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يعتبر جامع الزيتونة بتونس أحد أىم وأقدم المعالم والمعاىد التعميمية العربية ، فقد 
حافظ عمى المقومات الحضارية لممنطقة العربية ، وخاصة المغرب العربي ، وقد بنى 

م وتطويره عبر مالجامع رابًطا قويا بين العديد من الدول العربية ، وىذا إلىتمامو بالع
 ىكانت فيو الظروف في تونس والوطن العربي مضطرب ، وال ننس التاريخ ، في وقت

 لواَء الثقافة . أئمة وعمماء جامع الزيتونة الذين حمموا
وفي دراستنا ىذه سنتطرق في الفصل األول لنشأة جامع الزيتونة وتطوره التاريخي وكذلك 

 طرق لمحالة العممية ونعّرف بعض أئمة جامع الزيتونة .تسن
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 : تاريخية جامع الزيتونةأولا 

 تأسيس جامع الزيتونة:  - أ

يعتبر الجامع من أقدم المعاىد العربية، فيو يضاىي األزىر وجامع القرويين بشمال 
س الجامع، فقد نسب الشيخ أبي عبد اهلل بن وقد اختمفت الروايات حول من أسّ  ةإفريقي
سنة 2و عبيد اهلل الحبحاب، في حين أتمّ  1نن سنوسي البناء إلى حسان بن نعماعثما
 .3م764ىـ/141

ىـ وىو الذي بنى 116ذكر المراكشي أن عبيد اهلل الحبحاب قدم إفريقية في ربيع سنة 
 . 4الجامع بتونس 

 أصل التسمية :  - ب

ا أما عن تسمية الجامع،               5فقيل أنو سمي بالزيتونة ليكون نورا يضاء بيا إفريقي
ُنوُر السََّماوَاِت واأَلْرِض مـَـَثُل نـورِه كـِمْشكَاة فييا ِمْصباْح اهلُل  ))لقولو تعالى : 

في ُزَجاَجة الُزَجاَجة كأنَيا َكْوَكٌب ُدرٌِّي ُيوَقُد ِمْن شـََجرٍة ُمَباركٍة َزْيُتونٍة ل  المْصَباحُ 

                                                           
1
افرٌقٌا سنة ثالثة وسبعٌن للهجرة،استطاع فتح قرطاجنة  هو حسان بن النعمان بن عدي بن مغٌث بن عمرو،تولى - 

 .172،205م،ص1774،دار الفكر،د،م،ن7،ط1، جفتح المغرب العربًوالمغرب ،انظر:محمود شٌت خطاب،قادة 

عبيد اهلل الحبحاب : ىو مولى بن سمول ، كان رئيسا نبيال ، بارعا في الفصاحة والخطابة ، حافظ األشعار ، كان في  .2
تاريخ رقيق القيرواني ، األمر كاتبا ثم تولى مصر وافريقية والمغرب كمو في عيد ىشام بن عبد الممك ، أنظر : بادئ 
 .66م،ص1994،دار الفرحاني ،القاىرة ،1،ط إفريقية

، 1، ج  ق محمد شاذلي النيفرقي، تحمسامرات الظريف بحسن التعريف أبي عبد اهلل  محمد بن عثمان سنوسي ،  .3
 .470، ص  1994، دار الغرب اإلسالمي ، لبنان ، 1ط
،دار الثقافة  3،ط 1تحقيق كوالن بروفينسال،ج، البيان المغرب في أخبار االندلس و المغربابن عذارى المراكشي ،  .4

 63ص  1أنظر الممحق رقم . 52ص م،1989،لبنان ،
، مذكرة لنيل شيادة  1954 – 1900والحركة اإلصالحية الجزائرية الطمبة الجزائريون الزيتونيين وفاء النعاس ،  .5

م، 2014-2013الماستر في التاريخ المعاصر ، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
 .37ص
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ور يـَْيدي َشرقيٍة ول غربيٍة َيكاُد زيُتَيا يـُضيُء و لو لم تـْمسـَــْسُو َنار نُوٌر َعمى نُ 
 .1 ((م ْـ يـِــمَـ ع ءٍ يْ شَ  لِ ُــ واهلل بك اسِ ـنَّ ـلم الَ َـ ثـْـاهلل األم بُ رِ ضْ َـ اء ويشَ اهلل لـُِنورِه َمْن يَ 

ذا سمي تونة منفردة في موقع الجامع، وبيفي حين ىناك روايات تذكر أنيم وجدوا زي
 .3الجامع ر أن الجامع كانت بو زيتونة حول صومعةك  ، كما ذ  2بجامع الزيتونة

