانية، ترجمة     . ب. هـ - ٣

 ٢٦، ص١٩٧٩مكاوي، بيروت، ، مكتبة ١علي محمد علي، ط. د       
  ، ١صالح عطية صبيح، العادات االجتماعية لدورة الحياة في المجتمع الكـويتي، ط            - ٤

 .٢٦، ص١٩٨٠مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع، الكويت،        
  ، الدار العربية للموسوعات،    ١إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، ط      . د - ٥

 .٤٠٤، ص١٩٩٩بيروت ـ لبنان،        
  فوزية ذياب، القيم والعادات االجتماعية مع بحـث ميـداني لـبعض العـادات              . د - ٦

 .١٦٢، ص١٩٨٠االجتماعية، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت،       
 .١٨٤إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، مصدر سابق، ص. د - ٧
  رية ، طبعة بـوالق، الـدار المـص       ١٠-٩أبن منظور اإلفريقي، لسان العرب، ج        - ٨

 .٢٢للتأليف والترجمة، ص       
 .وهو المشمش المجفف، والذي يتم طبخها مع السكر واللوز أو الجوز: القيسي - ٩

 .الحبية، الحنطة المقشورة: الكشكا -١٠
 البرغل المجروش ناعماً: النعيمي -١١
  أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مركز دراسات الموصل،           -١٢

 .٥٦٧، ص٢٠٠٨       
  دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني، قريـة ترمـسعيا، سلـسلة كتـب             -١٣

  ، مركز األبحاث وجمعية الهالل األحمر الفلسطينية فـي الكويـت،           )٤٥(فلسطينية         
 .١٤٩، ص١٩٧٣بيروت        

  نوع من الحلويات، التي يتم عملها بشبك العجين بالنشابي وبعدة طبقـات            : البقالوة -١٤
   معـين  لداخل صواني كبيرة ويوضع الجوز مع السكر في الوسط، ثم تقطع بـشك           

 .، ويستخدم الدهن الحر في عملها مع العجين والبهارات)الفال(صغير يسمى        
  وهي عجينة خفيفة من الطحين والسكر، تقطع إلى كـرات          ): عوامي(لقمة القاضي    -١٥

  على شكل كرة منتفخـة، وتؤكـل مـع    صغيرة وقرص داخل طاوة الدهن فتصبح             
 .الشيرة المعمولة من السكر والماء       

 .االوآني: المواعين -١٦
  عبد الكريم محمد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مجلة التراث الـشعبي،      -١٧

 .٣١، ص١٩٧١العددان الحادي عشر والثاني عشر، السنة الثانية، تموز وآب،        
 ).خام الشام( من القطن ويطلق عليه في الموصل قماش مصنوع: الشال -١٨
  أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد االول، مركز دراسات الموصل،           -١٩

 .٢٠١، ص٢٠٠٨       
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  وظيفة شخص دينية، يقوم بتالوة القصائد والتواشيج بألحانها من فوق مئذنة         : المكبر -٢٠
  وكان يختْار  .  رمضان بالتكبيرات وكذا العيدين    الجامع ليالي الجمع وأيامها ويستقبل           
 . من بين األصوات الجميلة من الذين عندهم إلمام باأللحان والمقامات       

 ".رمضان"تقلب الراء غيناً للشفة الغالبة على ألسنة أهالي الموصل واالصل هو  -٢١
  عيد ومـن   موقعه يتوسط المدينة القديمة وتشاهد منارته من ب       : جامع النبي جرجيس   -٢٢

  مآذن مساجدها وعلى توقيته يعتمد في أوقـات الـصالة واإلمـساك واإلفطـار،                     
  ويستعمل في اإلشارة إلى هذه المواقيت نهارٍا علم أخضر كبير يدور حول المئذنـة             
 .من حوضها العلوي بدالً من الفانوس المستعمل ليالً       

