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ذذذبدأ ذاالحتػال ذبادلقظد ذاظـبقيذاظشرؼػذيف ذسفدذاظدوظة ذاظػارؿقةذعـدذسفد ذاخلؾقػة ذادلعزذظدؼـ ذاهلل ذمبصر ذاظذيذدـذ
ظؾؿجتؿع ذادلصري ذاالحتػال ذبدتة ذعقاظقد ذعـفا ذعقالد ذاظـيب ذربؿد ذصؾك ذاهلل ذسؾقف ذودؾؿ ذيف ذاظثاغل ذسشر ذعـ ذربقعذ
األول .ثؿ ذبعد ذذظؽ ذاغتشر ذاالحتػال ذبادلقظد ذاظـبقي ذاظشرؼػ ذيف ذعؽة ذادلؽرعة ذخالل ذاظؼرن ذاظدادس ذاهلجري ذادلقاصؼذ
ظؾثاغلذسشرذادلقالدي،ذويفذأربقؾذعـذأسؿالذادلقصؾذزعـذاظدوظةذاألؼقبقةذحتتذحؽؿذادلؾؽذعظػرذاظدؼـذصفرذصالحذ
اظدؼـ ذاألؼقبل ،ذويف ذبالد ذادلغرب ذاإلدالعل ذو ذاألغدظس ذسـد ذبين ذاظعزيف ذأصحاب ذعدؼـة ذدبتة ذحقث ذدسك ذأبقذ
اظعباسذأريدذبـذاظؼاضلذربؿدذبـذأريدذاظؾخؿلذاظعزيفذاظدبيتذظالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػذيفذعدؼـةذدبتةذ
وأظػذطتاباذسـقاغفذاظدرذادلـظؿذيفذعقظدذاظـيبذادلعظؿ .ويفذاظعصرذادلرؼينذزادذاالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػذسـاؼةذ
واػتؿاعا ذيف ذسفد ذؼعؼقب ذبـ ذسبد ذاحلؼ ظؽـ ذاالحتػال ذزؾ ذربصقرا ذيف ذعدؼـة ذصاس ذصؼط،ث م ذاغتشر ذاالحتػال ذيفذ
ذيقع ذأضاظقؿ ذادلغرب ذاألضصك ذيف ذسفد ذاظدؾطان ذؼقدػ ذبـ ذؼعؼقب ذوأصدر ذعردقعا ذدـة ذجعؾ ذادلقظد ذاظـبقي ذسقداذ
رمسقا.ذ
الؽؾؿات الدالة:
االحتػال -ادلولد الـبوي -الدولة الػاصؿقة-ادلغرب اإلسالمي -ادلروـقون -احلػصقون -الزوانقون

العـوان باإلجنؾقزوة:
Celebrating the Prophet's birth in TlemcenDuring the Zayani era
Abstract:
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The celebration of the Prophet's birth began in the era of the Fatimid state from the
time of the caliph al-Mu'izz Ladin Allah in Egypt, which gave the Egyptian society
the celebration of six births, including the birth of the Prophet Muhammad peace be
upon him on the twelfth of spring. And then spread the celebration of the Prophet's
birth in Mecca during the sixth century AH, corresponding to the twelfth century,
and in Erbil of the work of Mosul during the Ayubid state under the rule of King
Muzaffaruddin smear of Saladin, and in the Islamic Maghreb and Andalusia Beni
Azafi owners of the city of Ceuta Where he called Abu al-Abbas Ahmad bin al-Qadi
Mohammed bin Ahmed al-Lakhmi Al-Sabti to celebrate the birth of the Prophet in
the city of Ceuta and wrote a book entitled the dir organized in the birth of the
Prophet. In the era of Marini, the celebration of the birth of the Prophet of Islam
increased attention and interest in the reign of Jacob bin Abdul Haqlkn the
celebration was confined to the city of Fez only, and then spread the celebration in
all regions of the Maghreb during the reign of Sultan Yusuf bin Jacob and issued a
decree year made the birth of the Prophet officially.
Key words:
Celebration - the birth of the Prophet - the Fatimid - Islamic Maghreb ذMarinites - Hafcion - Zeyani

بدأ ذاالحتػال ذبادلقظد ذاظـبقي ذاظشرؼػ ذيف ذسفد ذاظدوظة ذاظػارؿقة ذعـد ذسفد ذاخلؾقػة ذادلعز ذظدؼـ ذاهللذ
م)ذاظذيذدـذظؾؿجتؿعذادلصريذاالحتػالذبدتةذعقاظقدذعـفاذعقالدذاظـيبذ