 الجامع:ىندسة  - ج

، بحيث تعود ةفي شمال إفريقي الموجودة كان الجامع في ىندستو كباقي الجوامع
، أما أبوابو من عود 4سراري المرمر التي أقيمت عمييا أقواس بيت الصالة إلى قرطاجنة

الصندل التي ترجع إلى حوالي القرن الخامس عشر ميالدي، باإلضافة إلى أنو تم تشييد 
، وقد كان آخر ترميم  التي تعود ىندستيا لسميمان النيقروا م،1312معة لحوالي سنة الصو 

، ويذكر  5ـ ى250قبة المحراب والتي يعود بناؤىا لعام  م، مّس 1939حصل بالجامع سنة 
ينظر الجالس ونس رفيع البناء مطل عمى البحر، بن أبي دينار في مؤلفو : "...أن جامع تا

 .6 ويرقى إلى الجامع من جية المشرق عمى اثنتي عشر درجة..."فيو إلى جميع جواره، 

صالحات منيا: في عيد زيادة اهلل بن األغمب، الذي بني إىندسة الجامع ب ت  وقد مرّ 
المحراب،  ية ضخمة ، كما قام ىذا األخير في سنة خمسين ومائتين بنقش في قبةفيو أبنّ 

                                                           

 .35سورة النور ، اآلية  .1
 .7م، ص 1686ية ، تونس ، ، مطبعة تونس1، ط المؤنس في أخبار إفريقية وتونسابن أبي دينار ،  .2
، دار الغرب  1الني بن الحاج يحيى ، ط يحمادي الساحمي والج :، تحصفحات من تاريخ تونس محمد بن الخوجة ،  .3

 .283ص  ،م 1986نان ، باإلسالمي بيروت ، ل
ق.م ، في موقع غير بعيد عن تونس العاصمة الحالية ،  814مدينة قديمة، أسسيا الفينيقيون عام  :قرطاجنة .4

،  2، جروس برس ، لبنان ، ط معجم الحضارات الساميةدي ، وقرطاجنة تعني المدينة الحديثة ، أنظر ىنري س ، عبوّ 
 .991ص
 .284محمد بن الخوجة ، المرجع السابق ، ص  .5
 . 9، المصدر السابق ، ص ابن أبي دينار  .6
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بإقامة عوارض و أبواب من  1لحفصيفقد أمر السمطان زكريا اأما في العيد الحفصي، 
خشب لبيت الصالة ، وكان ذلك سنة ستة عشر وسبعمائة، ووضع رخامة وكتب عمييا 

 .2اسمو

أما سقوف الجامع فيو عمى شكل سطح موجود في القسم الخارجي لمجامع ومغطى 
 .3تجديده مرارا في العيد األغمبي وتمّ  من الداخل بسقيفة خشبية ذات عوارض ظاىرة،

 التطور التاريخي لمجامع األعظم: - د

 تاريخية:الجامع األعظم بتطورات عبر مراحل  مرّ 

  : م(989ـ888 ىـ/ 692 ـ181) العيد األغمبي-1

ا كبيرا، ومن بين األسباب التي أدت ليذا عتناءً بجامع الزيتونة ا4 األغالبة اعتنى
سياسي ، والذي يكمن ممرابطين، إضافة إلى سبب ل ااالعتناء، اعتبار أن مدينة تونس ثغر 

 .5أىل تونس، وذلك من خالل االىتمام بالجامع األعظم ىفي نيل رض

ة ساىموا بشكل يكما يعود إزدىار الجامع في ىذا العيد، إلى أن أمراء الدولة األغمب
 خاصة المعالم الدينية منيا. ةكبير في عمران إفريقي

                                                           

زكريا الحفصي : ىو ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد ، بن أبي حفص عمر ، بوي َع بتونس سنة سبع وعشرين  .1
،  محمد ماضور :، تحوالحفصية  تاريخ الدولتين الموحديةوستمائة ، أنظر : أبي عبد اهلل محمد ابن ابراىيم الزركشي ، 

 . 24م ، ص  1966، مكتبة عتيقة ، تونس   2ط
 .  204 - 203سنوسي ، المصدر السابق ، ص  عثمان  أبي عبد اهلل محمد بن .2
،  م 1952 – 1912اسيام جامع الزيتونة في الحياة السياسية والثقافية بتونس  وض ، وجمول بن بشير ، اسماعيل بيّ  .3

يث ومعاصر ، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ، إشراف الدكتور قوبع عبد القادر مذكرة لنيل شيادة الماستر ، تاريخ حد
 64ص  2أنظر الممحق رقم  م. 2015 - 2014، جامعة زيان عاشور بالجمفة ، 

