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 في الجزائر مظاهر االحتفاالت الدينية

 خالل القرن الثامه عشر
 

 علي أحمد حسه فرحات
  جامعة مصراتة -كلية اآلداب -قسم التاريخ

 : المقدمة

تتمٌز االحتفاالت لدٌنٌة بمكانتها الخاصة فً مختلؾ المجتمعات، فهً متجذرة فً المجتمع منذ نشأته، 

مرتبطة بنشوء الدول القومٌة أو ظهور الدٌانات على اختالؾ معتقداتها، بل تعود إلى عمق  تولٌس

التارٌخ وإلى حٌاة اإلنسان البدائٌة انطالقاً من الفكرة التً تقول أن المجتمع هو مصدر الدٌن، وهو ما 

البدائً إلى  ٌطلق علٌه فً علم االجتماع بمصطلح الطوطمٌة التً تعبر عن الضمٌر الجمعً للمجتمع

 ؼاٌة تطوره وظهور الدٌانات التوحٌدٌة، ولعل كلمة الدٌن هً المجتمع ٌنصاغ لطقوسها بكل حواسه.

ونستطٌع التنوٌع بأن االحتفال باألعٌاد الدٌنٌة وما ٌصاحبها من الشعائر والطقوس المختلفة، هً بمثابة 

كعادات ٌومٌة أو دورٌة بفعل عوامل إعادة البعث الدٌنً وإبقائه حاضراً فً حٌاة الناس، وتثبٌته 

التعزٌز والتكرار والتدعٌم، ولوال تلك الطقوس وألعٌاد والشعائر المختلفة الختفى الدٌن من حٌاة بعض 

الناس تماماً، ولقد أصبحت هذه المناسبات الٌوم تؤدي وظٌفة اجتماعٌة تتمثل فً التواصل العام بٌن 

 اعٌة.أفراد المجتمع وتعزٌز العالقات االجتم

 أوالً: االحتفال بالمولد النبوي الشرٌف:

ٌُعّد االحتفال بالمولد النبوي الشرٌؾ من االحتفاالت األساسٌة الهامة التً ٌعطٌها أفراد المجتمع أهمٌة 

كبرى فهو ٌمثل أحد المظاهر الدٌنٌة الكبٌرة، وٌرجع هذا االحتفال إلى قاضً سبتة أبو العباس أحمد بن 

أول من سن هذا االحتفال  هـ، الذي كان200-552المعروؾ بالعزفً القاضً محمد بن أحمد اللخمً 

اإلسالمً وذلك عندما رأى المواسم التً دأب علٌها المسلمون ببالد األندلس وسبتة واالحتفال  ببالمؽر

بها فكانوا ٌتابعون فٌها المسٌحٌٌن فدفعه إلى التفكٌر فً ما ٌشؽل بال المسلمٌن عن هذه البدع والقضاء 

ه أن ٌذكر أهل زمانه على االعتناء بالمولد النبوي على هذه المناكر ولو بأمر مباح فوقع فً نفس

الشرٌؾ ثم رأى أن ٌلقن ذلك للنشء الصؽٌر فأخذ ٌطوؾ على الكتاتٌب القرآنٌة بسبتة وٌشرح 

لصؽارها مؽزى هذا االحتفال، وقد انتشرت هذه العادة مع الزمن بٌن بلدان المؽرب وتطورت تطوراً 

ولة بنً عبدالواحد الزٌانٌة وخاصًة عهد أبو حمو موسى الثانً بلػ ؼاٌته من الزٌنة والبهجة فً عهد د

فٌحدثنا عنه كاتب بالطه ٌحٌى بن خلدون قائالً: أطلت لٌلة بالمولد النبوي على صاحبها أفضل الصلة 

وأزكى التسلٌم فأقام لها منشور داره العلٌة مدعى كرٌماً وعرساً حافلة احتشدت لها األمم وحشر بها 

قة فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابً مبثوثة ومشامع كأنها األسطوانات القائمة على األشراؾ والسو

 .(1)مراكز الصفر المموهة ومن حٌنا أصبح االحتفال به ٌقام فً كل ربٌع من السنة الهجرٌة

وقد جاء فً الكتابات التارٌخٌة أن االحتفاالت به تبدأ منذ بزوع هالل شهر ربٌع األول، ففً تلسمان 

عادة االحتفال بالمولد النبوي الشرٌؾ مع بزوؼه، إذ ٌصعد نساء تلسمان فوق السطوح  جرت

