




هذا وتسعى المكتبة إلى تحقيق جملة من الغايات واألهداف 
نوجزها في مايلي :

األمة وتثمينه وتقدميه للباحثني تسعي املكتبة إىل مجع تراث .1
والدارسني، وذلك من خالل جتميع أكرب عدد من املكتبات 

اخلاصة ملشايخ اجلزائر وعلماءها.
معاجلة األرصدة الوثائقية وتنظيمها تنظيما فنيا (فهرسة، تصنيف، .2

إعداد الفهارس والببليوغرافيات لتسهيل عملية )تكشيف...
إسرتجاع املعلومات).

ستفيد على حسن إستخدام املكتبة من خالل إعداد تدريب امل.3
الربامج اإلرشادية والتدريبية املناسبة.

تعترب املكتبة سرحا علميا جيمع األساتدة والباحثني مما جيعله .4
فضاءا لتبادل املعارف وتشاطر األفكار مما يسهم يف اثراء البحث 

العلمي.





يتوزع رصيد مكتبة الشيوخ كالتالي:
سنة اسم المكتبة المهداة

اإلهداء
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عنوانا773/مكتبة الشيخ حممد خباب اخلياط.5
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موهوب أمحد موهوب، جمدل خمتار، بن شعيب حممد 
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:م)1994-1902محمد خير الدين البسكري (شيخ
عضو بارز يف مجعية العلماء املسلمني مث نائبا لرئيسها، وهب نفسه خدمة للعلم و أهله، سخر علمه و فكره خلدمة 

قضايا أمته أثناء احلقبة اإلستعمارية و الوعظ و اإلرشاد بعد اإلستقالل.

بن الطاهر بن عبد المؤمن العياشي:شيخ ال
بزمورة بوالية برج بوعريريج، عضو حبزب الشعب اجلزائري أحد مؤسسي حركة أحباب البيان و احلرية، عايش ولد



إنقطع بعدها عن العمل السياسي 1962إلتحق بصفوف جبهة التحرير الوطين إىل غاية 1945ماي 8أحداث 
و تفرغ خلدمة العلم و املعرفة.
م)1990-1904(هر الساحلي الجيجلي شيخ محمد الطاال

تابع دراسته بالزيتونة، تتلمذ على يد خنبة من املشايخ أمثال الطاهر بن عاشور، إىل أن حتصل على شهادة العاملية 
كان عضوا بارزا يف مجعية العلماء املسلمني إماما يف مسجد باي بقسنطينة إىل أن أحيل على التقاعد 1932سنة 
و عاد إىل مسقط رأسه جبيجل  1979سنة 

قدمه طيلة حياته خدمة للدين و الوطن.

الشيخ محمد خباب الخياط
أحد أبناء مدينة قسنطينة و علمائها العصاميني كان جيمع بني مهنة اخلياطة كمصدر رزق و النهل من منابع العلم و 

الكتب اليت جيتهد يف إقتنائها بإستمرار حسب شهادة أحد أفراد أسرته إىل أن تكونت لديه 
عنوانا، و قبل وفاته أوصى ورثته بإهدائها جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية و كان له 700مكتبة جاوزت 

ذلك.
شيخ نعيم النعيميال

م ببلدية سيدي خالد 1909ه املوافق ل 1327عام القسنطيينالبسكري ولد الشيخ نعيم النعيمي اجلزائري 
ببسكرة، حفظ القرآن الكرمي و درس بزاوية املختار (أوالد جالل) خمتلف العلوم كالنحو، و الصرف و الفقه... و 

م و لكنه مل يكمل دراسته لظروف مادية، و عاد إىل وطنه. ذكر أنه من العلماء1923غريها، مث إلتحق بتونس عام 
املشهود هلم بسعة اإلطالع، و حسن اإلدراك هلذا العصر و كان مولعا بالنظم و مما نظمه كتاب "قطر الندى"، و 

م.1973ه/1393يف أواخر حياته أصيب باملرض إىل أن وافته املنية سنة 
الشيخ محمد الطاهر التليلي

06القماري السويف اجلزائري، ولد يف حممد الطاهر بن بلقاسم بن األخضر بن عمر بن أمحد بن قاسم التليلي
م تنحدر أسرته و املعروفة بأوالد سيد تليل من بلدة فريانة 1910ديسمرب 08ه املوافق ل: 1328ذي احلجة 

م 1935بالقطر التونسي و هي أسرة متدينة و حمافظة، إلتحق بإحدى مدارس مجعية العلماء املسلمني سنة 
11لشيخ التليلي مناضال و مدافعا عن الدين و الوطن، إىل أن وافته املنية ملمارسة مهنة التدريس، و قد ظل ا

م. ترك الشيخ ثروة متنوعة من املصنفات يف علوم القرآن و الفقه و اللغة و التاريخ و األدب 2003نوفمرب 
ة ورش رمحه اهللا.أمهها: املدخل إىل غريب القرآن، قواعد البيان يف الثابت و احملذوف يف القرآن الكرمي على رواي

