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 ملخص البحث :

تركز هذه الورقة على الصعوبات التي قد تعترض وقف الكتب والمكتبات 
والوقف عليها ومن ذلك ضعف الوعي لدى الناس بأهمية الكتاب في حياة األمة 

 اإلعراض عن وقف الكتب والمكتبات . وبالتالي
وقدد يكدون طدرل الواقدف عأبدة امداد اإلفدادة مدن الكتدب الموقوفدة ذ وماديما  ذا مددا 
كانددت الطددرول تتاددد بالطددمولية والدقددة فددي تحديددد مدددى اإلفددادة مددن الكتددب الموقوفددة . 

ت واإلجددراتات الينيددة بالمكتبددات قددد تر ددك التددرض مددن الكتددب الموقوفددة ذ  ذا مددا ا  ضددع
 ألنظمة اليهراة والتصنيف غير التي كانت عليها قبل وقيها .

وقددد يوجددد فددي المكتبددة الموقوفددة بعددض المددواد غيددر الأابلددة للتددداو  ذ ممددا يعنددي 
اضددارار المكتبددة  لددى عزلهددا فددي قاددد المددواد غيددر الأابلددة للتددداو  . وهددذا يتعددارض مدد  

 في مكتبات ميتوحة للجمي  .رغبة الواقف في اإلفادة منها ذ ولكنه  جرات مبد منه 
وتهددددد التأاندددة الحديةدددة فكدددرة وقدددف الكتدددب ذ وماددديما منهدددا المابوعدددة التدددي ير دددد 
الواقف من وقيه لها ان تكون متاحة بعينهدا بينمدا تحدتد تأاندة نأدل المعلومدات وت ز نهدا 

 وتحو لها  لى األقراص المدمجة اعيًا  لى توفير المكان .
بات التي جرى عرضها وما طداكلها مدن صدعوبات وم  هذا كله فإن هذه الصعو 

مترقى بحا   لى ماتوى الحيلولة دون اماتمرار في هذا النهج الحضاري . وم ينبتي 
النظر  ليها  م على اااس انهدا عأبدات بحاجدة  لدى معالجدة ليادي الار دا امداد المز دد 

ات تحددد  مددن اماددتمرار ددأاد  فددي الدددعوة  لددى  مددن الوقددف ذ وم توضدد  علددى انهددا عأبددات ك 
المز د من جهود الواقيين التي تعدد  مدن اهدد المدوارد التدي تعدين علدى بندات المكتبدات فدي 

 المجتم  المالد .
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 المقدمة:
 

الحمد هلل والصالة والاالد على راو  هللا وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته 
  لى يود الدينذ وبعد:

 ذ ان له اةره على الحياة امجتماعيدة فإن الحديث عن الوقف يأ ذ ابعادًا كةيرةذ 
والعلميددة والحضددار ة. ومددن ذلددك اةددره علددى بنددات المجموعددات فددي المكتبددة العر يددة. وقددد 
حيلت المكتبة العر ية اإٍلاالمية بالتراث العلمي الذي رك ز على الوقف من حيدث كونده 

 مصدرًا مؤةرًا في حياة األمة اإلاالمية.
ةر الوقدفذ ونأبدوا فدي كتدب التدراث العر دي اإلادالمي واهتد علمات األمة بدرااة ا

عددن جهددود الماددلمين فددي وقددف المدددارس والمادداجد والمتدداا والمددزارا والعأددار والكتددبذ 
وغيدر ذلدك مدن الوادالل التدي يتلدب عليهددا الددوادذ  ذا مدا لأيدت العنايدة الالزمدة واهتمددت 

 بها األمةذ من حيث الصيانة والتطتيل والترميد.
وقيددة تتجدداوز المأدددمات فددي تعر ددف الوقددف واماتراددا  فددي احكامدده ولعددل هددذه ال

وآةاره وفوالدهذ فإن لهذا المجا  باحةيه من العلمات والمت صصينذ ور ما جرى التركيدز 
عليهدا فدي البحدوث المأدمدة فدي هدذه الندددوة المباركدةذ التدي تنداقا المكتبدات الوقييدة فددي 

صدلى هللا  –يبدةذ مديندة رادو  هللا محمدد    المملكة العر يدة الادعوديةذ فدي المديندة الا
 .-عليه والد 

وممددا مبددد مددن التأكيددد عليدده ان هندداك جهدداًل عاليددًا فددي الدرجددة مددن قبددل الباحددث 
لميهددود الوقددف واةددره فددي بنددات الحضددارة اإلاددالميةذ بمددا فددي ذلددك العنايددة بوقددف الكتددب 



 

548 
  

ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية

 

 

ا هدددذه الوقيدددة حدددو  والمكتبدددات. وقدددد بدددرز هدددذا الجهدددل مدددن  دددال  المعالجدددة التدددي تأددددمه
 الصعوبات التي تعترض وقف الكتب والمكتبات.

واتادددعى هدددذه الوقيدددة  لدددى بيدددان المطدددكالت التدددي تواجددده الوقدددف واةدددره فدددي بندددات 
المكتبة الاعوديةذ مدن حيدث المجموعدات والمبندى واألةداث والمتابعدة. وتدأتي كدذلك بعدد 

التي تصدى لها زميلندا األادتاذ ان تتجاوز ال ليية التار  ية في بنات المكتبة اإلاالمية 
الدكتور يحيدى بدن محمدود بدن جنيدد الاداعاتي فدي كتابده الوقدف و نيدة المكتبدة العر يدةذ 

ذ وكتابددده ا  دددر الوقدددف (1)الدددذي اطدددتهر بدددين اهدددل اليدددن والمهتمدددين بالكتددداب والمكتبدددات
ذ فكدان (3)ذ وغيره ممن عنوا بهذا المصدر المهد في حياتنا العلمية والةأافيدة(2)والمجتم 

لدده األةددر الواضددي فددي تنميددة حركددة التددأليف والترجمددةذ وبالتددالي كددان لدده اةددره البددي ن فددي 
الةأافة العامة والمت صصةذ حتى كانت المكتبات الوقيية تزاحد بأية المكتبدات األ درى 
التي ترعاها الدو ذ وكذلك المكتبات التجار ةذ حتى كان العلمات يا رون ممن يطتري 

 .(4)من حوانيت الوراقين وهو موجود في مكتبة وقيية كتابًا م اوااً 

                                           
الر داض:  –يحيى محمود ااعاتي. الوقف و نية المكتبة العر ية: ااتباان للموروث الةأدافي.  (1)

 ص.240–د. 1988 –هد 1408درااات اإلاالميةذ مركز الملك فيصل للبحوث وال

يحيدددددى محمدددددود ابدددددن جنيدددددد لالاددددداعاتيل. الوقدددددف والمجتمددددد : نمددددداذ  وتابيأدددددات مدددددن التدددددار    (2)
 –ص.  95–د. 1997هدددددد  1417الر ددددداض: مؤاادددددة اليمامدددددة الصدددددحافيةذ  –اإلادددددالمي. 

