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منوعات

عادات
وتقاليد
الزواج
في الجزائر
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ع��ادات وتقاليد األع��راس تتشابه في
كل الدول العربية باملبدأ لكنها تختلف
قليالً في بعض التفاصيل الصغيرة
مثل اللباس الذي يرتديه العروسان
والطعام وال��ش��راب املقدم للضيوف
ليتميز كل بلد عن اآلخ��ر ،وسنقدم
في هذا املقال أبرز العادات والتقاليد
املتعبة خالل العرس اجلزائري التي
تبدأ باخلطبة وتنتهي بحفل الزفاف.
أبرز عادات وتقاليد العرس اجلزائري
• تبدأ مراسم العرس بعد طلب يد
الفتاة وخطبتها حتى يوم الزفاف.
• املرحلة األولى من عادات وتقاليد
العرس اجلزائري تبدأ بزيارة العروس
حملالت األقمشة ،واملفروشات واألثاث
واألجهزة الكهربائية.
• بعد االنتهاء من شراء مستلزمات
امل��ن��زل ت��ب��دأ امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ،أال
وه��ي ش��راء فستان احلناء وفستان
العرس.
• يدوم العرس اجلزائري مدة سبعة
أيام يتم فيها إقامة الوالئم ،واألمسيات
الغنائية والشعرية والفروسية،
ويشارك كل فرد في القبيلة في هذا
العرس إلحيائه ،حيث يقوم العريس
بتعيني ع��دد م��ن األش��خ��اص الذين
يسمون «ال���وزراء» ليحرسوا جهاز
العروس أو ليمسكوا عقال الدابة التي
متتطيها العروس ويذهبوا مع أعيان
القبيلة ،وأه��ل العريس والشعراء
ملقابلة أهل العروس ومحاورتهم.
• تأتي العروس على الدابة وميسك
بعقال الدابة أح��د األشخاص الذين
يعينهم العريس ،ويستقبلها املعازمي
باألهازيج ومنها-:

بسم الله يا بسم الله هذه الدنيا من
رسول الله
جاية بالعادة وبنديرها ينفح ومبارك
ما دار عينني الطير
اخليمة كبيرة والعالم يرفق ومبارك
ما دار عينني الطير
• بينما يتم إحياء العريس باألهازيج
التالية:
موالي السلطان عرش النعناع اللي
عنقاته ما تشوف النار
احل��م��ام��ة وال��ط��ي��ر احل���ر ف��ي السما
يتالقو موالي السلطان جدي الغزالن
كي السبع يقاطع الويدان
• وتغني الصبايا:
نتفارضو دورو دورو نشرو تـفاحة
لرقيق الناب
• عند خروج العريس يقولون:
صباح اخلير آسلطان يجيك وليد
آسلطان
• في اليوم السابع من الزفاف يتم
حتزمي العروس على يد امرأة كبيرة
في السن كنوع من البركة ،ومن ثم
يتم إلقاء احللوى على احلضور ،أما
بالنسبة للعريس فإنه يدخل على
كبار القبيلة ويقبل رؤوسهم ثم يقبل
رأس نسيبته ويأخذها إلى منزلها بعد
أن يكون قد أتى بهدايا لها وخلاالت
العروس وجدتها.
• في الصباحية أي اليوم الذي يلي
ال��زف��اف ي���زور أه��ل ال��ع��ري��س وأه��ل
العروس العروسني ملباركتهما في
الصباح ،ويقدم لهما أه��ل العروس
ال��ف��ط��ور واحل��ل��وى وال��ف��واك��ه ،ثم
يزورهما باقي األق���ارب واألص��دق��اء
ويقدمون لهم الهدايا املتنوعة.