ه 296-289م،كان سقوطيا بتاريخ 800ل ه الموافق 184األغالبة :قامت بأفريقية عمى إبراىيم بن األغمب من عام .4
 ،م909-800ه/296-184الدولة األغمبية التاريخ السياسي م،أنظر : محمد الطالبي ،909-902 ه الموافق ل296

 .700، 5م ،ص1995،دار الغرب اإلسالمي،لبنان ،2مراجعة حمادي الساحمي ،ط
، ط خ ، دار البصائر ، الجزائر ،  1، ج م 1956 - 1900الطمبة الجزائريون بجامع الزيتونة خير الدين شترة ،  .5

 . 695 - 694ص  ،م  2009
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 م(:978-989ىـ/828-692العيد الفاطمي )-6

ىتماما كبيرا بالجامع وذلك من خالل ترميمات منيا ولة الصنياجية اأولى أمراء الد
 إنشاء القبة البديعة فوق البيو والرواق الموجود أمام واجية بيت الصالة .

 م( : 1128-1858ىـ/558-158عيد أمراء بني خراسان )-8

بعد تقيقر الدولة الصنياجية استقل بنو خراسان في الحكم، واتخذوا تونس عاصمة 
، وبترميم بيت الصالة، وتعويض عمودين بواجية وذلك  واعتنوا بجامع الزيتونة ليم،

عشر  اثنيتى أصبح عددىا ط الخراساني، وفتح أبواب جديدة، حالمحراب وتاجين من النم
 .1بابا، بعدما كانت ستة أبواب

 ( : قبل الميالد12 -18ق/18 -7العيد الحفصي )-1

مرانية، دامت حوالي ثقافيا ونيضة ع شيدت تونس خالل العيد الحفصي ازدىارا
ل ليا، فقد اعتنى ذا العيد ىيبة ال مثيوقد عرف جامع الزيتونة في ى أربعة قرون،

السمطان أبو  َص الحفصيون بالجامع، واىتموا بتأسيس المؤسسات العممية والدينية، وقد خص  
ألسواق التي ومن بين ىذه ا ، 2زكريا الحفصي أسواقا لمحرف عمى طول واجية الجامع 

رف الجامع بتشييد المدارس دت بجانب الجامع :سوق القشاشين، سوق الكتبين ، كما عَ يّ ش  
بالقرب منو ، من بينيا المدرسة التي بنتيا زوجة أبي زكريا الحفصي تعرف بالمدرسة 

 .3التوفيقية

 

 

 

                                                           

 .695ص  ، 1،طالطمبة الجزائريون بجامع الزيتونةخير الدين شترة ، .1
 .16 -10، د ط ، دار المعارف ، تونس ، د ت ، ص  في الحضارة العربية التونسيةأحمد الطويمي ،  .2
، ترجمة  عشر إلى نياية القرن الخامس عشر ثد الحفصي من القرن الثالتاريخ افريقية في العيروبار برنشفيك ،  .3

 .382-376م، ص 1988، دار الغرب االسالمي ، لبنان ، 1، ط1حمادي الساحمي  ج
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 :م( 1281 – 1571ىـ /  1181- 981) العيد العثماني-5

ن يلتونس أدخموا المذىب الحنفي ، وكان أول جامع بناه العثماني 1نيبدخول العثماني
المالكية ، منيا جامع  م ، كما اعتنوا بتييئة الجوامع 1612ىو جامع يوسف داي سنة 

 .وذلك بترميمو بعدما انتيكو الجيش االسباني الزيتونة 

 م ( :  1786 – 1281ىـ / 1161 – 1811)  عيد المراديين -5

بأماكن العمم ، منيا ترميم وتحسين الصومعة الحفصية 2الدولة المرادية  اعتنى بايات 
ىـ 1577م إلى سنة 1624ىـ 1304، كما تصرفوا في شؤون الجامع من سنة 1652سنة 

 .3م، من أىم إنجازاتيم تحسين الرواق الشرقي لجامع الزيتونة1812

  م(:1957-1705ىـ/1377-1317الحسينيين)عيد -2

قامة شعائر وترتيل قام بايات الدولة  الحسينية بإحياء التعميم في جامع الزيتونة، وا 
القرآن الكريم ورواية الحديث، إحداث األوقاف لفائدة المدرسين والقراء، باإلضافة إلى 

م، باإلضافة إلى إصالح 1884تعويض الصومعة القديمة التي تداعت لمسقوط سنة 
ف وىي: مستشار المعارف بالوزارة الكبرى وتنظيم التعميم في الجامع، وبإحداث ثالث وظائ

 .4ونائبين لو، وبالتالي أصبح التعميم الزيتوني تحت رقابة الباي نفسو

 

 

 
                                                           