ـ

/ػـ

ـ

(مبصر

 ثؿذبعدذذظؽذاغتشرذاالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذ1.ربؿدذصؾكذاهللذسؾقفذودؾؿذيفذاظثاغلذسشرذعـذربقعذاألول
ذويفذأربقؾذعـذأسؿالذ،اظشرؼػذيفذعؽةذادلؽرعةذخاللذاظؼرنذاظدادسذاهلجريذادلقاصؼذظؾثاغلذسشرذادلقالدي
م) ذصفر ذصالح ذاظدؼـذ

/ػـ

ادلقصؾ ذزعـ ذاظدوظة ذاألؼقبقة ذحتت ذحؽؿ ذادلؾؽ ذعظػر ذاظدؼـ ذ(ت

ويف ذبالد ذادلغرب ذاإلدالعل ذو ذاألغدظس ذسـد ذبين ذاظعزيف ذأصحاب ذعدؼـة ذدبتة ذحقث ذدسك ذأبقذ،األؼقبل
م)ذظالحتػالذبادلقظدذ

/ػـ

اظعباسذأريدذبـذاظؼاضلذربؿدذبـذأريدذاظؾخؿلذاظعزيفذاظدبيت(ت

 ذويفذاظعصرذادلرؼينذ2.اظـبقيذاظشرؼػذيفذعدؼـةذدبتةذوأظػذطتاباذسـقاغفذاظدرذادلـظؿذيفذعقظدذاظـيبذادلعظؿ
زاد ذاالحتػال ذبادلقظد ذاظـبقي ذاظشرؼػ ذسـاؼة ذواػتؿاعا ذيف ذسفد ذؼعؼقب ذبـ ذسبدذ
ثؿ ذاغتشرذ،م) ذظؽـ ذاالحتػال ذزؾ ذربصقرا ذيف ذعدؼـة ذصاس ذصؼط
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االحتػال ذيف ذذيقع ذأضاظقؿ ذادلغرب ذاألضصك ذيف ذسفد ذاظدؾطان ذؼقدػ ذبـذ
ؼعؼقب(

ػـ/

ـ

م)ذوأصدرذعردقعاذدـةذ(

ـ

م)ذجعؾذادلقظدذاظـبقيذ

ػـ/

سقداذرمسقاذيفذاظثا غلذسشرذعـذذفرذربقعذاألولذبنذارةذعـذاظػؼقفذأبل ذراظبذبـذسبدذاهللذبـذاظؼادؿذ
ـ

اظعزيف،ويف ذسفد ذأبل ذحدـ ذدلرؼين(

ػـ/

م) ذصارت ذاظدوظة ذتتحؿؾ ذغػؼاتذ

ـ

االحتػال ذبفذه ذاظؾقؾة ذضؿـ ذادلرادقؿ ذاظرمسقة ،ذوزاد ذاالحتػال ذباظققم ذاظدابع ذعـف،وزاد ذابقسـانذ
(

ػـ/

ـ

م)ذاالحتػالذبفذهذادلـادبةذذياالذوأبفة3.ذ

ـ

ذذذذذأعا ذاحلػصققن ذصؼد ذأضتدوا ذبفذا ذاالحتػال ذيف ذسفد ذاظدؾطان ذأبل ذحيل ذبـ ذأبلذ
بؽر(

ـ

اظعزؼز(

ػـ/
ـ

ـ

ػـ/

م)،وحتقل ذاالحتػال ذرمسقا ذيف ذسفد ذاظدؾطان ذأبل ذصارس ذسبدذ
ـ

م) ذيف ذأول ذادلائة ذاظثاعـة،وحتقل ذإدي ذسادة ذسـد ذساعة ذاظـاسذ

ؼدتعدونذهلاذيفذطؾذدـة4.ذذذذواظدمالذدلاذاذتلخرذاجملتؿعذاظتؾؿداغلذساعةذواظـدروعلذخاصةذسـذشريهذ
عـذاجملتؿعاتذيفذادلغربذاإلدالعلذيفذاالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػ?،وطقػذطاغتذعظاػرذاالحتػالذ
بف?ذوطقػذػلذاظققم?وعاذاظغرضذعـذاالحتػالذمبقظدذربؿدذصؾكذاهللذسؾقفذودؾؿ?ذ
ـ بداوة االحتػال بادلولد الـبوي يف تؾؿسان وندرومة:
ذذذذحيتػؾذأػؾذعدؼـةذغدروعةذوتؾؿدانذخاصةذوادلدؾؿنيذساعةذمبقظدذربؿدذصؾكذاهللذسؾقفذودؾؿذخامتذ
األغبقاءذواظردؾذطؾذدـةذيفذ ذعـذذفرذربقعذاألول،ذعـدذسفدذأبلذريقذعقدكذاظثاغلذذاظزؼاغلذاظذيذ
ساشذيفذاألغدظسذوعدؼـيتذصاسذوتقغسذوذاػدذاالحتػاالتذواظرمسقةذ،ذوذظؽذعـدذتقظقفذاظعرشذ
ذػـ/