تخرج البنات الالتً هّن دون سن البلوغ أفواجاً وٌنشدن  وٌزؼردن عند مشاهدته، وفً األٌام الموالٌة

 .(2)األناشٌد المعبرة عن هذه المناسبة

                                                           
(1)

 .212م، ص2100الجزائر،  ، ابن الندٌم للنشر التوزٌع،الواحدلخضر عبدلً، التارٌخ السٌاسً والحضاري لدولة بنً عبد  
(2)

الجزائر،  دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسان فً التعرٌؾ بحضارة تلمسان عاصمة بن مزٌان، 
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أو المؽرب حول جماعة من الطلبة الذٌن  أما الرجال فإنهم ٌجتمعون بالمساجد بعد صالة العصر

للشٌخ العروسً وتدوم القراءة  -صلى هللا علٌه وسلم –ٌنشدون بأصوات وكلمات منظمة فً مدح النبً 

 .(1)ساعة كاملة أو ما ٌقاربها -صلى هللا علٌه وسلم –المصحوبة بالصالة على النبً     

ى فإن البنات الصؽٌرات ٌلبسن أحسن ما عندهن من وفً الٌوم الحادي عشر الذي ٌسمى ٌوم النفقة األول

ثٌاب وٌتحلٌن بأنواع الحلً المختلفة وٌتجولن فً األزقة والطرقات، وقد تكررت تلك الزٌنة ٌوم السابع 

الذي هو ٌوم النفقة الثانٌة فٌعد فٌه طعام الثرٌد وٌوم الثامن الذي ٌسمى ٌوم التشوٌشة الذي ٌخرج فٌه 

املٌن السناجٌة وٌتوجهون إلى قرٌة العّباد لزٌارة الشٌخ "أبً مدٌن شعٌب" وهم الرجال من زواٌاهم ح

ٌذكرون هللا بأصوات عالٌة ذهاباً وإٌاباً مما تثٌر إعجاب المارة خاصًة أنه كان ٌصاحبهم ضرب 

 .(2)الطبول والمزامٌر فً الطرقات إضافًة إلى األلعاب البهلوانٌة فً وسط الطرٌق

عشر والتً تسمى لٌلة الزٌادة فٌقومون باالحتفال فهم ٌعظمون المولد بالذبائح كما  أما فً لٌلة الثانً

السوق كما ٌقومون بإشعال الشموع المثبتة فً ثرٌات ٌستعملون الطبالٌن والعٌاطٌن، وآالت الطرب فً 

لصباح من اللوح مزوقة بالفنٌد والنساء ٌزؼردن علٌها ساعة من الزمن ثم ٌتناولن أطعمة لذٌذة وفً ا

صلى هللا علٌه  –الباكر تحضر النساء طعاماً ٌدعى التقنتة وٌتم إنشاء القصائد المختلفة فً مدح النبً 

تتخلل تلك األناشٌد تالوة القرآن الكرٌم  -رحمه هللا –السٌما قصٌدتً البردة للشٌخ البوصٌري  -وسلم

 .(3)وع الفجرودروس فً السنة النبوٌة والوعظ واإلرشاد وٌبقى االحتفال إلى طل

وتحّدث ابن حمدوش عن طرٌق االحتفال بالمولد، فعند زٌارته للشٌخ أحمد المبارك السجلماسً بفاس 

شهد احتفاالت أهلها بالمولد النبً فقال: "لقٌت الطبالٌن والعٌاطٌن وآالت الطرب كلّها فً الوفد، ذاهبٌن 

بٌضاء وأخرى حمراء والرابعة بأربعة قباب من شمع كل واحدة من لون، أحدها خضراء وأخرى 

 .(4)نسٌت لونها أخؾ مما ٌجعل فً الجزائر عندنا"

كما نلقى األضواء على المجتمع التواتً فً هذه المناسبة فنجد ما أحب لدٌهم من لعبة البارود التً 

ٌن تمارسها وسط األهازٌج الشعبٌة وما تزال من أشهر األلعاب لدٌهم، وكان كل واحد من الشبان التواتٌ

شدٌد الحرص على امتالك بندقٌة للمشاركة بها فً هذه اللعبة التً تقام عادًة فً المناسبات الدٌنٌة 

والحج والمولد النبوي وذكرى األولٌاء وحتى فً المناسبات الخاصة كالختان والزواج، فٌجتمع رجال 

اس البارود بنادقهم وأكٌالبلدة وسط ساحة القصر فً لباس أبٌض وجمٌل وصدر مزركش ومعهم 

وعندما ٌكتمل العدد ٌشكلون دائرة فً وسط الفرقة الموسٌقٌة، وعلى صوت األهازٌج الشعبٌة التً 