م توسعت بعد ضميا إلى المنطقة العربية 1517الدولة العثمانية : تأسست في بداية القرن الرابع عشر ، وبحمول عام .1
،دار المدار اإلسالمي 1،تر،محمد األرناؤوط ،طتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى اإلنحدار إينالجيك ، ،أنظر : خميل 

 .13، 10م ،ص2002،لبنان ،
، السابع عشر  كي، المراديون حطموا تونس في منتصف القرنيالدولة المرادية: نسبة الى مراد كورسو، من اصل كرس .2

، تع: محمد يجب ان تعرف عن تاريخ تونس مامصمحتيم قبل مصمحة تونس، انظر: محمد اليادي شريف،  خدموا
 .  79 -77م ، ص 1993، سراس لمنشر، تونس ، 3الشاوش ومحمد عجينة، ط

 .382روبار برنشفيك ، المرجع السابق ، ص .3
 . 701 – 698خير الدين شترة ، المرجع السابق ، ص  .4
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 ثانيا: الحالة العممية بالجامع األعظم وأىم مؤسساتو وأعالمو ومجمتو

 (: م1988-م1816التعميم والنظام بالجامع األعظم) - أ

باشا يوم       أما بالنسبة لترتيب التدريس في جامع الزيتونة، فقد رتب المشير احمد 
عند باب م من خالل منشور من ذىب وختمو بطابعو وتم تعميقو 1842ديسمبر من عام  4

واقتضى ىذا المنشور أن ينتخب خمسة عشر مالكي وخمسة  ،من أبواب جامع الزيتونة 
د منيما ريالين لكل يوم، وتكمن ميمتيما في إقراء درسين ب كل واحعشر حنفي، وكان مرتّ 

ب يقدر بمائة لاير في الجامع، وقمد النظر لشيخي اإلسالم الحنفي والمالكي، ولكل منيما مرتّ 
، كل منيما بثالث رياالت في اليوم مرتب في كل شير، مع مساعدين لكل منيما، ويقدر

لذين يقومون كل ستة أشير بتسطير المحاسبة ليؤالء األربعة حفظ بيت المال ا لَ كّ وقد و  
 .1التي ترفع إلى الباي ليقوم بإمضائيا

ة، والذي ينقسم بدوره إلى عموم نّ كان التعميم يقوم عمى أساسين :تدريس القرآن والس  
 :التفسير، عمم الكالم، القرآن :شرعية وأخرى وضعية، فتشمل العموم الشرعية عمى 

الحديث، أما الوضعية فمنيا: النحو، المغة، المعاني، باإلضافة إلى الحساب ، وكانت ىذه 
العموم تجري وفق ثالث درجات: ابتدائي تتضمن أربعمائة درس، يحصل دارسيا عمى 
شيادة تسمى األىمية، باإلضافة إلى الدرجة الثانية متمثمة في الثانوي، وتتضمن حوالي مائة 

بالتعميم العالي وشيادتيا  تعرفدتيا تسمى التحصيل، والدرجة الثالثة وثمانين درس، وشيا
وتسمح ىذه الشيادات لحاممييا ، 2تسمى العالمية، وتتضمن ىذه الدرجة خمسين درسا

بالحصول عمى وظائف، فمثال الذي درس الشريعة يمكنو العمل في العدالة أو اإلمامة 
 س بالجامع فتنقسم إلى أربع طبقات وىي:عن رتب التدري اأمّ  والقضاء والفتوى وىكذا،

تازة ثمانية، ينقسمون إلى لطبقة االستثنائية: ىي رتبة أستاذية، عدد ىذه الطبقة المما -
 .3األحناف والمالكية ،نصفين 

 .الطبقة األولى: تضم ثالثة وعشرين مدرس -
                                                           

لجنة وزارة الشؤون الثقافية ، ج  :، تح الزمان بأخبار مموك تونس وعيد األمان أىل اتحافأحمد بن أبي الضياف ،  .1
 . 66 – 65دط ، الدار العربية لمكتاب ، د ت ، ص   4
 .  292محمد بن الخوجة ، المرجع السابق ، ص  .2
 .  .293ص  السابقالمرجع محمد بن الخوجة ، .3
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 .الطبقة الثانية: يقوم بيا واحد وعشرين مدرس -
 ين مدرس، وىم الذين يتولون التعميم االبتدائي بالجامع ومؤسساتوستّ الطبقة الثالثة: تضم  -

 .1 يضاف ليم معمم خط ومعمم صحة

  : اإلقراء-1
بحيث كانت تقام بالجامع شعائر يومي الجمعة والخميس، عمى مذىب مالك بن أنس 