 (.39)الالة كتاب الر اض؛ 

– 1250هددددد  923-468اعيددددة فددددي مصددددر محمددددد محمددددد األمددددين. األوقددددا  والحيدددداة امجتم (3)
 ص.464د. 1980الأاهرة: دار النهضة العر يةذ  –د: درااة تار  ية وةالأية. 1517

مصدددايى محمدددد عرجددداوي. لالوقدددف واةدددره علدددى النددداحيتين امجتماعيدددة والةأافيدددة فدددي الماضدددي  (4)
ة اإلمدارات والحاضرل. في: ندوة الوقف اإلادالمي التدي عأددت بكليدة الطدر عة والأدانون بجامعد

 .91– 1:  3 –د. 1977 12 7-6العر ية المتحدة في اليترة من 
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 المكتبة السعودية:
وكنت ارغب في الكتابة عن المكتبات والكتب الاعودية الموقوفة   بان الدولة 
الاعودية بأدوارها الةالةةذ فأتتب   حركة الوقف في مظانهاذ وم ايما من  ال  كتب 

بير منها في فترة اابأة وقر بةذ  م اني التراجد التي ا تيي لي اإلاالا على عدد ك
علمت ان هناك من الزمالت والزميالت من ايتارق لهذا الموضوا بطيت من 
التيصيلذ ولذا اكتييت هنا بالتأكيد على وجود هذه الظاهرة الحضار ة في الدولة 
دت المكتبة الاعودية من  دمها في هذا الجانب منذ قياد الدولة  الاعودية فلأد و ج 

هد  لى يومنا الحاضرذ  ذ  لد تتوقف حركة 1157لاعودية األولى في الدرعية انة ا
الوقف في بنات المكتبة العر ية الاعوديةذ اوات اكانت هذه المكتبة ط صية اد ملحأة 

 بالمااجد او المدارس او المكتبات العامة.
اصددة بهددذه وم تددزا  المكتبددات الاددعودية العامددة والجامعيددة والوانيددة تيددرد زوايددا  

المكتبات الموقوفةذ وتجري عليها من العناية ما تجر ده علدى بأيدة المجموعداتذ مراعيدة 
 في ذلك الطرول التي وضعها الواقيون في مدى اإلفادة منها.

وقدددد حيدددل هدددذا الجاندددب مدددن جواندددب  ةدددرات المكتبدددة الادددعودية عدددن ار دددا الوقدددف 
تدي اوقيددت علدى البدة العلددد بالدراادات التدي رصددت الم اواددات والكتدب والمكتبدات ال

مدن قبددل حكدداد الدولدة الاددعودية وومتهددد واألمددرات واألميدرات والعلمددات والتجددار ذ ومحبددي 
 العلد والراغبين في نطره .
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لوتأتني مكتبة الملك فهد الوانية ملات الم اواات التي عليها وقييات بأامات 
اد فددي م تلددف اليتددرات قبددل األمددرات واألميددرات والعلمددات ومحبددي العلددد والكتددب مددن األفددر 

 . (1)د و  الاباعة للعالد اإلاالمي والعر يل
ةددد عندددما ظهددرت الاباعددة ااددتمر الددنهج فددي اباعددة الكتددب الم اواددةذ ووقيهددا 

 .(2)في الجوامي والمكتبات
وم يددزا  هددذا الددنهج قالمددًا  لددى اليددودذ  ذ لتيددرزل لنددا المكتبددات ودور النطددر جمعددًا 

 .(3)ى نيأة األمرات واألميرات والموار ن من ابنات األمةمن الكتب التي تاب  عل
وقد كاندت المناادبة التدي مدرت علدى هدذه الدبالد بمدرور ملدة عداد علدى البددت فدي 
تأادديس الدولددة الاددعودية الةالةددةذ المملكددة العر يددة الاددعوديةذ فرصددة مؤاتيددة لمز ددد مددن 

لعز ز بدن        عبدد المبحثذ حيث كان التركيز على البحث العلمي عن الملك عبد ا
وعددددن تأادددديس المملكددددة العر يددددة  –رحمدددده هللا تعددددالى  –الددددرحمن بددددن فيصددددل آ  اددددعود 

 الاعوديةذ والعوامل التي ااهمت في تأاياها.
ولد تب ل هذه الدرااات في التركيز عن اةر الكتاب والمكتبات في هذا المطروا 

مةاًل حيًا للعناية  –مه هللا رح –الذي نتييأ اليود ظاللهذ حيث ضرب الملك عبد العز ز 
بنطددر الكتدداب ووقيدده علددى البددة العلدددذ فأددد نطددر الكةيددر مددن الكتددب النافعددة علددى نيأتدده 

                                           
ا بدار المكتبدة: نطدرة تصددر عدن مكتبدة الملدك فهدد  –ل نياق الاعوديين على نطدر الكتدابل .  (1)

 .35-33ص –د(. 1999هد  يناير 1419)طوا   13ا  –الوانية. 

الر داض: مكتبدة الملدك فهدد الوانيدةذ  –حمادي علي بن محمد. اوالل المابوعات الادعودية.  (2)
 -د.1999هد  1419

انظر على ابيل المةا  لعلى نيأة امو ولي العهد: اباعة عدد من الكتب والراالل المييددةل  (3)
 –د(. 1999هددددد  فبرايددددر 1419)ذو الأعدددددة  200ذ ا20فددددي: مجلددددة الحددددرس الددددواني مددددج 

 .29-28ص
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ذ واوقدف عدددًا مدن الكتدب امكددن تتبعهدا ورصددها مدن المتدابعين الدذي نطددروا (1)ال اصدة
 –رحمده هللا تعدالى  –درااات عن النهضة العلمية والةأافية فدي عهدد الملدك عبددالعز ز 

قدد اولدى الكتداب اهتمامدًا يليدا بمدا يتالد   ليده ملدك يبندى دولدةذ  –رحمه هللا  –ذلك انه 
فاهتماماتددده بالكتددددب موزعددددة علدددى افضددددل ماددددتوياتها بدددين الأددددراتة واماددددالا والاباعددددة 
والتوز   . والمؤليات التي امدر باباعتهدا علدى نيأتده كةيدرةذ بينهدا مراجد  علميدة مهمدةذ 

د كان اكةرها في العأيدة والطر عة واليأه والتدار  ذ  لدى جاندب في موضوعات مييدة. وق
 .(3). وكذا اوقف األموا  على الكتب والمكتبات(2)ا تصاصات ا رىل

 
 
 

                                           
الر دداض: مكتبددة الملددك فهددد  –لعز ددز بنطددر الكتددب. عبددد العز ددز الرفدداعي. عنايددة الملددك عبددد ا (1)

هد. وتوا  االد بن محمد الاالد في ذكر لجهود الملدك عبدد العز دز فدي دعدد 1408الوانيةذ 
ذو الحجددددة  -)رجددددب  2ذ ا4مجلددددة مكتبددددة الملددددك فهددددد الوانيددددة. مددددج  -حركددددة المكتبدددداتل. 

 .108-45ص –د(. 1999ابر ل  – 98هدذ نوفمبر 1419

بن عبدد هللا الادالد. لمالمدي التادور اليكدري والةأدافي فدي المملكدة مندذ عهدد الملدك  عبد العز ز (2)
يندداير  – 1998هددد  نددوفمبر 1419طددوا   –)رجددب  4و 3ذ ا1الدرعيددة مددج–عبددد العز ددزل. 