 .٢٠٠نفس المصدر، ص -٢٣
 .٥٦٧سوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، مو -٢٤
 .٣١عبد الكريم محمد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -٢٥
 .٣٢نفس المصدر، ص -٢٦
 .٢٠٠، المجلد األول، مصدر سابق، صةأزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثي -٢٧
 .لشهرا)) غرة((يطلقون على أول يوم في األشهر الهجرية  -٢٨
 .١٥٠دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني، مصدر سابق، ص -٢٩
  حسن عيسى علي الحكيم، االحتفال الجماهيري في بغداد في العـصر العباسـي             . د -٣٠

 .٩٥، ص١٩٨٧الثاني، مجلة التراث الشعبي، العدد الفصلي الثاني، ربيع       
 .٣٧ية، مصدر سابق، صعبد الكريم محمد المال، رمضان الكريم في مدينة جنوب -٣١
  سـهير رسـوم،    :  وليم الين، عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم، ترجمة       دإدوار -٣٢

 .٤٨٩، ص١٩٩٩، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢ط      
  نجمان ياسين، الحياة االجتماعية، موسوعة الموصل الحضارية، المجلد الثـاني،          . د -٣٣

 .٣٣٤، ص١٩٩٢، مطابع جامعة الموصل، ١ط      
  ، ١٩٩٨، دار الكتب للطباعـة والنـشر،        ٢هر ألعبيدي، الموصل أيام زمان، ط     أز -٣٤

 .١٧٢ص       
 .١٧٢نفس المصدر، ص -٣٥
 .٥٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص -٣٦
ـ والمالحظ كثرة الحمامات الموصلية التي كانت موجودة والتزال   -٣٧   مـن  رغم على ال

  ة التي كانت داخل السور، ولعل السبب يرجع إلـى كـون الموصـل              صغر المدين        
  مركزاً تجارياً يصل الشرق بالغرب، فالمار من الشام إلى الشرق قلما اليمر فيهـا،                    
  والمار إلى الغرب من الهند وفارس وخرسان اليجد منفـذاً بـدونها، وطبيعـي أن            
  لى الحمام فكانت كثرة هـذه الحمامـات هـي       المسافر حين ينزل الموصل يحتاج ا            
 .الملجأ الوحيد لهؤالء النزالء لالستحمام       

 .٥٦٨نفس المصدر، ص -٣٨
 .٢٠٣أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد األول، مصدر سابق، ص -٣٩
 .٣٩عبد الكريم محمد المال، رمضان الكريم في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -٤٠
 .٥٦٩وسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، م -٤١
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 .٣٧عبد الكريم محمد المال، رمضان الكريم في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -٤٢
 .طعام من الكبب الصغيرة ومرق السماق الحامض: السماق -٤٣
 .طعام من اللبن المطبوخ مع الخضراوات: اللبنية -٤٤
 . والحبيةطعام من سيقان الشلغم والخميرة: الكشك -٤٥
 .طعام من الدبس والزبيب والقسب واللوز والكشمش والتين: الزبيبية -٤٦
 .طعام من اللحم المقلي بالسمن: الحميس -٤٧
 .الطرشي األحمر المصنوع من الشلغم والشوندر األحمر: المخللال -٤٨
  أزهر ألعبيدي، شهر رمضان في الموصل، مجلة التراث الـشعبي، العـدد األول،              -٤٩

 .٨٢ص، ٢٠٠٠السنة        
 .٣٧عبد الكريم محمد المال، رمضان الكريم في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -٥٠
 .٨٢أزهر ألعبيدي، شهر رمضان في الموصل، مصدر سابق، ص -٥١
  ، )١(باسم عبد الحميد، عادات وتقاليد الحياة الشعبية العراقية، كتاب التراث الشعبي             -٥٢

 .١٤٦، ص١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة، العراق،        
 .أهل الزوج: أحماها -٥٣
 .٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص -٥٤
 .١٤٢أزهر ألعبيدي، الموصل أيام زمان، مصدر سابق، ص  -٥٥
 .٨١أزهر ألعبيدي، شهر رمضان في الموصل، مصدر سابق، ص -٥٦
  كله قائماً على  إن احترام األب وتمجيده الشك يرجع غالباً إلى أوامر العرف، وليس             -٥٧