ومن ظر إلى إمام الجامع باإلضافة إلى تالوة القرآن، وتكون ميمة النّ   - رضي اهلل عنو -
 ه  اء  ىذه التالوات، حزب األسبوع ، والذي تكون قراءتو بعد صالة الصبح كل يوم، وقرّ 

ينقسمون إلى سبعة دول، بحيث يحضر من كل دولة قارئ يوما في األسبوع، والختمة تكون 
يوم الجمعة من كل أسبوع، وىناك أحزاب أخرى بالجامع، ومنيا ثالثة أحزاب بعد صالة 

ة قبل الظير، وخمسة تّ وس   الزوال، وثالثة أحزاب عند الزوالقبل  الصبح، وسبعة أحزاب
 .2عشر بعدىا، وثالثة عشر حزب بعد صالة العصر، وحزبان بعد صالة المغرب

 : التالميذ-6

يكتب لو فيو أساتذتو في كل شير أىم مالحظات حول  اويكون لكل تمميذ دفترً  
المواظبة والفيم والنجابة، وقد بمغ عدد التالميذ في الجامع حوالي ألفين، من بينيم طالب 

لتزام بقوانين من اآلداب، إلمن الجزائر والمغرب األقصى وطرابمس، وكان عمى التالميذ ا
ذا سأل التمميذ ممتزمً كأن يمتزم التمميذ آداب السؤال ، فيسأل سؤاال  ا المطف في سؤالو، وا 

ض التمميذ في حالة فميس لغيره من الطالب أن يجيب إال إذا أذن لو الشيخ بالجواب، ويتعرّ 
 .3اا، أو طردا نيائي  تً إساءة األدب مع أستاذه لمتوبيخ أو الطرد من المعيد مؤق  

ا إلى الجامع التمميذ يذىب فجرً ا بالنسبة لمحياة اليومية بالجامع األعظم، فقد كان أمّ 
وال، ثم يعود لغرفتو، ثم يرجع لحفظ المتن، وعمى الساعة السابعة تبدأ الدروس حتى الزّ 

ويبقى بالجامع حتى الساعة الخامسة، وبعد الخامسة ىناك من الطمبة يقصدون المدرسة 
تم ، ي الجامعالخمدونية، وىناك من يرجع إلى سكنو لمراجعة دروسو، أما بالنسبة لمعطل ف

                                                           

 . 293،ص.المرجع نفسو 1
 . 205 – 204المصدر السابق ، ص ، أبي عبد اهلل محمد بن عثمان سنوسي .2
 . 36م ، ص  2010النور ، سوريا ، ، دار 1، ط  تونس وجامع الزيتونةمحمد الخضر حسين ، .3
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سبتمبر، والعطل 30جويمية إلى 16م، وىي كالتالي: عطمة الصيف من1933تنظيميا سنة 
الدينية وىي كالتالي: الجمعة، عاشوراء)يوم(، المولد النبوي )ثالثة أيام(، شير رمضان، 
عيد الفطر )أربع أيام(، عيد األضحى)خمسة أيام(، أما عدد السنوات التي يقضييا الطالب 

 .1 مع األعظم من سبعة إلى عشرة سنواتبالجا

 المتحان : -8

ند نياية السنة الدراسية من كل سنة، حيث يقوم لجان من المدرسين عيعقد االمتحان 
ألزىر، باالختبار التالميذ من أجل أخذ شيادة التطويع التي تضاىي الشيادة العالمية 

أى المراقبين، ثم إلقاء درس سواء وطريقة االمتحان ىي قيامو بتحرير مقالة ارتجالية عمى مر 
سئمة منيا: الفقو، النحو، في األصول أو الفقو أو البالغة، ويسأل بعد ذلك تسع أ

 .2وعممي الحديث والتفسير لم يكونا ضمن االمتحانالصرف،

 الجامع:أىم مؤسسات  - ب
 المكتبة الصادقية : -1

، ويعود تأسيسيا إلى أوائل المائة العاشرة عمى يد  تعرف اصطالحا بالمكتبة العبدلية
عبد اهلل محمد بن الحسن بن محمد المسعود ، توجد بالرواق الشرقي لمجامع ، غير أن 

ريب ، ومع خت ىذه الخزائن لمتضتونس عرفت عقب االستعمار نوعا من الفتور ، كما تعر 
مدارس ونسخ الكتب ، خاصة ظيور الدولة الحسينية عرفت تونس نيضة وعناية في بناء ال

انة مفتي دولتو تكتب الفقو ، ومنيا ما قام بو الباي حسين بن عمي ، الذي أرسل لألس
اف ، شا بباردو ، ومنيا حواشي الكشّ إلقتناء جممة من الكتب التي جمعيا بمسجد بيت البا

 .المكتبة 

                                                           