 .145-136د(. ص1999

 –هددددد. 1419– 1300عبددداس صدددالي ااطدددكندي. الاباعدددة فددددي المملكدددة العر يدددة الادددعودية  (3)
ص. ونطددددر المؤلددددف  348–د. 1999 –هددددد 1419الملددددك فهددددد الوانيددددةذ الر دددداض: مكتبددددة 

– 1924هدددددد  1372– 1343ايضدددددًا: لالاباعدددددة والنطدددددر فدددددي عهدددددد الملدددددك   عبدددددد العز دددددز 
هدددد  1419ذو الحجدددة  –)رجدددب  2ذ ا4مجلدددة مكتبدددة الملدددك فهدددد الوانيدددة مدددج –دل. 1952
 .44-9ص –د(. 1999ابر ل  -98–نوفمبر 
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 مشكالت وقف الكتب:
و واجددددده وقدددددف الكتدددددب والمكتبدددددات فدددددي الوقدددددت الدددددراهن مطدددددكالت عديددددددةذ منهدددددا 

ذ من حيث فهراته وتصنييه المطكالت الينية التي تتعلا بالتعامل م  الكتاب الموقو 
وترفييهذ ومنها المطكالت اإلدار ة التي تتعلا بإد ا  هذه الكتب الموقوفة  لى المكتبدة 
واإلنيدددداق عليهددددا فددددي صدددديانتها وترميمهددددا وتجليدددددها  ن لددددد تكددددن مجلدددددةذ ووضددددعها فددددي 

تاحتها لإلفادة بالأراتة والبحث. ولعله مدن المناادب التعدر ض فدي هدذه الوق يدة المكتبةذ وا 
 لطيت من هذه المطكالت على النحو ا تي:

 أواًل: الوعي بالوقف:
ومن ابرز المطكالت التي تواجه وقف الكتاب هي الوعي بأهمية الكتاب واهميدة 
وقيه والوقف عليهذ  ذ  ن الذين يرغبون فدي الوقدف قدد م يتحمادون  لدى  دمدة الكتداب 

هدون  لدى عمدارة الماداجدذ مدةاًلذ على انه صدقة جار ة او علد ينتي  بهذ بأدر مدا يتوج
التي وردت لها آةار صر حة في اهمية بنالهاذ وِعظَّدد الجدزات الدذي يلأداه مدن يأدود علدى 

مددن -صددلى هللا عليدده واددلد ل   -بنالهددا فددي الدددنيا وا  ددرةذ ومنهددا قددو  الراددو  محمددد 
لدده فددي بنددى هللا لدده مة -قددا  بكيددر: حاددبت اندده قددا  يبتتددي بدده وجدده هللا  -بنددى ماددجدًا 

 .(1)الجنةل. رواه الب اري 

                                           
دةنا يحيى بن اليمان قا :حدةني ابدن وهدب ا برندي عمدرو ان : لح116ص 1في الب اري   (1)

بكيرًا حدةه ان عاصد بن عمر بن  قتدادة حدةده انده ادم  عبيدد هللا ال دومني انده ادم  عةمدان 
صدلى هللا عليده  –يأو  عند قدو  النداس فيده حدين بندي الرادو   –رضي هللا عنه –بن عيان 

نددي اددمعت النبددي -واددلد  يأددو : وذكددر الحددديث. انظددر  –هللا عليدده صددلى  –:  نكددد اكةددرتد وا 
مج.  3  في 6هد. 256 -194الصحيي الب اري ألبي عبد هللا محمد بن  اماعيل الب اري 

 .116 1صور ته ونطرته الر اض: دار ِ طبيلياذ مركز الدرااات واإلعالدذ د. ت.  –
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و نظدددر  لدددى الكتدددابذ حددددين التيكيدددر فدددي وقيددده او الوقددددف عليدددهذ علدددى انددده مددددن 
األوقدددا  المنأولدددة التدددي قدددد تتعدددر ض لتألبدددات الزمدددانذ اكةدددر ممدددا تتعدددرض لددده األوقدددا  
الةابتدددةذ ور مدددا تعر ضدددت للبيددد ذ او مدددا نادددميه عمومدددًا فدددي الت صدددص بامادددتبعاد مدددن 

ةبت عدد اإلقبا  عليه. وم  ان بي  الموقو  غير وارد فيما يتبدادر  لدى المكتبة  ذا ما 
الذهنذ  م ان هناك من اجاز بيعه  ذا لدد يصدد ق عليده بأدرار مدن المحكمدة. ونأدل هدذا 

 .(1)عن األحنا 
بددل  ن هندداك موقيددًا مددن الكتدداب نيادده لدديس هددذا موضدد  بادداهذ فأددد ظهددر مددن 

عليه علدى حاداب التادجيل بالكتدب. وقدد قيدل يرك ز على الحيظذ ويطج  عليهذ ويحث  
 ن العلددددد فددددي الصدددددور م فددددي الادددداور. وجددددات هددددذا مددددن بدددداب المياضددددلة بددددين الحيددددظ 

 والكتاب. وقا  في هذا الطاعر العر ي:

ت بٍ   فإن للك تدبا آفدات تيدر قدها *  *  * عليك بالحيدظ دون الجم  في ك 
رقهاوالل *  *  * المات يترقهاذ والنددار تحدرقها  ص يارقهاذ واليار ي  

 هد:565وقر ب منه قو  ابي حامد الترنااي المتوفى بدمطا انة 
 فال تكن مترمًا باللهو واللعب *  *  * العلد في الألب ليس العلد في الكتب
 (2)فالعلد م يجتنى  م م  التعب *  *  * فاحيظه وافهمه واعمل كي تيوز به 

                                           
لطددداد فدددي العصددددر يوادددف العدددا. د ور الكتدددب العر يدددة العامدددة وطددددبه العامدددة لدددبالد العدددراق وا (1)

بيدروت: دار اليكدر المعاصدرذ  –ترجمة عن اليرناية نزار اباظة ومحمد صدب ا..  –الوايط. 
 .336 – 329ص –د. 1991 –هد 1411

بيدروت:  –. 5ل –محمد مداهر حمدادة. المكتبدات فدي اإلادالد: نطدأتها وتاورهدا ومصدالرها.  (2)
 ص.-.198ص –د. 1986هد  1407مؤااة الراالةذ 
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التدداد عددن وقددف الكتددب والمكتبدداتذ كمددا اندده م وم يعنددى هددذا الموقددف اإلعددراض 
يعني الحط  من اهمية الحيظ بالصدورذ كما يدعو لده بعدض مدن يتبندون منداهج التر يدة 
الحديةةذ التي بدات ا يرًا تت لى عن موقيها من الحيظ. ولكن هذا النهج م يصدل  لدى 

عبدداد هللا ماددتوى وقددف المادداجد والوقددف عليهددا فددي نظافتهددا وصدديانتها والصددر  علددى 
ب ل.  تعالى فيها من البة العلد ومن انأاعت بهد الا 

ور ما قلت  ن وقف الكتب والمكتبات والوقف عليها يأتي في المرتبة األ يرةذ او 
في درجة متأ رة من األنواا التي يوقف عليها. ويابأها كةير من وجوه ال ير من حير 

 ينذ وما  لى ذلك من وجوه الوقف.ا بار واإلنياق على الضعيات والمااكين والمحتاج
 ثانيًا: اإلعراض عن الوقف:

ومددن اهددد المطددكالت فددي نظددري وفيمددا يتعلددا بددالوقفذ هددو  عددراض الندداس عددن 
وقف الكتب والمكتبات على الماتييدينذ عن ار ا  لحاقها بمكتبات حكوميدة او اهليدة 