دـة(

م)،وػذاذتلثراذبغزواتذبينذعرؼـذوبينذحػصذدلدؼـةذتؾؿدان،خاصةذاظدؾطانذ

ادلرؼينذؼقدػذبـذؼعؼقبذاظذيذأصدرذعردقعاذحؽقعقاذدـة(ذ

ػـ/

م)ذؼتضؿـذتعؿقؿذػذهذ

اظظاػرةذيفذادلـارؼذاظيتذ دبضعذإديذغػقذهذعـفاذعـطؼةذتؾؿدانذحقثذحاصرذعدؼـةذتؾؿدانذتدعذدـقاتذ
وبـكذعدؼـةذادلـصقرةذضربفاذسؾكذبعدذأربعذطقؾقعرتات5.ذذطؿاذطانذأبقذاحلدـذادلرؼينذحيتػؾذبادلقظدذ
اظـبقيذدػراذوحضرذوالذؼشغؾفذسـذإضاعتفذذاشؾذظدرجةذأغفذطانذؼعاضبذطؾذعـذؼتخؾػذسـذاالحتػالذيفذ
أيذعؽانذطانذبف،وأثـاءذضؿفذظتؾؿدانذرقؾةذاثـيتذسشرةذدـةذطانذحيتػؾذبادلقظدذ
(

ـ

ػـ/

511

ـ

م)،وباظتاظلذؼؽقنذأػؾذتؾؿدانذضدذسرصقاذػذهذاظذطرىذظؽـذملذتؽـذ
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عـتظؿةذالنذدالرنيذبينذزؼانذملذؼتقظقػا،ودلعارضةذصؼفاءذادلاظؽقةذيفذتؾؿدانذهلذاذاالحتػالذواستربوهذ
بدسةذأوذسؾكذاألضؾذسارضقاذررؼؼةذاالحتػال.

6

ذذذذذذذاطتدكذاالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػذمبدؼـةذتؾؿدانذيفذسفدذأبلذريقذعقدكذاظثاغل،ذحؾةذ
ذيقؾةذورابعاذذعبقاذورمسقاذعـدذتقظقفذاظعرشذاظزؼاغلذدـةذ

ػـ/

مذذألغفذساشذيفذعدؼـةذصاسذ

وتقغسذويفذاألغدظسذوذاػدذاالحتػاالتذاظشعبقةذواظرمسقةذبفا،ذوطانذألبلذريقذذعرذطثريذيفذادلقظدؼاتذ
أيذحقلذادلقظدذاظـبقي.

7

ـ الغرض من االحتػال بادلولد الـبوي:
ذذذطانذوراءذاالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػذسدةذأدبابذػل:ذ
أـذعؼاوعةذتؼؾقدذاالحتػالذمبقالدذأػؾذاظؽتاب :بعدذػزميةذادلدؾؿنيذيفذععرطةذحصـذاظعؼابذوتقالذدؼقطذ
عدنذاألغدظسذيفذؼدذاظـصارى،ضعػذادلدؾؿقنذوأضحقاذعغؾقبنيذؼؼؾدونذاظغاظبذعـذاظـصارىذيفذطؾذذلءذ
حتكذيفذاالحتػالذبعقدذادلدقحذؼقمذذ