ٌتؽنى بها الجمٌع بمصاحبة إٌقاع مألوؾ ٌصدر عن الطبل والمزمار والدفوؾ، ٌدور المتحلقون 

م تأتً اإلشارة من مضٌقٌن قطر الحلقة تدرٌجٌاً وفً أٌدٌهم بنادقهم وقد جعلوا فوهتها إلى أسفل ث

الموجهٌن فتنطلق األعٌرة النارٌة دفعة واحدة وبعدها تتسع الدائرة بالمتلقٌن مرة أخرى وهكذا إلى وقت 

 .(5)متأخر من اللٌل
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(5)
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 ثانٌاً: االحتفال بحلول شهر رمضان وختم صحٌح البخاري:

لت من أفراد المجتمع ٌعتبر شهر رمضان شهر الرحمة والبركة واإلٌمان والصٌام ففٌه فضائل جّمة جع

ٌأخذون كل ما أتٌح لهم من العّدة الستقبله قبل حلوله بأٌام عّدة، ففٌه تنشرح الصدور تزول البؽائض 

وُتصّفى النفوس من كل أنواع الحقد والكرهٌة، هكذا كان رمضان فً المجتمعات السابقة وكذا الٌوم 

 .(1)وحتى الؽد

الهالل فٌطلقون طلقة بالمدفع تطلق من القصبة من قصر ٌتم اإلعالن عن شهر رمضان عند رؤٌة 

الداي ومن حصون المدٌنة ووصفت الكتابات التارٌخٌة طرٌقة األكل عند العائالت الجزائرٌة فً هذا 

الشهر، وتتنوع األكالت مثل الكعك والحلوٌات والكسكسً بالزٌت ٌضاؾ إلٌه اللحم المقلً والفواكه، 

اك والقطاٌؾ والبقالوة، ولذلك أطلق أحد األلمانٌٌن فً كتابه أن شهر المشلوش والزالبٌة والبورو

 .(2)رمضان ٌعتبر موسم للحلوٌات

استؽل شهر رمضان ألداء العدٌد من النشاطات من ؼٌر الصٌام، حٌث أنه فً وسط شهر رمضان ٌقوم 

الخشب المسلمون وخاصًة األتراك وؼٌر المسلمٌن من أصحاب هل الذمة بصنع جمال من القش و

وٌلفونها بالحاٌك حتى تصبح تشبه جمال حقٌقٌة، وٌتجهون إلى قصور األؼنٌاء ورجال الدولة المهمٌن 

وٌلعبون وٌؽنون وٌرقصون حتى ٌتحصلوا على نقود منهم ثم ٌتقاسمونها بٌنهم، فٌما ٌسمى الٌوم 

 .(3)باأللعاب البهلوانٌة

لٌالً رمضان وهو المسرح الشعبً أو القرقوز كما أن هناك محل آخر ٌحظى بعدد كبٌر من الزوار فً 

ومن بٌن الشخصٌات الناطقة شخصٌة القرقوز الذي ٌمتاز بضخامة جسمه ومنظره المضحك وسخرٌته 

المقذعة، وما ٌحدث فً هذا المسرح ٌشبه إلى حد كبٌر ما ٌحدث فً مسرح العرائس األلمانً، 

 .(4)فالشخصٌات تتصارع وتتضارب من البداٌة إلى النهاٌة

هذا من جهة ومن جهة أخرى ٌذكر هاٌنرٌش أن الحفالت التً تقام ال تتسم بالصخب والضوضاء، فال 

وجود للراقصٌن والراقصات وال للموسٌقى إال نادراً فهذه االحتفاالت تقتصر على تناول األطعمة 

للجزائرٌٌن توجد حفالت وحٌدة صاخبة وهً التً حملها األتراك وتبادل األحادٌث الودٌة، فً حٌن 

والتً التزال تقام فً رمضان وهً حفالت القرقوز التركً التً سبق لنا اإلشارة لها، والمسرح 

 .(5)القرقوز صورة سٌئة جداً فلٌس هناك عربً مهذب ٌعترؾ بأنه قد سبق له أن شاهده

ومن الطقوس المتعارؾ علٌها أٌضاً خالل شهر رمضان االحتفال بسرد وختم صحٌح البخاري فً 

إذ ٌذكر  (6)المساجد وإضاءة الشموع فٌها وٌتم ختمه فً لٌلة القدر ٌوم السابع والعشرٌن من رمضان