 .العاطفة       
 .٣٧عبد الكريم محمد المال، رمضان في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -٥٨
  هذا ما تم تأكيده للباحثة من قبل عدد من كبار السن والذين ما زالوا أحياء في مدينة            -٥٩

 .الموصل       
 .١٧٢أزهر ألعبيدي، الموصل أيام زمان، مصدر سابق، ص -٦٠
 .أنهضوا: اقعدوا -٦١
 .١٧٢فس المصدر، صن -٦٢
 .١٢٣، ص١٩٦٤رحلة أبن جبير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -٦٣
  اإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالن، المجلد الخامس، دار المعرفـة للطباعـة               -٦٤

 .١٧٢ ت، ص- عمان، ب–والنشر، بيروت        
 .٥٦٩صأزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق،  -٦٥
 .٥٦٩نفس المصدر، ص -٦٦
 .٢٠٦أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد األول، مصدر سابق، ص -٦٧
  عماد عبد السالم رؤوف، مظاهر الحياة االجتماعيـة، موسـوعة الموصـل            . د.أ -٦٨

 .٢٨٩، ص١٩٩٢الحضارية، المجلد الرابع، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،       
  لحكايات المقصورة على تزجيـه الفـراغ، أطلقـوا عليهـا     وهي نوع من ا  : السمر -٦٩

  التي تتردد في مجـالس الخاصـة والعامـة علـى           " االسمار" و  " السمر"مصطلح          
  السواء، واليفتش فيها عن الجانب الواقعي وإنما يتلمسون الطريف والعجيب والمثيـر        
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  ممتع اوالتندر فوظيفتها التـسلية     للخيال، ويكون الغرض منها ملئ الفراغ بالطريف ال            
 .والترفيه     

  الوسـيلة األفـضل    " الحكايـة   " ففي وقت لم تكن فيه وسائل التسلية الحديثة كانت           -٧٠
 .لتسلية الناس والترفيه عنهم      

  دراسة / نجالء عادل حامد، المضامين االجتماعية للحكاية الشعبية الموصلية         : ينظر -٧١
  ة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كليـة اآلداب،           تحليلي –اجتماعية        
 .٤٥-٤٣، ص٢٠٠٨قسم علم االجتماع،       

   معالجة ونقداً للظواهر مأما التمثيل الذي أطلق عليه أسم ـ خيال الظل ـ وكان يض   -٧٢
  السياسية واالجتماعية واالقتصادية من خالل السخرية، والممثل في مـسرح الظـل                  
  كان فناناً شمولياً يكتب النص ويضع موسيقاه ويعين أزيـاء الشخـصيات بنفـسه،                    
 .ويشترك في األداء والتمثيل واإلخراج     

 .٣٥عبد الكريم محمد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -٧٣
 .٤٩١ وليم الين، عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم، مصدر سابق، صدادوار -٧٤
 .٣٥الكريم محمد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، صعبد  -٧٥
 .٥٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص -٧٦
 .٢٠٤أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد األول، مصدر سابق، ص -٧٧
 .٣٥ة، مصدر سابق، صعبد الكريم محمد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبي -٧٨
 .٣٥نفس المصدر، ص -٧٩
  -٢٨٧عماد عبد السالم رؤوف، مظاهر الحياة االجتماعية، مصدر سابق، ص         . د.أ -٨٠

       ٢٨٩. 
 .٣٦عبد الكريم محمد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -٨١
   م، مطـابع ١٩٤٨ – ١٨٧٨عبد اهللا رشيد، مالمح الحياة الشعبية في مدينة عمـان          -٨٢

 .١٩٨، ص١٩٨٣شركة دار الشعب، عمان،        
 .٢١٠أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد األول، مصدر سابق، ص -٨٣
  القازوق، عمود من الخشب يثبت باألرض يجلس عليه الـشخص الـذي            : الخازوق -٨٤