دؼدؿربذطؾذسامذ،وسقدذاظـيبذحيلذيفذسـصرةذ(ؼقحـاذادلعؿدان)،ذ

صخقػذسؾكذادلدؾؿنيذعـذغدقانذوتركذطؾذعاؼتعؾؼذبـبقفؿذربؿدذصؾكذاهللذسؾقفذودؾؿ،ذوػذاذعاجعؾذ
اظعزيفذأبقذاظؼادؿذبـذأبلذاظعباسذؼدسقذظالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػ8.ذ
بذـذاظتظاػرذاظدقادلذباظتؼقى:ذدقاءذعـذخاللذاحلؽامذادلرؼـقنيذواحلػصقنيذاظذؼـذضؾدوػؿذأوذاظػارؿقنيذ
عـذضبؾفؿ،ذأوذطانذعـذررفذأذرافذحؼقؼققنذأوذعزؼػقنذ،ذصاألعرذظفذسالضةذباظـدبذوسالضتفذباحلؽؿذأوذ
اظتؼربذعـذاحلؽام9.ذذواظغرضذإذاذعـذاالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػذظقسذاظتشبفذبادلدقحقنيذوإمناذ
اظتذطريذبدريةذذربؿدذصؾكذاهللذسؾقفذوذودؾؿذظعؾذاظذطرىذتـػعذادلمعـني،ذووحدةذادلدؾؿنيذاظيتذػلذ
واجبذبـصذاظؼرآن، 10وعاذحؼؼذاظقاجبذطانذواجب،ذرشؿذتشددذبعضذاظػؼفاءذادلاظؽقةذيفذإغؽارذ
االحتػالذبفذووصػفذباظبدسة،ذواظصحقحذاالحتػالذبادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػذبدسةذحدـةذعثؾذصالةذاظرتاوؼحذ
وشريػا،ذعـذأغؽرهذصؾقـؽرذصالةذاظرتاوؼحذعثال،وبعضذاظػؼفاءذاسرتضذسؾكذاالحتػالذواظبعضذاآلخرذعثؾذ
اظربزظلذسؾكذررؼؼةذاالحتػالذوػـاذجقػرذاحلؼقؼة11.ذ
ـ مظاهر االحتػال بادلولد الـبوي الشروف:
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ذذذذومتقزذاالحتػالذيفذسفدذأبلذريقذعقدكذاظثاغل(