ابن حمادوش إنه ٌتم السرد من طرؾ المملً، فٌذكر عندما حضر ٌوم السبت الثانً عشر قرأ المملً 

 -ه وسلمصلى هللا علٌ –سٌدي محمد بن سٌدي الهادي فضائل الصحابة حتى وقؾ على تزوٌج النبً 

بخدٌجة بعدها قرأ سٌدي أحمد العمالً من ؼزوة خٌبر إلى ؼزوة الطائؾ وفً ٌوم آخر تحدثوا عن 

حدٌث البزاق فً الثوب وهكذا كل مرة ٌقرأ أحد المملٌن مع وجود درس جدٌد، إذ أن عدد أحادٌث 

 .(7)حدٌثاً ٌتم قرائتها مع حلول الشهر إلى ؼاٌة أواخره 2225البخاري 
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رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، ،م 0201 – 0502نجاة العجال، الطقوس االحتفالٌة فً المجتمع الجزائري خالل العهد العثمانً  

 .22ص م، 2102 – 2100كلٌة العلوم االجتماعٌة، جامعة الوادي الجزائر 
(2)

لتوزٌع، ترجمة أبو العٌد دودو، الشركة الوطنٌة للنشر وا ، 0ج هاٌنرٌش فون مالتسٌان، ثالث سنوات فً شمال ؼرب أفرٌقٌا، 

 .52ص م،0221الجزائر، 
(3)

 .22المرجع السابق، صنجاة العجال،  
(4)

-002م، ص0222الجزائر،  م، المؤسسة الوطنٌة للكتاب،0255-0201أبو العٌد دودو، الجزائر فً مؤلفات الرحالٌن األلمان  

002. 
(5)

 .22-20هاٌنرٌش فون مالتسٌان، المرجع السابق، ص 
(6)

 .20م، ص2112الجزائر،  لجزائرٌة، دار القصبة للنشر،أحمد سلٌمانً، تارٌخ المدن ا 
(7)

 .022دوش، المرجع السابق، صعبدالرزاق بن حم 
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كاآلتً:  -صلى هللا علٌه وسلم –بالصالة على النبً رمضان ٌقومون  22لبخاري فً وعقب ختم ا

"اللهم صّل أفضل صلة على أشرؾ مخلوقاتك سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك 

الذاكرون، وؼفل عن ذكرك وذكره الؽافلٌن" وبعدها ٌرش الخدم الناس  ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره

 .(1)دبماء الور

أما لٌلة السابع والعشرٌن فحسبما ذكر هاٌدو أن األؼنٌاء ٌقومون بالتصدق على الفقراء ومنهم من ٌضع 

األكل حول الدار كً تأكل منها األرواح الشرٌرة فتهدأ وال تؤذٌهم، وهً من الخرافات والبدع التً ال 

 .(2)تزال منتشرة إلى حد الٌوم

ائرٌٌن فٌقومون باحتفال خاص وذلك بعد صالة العصر، إذ ٌأخذون ولهذه اللٌلة منزلة كبٌرة عند الجز

الشموع فً أٌدٌهم وٌطوفون بها البالد وأحدهم ٌنشد والبقٌة ٌرفعون أصواتهم بالصالة والسالم على 

النبً ثم ٌدخلون المسجد فٌضعون تلك الشموع وٌشعلوهم وٌحٌون اللٌل كله إلى الفجر ٌقرؤون ما تٌسر 

صلون الفجر فإذا فرؼو من التسبٌح بعد الصالة تلو من القرآن حزباً، فعندما ٌنتهون من الفواتح ثم ٌ

ٌأتً موقد القنادٌل بأحد تلك الشموع فٌفتح به كتابه وٌقرأ حتى آخر الختم ثم ٌذكرون "سبحان هللا 

اء وبحمده، سبحان هللا العظٌم" مائة مرة وفً هذه المدة ٌرشون ماء الورد ثم ٌشرع اإلمام بالدع

فٌقرؤون ما تٌسر من الفواتح ثم ٌنصرفون، فٌذهبون إلى قبر سٌدي عبدالرحمن الثعالبً فٌحضرون 

البخاري أٌضاً على هذه الصفة وٌتهٌئون للعٌد إذ برؤٌة قرص الهالل فً رمضان ٌعتبر الصٌام ختم 

 .(3)منتهٌاً وٌحل موعد العٌد الصؽٌر

 ثالثاً: االحتفال بعٌد الفطر واألضحى:

انقضاء شهر رمضان والطقوس االحتفالٌة التً صحبته وكذا الشعائر التً ُتلٌت فً لٌلة القدر بعد 

ؼٌاب رؤٌة الهالل وبزوؼه من جددي ٌحل العٌد، ففً المناسبات الدٌنٌة عٌدٌن هما عٌد الفطر 

تماعٌة واألضحى، فلهما أهمٌة بالؽة عند الجزائرٌٌن فً العهد العثمانً، حٌث كانا ٌمثالن مناسبة اج

 .(4)كبرى ٌحتفل بها لعدة أٌام

وكانت هذه األعٌاد تدعى "البٌرم" وهً كلمة تركٌة األصل الخاصة بالعطل الدٌنٌة فمنها االحتفال 

بالعٌد الصؽٌر الذي ٌأتً بعد االحتفال برمضان، كذلك عٌد األضحى وهو أكبر األعٌاد ٌطلب علٌه 

. وفٌما ٌلً توضٌح للطقوس التً (5)الكبٌر للتضحٌة "قربان ٌبرامً" ومعناه الحرفً هو عٌد المسلم

 مارسها المجتمع الجزائري احتفاالً بهذه المناسبة العظٌمة.

 االحتفال بعٌد الفطر: -أ

بعد ثبوت رؤٌة الهالل ثبوتاً شرعٌاً ٌخرج الناس زكاة فطرهم، وفً الٌوم األول من العٌد ٌذهب الناس 

ٌكون أول الصؾ وبجانبه الباشا، بعد االنتهاء من الصالة القاضً ألداء صالة العٌد بالمساجد بحٌث أن 

فإن اإلمام ٌحثهم على اتقاء هللا وشكره وتطبٌق تعلٌماته، واعداً إٌاهم بالخٌر فً الدنٌا وتوبة هللا فً 

 .(6)اآلخرة ثم ٌقع التؽافر والتزاور بٌن األقارب

أصحاب الطرق فً الٌوم الثانً والثالث لزٌارة األضرحة وٌرتدي األهالً فً أٌام العٌد الثالثة  وٌتوجه

أجمل ما لدٌه من ألبسة بحٌث ٌرتدي األطفال فً هذه األٌام الثٌاب المطرزة بالخٌوط كالذهب والفضة 

نساء والفتٌات والسراوٌل المصنوعة من الصوؾ أو القطن مما ٌجعل منظرهم فً منتهى الروعة أما ال

                                                           
(1)

 .21نجاة العجال، المرجع السابق، ص 
(2)

 .21المرجع نفسه، ص 
(3)

 .25هاٌنرٌش فون مالتسان، المرجع السابق، ص 
(4)

 .011صم،  2112دار القصبة ، الجزائر ،  ترجمة عبد القادر زٌاد، ،الجزائر فً عهد رٌاس البحرولٌام سبنسر،  
(5)

 .002هاٌنري فون مالتسان، المرجع السابق، ص 
(6)

 .20نجاة العجال، المرجع السابق، ص 
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فً الشارع والمٌادٌن العامة صبٌحة العٌد عن عدد الرجال وفً الشوارع المحجبات فال ٌقل عددهن 

ٌعانق الرجال معارفهم وٌرش األطفال األوربٌٌن بماء الورد تحًٌة لهم كما ٌقضً األطفال صبٌحة هذا 

تركً فٌركب علٌها األطفال والفرحة الٌوم جل أوقاتهم فً اللعب بباب الواد أٌن ما توجد عجلة لعجوز 

 .(1)تمأل محٌاهم، أما أبناء األؼنٌاء فٌركبون عربات ٌقودها الزنوج أو البساكرة

 االحتفال بعٌد األضحى: -ب

ٌقع عٌد األضحى فً العاشر من ذي الحجة والٌوم الذي قبله أي التاسع من الشهر هو عرفة، الكثٌر من 

فً هذا الٌوم: "ما ٌأكل عرفة ؼٌر الكرفة"، تخرج مٌة التً قٌلت الناس ٌصومونه ومن األمثال العا

 .(2)بنات المساكٌن لسؤال الصدقة وهن ٌنشدن

وفً هذا العٌد ٌتم ذبح الخرفان وأكل لحومها بصفة فردٌة أو جماعٌة، وقد شبه هابنستراٌت هذا العٌد 

الً لذكر إبراهٌم بالخروؾ بدل ابنه بعٌد الفصح لدى الٌهود، فذكر أن المسلمون ٌحٌون هذه المناسبة إجال