نددون قالمددة بحيددث تكددون متاحددة للماددتييدينذ بددل  ن بعددض العلمددات والمةأيددي ن الددذين يكو 
مكتبات جيدة في منازلهد يتركونها للورةة الدذين يضدعونها بدالكراتين او اكيداس ال دياذ 
دة التدي تن در فيهداذ وتنتهدي  فتاو  بهدا المددةذ ور مدا تعرضدت للراوبدة والحدرارة واأل رض 
ددى مأاددوفًا عليهددا. كددل هددذا باددبب  غيددا  صدداحبها مددن ان يدددرجها فددي  م  اليالدددة منهددا ف ت را

 ته.وصي
ونعلددد عددن عدددد مددن المكتبددات الأيمددة التددي تعر ضددت لهددذا المصددير لهددذا الاددبب 
الذي يدد ل فيده طدعور بعدض الورةدة انهدا مدن التركدة التدي ت ضد  لحكدد توز د  اإلرثذ 
وهددي كددذلك قبددل الوصددية بوقيهددا. وكددان مددن الممكددن ان تددد ل فددي حادداب الةلددث الددذي 

على حاابها من الةلدث بتةمينهدا ماديدًاذ يوصي بها صاحبها قبل وفاتهذ او يتيا الورةة 
 م  ان قيمتها العلمية لمن يدركونها اعلى بكةير من تةمينها ماديًا.
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 ثالثًا: الجهل العلمي:

ومن المطكالت التي تواجه وقف الكتاب في المجتم  العر ي بعامةذ وفي 
المجتم  الاعودي ب اصةذ عدد التركيز على ميهود الوقف واهميته في بنات 

 مجموعات المكتبة. 
وبالتالي ارق التعامل م  الكتب والمكتبات التي ترد موقوفدة  لدى مكتبدات عامدة 
او جامعيدة بعينهدا. فدال تكداد تجدد لهدذا اةدرًا فدي المنداهج وال ادط التدي ي ددر س بهدا البدة 
اقااد المكتبدات والمعلومدات واالباتهدا. وباادتعراض ادر   لل ادط م يكداد المدرت يعةدر 

ة  لى اي معالجة لوقف الكتب والمكتبات او الوقف عليهاذ  م ما يتعر ض لده على  طار 
من يدر س تار   الكتب والمكتباتذ فيذكر الوقف على انه من الواالل الأديمة في بنات 

 مجموعات المكتبة.
ور مدددا تعدددر ض احدددد ااددداتذة هدددذا اليدددنذ كدددذلكذ فدددي معدددرض حديةددده عدددن اإلدارة 

ف علدددى انددده احدددد المدددوارد الماليدددة والعينيدددة للمكتبدددة. وهدددذا العلميدددة للمكتبددداتذ  لدددى الوقددد
متددروك مجتهددادات األادداتذة ومدددى نظددرتهد ألهميددة الوقددف فددي بنددات المجموعددات فددي 
المكتبات وم  هذا فليس هناك تركيز على وقف الكتدب والمكتبدات مدن حيدث معالجتهدا 

دار ًا.من جمي  الجوانبذ منذ الحث  عليها والتوعية بأهميتها  لى معال  جتها فنيًا وا 
ولعل الابب في ذلك يعودذ مما يعود  ليهذ  لى ان هذه ال اط الدراادية مادتأاة 
مدددن نظدددرة غيدددر مؤصدددلة  لدددى هدددذه الظددداهرة الحضدددار ة فدددي التدددار   العلمدددي اإلادددالميذ 
واةرهددا فددي بنددات مجموعددات المكتبدداتذ ولددذلك فددإن المندداهج وال اددط الدرااددية المجلوبددة 

ن لدددد ت دددل مدددن ةأافدددات ا دددرى م  تعادددي الوقدددف اهتمامدددًاذ كمدددا يوليددده اإلادددالد  يددداهذ وا 
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ذ كالةأافة التر ية التي ي ادتأى منهدا علدد المكتبدات (1)الةأافات األ رى من ميهود الوقف
والمعلومددات الحددديثذ وم يكدداد يدددر س للالبددة الاددعوديين وغيددر الاددعوديين الددذين تلأددوا 

لمعاهدددد العليدددا التر يدددة فدددي كدددل مدددن اور دددا تعلددديمهد الجدددامعي والعدددالي فدددي الجامعدددات وا
 وامر كا الطمالية.

ومدن هندا تظهدر مطدكلة التعامدل مد  المكتبدات الموقوفدةذ بدالنظر  ليهدا علدى انهدا 
مجموعات مةلها في ذلك مةل بأية المجموعات التي ترد  لى المكتبة عن ار ا الطرات 

ظددر  ليدده علددى اندده يمةددل او اإلهدددات او التبدداد ذ مدد  عدددد  غيددا  طددرل الواقددف الددذي ين
 المطكلة الينية الةانية التي تواجه المكتبات او الكتب الموقوفة.

 رابعًا: شرط الواقف:
وطددرل الواقددف ذ وهددو معتبددر طددرعًا قددد يكدددون عأبددة فددي اإلفدددادة مددن الكتدداب او 
الكتددددددب الموقوفددددددةذ وم ادددددديما  ذا كددددددان الطددددددرل يتعددددددارض مدددددد  النظددددددرة الينيددددددة لتنظدددددديد 

فددراد المجموعدداتذ  ذ  قددد يطددترل الواقددف عددز  الكتددب عددن بأيددة المجموعددات األ ددرىذ وا 
المكتبة الموقوفة بزاوية  اصةذ ور ما طرل ان يكون اماالا عليها مأصورًا على فلدة 
علمية محددةذ  مدا بدالعمر او الجدنسذ او امنتمدات الةأدافي. وهدذا يحدد  مدن اإلفدادة منهدا 

ف الكتددب يمكددن ان ينظددر  ليدده علددى اندده مددن  فددادة فاعلددة ذ وم ادديما  ذا علمنددا ان وقدد
ددن ياددتييد مددن هددذه  العلددد الددذي ينتيدد  بدده. وهددذا هددو مددراد الواقددف منددهذ  ذ  ندده يبحددث عم 
الكتددب التددي افدداد منهددا هددو فددي حياتددهذ او فددي فتددرة مددن فتددرات  قبالدده علددى الأددراتةذ فلمددا 

                                           
ذا فأد ذكر احد البداحةين ان ميهدود الوقدف لدد يكدن معروفدًا فدي الجاهليدة عندد العدرب . وم  ه (1)

بحددث مأددد لنددوة الوقدف اإلاددالمي  –انظدر: محمدد رافدت عةمدان. لالوقددف واةدره فدي التنميدةل. 
 -6التي  نظمتها كلية الطر عة   والأانون بجامعة اإلمدارات العر يدة المتحددة  دال  اليتدرة مدن 

 .49 – 1:   1–. 1997العين: الجامعةذ  –مج 3 –د. 1997ديامبر  7
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ا لآل در ن احس انه اعرض عنها ألي اببذ لد ينس ان هناك من يأبل عليهاذ فأتاحهد
-صلى هللا عليه والد  –. وهذا يد ل في ميهود حديث المصايى    (1)بوقيها عليهد

: ل ذا مات اإلناان انأا  عمله  م من ةالةةذ  م من صدقة جار ةذ او علد ينتي  بهذ 
 .(2)او ولد صالي يدعو لهل. رواه مالد

 خامسًا : اإلجراءات الفنية:
 اصدة فدي تهيلدة الكتدب م تتيدا مد  الاياادة  ور ما الب الواقف  جدراتات فنيدة