-

صص

581 -590

ػـ/

-

م)ذبنؼؼادذاظشؿقعذ

ادلؾقغةذيفذادلـازلذوادلداجدذواظزواؼا،وؼتؾؼكذرالبذادلدارسذوادلـحذواهلباتذاظيتذؼؼدعقنذجزءاذعـفاذإديذ
أداتذتفؿذيفذػذاذاظققمذادلبارك،وؼؽقنذتقزؼعذعادذاظقردذوعاءذاظزػرذورذفذباظرذاتذوإضاعةذادلباخرذباظعـرب،ذ
وتقزعذصقفذاهلداؼاذادلتـقسةذ،ذوتدددذاظدؼقنذسـذادلدجقغنيذواألعقات،وظباسذأحدـذاظثقاب،ذوتؼدؼؿذ
أحدـذاألرعؿةذذخاصةذظؾػؼراء،ذثؿذؼلتلذاإلغشادذواظتباريذيفذعدحذاظردقل،ذ،ذوادلتـقسةذ،ذوػذاذظتعؿقؿذ
اظػرحذسـدذطؾذاظـاسذبفذهذادلـادبةذصاظردقلذرريةذظؾعادلني12ذ
ذذذذذ صعـدعاذاغتصرذأبلذريقذعقدكذاظثاغلذسؾكذبينذعرؼـذوأسادذإحقاءذدوظةذبينذزؼانذبادلغربذاألودطذ
صادفذحؾقلذذطرىذادلقظدذاظشرؼػ،صؾؿذؼتقانذيفذاغتفازذاظػرصةذظالحتػالذبف،ذوأضامذبفذهذادلـادبةذحػالذ
طبريا،ذوجعؾذػذاذاظققمذعـذاألسقادذاظرمسقةذظؾدوظة،ذوخصفذبعـاؼةذصائؼةذدونذشريػا،ذويفذذظؽذؼؼقلذ
اظتـدل« ذ وكان وؼوم حبق لقؾة ادلصطػى صؾى اهلل عؾقه وسؾم،وحيتػل بفا مبا هو فوق سائر
ادلراسقم»13.ذ
ذذذذذ وطانذاظدؾطانذاظزؼاغلذأبقذريقذاظثاغلذؼدسقذطاصةذاظـاسذخاصتفؿذوساعتفؿذحبضقرذػذاذاالحتػال،ذ
وؼـؼؾذحي لذبـذخؾدونذجاغباذعـذاحتػالذاظدؾطانذيفذذبؾدفذيفذظقؾةذادلقظدذبؼقظف«فأقام هلا مبشور داره
العؾقا عرسا حافؾة ،احتشدت هلا األمم وحشر بفا األشراف والسوقة...ذ»14.ذ
ذذذذ ووضعذهلاذإعؽاغاتذعادؼةذوععـقؼةذػاعةذمنارقذعصػقصةذوذزرابلذعبثقثة،ذوبدطذعقذاةذوودائدذعغشاةذ
باظذػبذوع شاععذطاالدطقاغات،ذوطانذاظدؾطانذؼتصدرذاجملؾس،ذجاظداذسؾكذدرؼره،اظذيذؼدرذاظـازرؼـذ
يفذأبفةذوإجالل،ذثؿذتؾقفذأسقانذادلدؼـةذعـذزبتؾػذاظطبؼاتذاالجتؿاسقة،عـذأعراءذووزراءذووجفاءذوسؾؿاءذ
وذعراء ذوعقزػني ذوغؼباء ذاحلرف ذادلختؾػة ذاظيت ذتعج ذبفا ذتؾؿدان ذو ذغدروعة ذوشريػؿا،وعـ ذساعة ذاظـاسذ
أجؾدفؿذسؾكذعؼاسدذحدبذعراتبفؿذاالجتؿاسقة،وخصصذهلؿذوظداغاذتطقفذسؾقفؿ،ذؼرتدونذظباداذعـذ
حرؼر ذعؾقن ،ذوحيؿؾقن ذبلؼدؼفؿ ذعباخر ذوعرذات ذخيرج ذعـفا ذدخان ذاظعـرب ذوعاء ذاظقرد ذاجملؾقب ذعـذ
غصقبني .15ذذوبعدذتؼدؼؿذأغقاعذاألرعؿةذظؾحاضرؼـ،ؼلتلذدورذاإلغشادذحقثذؼعؿذاهلدوءذواظقضار،ذصقتؼدمذ
ادلـشد ذمبدح ذاظردقل ذصؾك ذاهلل ذسؾقف ذودؾؿ ذوؼدتفؾ ذذظؽ ذبؼصقدة ذعـ ذغظؿ ذاظدؾطان ذأبل ذريق ذعقدكذ
اظثاغل،ذيفذعدحذعقظدذاظـيبذادلصطػك .16ذثؿذؼلتلذدورذإغشادذاظؼصائدذواظتباريذبفاذيفذذبؾسذاظدؾطانذ
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بفذهذادلـادبةذاظؽرمية،ذغظؿفاذذعراءذتؾؿدانذوأدباؤػا،وؼدتؿرذضراءةذاظؼصائدذإديذآخرذاظؾقؾ،ذحقثذؼمتكذ
بلصـافذاألطؾذإديذوضتذصالةذاظصبح،ذصقمديذاظدؾطانذاظصالةذباجملؾسذثؿذؼؼقمذاحلاضرونذصقـصرصقنذ
إديذعـازهلؿ ذحقث ذذطر ذحيل ذبـذخؾدون« ذوجلء ذيف ذآخر ذاظؾقؾ ذباخلرس ذاظشفلذادلالذ ذاحلاصؾ ذادلالعحذ
وادلشامذادلتعددذاخلقاغات،مماذأرحبتذداحتف،وغاءذباظؼصبةذأوديذاظؼقةذربؿؾةذثؿذاظػقاطفذصاحلؾقاء،ورعؿذ
اظـاس ذبني ذؼدي ذاخلؾقػة ،ذوذؽروا ذاهلل ذدبحاغف ذوتعادي ذومل ذؼربح ذعؽاغف ذحتك ذصؾك ذصالة ذاظصبح ذيفذ
اجلؿاسةذثؿذشداذإديذدارهذاظدعقدة.17ذ
ذذذذوطان ذادتخدام ذادلـجاغة 18اظيت ذصـعفاذأبق ذاحلدـذادلعروف ذبنبـذاظػحامذظؼقاس ذاظقضت ذظقؾة ذادلقظدذ
واظيتذأخرتسفاذمبـادبةذاالحتػالذبادلقظدذاظشرؼػ،ذوضدذخؾدذادلمرخذحيلذبـذخؾدونذػذهذاظداسةذبؼصقدةذ
بنيذؼديذاظدؾطانذأبقذريقذعقدكذاظثاغل،ذذوصارتذظقؾةذادلقظدذذصرصةذظؼرضذاظشعرذواظتباريذبفذ،ذوػلذ
عظاػرذال ذدبتؾػذسـذاالحتػالذيفذعدؼـةذتؾؿدانذأوذبؼقةذادلدنذاجلزائرؼة،وبفذهذاظطرؼؼةذطانذاظدؾطانذ
أبق ذريقذاظثاغلذحيتػؾذبذطرىذادلقظدذاظـبقيذاظشرؼػذوصارت ذسادة ذعدتحبةذظذى ذدالرنيذبين ذزؼانذ
اظذؼـذجاؤواذعـذبعدهذوظدىذاجملتؿعذاظتؾؿداغلذاظذيذصارذؼباظغذيفذاالحتػالذبف19.ذ
ذذذذوضدذأ وصكذأبقذريقذاظثاغلذابـفذأباذتاذػنيذاظثاغلذبنتباعذأثارهذيفذػذهذادلـادبةذبؼقظفذ«وابين عؾقك
بإقامة شعائر اهلل عزوجل ،وابتفل إلقه يف مواسم اخلري وتوسل واتبع أثارنا يف الؼقام بؾقؾة مولد
الـيب عؾقه السالم و استعد هلا مبا تستطع من اإلنػاق العام،واجعؾه سـة مؤكدة يف كل عام تواسي يف
تؾك الؾقؾة الػؼراء وتعطي الشعراء ،وإن ركبت فقك الغروزة الشعروة وحتؾقت باحلؾقة األدبقة زادت
مجاال إىل مجالك،كؿاال إىل كؿالك فانظم ادلولدوات».