،  ، ط خ ، دار البصائر الجزائر 2، ج  1956 – 1900الطمبة الجزائريون بجامع الزيتونة  خير الدين شترة ، .1
 . 1124م، ص 2009

 . 37محمد الخضر حسين ، المصدر السابق ، ص  .2
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العبدلية سابقا ، التي جعميا باسم المكتبة 1الصادقية التي تنسب لمحمد الصادق باي 
، حوالي ألف مجمد من  2، ومن أىم الكتب التي كانت بالمكتبة ، منيا ما أضافو خير الدين

مجمد أضافيا عمي  300، باإلضافة إلى  " البيارمة األعالم" كتبو الخاصة ، منيا كتاب 
مد وقافا عديدة منيا ما حبسو أحأأما في الفترة المعاصرة فقد عرفت المكتبة باي الثالث 

، ومن ثم قام 3في أربعة أجزاء "نيسابوري "وتضمنت تفسير اإلمام الثعالبيباي الثاني  باشا
، وذلك بإدخال العموم  خير الدين باستحداث المدرسة الصادقية من أجل ان تواكب التطورّ 

 . 4المعاصرة كالمغات األجنبية

 المكتبة األحمدية : -6

المغرب والمشرق ، فقد اشتممت ىذه المكتبة عمى كتب  ئسافجمعت ىذه المكتبة ن
ممموك ، باإلضافة إلى خزانة كتب الشيخ  إبراىيم التي تعتبر  شاالوزير حسين خوجة با

أنفس الكتب التي وقفت بالمكتبة ، كما تضمنت كناشات شيخ اإلسالم أحمد كريم وديوان 
تقان وعموم القراءات لمسيوطي شعره ، وكذا في شرحو في الفقو الحنفي ، وكذا كتاب اإل

أغمب كتب ىذه المكتبة والعديد من الكتب األخرى لمكثير من المؤلفين والعمماء والعمماء ، و 
 .5يد مخطوط بال

                                                           

م ، وىو باي تونس الثاني عشر ، 1813فيفري  07محمد الصادق باي : ىو محمد الصادق بن حسين ، ولد في .1
 29معروف بعيد األمان لتحقيق العدل بين الرعية ، وحقوق األجانب في تونس ، توفي في الخالل حكمو وضع نص 

، د ط ، دار األندلس ، المختار المصون من أعالم القرون م ، أنظر : محمد بن حسن عقيل موسى  1882أكتوبر 
 .  1832 – 1831الخضراء ، جدة ، د ت ، ص 

م ، أصبح رئيس الوزراء ، كان من  1856، وصل إلى قصر الباي أحمد باشا سنة  باضةأ.خير الدين : ولد بقبيمة 2
سنة ،  77م عن عمر 1889دعاة اإلصالح ومواكبة التطور األوروبي ، صاحب كتاب " أقوم المسالك "، توفي عام 

ية ، القاىرة ، ، مركز الحضارة العرب1، ط أعالم النيضة العربية اإلسالمية في العصر الحديثأنظر أحمد زكي ، 
 .31-30م، ص2001

 . 306 – 294.محمد بن الخوجة ، مرجع سابق ، ص 3
،  57عدد ال،  المجمة الزيتونية ، ىيئة مدرسي جامع الزيتونة المعمور،  الجامعة الزيتونية.محمد شاذلي بن القاضي، 4

 . 65ص  3أنظر الممحق رقم .291م ، ص1955،  6، ج 9مج 
 .305-303المرجع السابق، صلخوجة، محمد بن ا .5
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 المعيد الخمدوني :-8

التي يشكو منيا ة بن خمدون ، جاء ىذا المعيد لسد الثغر  ،نسبة لمعالمة عبد الرحمان 
 1898في سنة ك لتدريس العموم العصرية بالمغة العربية ، و التعميم في جامع الزيتونة ، وذل

صالح التعميم الزيتوني تم ربط جامع الزيتونة بالوزارة الكبرى ، وقد م وبعد اجتماع لجنة إ
م وذلك بعد موافقة 1896ديسمبر  22المعيد الخمدوني أو المدرسة الخمدونية في  أَ ش  ن  أ  

 المحكمة ومن مياميا:

 .ب دروس في التاريخ والجغرافياترتيّ  -
 .ستكمال المعارفإلتسيل وسائل  -
 مكتبات.نشاء إ -
 .1جريدة تنشر بالعربية والفرنسية ث  د  ح  ت   -

ويوجد بمعيد الخمدونية ثالثة أقسام : االبتدائي ، الثانوي ، والتعميم العالي ، وتأسست 
ي عمى نسبة قميمة من مكتبة ، وىو رقم كبير ، لكن ىذه المكاتب تحتو  1900بالخمدونية 