الينيددددة التددددي تتبعهددددا المكتبددددةذ ممددددا يددددؤةر علددددى اددددرعة الوصددددو   لددددى المعلومددددات التددددي 
تتضددمنها المكتبددة الموقوفددة ومددن الممكددن ام تكددون هددذه المكتبددة الموقوفددة قددد ا  ضددعت 

د لإلجددراتات الينيدددة مددن فهرادددة وتصددنيفذ ولكنهدددا م ت لددو مدددن وضدد  عالمدددات وا تدددا
وارقاد على الكتبذ مما يعني اعي المكتبة  لى  عادة النظر في هذه العالمات إلحال  
عالماتهددا التددي يددراد لهددا ان تكددون بديلددة للعالمددات األولددى. وهددذا ينتهددي بتطددويه الكتدداب 
بكةرة مدا ي حم دل مدن رمدوز. ويصددق هدذا علدى المكتبدات الط صدية الموقوفدة بعدد ادو  

 اه. وت تلط هذه العالمات بين الأديمة والحديةة.اات داد من قبل الواقف ني
والعالمات الأديمة والتعليأات والتهميطات مجا  للدراادة المت صصدة التدي يهدتد 
بها بعض علمات المكتباتذ وياتنتجون منها انمدال التعامدل مد  الكتداب فدي الأدديدذ او 

تعار  عليهدا اهدل   في األحوا  التي م ي ض  فيها الكتاب  لى اإلجراتات الينية التي
 الينذ ولو كانت هذه الكتب حديةة البناتذ ةد بالتالي حديةة الوقف.

                                           
الكو ددددت:  –ترجمددددة محمددددد د. األرندددداؤول.  –مددددج. 2الكاددددندر اددددتيبتييتا. تددددار   الكتدددداب.  (1)

)الاددلة عددالد  –. 239: 1–د. 1993هددد  1413المجلددس الددواني للةأافددة والينددون وا داب 
 (..170و 169المعرفة؛ 

 .3048في الوصية حديث رقد  (2)
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وقد تكون الكتب الموقوفة قد ا ضعت لنظاد تصنيف متداير للنظداد الدذي تادير 
عليه المكتبةذ وهدذا يصددق علدى المكتبدات الط صدية الكبيدرة التدي يعتندي بهدا صداحبها 

انتهاذ كدأن تكدون الكتدب الموقوفدة تتبد  نظداد ديدوي  في تنظيمها وترتيبها وتجليدها وصدي
العطدددددريذ وتابدددددا المكتبدددددة المادددددتأبلة للكتدددددب الموقوفدددددة نظددددداد مكتبدددددة مجلدددددس الطددددديو  

 األمر كي )الكونجرس(.
وهددذا يعنددي ان تعيددد المكتبددة تصددنيف هددذه الكتددب الموقوفددة علددى النظدداد المتبدد  

لط صددية المتوقدد  وقيهددا  لددى لددديها. و ددد ل فددي هددذا مددا تتعددرض لدده الكتددب والمكتبددات ا
نما هي رموز تكةر على األغلية  الترميزات امجتهادية التي م تأود على نظاد بعينهذ وا 

 وصيحات العنوانذ وليس لها مدلو  واضي  م عند من اجتهد بوضعها على الكتب.
 سادسًا: النظم والضوابط:

عددد وتنظيمددات وتضددار المكتبددات التددي تاددتأبل الكتددب الموقوفددة  لددى  صدددار قوا 
 اصة بهذه الكتب الموقوفةذ بحاب ما يأتيها من طرول الواقف التي قد تتضدمن مند  
 عارة هذه الكتب  ار  المكتبة ذ او ان يكدون امادالا عليهدا مأصدورًا علدى فلدة معيندة 
من الماتييدينذ كالباحةين والداراينذ وام تكون هذه الكتب الموقوفة قابلة للتداو  بين 

 تييدين.عامة الما
وقددددد يمندددد  الواقددددف  عارتهددددا كلهددددا  ددددار  المكتبددددةذ واكتيددددى بدددداإلاالا عليهددددا فددددي 

. بدددل ر مدددا ادددمي بإعارتهدددا (1)المكتبدددةذ ور مدددا ادددمي بإعدددارة بعضدددها دون ا  دددرذ وهكدددذا
لطد ص ذي اددمعة جيددةذ او ان يالددب منده دفدد  تدأمين علددى الكتداب المددراد ااددتعارتهذ 

العبدر وديدوان المبتددا وال بدرذ فدنص فدي وةيأدة كما فعل ابن  لددون عنددما وقدف كتابده 

                                           
يوادددف العدددا. د ور الكتدددب العر يدددة العامدددة وطددددبه العامدددة لدددبالد العدددراق والطددداد فدددي العصددددر  (1)

 . )اليصل الةالث : ارق وقف الكتب(.336– 324ص –مرج  اابا.  –الوايط. 
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الوقددف علددى عدددد جددواز  عارتدده  ددار  المكتبددة ل م  ذا كددان الماددتعير ط صددًا ذا اددمعة 
جيددددددة واميندددددًاذ وطدددددر اة ان يددددددف  رهندددددًا مناادددددبًاذ وان يدددددرد الكتددددداب فدددددي مددددددة اقصددددداها 

 .(1)طهرانل
 سابعًا: عزل الكتب:

ة بعددددض المددددواد التددددي م تحتمددددل وقدددد تكددددون ضددددمن مجموعددددات المكتبددددة الموقوفددد
التددداو  العددادذ ور مددا صددنيت ضددمن الكتددب محدددودة اماددالاذ  م ان الواقددف م يرغددب 
في عز  اي من هذه الكتب عن بعضها. وهذا يحدث  حراجًا للمكتبة والأدالمين عليهداذ 

 فتأتي هذه الضوابط التي تحكد مةل هذه المواقف.
لمكتبدددددددة الموقوفدددددددة عددددددددد  مدددددددن و دددددددد ل فدددددددي هدددددددذا ان تكدددددددون بدددددددين مجموعدددددددات ا

الم اواددداتذ التدددي ت ضددد  إلجدددراتات  اصدددة فدددي التعامدددل معهدددا مدددن حيدددث ت ز نهدددا 
نارتها وصيانتها وترميمهاذ فيحتا  هذا العدد من الم اواات  لى ان يضد   وتهو تها وا 

  لى قاد الم اواات في المكتبة. هذا  ن كانت المكتبة تحوي قامًا للم اواات.
علددى مجموعدددات الدددور ات التددي تحو هدددا المكتبددة الموقوفدددةذ  ويصدددق هددذا ايضددداً 

 ويحتا  األمر  لى ان تضد  لى قاد الدور ات بالمكتبة.
 ثامنًا: السرقة:

ومددددن مطددددكالت الكتددددب الموقوفددددةذ عايددددًا علددددى كونهددددا مددددن األوقددددا  المنأولددددةذ 
صددورة تعرضددها للاددرقة اليرديددة او الكلي ددةذ اي ان تتعددر ض الكتددب للاددرقة مددن األفددراد وب

                                           
 .161مرج  اابا. ص –محمد ماهر حمادة. المكتبات في اإلاالد.  (1)
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قددةذ او ان تتعددرض للاددرقة الكليددةذ كمددا حصددل فددي بعددض المكتبددات التراةيددة التددي  متير 
 .(1)تعرضت للنهب والارقة والمصادرة من اعدات المالمين