20

ذصعؿؾذأبق ذتاذػني ذبـصائحذواظده،وغدج ذػذهذ

اظعادةذسؾكذغدجذأبقف،وزادذسؾقفذاحتػالذآخرذباظؾقؾةذدابعذادلقظدذويفذذظؽذضالذاظتـدل«ذودلا كانت لقؾة
سابع ادلولد ادلذكور احتػل هلا أعؾى اهلل مؼامه مبثل احتػاله لؾقؾة ادلولد أو أعظم» 21ذوعازال ذأػؾذ
تؾؿدانذوغدروعةذحيتػؾقنذبققمذادلقظدذوؼقمذاظدابعذعـفذإديذؼقعـاذػذا.ذ
ذذذوزؾ ذدالرني ذبين ذزؼان ذؼرسقن ذػذا ذاالحتػال ،ذعـفؿ ذأبق ذزؼان ذربؿد ذبـ ذأبلذ
ريق(

ـ

ػـ/
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اظؼصائدذوادلدائحذبفذهذدلـادبةذظذظؽذتطقرتذادلدائحذاظـبقؼةذبشؽؾذطبري،ويفذاظصباحذؼؼقمذاظـداءذباظزشارؼدذ
ثؿذزؼارةذضربذأبلذعدؼـذباظعباد22.ذ
ذذذؼعدذاالحتػالذبادلقظدذاظـبقي ذاظشرؼػذذعـذاألسقادذاظيتذحيتػؾذبفاذادلدؾؿقنذدقاءذعـدذاظعفدذاظػارؿلذ
أوذشريهذذاظعزصقنيذحؽامذدبتةذأوذادلرؼـقنيذثؿذاحلػصقني،ذوأصبحذرعزذاظتدؼـ،ذويفذعـطؼةذتؾؿدانذبدأذ
االحتػالذبادلقظدذعـدذسفدذأبقذريقذعقدكذاظثاغلذدـة

ػـ/

مذذعـذأجؾذتذطريذاظـاسذمبـاضبذ

اظـيبذربؿ دذصؾكذاهللذسؾقفذودؾؿ،وذيعذوتقحقدذادلدؾؿنيذسؾكذرببةذردقهلؿذصؿاذحؼؼذاظقاجبذصفقذ
واجب،ذورشؿذاسرتاضذبعضذاظػؼفاءذسؾكذاالحتػالذظؽقغفذبدسةذوتؼؾقدذظؾـصارىذيفذاالحتػالذبعقدذعقالدذ
ادلدقح،ذواظبعضذاآلخرذأسرتضذسؾكذررؼؼةذاالحتػالذاإلدرافذواظشؿقعذ...ذ
ذذودقاءذسؾكذادلدتقىذاظرمسلذأوذادلدتقىذاظشعيبذعـادبةذادلقظدذاظـبقيذطؾذدـةذيفذؼقمذاظثاغلذسشرذربقعذ
األولذعـادبةذظؾػرحذواظتقدعةذسؾكذاظـاسذبادللطقالتذواحلؾقؼات،ذاظتضاعـذععذاظػؼراءذواحملتاجنيذ،ذصفقذ
ؼقمذرريةذطؿاذطانذاظـيبذربؿدذصؾكذاهللذسؾقفذودؾؿذرريةذظؾعادلني.ذ
اهلوامش :
1ذ.ادلؼرؼزي:ذذطتابذادلقاسظذواالستبارذبذطرذاخلططذواآلثار،ذادلعروفذباخلططذادلؼرؼرزؼة،ج،2ذربعةذجدؼدةذباالوصدتذ
بقالقذاظؼاػرةذ،2002ص490ذ،سبدذاظعزؼزذصقالظل:ذتؾؿدانذيفذاظعفدذاظزؼاغل(،ذدرادةذ
دقادقة،سؿراغقة،اجتؿاسقة،ثؼاصقة)،ج،1ذرداظةذدطتقراهذدوظةذيفذاظتارؼخذاإلدالعل،ذضدؿذاظتارؼخذجاععةذ
اجلزائر،،1995ص.267ذ
2