 .2الكتب

ىناك العديد من  تداولوا عمى إمامة الجامع األعظم: الذينتراجم لبعض العمماء  - ج
 وا في جامع الزيتونة ، ونذكر منيم :س  رّ األئمة الذين دَ 

 الشيخ محمد البخاري : -1

فاضل عمماء تونس ، وىو أبو عبد اهلل محمد بن عثمان بن محمد بن نجار ، من أ
س بالجامع عام ىـ ، ثم در   1270ىـ ، تمقى تعميمو في جامع الزيتونة عام  1255ولد عام 
ىـ ، وتولى منصب اإلفتاء ، دّرس  1284ا من الرتبة الثانية سً ىـ ، أنتخب مدر   1282

اوى في شرح عبد الباقي الزرقاوي عمى المختصر الخميمي ، من أىم مؤلفاتو مجموع الفت
 .3" في مسائل االستحقاق  المشتاق ثمانية مجمدات وكتاب "بغية

                                                           

 .      658 -657، ص1، جالطمبة الجزائريون بجامع الزيتونةخيرالدين شترة،  .1
 . 664 ،660 المرجع نفسو، ص .2
  .                                                        138 -120محمد الخضر، مصدر سابق، ص .3
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 محمد النيفر : -6

ىـ ، انتصب  1222ىو أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن قاسم النيفر ، ولد سنة 
لمتدريس في السنة الثامنة عشر ، دّرس بجامع الزيتونة كتب عالية مثل : شرح القطب عمى 

اس أحمد بن سالم أبي العبّ عمى يده شيخ اإل رجّ خت ة ، وتفسير القاضي البيضاوي ،الشمسيّ 
رسالة "جماعة الطاىر النيفر ، من أىم مؤلفاتو : الالخوجة ، سالم أبو حاجب ، قاضي ، 

 .1رة ، توفي في المدينة المنوّ "في البسممة 

 محمد الطيب الرياحي : -8

س بجامع الزيتونة في الرتبة األولى ، من أىم مؤلفاتو : ر  ىـ ، دَ  1226ولد سنة 
األشموني أللفية عمى شرح حواشي شرح المحمي لجمع الجوامع األصولي ، و حواشي عمى 

 .2ىـ 1266توفي سنة بن مالك 

 الشيخ عمي البكري :-1

ىو أبو حسن عمي بن أبي بكر بن محمد تاج العارفين بن أبي بكر بن محمد بن  
 .3ة اإلمامة الكبرى بجامع الزيتونةخطّ م لأبي بكر األموي ، تقدّ 

 :  الكواشالشيخ صالح -5

ىـ ، عمل في التدريس بجامع الزيتونة ، فكان يقرئ شرح  1137ولد بتونس سنة 
مة سيدي ج عمى يده عمماء منيم : اسماعيل التميمي والعالّ الزرقاوي عمى المختصر ، تخرّ 

 .4ىـ  1218من عام شوال  17ابراىيم ، توفي صالح كواش مساء يوم االثنين 

 
                                                           

 .138، صمحمد الخضر ،مصدر سابق  .1
، دار الغرب 1، ط1عمي النيفر، ج :، تحعنوان األريب عما نشأ بالبالد التونسية من عالم أديبمحمد النيفر،  .2

 .339م، ص1996  اإلسالمي
 .219عثمان سنوسي، مصدر سابق، ص .3
، ص 1937، أفريل 8، ج1مج، 57ع ، المجمة الزيتونية، ىيئة مدرسي جامع الزيتونة، تراجم عظمائناابراىيم النيفر،  .4

400-401. 
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  عرفة:أبو عبد اهلل محمد بن -5

س في الجامع مختصر الفقو، درّ  وسبعمائة،ولد سنة ست عشر  ،أحد أئمة الجامع
برع في األصول والفروع وكذا الحساب تميز بصفات الزىد والعبادة، وفاتو كانت سنة ثالث 

 .1وثمانمائة 

 محمد الطاىر بن عاشور: -2

م ، أبوه محمد بن محمد  1879ىـ الموافق لـ  1296ولد في شمال تونس عام 
الطاىر بن عاشور، نشأ محمد الطاىر بين عاشور في بيت عمم ، تميز بالصبر والصفح 

توفي م( 1899ىـ / 1317بالجامع منذ )  اً سوالعفو ، درس بجامع الزيتونة ، ثم أصبح مدرّ 
م ، من مؤلفاتو : 1973أوت من عام  12ىـ الموافق ليوم  1393رجب  13يوم األحد 