المدعو عليشيخ جاو إبراهيم



م بقرية لعرابة بامليلية والية جيجل، حفظ القرآن و هو إبن إحدى عشر سنة على 1921مارس 23ولد الشيخ يف 
يد أخيه أمحد إلتحق بقسنطينة  ونال من حلقات تدريس الشيخ بن باديس باجلامع األخضر مث إلتحق بالشيخ 

جبامع الزيتونة لينال خمتلف العلوم حىت نال شهادة العريب التبسي مبدينة تبسة ليعمل معه مساعدا يف التعليم مث إلتحق 
التحصيل يف العلوم مث عاد إىل اجلزائر و إنضم إىل سلك املعلمني األحرار باملدارس احلرة جلمعية العلماء املسلمني 

كان دارس، و  اجلزائريني فعني مبدرسة التهذيب بامليلية مديرا و معلما يف آن واحد، زاول مهنة التعليم يف العديد من امل
و كان آخر يعني عضوا من بني أعضاء الوفود اليت كانت توجه مبختلف املدن يف شهر رمضان للوعظ و اإلرشاد. 

منصب تقلده كمفتش للشؤون الدينية بوالية سكيكدة يف عهد الوزير عبد الرمحن شيبان، إىل أن وافته املنية رحم اهللا 
الفقيد و أسكنه فسيح جنانه.

الحواس بلميليخ الشي
م ببلدية محالة دائرة القرارم والية ميلة حفظ القرآن على يد أبيه مث إجته إىل قسنطينة ليزاول 1929أفريل 20ولد يف 

دراسته بالكتانية، مث إنتقل إىل تونس ملزاولة دراسته، و بعد عودته درس يف مجعية بن باديس "مجعية السالم"، تتلمذ 
د اهللا بوخلخال، مولود محروش، و غريهم. كان مناضال يف ثورة على يده عدة شخصيات من بينهم األستاذ عب

التحرير املباركة يف املنظمة السرية يف مدينة قسنطينة مث زاول دراسته و نال شهادة ليسانس يف األدب العريب و 
ة احملاماة مبجلس القانون بعدها تفرغ لتدريس اللغة العربية يف العديد من املدارس و املعاهد، و بعد التقاعد مارس مهن

م بقسنطينة. 2006أوت 07قضاء قسنطينة حىت وافته املنية يوم 
الشيخ مرزوق إبراهيم

م بوالية جيجل، حفظ القرآن و هو إبن السادسة و بعد إنتقال أسرته إىل ميلة تتلمذ على يد 1906من مواليد 
التعليم أين أثبت تفوقه مما حذى بالشيخ بن باديس الشيخني مبارك و معنصر امليلي مث إلتحق مبدرسة الرتبية و 

إلختياره ضمن بعثة الطلبة املتوجهني إلكمال تعلمهم بالزيتونة، كان مناضال يف ثورة التحرير حيث يساهم يف 
توعية اجلزائريني و حتسيسهم بأهداف الثورة التحريرية، كما يقوم جبمع األموال لصاحل الثورة إىل أن أكتشف أمره 

م. تويف الشيخ 1973م إىل غاية اإلستقالل ليعود إىل التدريس إىل غاية تقاعده سنة 1959إعتقاله سنة و مت
م تاركا وراءه مسرية حافلة بطلب العلم و تعليمه و حب الوطن و 2006أكتوبر 30إبراهيم مرزوق يف 
التضحية يف سبيله.

شيخ مقدم الطاهر بن ناصرال
م مبشتة امللعب دوار املنار، حفظ القرآن يف سن مبكر يف زاوية 1913ولد الشهيد مقدم الطاهر بن ناصر عام 

العائلة ( أبيه و جده) واصل دراسته مبنطقة البالعة بلدية مجيلة والية سطيف على يد الشيخ حممد احلاج بن 



تونة حىت حتصل على شهادة التطوع، و بداية م، و يف األربعينات سافر إىل تونس جبامع الزي1935إبراهيم سنة 
اخلمسينات عاد إىل وطنه إنضم إىل الثورة و كان يشرف على املركز بإعتبار زاوية العائلة مقر للثورة بتلك اجلهة 

و ملا علم املستعمر بدور الزاوية يف خدمة الثورة كتف اجلهود حيث دمر الزاوية مبا فيها و ألقى القبض على 
إعدامه مع العلم أن قرب الشهيد الزال جمهوال و مل تتمكن عائلته من معرفة مكانه رمحه اهللا و أسكنه البطل و مت

فسيح جنانه.  