وتز ددددر كتددددب التددددراث العر ددددي اإلاددددالمي باأل بددددار التددددي تبددددي ن مصددددير الكتددددب 
مر  على مكتبات  ذ ومةلها ما(2)والمكتبات وقصة رمي الكتب في دجلة ليات منا ببعيد

 .(3)مرو وااوةذ وكذا المترب اإلاالمي في األندلس
واطدد مددن الادرقة التددي تيضدي  لددى النأددل مدن مكددان  لدى آ ددرذ كمدا حصددل لأاددد 
كبيددر مددن التددراث العر ددي اإلاددالمي الم اددولذ هددو ان يأددود الندداس بددإحراق المكتبددات 

اددالمي طددواهد موة أددة عددن الموقوفددة علددى العلددد والعلمددات. وفددي تددار   التددراث العر ددي اإل
 .(4)اصنا  من  حراق الكتب والمكتباتذ او  غراقها

                                           
ذلك انه ينتظدر مدن الادارق او الادارقين ان  والارقة اهون من اإلتال  باإلحراق او اإلغراقذ (1)

يعتنوا بهدذه الكتدب المادروقةذ  ذا كدانوا ممدن يأددرون قيمتهدا العلميدة. ومدن بينندا مدن يحمدد هللا 
تعدددالى علدددى ان بعدددض م اوااتندددا قدددد تعر ضدددت للنهدددب مدددن الصدددليبين والماتطدددرقينذ ألنهدددد 

يدذهب  لدى ذلدك الدراي علدى انهدا  حيظوها بالمكتبات والمتاحف األور ية  لدى اليدود. و ؤكدد مدن
لددو كانددت موجددودة بددين ايدددي الماددلمين لتعر ضددت لإلتددال ذ  وم ادديما فددي فتددرات امنحاددال 

 العلمي للمالمين.

هددد  1397دمطددا: المكتددب اإلاددالميذ  –. 2ل –مصددايى الاددباعيذ مددن روالدد  حضددارتنا.  (2)
 .163– 162ص –د. 1977

. وعنددوان الكتدداب 107ص –المرجدد  الاددابا  –اددالد.محمددد مدداهر حمددادة. المكتبددات فددي اإل (3)
 اليرعي يوحي بما تعرضت له مكتبات المالمين على مر  العصور.

ار. تار   المكتبات في مصر العصدر المملدوكي.  (4) الأداهرة: الددار المصدر ة  –الاي د الاي د النط 
 .250 – 229ص –د. 1993هد  1413اللبنانيةذ 
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هدد مكتبدة  عبدد 1236وفي واط الدبالد الادعودية احرقدت حملدة حادين بدك ادنة 
العز ز بن اليمان بن عبد الوهاب في حر مالتذ لبعدد ان نأدل منهدا الزللدي قاضدي تلدك 

 .(1)الحملة احماًمل
بواددنة والهراددكذ لياددت كددذلك منددا ببعيدددذ لددوم ان وقصددة مكتبددة اددارايييو فددي ال

قددديض هللا لهدددا مدددن نألهدددا بظلمدددة الليدددل  لدددى مكدددان اكةدددر اماندددًا. وادددوات اكدددان اإلحدددراق 
مأصودًا ألاباب عدالية تيتأر  لى الحس  الحضاريذ اد تعر ضت للحرق غير المتعم دذ 

هدددذه الةدددروة  كمدددا هدددي الحدددا  فدددي المكتبدددات الط صددديةذ فدددإن النتيجدددة واحددددةذ وهدددي فأدددد
العلميددة التددي قددد م تعددو ضذ وم ادديما  ذا كانددت مجموعددات هددذه المكتبددة المحترقددةذ او 

 المحروقةذ م اوااتذ او من بين مجموعاتها م اواات وكتب نادرة.
 تاسعًا: البيع:

وكما مر  فدي المأدمدةذ تتعدر ض الكتدب الموقوفدة  لدى البيد  غيدر المطدرواذ وذلدك 
املين في المكتبات من امنات المكتبات  دازني الكتدب او من بعض ضعا  النيوس الع

غيرهدذ او من المترددين عليهدا لديس بأصدد اإلفدادةذ بدل بأصدد الادرقة الميضدية للبيد . 
امددا الاددرقة التددي مددرت مددن قبددل فإنهددا تيضددي  لددى امحتيددام بالكتددب الماددروقةذ ممددا قددد 

 يعدُّ مرضًا من األمراض التي تعتري اإلناان.
الكتب الموقوفة  لى البيد  المادو . طدرعًاذ عندد بعدض علمدات األمدةذ  وقد تتعر ض

وذلدددك قصددددًا  لدددى اادددتبدا  غيرهدددا بهددداذ نظدددرًا لمدددا يكدددون قدددد ادددرا عليهدددا مدددن تأدددادد فدددي 
ه آرات مباواة  المعلومات او في الطكل ال ارجي لها. ولعلمات المالمين في هذه التوجُّ

                                           
ادددى. الحيددداة العلميدددة فدددي نجدددد مندددذ قيددداد دعدددوة الطدددي  محمدددد بدددن مدددي بندددت عبدددد العز دددز العي (1)

ص  -هددد. 1418الر دداض : المؤليددة ذ  –عبدددالوهاب وحتددى نهايددة الدولددة الاددعودية األولددى . 
288. 
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فذ وناقطددت هددذه الأضددايا عددن معرفددة فددي كتددب اليأدده ذ وفددي الكتددب التددي عالجددت الوقدد
ذا بيعدددت ولدددد يادددتبد  بهدددا غيرهدددا فدددإن لهدددذا ايضدددًا حكمدددًا آ دددر. وادددمي هدددذا  وعلدددد. وا 
بامغتصدداب. علددى ان امغتصدداب قددد يطددمل الددوجهينذ  ذ وجددد مددن المهتمددين بدرااددة 
الوقددف ومصدديره مددن االددا عليدده مصددالي امغتصددابذ  مددا عددن ار ددا اماتدددبدا ذ او 

 .(1)اماتبدا ذ وذكر محمد محمد األمين عددًا منها بارق ا رى غدير
وقد وجدد مدن يادرق الكتداب الواحدد علدى طدكل دفعدات ذ بحيدث يأ دذ ملزمدة منده 

 في كل ز ارة له للمكتبة.
امددا هددذا العامددلذ وهددو البيدد  غيددر المطددرواذ فإندده قددد حصددل مددن اوللددك الجهلددة 

تبدداا علدى اطد اص   معلددومينذ الدذين يادرقون الكتدب الموقوفددة ليبيعوهدا بدالمزادات او 
يكونون هد الذين دفعوا هدؤمت الضدعا  علدى الادرقة ألغدراض البيد ض وكدد ضداا علدى 
المالمين من نيدالس التدراث بهدذه الار أدة التدي طداعت فدي بعدض األوادال اليأيدرة مدن 

 .(2)بالد المالمين
 

 عاشرًا : الكوارث:
مكتباتذ للعوارض الكونيدة تتعرض المكتبات الوقييةذ مةلما تتعرض غيرها من ال

والكددددوارث الابيعيددددةذ كددددالزمز  التددددي تتعددددر ض لهددددا بعددددض بددددالد الماددددلمين بددددين اليينددددة 
 واأل رى. 