 .تنفذ به العقوبة في عهد الحكم العثماني       
 .العقرب: عقبي -٨٥
 .٥٦٧عة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، موسو -٨٦
 .٥٦٩نفس المصدر، ص -٨٧
  أي اآلنه ومقدارها أربعة بيات والبية تعادل الفلس وهي عملة هندية استعملت        : عانة -٨٨

  عنـدما ظهـرت العملـة       ١٩٣٢في العراق أبان االحتالل االنكليزي والى سـنة                
 .العراقية       

 .٢١١وعة الموصل التراثية، المجلد االول، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، موس -٨٩
 .٥٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص -٩٠
 .١٤٩دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني، مصدر سابق، ص -٩١
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  رحلة ابن بطوطة، دار االحياء للطباعة والنشر، ودار بيروت للطباعـة والنـشر،              -٩٢
 .١٦٦،ص١٩٦٤بيروت،        
  وللختمة احتفال خاص يقام لألوالد الخاتمين للقرآن، على شكل مسيرة تبدأ من المال              -٩٣

  مارين بالطرقات والعوجات، وفي هذا اليوم يلـبس األوالد ثيـاب           ) الخاتم(الي بيت        
   األعياد ويلبس الخاتم دشداشة بيضاء جديدة وعقجين معلق بـه قطعـة ماشـاء اهللا                   
  وعفصة، ويتقدم الموكب أحد الصناع يحمل على رأسه رحلة خشبية فوقهـا القـرآن                
  مفتوحاً ومغطى بقطعة قماش خضراء مزركشة من الحرير، ثم يسير وراءه حـاملوا               
  االعالم الدينية وبعدهم الضاربون على الطبول والناقرون علـى الـدفوف، ويـسير                  
  زمالئه الذين سيعقبونه في ختم القرآن، ثـم يـسير بعـده المـال     الخاتم بين أثنين من        
  ، وعند وصـول    )آمين(ووراءه الخلفة يدعوا دعاء الختمة وخلفه األوالد يردون عليه              
  الموكب الى دار الخاتم تستقبله النساء بالهالهل، ويقدم والده هدية الى المال مثل جبـة              
 . من المالجديدة من القماش الجيد ومبلغاً    

 .٢١١أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد االول، مصدر سابق، ص -٩٤
 .٢٨٩عماد عبد السالم رؤوف، مظاهر الحياة االجتماعية، مصدر سابق، ص. د.أ -٩٥
 .١٦٧رحلة ابن بطوطة، مصدر سابق، ص -٩٦
 .٥٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص -٩٧
 .٥٦٩ المصدر، صنفس -٩٨
 .٣٤عبد الكريم محمد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -٩٩

  م، مـصدر   ١٩٤٨ – ١٨٧٨عبد اهللا رشيد، مالمح الحياة الشعبية في مدينة عمان           -١٠٠
 .٢٠٠سابق، ص       

 .٢١١أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد األول، مصدر سابق، ص -١٠١
 .٤٠مد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، صعبد الكريم مح -١٠٢
 .٢١١أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد األول، مصدر سابق، ص -١٠٣
  وعاء طويل العنق مخروطي الشكل مستورد، يصنع من معدن لمـاع او            : الكلبدان -١٠٤

  د الذي يرش علـى     وتنقش عليه نقوش جميلة، يستعمل لحفظ ماء الور       . من الزجاج        
 .األعلى مثقبمن غطاء له الضيوف في حفالت الزواج والطهور وفي المآتم       

 .٤٠عبد الكريم محمد المال، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -١٠٥
 .٥٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص -١٠٦
 .ثياب أو مالبس: حواس -١٠٧
  عيسى، االحتفال الجماهيري في بغداد في العصر العباسي الثاني، مصدر          حسن  . د -١٠٨

 .٩٥سابق، ص       
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