ذ.ظدانذاظدؼـذبـذاخلطقب:اإلحارةذيفذأخبارذشرغارة،ج،3ذحتؼقؼذ،تؼدؼؿذربؿدذسبدذاهللذسـانذ،دارذادلعارفذاظؼاػرةذ

(دتذ)،ذص،11سبدذاهللذريادي:ذدراداتذيفذاألدبذادلغربلذاظؼدؼؿ،دارذاظبعثذضدـطقـة،1986ص214وعاذ
بعدػا،سبدذاظعزؼزذصقالظل:ادلرجعذاظدابؼ،ج،1ص،268ذسبدذاهلاديذاظتازي:دلاذاذأسقدذادلقظدذيفذادلغربذ
اإلدالعل،واألدبابذاظيتذطاغتذوراءه،ذبؾةذدسقةذاحلؼ،اظعدد،277ذياديذاألولذ1410ػـذدجيـرب،1989ص.48ذ
.3ذسبدذاظعزؼزذصقالظل:ادلرجعذاظدابؼ،ج،1ص268ـ،269ذروبارذبرغشػقؽ:ذتارؼخذاصرؼؼقةذيفذاظعفدذاحلػصل،ج،2ذ

غؼؾفذإديذاظعربقةذرياديذاظداحؾل،ط،1ذدارذاظغربذاإلدالعلذبريوتذظبـان،1988ص318ـ319ذ

515

احلوار املتوسطي

()51-51
DM,LREOCMI

مارس 7152

ISSN : 1112-945X
E- ISSN : 2571-9742
DM, LREOCMI

االحتفال باملولد النبوي الشريف يف منطقة تلنشان خالل العهد الزياني
صص

حمند قويشه ،

581 -590

4ذ.ذابـذأبلذدؼـار:ذادلمغسذيفذأخبارذاصرؼؼقةذوتقغس،ذتقغسذ،1967ص،290سبدذاظعزؼزذصقالظل:ادلرجعذ
اظدابؼ،ج،1ص268ـ،269روبارذبرغشػقؽ:ذادلرجعذاظدابؼ،ج،2ص318ـ319ذ
5بـذخؾدونذحيل:ذبغقةذاظرواد،ج،1ذحتؼلذسبدذاحلؿقدذحاجقات،ذادلؽتبةذاظقرـقةذاجلزائرذ،1980ص208ـ،209ذ
ابـذعرزوقذاخلطقب:ادلدـد،ذاظصحقحذاحلدـذيفذعكثرذوربادـذعقالغاذأبلذاحلدـذ،حتؼقؼذعارؼاذخقدقس،ذاظشرطةذاظقرـقةذ
ظؾـشرذواظتقزؼعذاجلزائر،1981ص153ـ،154سبدذاظعزؼزذصقالظل:ذادلرجعذاظدابؼ،ص،270ذ،276ذسبدذاظرريـذ
اجلقالظل:ذتارؼخذاجلزائرذاظعام،ج،2ذادلطبعةذاظعربقة،اجلزائرذ،1954ص81ـ،82ذروبارذبرغشػقؽ:ذادلرجعذ
اظدابؼ،ج،2ص318ـ319ذ،ذسبدذاهللذريادي:ادلرجعذاظدابؼ،ص249ـ.275ذ