                                           
– 1250هدددد  923 -468محمدددد محمدددد األمدددين. األوقدددا  والحيددداة امجتماعيدددة فدددي مصدددر  (1)

 .361 – 341ص –مرج  اابا.  –د. 1517

دددددار. تدددددار   المكتبدددددات فدددددي مصدددددر العصدددددر المملدددددوكي.  الادددددي د (2) مرجددددد  ادددددابا.  –الادددددي د النط 
 .234 -233ص
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وقد تعر ضت مصدرذ وهدي غنيدة بالمكتبدات الوقييدةذ  لدى هدذه الكدوارث اكةدر مدن 
ددار ان المكتبددات قددد تددأةرت بددالزمز  التددي مددر ت علددى مصددر فددي  مددرة. و ددذكر الاددي د النط 

دذ وما تبعها مدن فيضدانات اتدت علدى الماداجد 1302هد  702ر المملوكي انة العص
 .(1)والمدارس والبيوتذ وفيها جميعها مكتبات

ذا مددا حصددلت بأدددر  وعلددى اي حددا  فددالزمز  فددي المناأددة اإلاددالمية موجددودةذ وا 
هللا تعالى فدإن مدا يترت دب عليهدا مدن اضدرار م تأتصدر علدى الكتدب والبنايدات والمدزاراذ 

نحوها من المنطآتذ بل تمتد  لى البطرذ فتذهب من تأةيرها األنيس التي م تأل  قيمة و 
 عن الكتب والمكتباتذ بل تز د.

                                           
دددار. تدددار   المكتبدددات فدددي مصدددر العصدددر المملدددوكي.  (1)  –المرجددد  الادددابا.  –الادددي د الادددي د النط 

. و دذكر المؤلدف ان بيدد  الكتدب بهددذه الار أدة كدانذ وم يددزا  اقدل واددأة مدن الكددوارث 235ص
تتعرض لها الكتب ذ لحيث كانت النتيجة الابيعية لبي  مكتبة ما ان تكدون ندواة  الابيعية التي 

 لمكتبة تنطأ حديةًاذ او لتدعد بها مجموعة مكتبة موجودة باليعلل.
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 حادي عشر: التقانة:
ور ما ااهمت التأانة الحديةة فدي نأدل المعلومدات فدي مزاحمدة الكتداب الموقدو ذ 

إلفدادة مندده آليددًا بإد ددا  وم اديما  ذا تعددر ض هددذا الكتدداب للناد  ا لدديذ واضددحى قدداباًل ل
المكتبدددة كلهدددا فدددي نظددداد األقدددراص المدمجدددة التدددي ر مدددا اادددتوعب الواحدددد منهدددا المكتبدددة 

 الموقوفة كلها. 
ور ما هذا يصدق على النا  المنأولة من الورق  لى األقراص المدمجةذ قبل ان 

اهميدة  يتد نأل الكتب الموقوفة  لى المكتبة. وعلى اي حا ذ ومهمدا نظدر المعنيدون  لدى
هذا العامل في ا تزان المعلوماتذ فإنه ليس مؤةرًا قويًاذ  ذ ايظل للكتاب المابوا اةره 

 .(1)في نأل المعلومةذ مهما زادت األوعية الحديةة في مزاحمته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ذ )طدددوا  12ذ ا3عدددالد الكتدددب مدددج –علدددي بدددن  بدددراهيد النملدددة. لمادددتأبل الكتددداب المابدددوال.  (1)

 .170– 162ص  –د(. 1982هد  يوليو 1402
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 الخاتمة: النتيجة والتوصيات

 
وبالتالي اعيت في هذه الوقية  لى التأكيد على اهمية الوقف في بنات المكتباتذ 

نطددر المعرفددة بددين الندداسذ ممددا يترت ددب عليدده بنددات حضددارة األمددة علددى العلددد والمعرفددة. 
وتعر ضددت لدددبعض المطدددكالت التدددي تعتدددرض هددذا المظهدددر الحضددداري المهددددذ مدددن مةدددل 
ضعف الوعي بين الناس في اهمية الوقفذ ةد  عراض النداسذ نتيجدة لدذلكذ عدن وقدف 

األ رىذ مةل عمارة المااجد وحير ا بار ووقف  الكتب رغد عنايتهد بالوقف في ابوابه
 البااتين والعأار.

وتعر ضددت لطددرل الواقددف علددى اندده يعدددُّ مددن العأبددات التددي تعتددرض وقددف الكتددب 
والمكتبدداتذ وم ادديما  ذا مددا كددان طددرل الواقددف يحددو  دون التصددر  بالكتددب الموقوفددة 

ِليده ظدرو  العصدرذ ومدن ذلدك   ضداا الكتدب لإلجدراتات الينيدة التدي  تصرفًا علميدًا ت ما
تاددددير عليهددددا المكتبددددة الماددددتأبلة للكتددددب الموقوفددددة فددددي مجددددامت اليهراددددة والتصددددنيف 
والتادددجيلذ واضدددارار المكتبدددة  لددددى وضددد  نظدددد وضدددوابط  اصددددة للتمطدددي مددد  طددددرل 
الواقددفذ لكنهددا قددد تاددهد فددي الحددد مددن اإلفددادة مددن الكتددب الموقوفددةذ التددي  نمددا اوقيددت 

 لإلفادة منها.
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في المكتبة الموقوفة بعض المواد غير الأابلة للتداو ذ مما يعني عددد  وقد يكون 
تعر ضدددها لالادددالا العددداد. ور مدددا تعر ضدددت الكتدددب الموقوفدددة للنهدددب والادددرقة والبيددد  او 

 اماتبدا ذ كما انها تتعرض للكوارث الابيعية التي تتليها كالزمز  والييضانات.
ت ونألهددا وكأنهددا تهدددد وقددف الكتددابذ وتددأتي التأانددة الحديةددة فددي ت ددز ن المعلومددا

ممددا ياددتوجب تحو لهددا مددن طددكلها التأليدددي  لددى اطددكا  حديةددة تحتددا   لددى المز ددد مددن 
التكليدددة فدددي األجهدددزة والبدددرامج. والمهدددد ام ينصددددر  الدددذهن  لدددى وقدددف الكتددداب بطددددكله 

يةددة التأليددديذ فددإن األطددكا  الحديةددة لهددا قابليددة الوقددف كمددا لتيرهدداذ فتصددبي التأانددة الحد
 ميار ة للوقفذ م عأبة في ار أة.

والملحدددوم ان هدددذه الصدددعوبات التدددي تعتدددرض وقدددف الكتدددب او الوقدددف عليهدددا م 
ترقى  لى ان تحو  دون اماتمرار في هذا الدنهج الحضداري المالدوب دالمدًا فدي ادبيل 
نطدددر الكتددداب بدددين مر ديددده والمادددتييدين مندددهذ ممدددا يدددنعكس  يجابدددًا علدددى العلدددد واليكدددر 

ةذ و ةددري الحركددة الةأافيددة بالتددأليف والترجمددة والنطددر. وم ينبتددي النظددر  ليهددا  م والةأافدد
من منالا انها بحاجة  لى من ينظر  ليها نظرة جادةذ تضعها في موقعها الاللا بهاذ 
ات تحدددُّ مددن  ددأاد  فددال تهمددل  همدداًم يضددر بحركددة الوقددفذ وم توضدد  علددى انهددا عأبددات ك 

مز د من جهود الواقيين. ذلدك انده مد  هدذه الصدعوبات التدي اماتمرار في الدعوة  لى ال
تعتددرض وقددف الكتددب والمكتبدداتذ يظددل هددذا األاددلوب الحضدداري مددن اهددد المددوارد التددي 
تعددين علددى بنددات المكتبددات فددي المجتمدد  الماددلدذ ا ددذًا فددي الحاددبان اندده قددد يوقددف علددى 