 .(3)إسماعٌل تقرباً إلى هللا تعالى ورد ذلك فً القرآن الكرٌم

الذي ٌدوم ثالثة أٌام  -العٌد الكبٌر –وفً صبٌحة ٌوم العٌد الكبٌر تطلق المدفعٌة طلقات االحتفال ببٌرام 

أضحٌته لصالة والخطبتٌن ٌذبح اإلمام فً المدٌنة وسبعة أٌام فً القرى، ففً ٌوم العٌد وبعد الفراغ من ا

بٌده خارج الجامع الكبٌر عند باب الضحٌة وٌراه المصلون ثم ٌذهبون إلى دٌارهم لذبح أضحٌتهم 

 .(4)وبعدها ٌقع التزاور والتؽافر

وذكر هاٌدو أن النساء فً الجزائر ٌحتفظن بشًء من دم األضحٌة ظناً منهن أنه مقدس، وبعض 

انهم ٌطلقون جباههم بدم األضحٌة وإذا قٌل لهم كٌؾ وفً أي وقت قد هللا هذه المسلمٌن من شدة إٌم

كبش ملكاً ٌقدسه أثناء نحره، وٌظنون أٌضاً أن أذن كبش األضحٌة  الكباش ٌجٌبون أن هللا أرسل لكل

 .(5)ٌنبؽً أن تكون طوٌلة حتى تؽطً عٌنه وإال بطل نحره

لمدة ثالثة أٌام ثم ٌتصدقون بجزء منه على الفقراء بعد نحره ٌدهنون جزرته بالزعفران وٌتركونه 

والمساكٌن وٌأكلون الباقً كما ٌتركون جزءاً منه ٌستعملونه قدٌداً بعد تجفٌفه فً الشمس وٌعتبرون هذا 

شٌئاً مقّدس، كما أنه بعد ذبح األضحٌة فً وسط فناء البٌت ٌقطع جزاًء منها للشواء مع العائلة وٌوزع 

 ء.الباقً على الفقرا

ولصبٌحة العٌد أجواء رائعة كالعادة حٌث ٌجتمع كل المدرسٌن مع شٌوخهم وعلمائهم فً المدٌنة 

بالجامع الكبٌر ومنه ٌتشكل موكب ٌجوب الشوارع ٌحمل كل منهما مشعالً فً ٌده وٌرددون مدٌحاً دٌنٌاً 

فهم محلى باألكالٌل وٌحمل اثنان منهم هرماً على أكتا -صلى هللا علٌه وسلم –فً حق الرسول الكرٌم 

من الورد متبوعاً بزنار صوتً وموسٌقى آلٌة تبعاً للنمط التركً، كما تزٌن جمٌع البٌوت الواقعة فً 

وزواٌا الشوارع بقماش النجود وتشعل المصابٌح، كما تشترك فً هذا االستعراض العدٌد من الفرق 

حتى الحادٌة عشر نهاراً وٌنتهً  الخاصة باإلدارة الحاكمة وٌبدأ ذلك مع الساعة السابعة صباحاً 

أمام أبواب الكبار من الحكومة، وتبقى األنوار  -صلى هللا علٌه وسلم –االستعراض بمدح الرسول 

 .(6)مشتعلة منتصؾ اللٌل فً كل دار

                                                           
(1)

 .002أبو العٌد دودو، المرجع السابق، ص 
(2)

 .022محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص 
(3)

م، ترجمة ك. ناصر الدٌن 0202هابنستراٌت إلى الجزائر وتونس وطرابلس، هابنستراٌت، رحلة العالم األلمانً، ج. أوز  

 .22م، ص2112تونس،  عٌدونً، ودار الؽرب اإلسالمً،س
(4)

 .022صمحمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق،  
(5)

 .25-22نجاة العجال، المرجع السابق، ص 
(6)

م، 2112م، ترجمة: علً تابلت، منشورات تالة، الجزائر، 0222-0225جٌمس وٌلسن ستٌفن، األسرى األمرٌكان فً الجزائر،  

 .222ص
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إلى جانب االستعراضات ٌحتفل األهالً خارج باب الواد ببعض األلعاب خاصًة األرجوحة واألحصنة 

متع بها األطفال وهً شبٌهة بما كان ٌقام بمعارض فرنسا، كما تزٌد منارات المساجد الخشبٌة التً ٌست

 .(1)باإلضاءات لٌالً خالل فترة هذه االحتفاالت وتبقى المقاهً مفتوحًة حتى الواحدة أو الثانٌة صباحاً 

 رابعاً: االحتفال بخروج ركب الحج وعودته:

ند المسلمٌن وهً فً نفس الوقت مناسبة اجتماعٌة هامة ٌعد الحج فرٌضة من أهم الفرائض الدٌنٌة ع

لها خصوصٌات فً الجزائر العثمانٌة، وكل المسلمٌن فً العالم لدٌهم موعد ٌلتقون فٌه ألداء هذه 

 .(2)الفرٌضة

عندما ٌحٌن وقت الحج ٌقوم الداي باستدعاء المجلس العلمً لمدٌنة الجزائر الذي ٌعقد اجتماعٌاً احتفالٌاً 

رسمٌاً ٌشارك فٌه وكٌل الحرمٌن الشرٌفٌن الذي ٌسلم للمفتً الصدقات المخصصة لفقراء المدن 

ات كبار موظفً محبوب والتً تزداد قٌمتها مع هب 2111المحددة بـ –والمدٌنة  –مكة  –المقدسة 

 .(3)اإلٌالة

وقد كانت رحالت الحج ؼالباً ما تكون فٌها أحد العلماء أو طلبة العلم إضافًة إلى أداء الفرٌضة كانوا 

نون حٌاة هذه  ٌُدوِّ ٌتلقون العلم فً طرٌقهم أٌنما نزلوا عند شٌوخ المدن التً ٌمرون علٌها، كما كانوا 

الرحالت من أهم المصادر لكتابة التارٌخ، ومن أشهر رحالت المدن بالتفصٌل كما شاهدوها لذلك كانت 

العلماء فً الجزائر فً العهد العثمانً رحلة "الحسٌن الورثالنً" فً القرن الثامن عشر التً وصؾ 

فٌها الحجاز وصفاً جؽرافٌاً كما نقل فٌها الحٌاة الٌومٌة والحالة االقتصادٌة والمعاشٌة وأسلوب الحكم 

الثقافة، ورحلة "أبو راس الناصري" الذي أّدى فرٌضة الحج مرتٌن سنة  والعادات ومستوى

م فكانت رحلته علمٌة أكثر منها دٌنٌة مما التقى بالعدٌد من العلماء ووصؾ فٌها كذلك 0202م/0221

 .(4)البلدان التً أتٌحت له اإلقامة فٌها

ق حٌث ٌودعونهم األهالً جرت العادة عند الحج ٌتم تجمع الحجاج فً مكان واحد فً أحد المناط

بالدعاء والتهلٌل حتى تسٌر القافة، ثم ٌنزلون فً المناطق األخرى أٌن ٌنتظرونهم حجاجها وهكذا حتى 

ٌكتمل عدد القافلة المتفق علٌه من قبل وتنطلق إلى البٌت الحرام فتأخذ عّدة أشهر لذلك، ومن األمثلة 

ن مسقط رأس الشٌخ أبً بحمان من بنً ٌزقن على ذلك نجد رحلة "المصعبً" حٌث انطلقت رحلته م

إلى ؼرداٌة حٌث مقام الشٌخ حمو الذي ٌزار للتبرك فاجتمعت القافلة فُشٌع مع مرافقٌه باألدعٌة 

المباركة كما جرت العادة وال تزال إلى الٌوم فً كل قرى مزب، حٌث ٌشٌع الحجاج من أحد األماكن 

عودتهم كذلك بتلك المظاهر البهٌجة، أما حجاج تلمسان  المباركة بالدعاء والتهلٌل وٌستقبلون عند

فٌخرجون من باب تلمسان وٌقومون بزٌارة أولٌاء المنطقة "كالسنوسً" ثم ٌصلون إلى مدٌنة الجزائر 

ألخذ اإلذن من أهل دٌوان ثم ٌزورون عدد آخر من األولٌاء الصالحٌن بمن ٌقتدون بهم فً حٌاتهم 

ٌاتهم فً حٌن منطقة ورتٌالن كما ذكر الورتٌالنً فإن الحاج بعد وٌلتمسون بهم خٌراً فً سٌر ح

االنتهاء من الصالة ٌقوم بزٌارة أهل البٌت والخدم والجٌران ومن أتى ٌودعه ثم ٌسٌر الركب، هكذا 

 .(5)جرت عادة االنطالق فً معظم البقاع الجزائرٌة

األضرحة فمثالً بتلمسان ٌتوجه الحاج أما بعد رجوع ركب الحجاج من البقاع المقدسة فٌتوجهون لزٌارة 

إلى ضرٌح "سٌدي الداودي بن نصر" مصحوباً بذوٌه وأصدقائه للقٌام بمراسم الزٌارة، ثم ٌتوجه بعد 