 . 2ديوان بشار بن برد وديوان النابغة الذبيانيموجز البالغة ، جمع وشرح 

رىاصاتيا الفكرية:-د  مجمة الزيتونة وا 

  الزيتونية:تعريف المجمة  -1

ن مدرسي جامع الزيتونة المعمور أصدرتيا ىيئة م أخالقية،ىي مجمة عممية أدبية 
وتيدف إلى مقاومة كل حركة تدعو لمتعصب الديني  الديني،وشعار المجمة ىو اإلصالح 

 والخرافات.ومقاومة البدع  المذىبي،أو 

 أىم المشرفين عمى المجمة :-6
محمد الشاذلي بن القاضي ، وىو مدرس بجامع الزيتونة والخطيب  : صاحب المجمة -

 الثاني بجامع حمودة باشا .
 س بجامع الزيتونة .مديرىا : الطاىر القصار ، مدرّ  -
 .جامع الزيتونة والمدرسة الصادقيةرئيس تحريرىا : محمد المختار بن محمود ، مدرس ب -

                                                           

ة التونسية ، تونس، ، مطبعة الدول1، طمل السندسية في األخبار التونسيةحال، أبو عبد اهلل محمد بن محمد األندلسي .1
 .323م ص1287

 .230م،ص 2006تونس ، ،دار سحنون، 1،ط أليس الصبح بقريبمحمد الطاىر بن عشور ، .2



والمعماري والعلمي التاريخي وتطوره الزيتونة بجامع التعريف                                     األول الفصل  

 

 

20 

 .1س بجامع الزيتونةأمين المال: محمد اليادي ابن القاضي، مدرّ  -
 الفكرية:إرىاصاتيا -8
وىي عبارة  شممت المجمة الزيتونية العديد من األفكار التي كانت في جامع الزيتونة ،    

عمى أبواب ، كل باب يحتوي عمى عنوان لموضوع من المواضيع الدينية واألخالقية 
 واألدبية وغيرىا ، وىذه المواضيع ىي كالتالي : 

القرآن الكريم ويشتمل عمى مباحث تتعمق بالقرآن ودروس التفسير التي القاىا الشيخ  -
 زب األخير من القرآن الكريم .محمد الطاىر ابن عاشور بجامع الزيتونة ، وتفسير الح

ختام التي الحديث الشريف، يشرح فيو األحاديث التي تحتاج إلى شرح ،ونشر األ -
 يمقييا المشايخ في شير رمضان .

 و تطرقت فيو المجمة إلى مقاصد الشريعة وأسرارىا . اإلسالمي،التشريع  -
إلى المجمة من مختمف األشخاص  د  ر  الفتاوى واألحكام ، وىذا الباب فيو األسئمة الي تَ  -

 ، وفييا بعض الفتاوى التي صدرت من المشايخ .
 فيو التطرق إلى المباحث التاريخية وباألخص التاريخ المرتبط بتونس . مّ التاريخ ، وتَ  -
 األدب ، وفيو الشعر التونسي . -
 األخالق، وذلك ببيان فضائل ومكارم الخالق. -
 الصحة والمخترعات الحديثة. -
 العممية واألدبية في تونس وفي المشرق. الحركة -
اإلرشاد والوعظ وىو من أعظم أبواب الجمة ، حيث يتطرق ىذا الباب إلرشاد الناس  -

 .2لخطأ اوابعادىم عمى 
 

 

 

                                                           

،  1، ج  57، المجمة الزيتونية، ىيئة مدرسي من جامع الزيتونة المعمور، ع مقدمة محمود،محمد المختار بن  .1
 . 66ص  4أنظر الممحق رقم  .5 -3، ص  1936سبتمبر 

2
 . 66ص  4أنظر الملحق .5 -3، ص 57ع  ،المجلة الزٌتونٌة، محمد المختار بن محمود، مقدمة - 
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لنا أنو ىناك روايات عديدة  حَ تطرقنا في ىذا الفصل دراسة جامع الزيتونة ، وتوضّ 
حول تأسيس الجامع وأصل تسميتو ، أما عن التطور التاريخي لمجامع ، ىناك فترات شيد 

ود فكري مفترات أخرى شيد فييا جو ضة عممية وعناية في ىندستو ، يفييا الجامع ن
وكانوا روه وّ طومعماري ،ورغم ىذا الجمود إال أن العديد من أئمة الجامع اىتّموا بالعمم و 

إصالحيات التعميم في الجامع ، كما تطرقنا في الفصل إلى المجّمة الزيتونية وأىم في سبًبا 
تأثيرىا كبير عمى المجتمعات في عمميم وحتى أخالقيم ، فقد كانت  اوالتي كان لي ،أفكارىا

 فيا في المجّمة .راء جامع الزيتونة وتوظ  آنية تعكس و المجمة الزيت
 

 

 
 