رقم
ال

لف
مؤ

ال

وان
العن

شر
النا

ان 
مك شر
الن

سنة
ال

احلسني بن حممد 01
الورتالين

نزهة األنظار في فضل علم التاريخ و 
و بهامشه تقريرات سنية 1األخبار ج

وتقييدات بهية و فوائد جلية للعالم 
صالح بن مهنا القسنطيني بتصحيح 

علي األمين الجريدي 
4+ج3+ج2+ج1ج

املطبعة 
العلمية 
احلجرية

ه1321تونس

أنوار التنزيل و أسرار التأويل  /02
املطبعة 
العثماني

ة
ه1305

03

أيب العباس أمحد بن 
سليمان أيب سامل/ 

إبراهيم بن أيب القاسم 
الشمالين

شرح أبي العباس أحمد بن سليمان 
الرسموكي على منظومة أبي سالم 

إبراهيم بن أبي القاسم الشمالني في 
معرفة الفرائض و الحساب و شرح 

ه1112//



تكملة الشارح المذكور 

04

أيب القاسم حممد 
اخلضاوي بن الشيخ 

بن أيب القاسم 
الديسي بن إبراهيم 

الغول

تعريف الخلف برجال السلف

مطبعة 
بري 

فونتانة 
الشرقية

ه1334اجلزائر
م1906/

لوحدة الموضوعية في القرآن الكريم احممد حممود حجازي05
دار 

الكتب 
احلديثة

م1970القاهرة

06

أيب عبد اهللا حممد بن 
امللقب حممد بن أمحد 

بإبن مرمي الشريف 
املديوين التلمساين

البستان في ذكر األولياء و العلماء 
املطبعة بتلمسان 

م1908اجلزائرالثعالبية

احلسين07
الدرر البهية على الالمية المجرادية 

في الجمل
ه1320//

عبد احلفيظ08
نظم مغني اللبيب عن الكتب 

األعاريب
املطبعة 
املولوية

ه1330فاس

///سلفية اإلمام مالكحممد إبراهيم الكتاين09

10
أمحد اخلطيب أيب 

العباس الشهري بإبن 
قنفد القسنطيين

أنس الفقير و عز الحقير
الرباط

املركز اجلامعي 
للبحث

م1965

عبد احلليم بن علي 11
بن مساية

رسالة إهتزاز األطواد و الربى من 
تحليل الربامسألة 

اجلزائر
مطبعة أمحد 

بن مراد
ه1339

12/
مجموع به المتون اآللية و هي نظم 

الخراز و نظم ابن بر و إختصار 
تونس

املطبعة 
التونسية

ه1351



الداني للشيخ الغنيمي في رسم نافع 
و إختصار الجاكاني في الحذف

ه1294الوهبيةاملطبعةمصررسالة إرشاد المتعلمين13

14
حممد بن حممد 

احلسيين الشافعي 
السباعي

///نصرة الشرفاء على اهل الخفاء

15
حممد بن احلاج 

أطفيش امليزايب املغريب 
اإلباضي

رسالة في حكم الدخان و السعوط 
ه1326//المسمى بالشمة

الصاحل بن بن املوفق16
عبد القادر القسنطيين

بالعمل المصيب في القول الراجح 
الفرائض و الكسور و الجبر و 

الوصايا بالنصيب
ه1355دار الصاوي/

17
حممد الصادق الشطي 

الشريف املساكين 
املالكي

الغرة في شرح فقه الدرة لمحمد 
الصادق الشطي المساكني المالكي 

على فقه الدرة في الفرائض
تونس

املطبعة 
التونسية

ه1355

حممد بن يوسف 18
الكايف

إحكام األحكام على تحفة الحكام 
لمحمد بن يوسف الكافي على 

منظومة القاضي أبي بكر محمد بن 
عاصم األندلسي الغرناطي

ه1348مطبعة الشرقتونس

حممد الفاسي19

رحلة العبدري المسماة الرحلة 
الرباطالمغربية

وزارة بالشؤون 
الثقافية و 
التعليم 
األصلي

م1968

ضياء الدين حممد 20
الريس

،ال3طالنظريات السياسية اإلسالمية
قاهرة

مكتبة األجنلو 
املصرية

م1960



كتبات الشيــوخ ألبوم صور لبعض م



رقم الصفحةالموضــــوع
02................المكتبة في سطـــــور .............................................

03.....................................................المكتبةرؤية المكتبة وأهدافها
03المكتبــة...........................................................تأسيسنشـأة و 
04.............................المكتبــة................................ل ــعمأوقات 
04..........................................................دون من المكتبةـــالمستفي

05..................................................................ةــــد المكتبـــرصي
07..............................المكتبــــة..................................خدمــات

08تعليمات من النظام الداخلي للمكتبة...............................................
09طرق البحــث في المكتبـة.........................................................

11......................................................السيرة الذاتية لبعض الشيوخ
13..................................................عينة من الكتب والطبعات النادرة

17ألبوم صور لمكتبات الشيــوخ......................................................
18قائمــــة المحتويــات..........................................................