ذلك إلى ضرٌح "سٌدي أبً مدٌن" بدار العباد للقٌام بمراسم الزٌارة أٌضاً، وٌقضً لٌلته تلك بالضرٌح 

قرآن وذكر هللا وإطعام الفقراء والمساكٌن وكل من حضر للسالم الذي تقام به حفلة مشتملة على تالوة ال

                                                           
(1)

 .25نجاة العجال، المرجع السابق، ص 
(2)

 .25المرجع نفسه، ص 
(3)

 .22المرجع نفسه، ص 
(4)

 .202-202ص م ، 2112، الجزائر، الهدى دار ،حنٌفً هالٌلً، اوراق فً تارٌخ الجزائر فً العهد العثمانً 
(5)

 .22العجال، المرجع السابق، صنجارة  
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، وما ٌقام فً هذا الضرٌح ٌعرؾ "بالوعدة" أو "زٌارة الولً الصالح" لهذه المنطقة فهو (1)على الحاج

 .(2)بالنسبة لهم ٌعتبر حامً القبٌلة والبلدة وقبل القٌام بهذه المناسبة ٌعلن عنها مسبقاً من طرؾ البراح

ذا المقام ولً الناس مكانة كبٌرة للقبور واألضرحة فكان العالم أو حتى الحاكم إذ مات ٌدفن قرب ففً ه

م فدفن ٌمٌن قبة الولً الصالح سٌدي عبدالرحمن 0222أحد أولٌاء مثل الحاج أحمد داي الذي قتل سنة 

 .(3)م فدفن قرب سٌدي الكتان0201ًالثعالبً، وكذا إبراهٌم باي الدوالتً المتوفى سنة 

وفً ضحى الٌوم الثانً من قدوم الحاج من البقاع المقدسة ٌتوجه إلى منزله وتقام حفلة أخرى فً ذلك 

الٌوم، فٌأتً فٌه األهل واألصدقاء للتسلً علٌه وتقدم لهم الحلوٌات مصحوبة بشاي أو قهوة أو المبردات 

معه الهداٌا ألقاربه ومعارفه وقد ٌدعون إلى تناول الؽذاء أو العشاء ثم ٌنصرفون كما ٌصحب الحاج 

على قدر وسه إلدخال السرور علٌهم، وفً الؽد من ذلك تقع حفلة خاصة بالنساء المدعوات وتسمى 

 .(4)"حفلة الشرق"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .052محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص 
(2)

 .22نجاة العجال، المرجع السابق، ص 
(3)

م، 2112الجزائر،  قٌق: فارس كعوان، بٌت الحكمة،ابن المفتً حسٌن بن رجب شاوش، فً تارٌخ باشاوات الجزائر وعلمائها، تح 

 .02ص 
(4)

 .025جع السابق، صمحمد رمضان شاوش، المر 
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 الخالصة :

 ومن خالل هدا البحت ٌمكننا استخالص مجموعة من النتائج تمثلت فً :

االحتفاالت الدٌنٌة لٌست مقتصرة على الجزائر بل لها جدور فً الدول المجاورة مظاهر لقد كانت  – 0

 كا المؽرب الن الحدود لم تكن واضحة المعالم مثل االن .

كان االحتفال بحلول شهر رمضان المبارك من المناسبات الكبٌرة التً ٌحتفل بها الجزائرٌون   - 2

 الى ٌومنا هدا .واستمره الكثٌر من تللك الطقوس االحتفالٌة 

تأثر الجزائرٌون بالحكم العثمانً الدي افتتحها مند مطلع القرن السادس عشر فهم شعب ٌحب  – 0

االسالم كثٌراً لدلك تعلق بالحكم العثمانً المسلم  الدي كان حكم دٌنً ثٌوقراطً وتأثر بهم وبكثٌر من 

 عاداتهم حتى الوقت الحالً .

القرن ٌحتفلون بالحج وزٌارة االماكن المقدسة بشكل كبٌر جداً  وكان سكان الجزائر خالل دلك – 2

وكانوا ٌقومون بزٌارة الدراوٌش واضرحة الصالحٌن فً تأثر واضح بعادات الدولة العثمانٌة التً 

كانت تعفً رجال الدٌن والدراوٌش من الضرائب ومع أن الجزائر كان فً دلك الوقت تحكم حكم داتً 

 اال انها كانت العادات والقوانٌن العثمانٌة لها تأثٌر واضح علٌها .من قبل داٌات الجزائر 
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