ر ف امورهددا. وعليدده المكتبددات مطددروعات ااددتةمار ة تدددرُّ عليهددا ر عددًا يعينهددا علددى تصدد
فالبد مدن التأكيدد علدى التوعيدة بأهميدة وقدف الكتدب والمكتبدات والوقدف عليهداذ والادعي 

  لى ت اي بأية الصعوبات الأابلة للتجاوز م  تنامي الوعي بأهمية هذا المورد المهد.
ولعددل هددذه الندددوة تعدددُّ مددن المحدداومت  التددي يالددب لهددا اماددتمرار فددي اددرق هددذا 

ع د والماتوياتذ المحلية واإلقليمية والدوليدةذ بدالتركيز علدى  الموضوا على م تلف الصُّ
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اهمية الوقف في حياة األمةذ ومن ذلك وقف الكتب والمكتبات والوقف عليها. والمؤم دل  
ان ياتمر التأكيد على هذا المجا  المهدذ باإلكةار من الندوات والمؤتمرات التي تعدالج 

رؤى فدي ادبيل تادو رهذ وتدذليل العأبدات التدي ر مدا وقيدت الوقف ذ وتادعى  لدى تأدديد الد
 في الار ا. فكان هللا في عون الأالمين على هذه الجهودذ وكان هللا في عون الجمي .

 قائمة وراقية بأهم المراجع األساس

 
 ألكسندر ستيبتفيتش.
الكو دددددت: المجلدددددس  -ترجمدددددة محمدددددد د . األرنددددداؤول  -مدددددج 2-تدددددار   الكتددددداب 
)الادددلة  -. 239: 1 -د 1993هدددد  1413ة واليندددون وا دابذ الدددواني للةأافددد
 (.170و 169عالد المعرفةذ 

ا بدار المكتبدة: نطدرة تصددر عدن مكتبدة  -ل نياق الاعوديين على نطر الكتدبل. 
-33ص -د(. 1999هدددد  ينددداير 1419)طدددوا   13ا -الملدددك فهدددد الوانيدددة. 

35. 
 حمادي علي بن محمد.

هددد  1419الر دداض: مكتبدة الملددك فهدد الوانيددةذ  -اوالدل المابوعددات الادعودية. 
  -د. 1999

 سالم بن محمد السالم
مجلدة مكتبدة الملدك فهدد  -لجهود الملك عبد العز ز فدي دعدد حركدة المكتبداتل.  

 بر دددددل  - 98هدددددد  ندددددوفمبر 1419ذو الحجدددددة  -)رجدددددب  2ذ ا4الوانيدددددة. مدددددج
 -د(.1999

: الددددددار المصدددددر ة الأددددداهرة -تدددددار   المكتبدددددات فدددددي مصدددددر العصدددددر المملدددددوكي. 
  -د. 1993هد  1413اللبنانيةذ 
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 عبد العزيز بن عبد هللا السالم.
 -لمالمددي التاددور اليكددري والةأددافي فددي المملكددة منددذ عهددد الملددك عبددددالعز زل.  

يندددداير  -د1998هددددد  نددددوفمبر 1419طددددوا   -)رجددددب  4و 3ذ ا1الدرعيددددة مددددج
 .145- 136ص -د(. 1999

 عبد العزيز الرفاعي.
الر دداض: مكتبددة الملددك فهددد الوانيددةذ  -ك عبددد العز ددز بنطددر الكتددب. عنايددة الملدد

 هد. 1408
 عباس صالح طاشكندي.

الر ددداض: مكتبدددة  -هدددد. 1419-1300الاباعدددة فدددي المملكدددة العر يدددة الادددعودية 
 .44-9ص –د(. 1999 –هد 1419الملك فهد الوانيةذ 
 عباس صالح طاشكندي.

-1924هدددددد  1372-1343الاباعدددددة والنطدددددر فدددددي عهدددددد الملدددددك عبدددددد العز دددددز 
ذو الحجدددددة  –)رجدددددب  2ذ ا4دل مجلدددددة مكتبدددددة الملدددددك فهدددددد الوانيدددددة مدددددج1952
 .44-9ص-د(.1999ابر ل  -98–هد  نوفمبر 1419

 علي بن إبراهيم النملة.
هددد  يوليددو 1402ذ )طددوا  12ذ ا3لمادتأبل الكتدداب المابددوال. عددالد الكتدب مددج 

 .170-162د(. ص1982
 محمد رأفت عثمان.
بحددث مأدددد لندددوة الوقددف اإلاددالمي التددي نظمتهددا  -فددي التنميددةل.  لالوقددف واةددره

 7-6كليدة الطددر عة والأددانون بجامعددة اإلمددارات العر يدة المتحدددة  ددال  اليتددرة مددن 
 .49-1:1 -د. 1997العين: الجامعةذ  -مج.  3 -د. 1997ديامبر 

 محمد ماهر حمادة:
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بيدروت: مؤاادة  - .5ل -المكتبات في اإلاالد: نطدأتها وتاورهدا ومصدالرها. 
 -د.1986هد  1407الراالةذ 

 
 

 محمد محمد األمين.
د: 1517 – 1250هدددد  923 - 468األوقددا  والحيدداة امجتماعيدددة فددي مصددر 

ص  -د 1980الأاهدددددرة : دار النهضددددة العر يددددة ذ  –دراادددددة تار  يددددة وةالأيددددة . 
464. 

 مصطفى السباعي.
هددددددد  1397ميذ دمطددددددا: المكتددددددب اإلاددددددال -. 2ل  -مددددددن روالدددددد  حضددددددارتنا. 

 -د.1977
 مصطفى محمد عرجاوي.

 -لالوقددف واةددره علددى الندداحيتين امجتماعيددة والةأافيددة فددي الماضددي والحاضددر ل. 
في: ندوة الوقف اإلاالمي التي عأدت بكلية الطر عة والأانون بجامعدة اإلمدارات 

 .91 -1:  3-د. 1997 12 7-6العر ية المتحدة في اليترة من 
 العيسى. مي بنت عبد العزيز

الحياة العلمية في نجد منذ قياد دعوة الطي   محمد بن عبد الوهاب وحتى نهايدة 
 .388ص -هد. 1418الر اض: المؤلية  -الدولة الاعودية األولى. 

 يحيى محمود ساعاتي.
الر دداض: مركددز  -الوقددف و نيددة المكتبددة العر يددة: ااددتباان للمددوروث الةأددافي . 

 .240ص -د. 1988 -هد 1408اإلاالميةذ  الملك فيصل للبحوث والدرااات
 يحيى محمود ابن جنيد "الساعاتي".
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الر داض: مؤاادة  -الوقف والمجتم : نماذ  وتابيأدات مدن التدار   اإلادالمي. 
)الاددلة كتدداب الر دداض؛  -. 95ص-د. 1997هددد  1417اليمامددة الصددحافيةذ 

39.) 
 يوسف العش.

ور الكتب العر ية العامة وطبه العامة لبالد العراق والطاد فدي العصدر الواديط.  د 
بيدددددروت: دار اليكدددددر  -ترجمددددة عدددددن اليرنادددددية نددددزار اباظدددددة ومحمدددددد صددددب ا..  -

  -د.1991 –هد 1411المعاصرذ 
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