.6ذذبـذخؾدونذحيل:ذادلصدرذاظدابؼ،ج،1ص208ـ،209ذابـذعرزوقذاخلطقب:ادلصدرذاظدابؼ،ص153ـ،154سبدذ
اظعزؼزذصقالظل:ذادلرجعذاظدابؼ،ص،270ذ،276ذسبدذاظرريـذاجلقالظل:ذادلرجعذاظدابؼ،ج،2ص81ـ،82ذروبارذ
برغشػقؽ:ذادلرجعذاظدابؼ،ج،2ص318ـ319ذ،ذسبدذاهللذريادي:ادلرجعذاظدابؼ،ص249ـ.275ذ
7ذ.ذبفقل:ذزػرذاظبدتانذيفذدوظةذبينذزؼان،اظدػرذاظثاغل،حتؼقؼذوتؼدؼؿذسبدذاحلؿقدذحاجقات،ساملذادلعرصةذظؾـشرذ
واظتقزؼعذاجلزائر،2011ص47ذوعاذبعدػا،سبدذاظعزؼزذصقالظل:ادلرجعذاظدابؼ،ج،1ص،276ذروبارذبرغشػقؽ:ذادلرجعذ
اظدابؼ،ج،2ص318ـ،319ذحيلذبقسزؼز:ذعدؼـةذتؾؿدانذساصؿةذادلغربذاألودط،ذدارذاظغربذظؾـشرذواظتقزؼعذوػرانذ
،2003ص58ـ،59ذسبدذاحلؿقدذحاجقات:ذأبقذعقدكذاظزؼاغل،ذاظشرطةذاظقرـقةذظؾـشرذواظتقزؼعذ
اجلزائر،1982ص220ـ،226ذسبدذاهللذريادي:ادلرجعذاظدابؼ،ص249ـ،275سبدذاحلؿقدذحاجقات:إحقاءذاظدوظةذ
اظزؼاغقة،اجلزائرذيفذاظتارؼخ،ادلمددةذاظقرـقةذظؾؽتاب،1984ص399ـ،410ذاحلاجذربؿدذبـذرعضانذذاوش:ذباضةذ
اظدقدانذيفذاظتعرؼػذحباضرةذتؾؿدانذساصؿةذدوظةذبينذزؼان،ذدؼقانذادلطبقساتذاجلاععقة،1995ذص105ـ.112ذ
8ذ.ذسبدذاظعزؼزذصقالظل:ادلرجعذاظدابؼ،ج،1ص273ـ،275ذسبدذاهللذريادي:ادلرجعذاظدابؼ،ص224ذوعاذبعدػاذ
،سبدذاهلاديذاظتازي:ادلرجعذاظدابؼ،ص،50ذ

.9ذروبارذبرغشػقؽ:ذادلرجعذاظدابؼ،ج،2ص318ـ.319ذ

10

ذ.ذ         

        
عصداضاذظؼقظفذتعادي   
11

،ذ

.ذروبارذبرغشػقؽ:ذادلرجعذاظدابؼ،ج،2ص318ـ،319ذسبدذاظعزؼزذصقالظل:ادلرجعذاظدابؼ،ج،1ص276
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.ذابـذاحلاجذاظـؿريي:ذصقضذاظعبابذوصاضةذضداحذاآلدابذيفذاحلرطةذاظدعقدةذإديذضدـطقـةذواظزاب،ذإسدادذودرادةذ

ربؿدذبـذذؼرونذاظرباطذ،1990ص،86ذذبفقل:ذادلصدرذاظدابؼ،ذاظدػرذاظثاغل،ص،56-47ذسبدذاظعزؼزذ
صقالظل:ادلرجعذاظدابؼ،ج،1ص،276ذربؿدذاظطؿار:ذتؾؿدانذسربذاظعصقر،دورػاذيفذدقادةذوحضارةذاجلزائر،دؼقانذ
ادلطبقساتذاجلاععقةذاجلزائر،2007ص156ـ،157ذسبدذاهللذريادي:ادلرجعذاظدابؼ،ص249ـ.275ذ

13

.ذاظتـدلذربؿدذبـذسبدذاهللذبـذسبدذاجلؾقؾذاحلاصظ:ذغظؿذاظدررذواظعؼقانذيفذبقانذذرفذبينذزؼان،ذحتؼقؼذوتعؾقؼذ

ربؿقدذبقسقاد،ذادلمددةذاظقرـقةذظؾؽتابذاجلزائرذ1985ذ،ص،162ذسبدذاظعزؼزذصقالظل:ادلرجعذ
اظدابؼ،ج،1ص،276ربؿدذاظطؿارذادلرجعذاظدابؼ،ص156ـ.157ذسبدذاهللذريادي:ادلرجعذاظدابؼ،ص249ـ.275ذ
.14ذذبغقةذاظرواد،ج،2ذحتؼقؼذبقزؼانذاظدراجلذص،40ذ،49ذسبدذاظعزؼزذصقالظل:ادلرجعذاظدابؼ،ج،1ص،276ذ
ربؿدذاظطؿارذادلرجعذاظدابؼ،ص156ـ.157ذسبدذاهللذريادي:ادلرجعذاظدابؼ،ص249ـ.275ذ
15
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