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 ملخص البحث :

عرف عن األسرة السعودية منذ عهد مؤسس الدولة السعودية األولى اإلمام 
محّمد بن سعود اهتمامهم بالعلم الشرعي ، حيث حرصت األسرة على اقتناء الكتب 

محاولة نشرها وتيسير االطالع عليها وحفضها والعناية بها ، بل وتخطى هذا إلى 
لطالب العلم ؛ وُتِقَدم لنا هذه الدراسة نماذج لنصوص الوقف التي وجدت على الكتب 
المخطوطة للداللة على إسهام أئمة األسرة وأمرائها وأميراتها في وقف الكتب، رغبة في 

احة العمل نشر العلم وأماًل في الثواب واحتساب األجر ، وشعورًا منهم بضرورة إت
الموقوف ليكون بين أيدي قطاع عريض من المحتاجين إليه لالستفادة منه في 

 دروسهم وتحصيلهم .
ولقد كان للملك عبدالعزيز ـ رحمه هللا ـ عنايته الخاصـة بالكتـب واهتمامـه المميـز 
بطباعتهـــا ونشـــرها علـــى نفقتـــه الخاصـــة ، كمـــا عـــرف عنـــه تشـــجيعه الملحـــو  ألبنائـــه 

كـــرين والمقتـــدرين بوقـــف الكتـــب ونشـــرها. األمـــر الـــذي أســـهم فـــي العنايـــة وللعلمـــاء والمف
ـــك عبـــدالعزيز  ـــاريل أن عنايـــة المل بالكتـــب ودعـــم حركـــة النشـــر والمعرفـــة ، ويســـجل الت
بالكتب قد شملت شراءها وتوزيعها ووقفها على طلبـة العلـم ممـا كـان لـه أثـره فـي إحيـاء 

والكتب التي لم تتوافر بايدي العلماء التراث اإلسالمي وطباعة العديد من المخطوطات 
 والدارسين آنذاك .

وتأتي الكتب الوقفية في عهد الملك عبدالعزيز دلياًل على عنايته )رحمه هللا(  
بنشر العلم وذلك بوصفها وقفًا إسالميًا تجب المحافظة عليه وصيانتها ودلياًل على 

لى وصولها أليدي الباحثين اهتمامه بنشر الكتب ـ وبخاصة الكتب الدينية ـ وحرصه ع
 دون مّن أو ثمن كجزء من سعيه المتواصل لنشر العلم والمعرفة .
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وتتميز أغلب الكتب التـي وقفهـا الملـك عبـدالعزيز بأنهـا مـن الفقـه الحنبلـي ، كمـا 
تتميــز بنــدرة نســخها ، لــذا فــعن وقفهــا يعــد خدمــة جليلــة لطــالب العلــم فــي زمانــه ، حيــث 

ها يكلف الشيء الكثير ، ويحرم طلبه العلـم مـن االسـتفادة كان الحصول على نسخة من
 منها لندرتها ، وقد جاء وقفه لها ليسد تلك الثلمة .

وصـــياة الوقـــف علـــى الكتـــب التـــي وقفهـــا الملـــك عبـــدالعزيز تكـــاد تكـــون ثابتـــة ال 
 تتاير إال فيما ندر ، والصياة الثابتة هي :

لرحمن آل فيصل وقف هذا الكتاب ) يعلم من يراه بأن اإلمام عبدالعزيز بن عبدا
لوجــه هللا تعــالى علــى طلبــة العلــم ال يبــاع وال يــورث وال يحــبس فمــن بدلــه بعــدما ســمعه 
فعنما إثمه على الـذين يبدلونـه إن هللا سـميل علـيم وصـلى هللا علـى محّمـد وآلـه وصـحبه 

 وسلم ( .
مـه وهـي صـياة ال تخـرج كثيـرًا عـن الصـيع المتعـارف عليهـا فـي وقـف الكتـب عا

والكتــب التــي وقفهــا رجــال األســرة الســعودية بصــفة خاصــة ، وال يخفــى مــا لهــذه العنايــة 
بــالوقف ونشــر الكتــب مــن قيمــة علميــة كــان لهــا األثــر الكبيــر فــي تشــكيل بنيــة المجتمــل 

 وتحديد مالمحه واتجاهاته الفكرية والثقافية والدينية .
ف الكتـب وأثرهـا فـي دفـل ومن منطلق األهمية التاريخيـة واالجتماعيـة لظـاهرة وقـ

عجلة المعرفـة وفـي خدمـة العلـم وحفـر التـراث وللداللـة علـى حـرص الملـك عبـدالعزيز ـ 
رحمه هللا ـ وعنايته بالكتب وتوفيرهـا بايـدي طلبـة العلـم ، تـأتي أهميـة هـذه الدراسـة التـي 
 تمثــل محاولــة لدراســة موضــوع لــم يلــق العنايــة الالزمــة مــن  البــاحثين وال توجــد دراســات
متعمقة فيما عدا معلومات متناثرة هنا وهناك ، ويؤمل أن تسهم هـذه الدراسـة فـي زيـادة 
المعرفة حول هذا الجانـب المهـم مـن تـاريل الملـك عبـدالعزيز ، وتعـد هـذه الورقـة دراسـة 
وصــفية تهــدى إلــى وصــف ظــاهرة وقــف الكتــب وعنايــة الملــك عبــدالعزيز بهــذا الوقــف 

لكتب الوقفّية وأثر هذا االتجـاه علـى المجتمـل وعلـى ورصد العبارات التي سجلت على ا
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بقــــاء هــــذه الكتــــب محفوظــــة حتــــى وقتنــــا الحاضــــر ، وارتبــــا  هــــذا التوجــــه لــــد  الملــــك 
 عبدالعزيز بالشريعة اإلسالمّية التي حمت الوقف وجعلت له قدسية خاصة به .

ة وقد تناولت في هذه الدراسة إضافة إلـى إيضـاا الهـدف والمـنهط ونطـاى الدراسـ
 ومعنى الوقف وتعريفه لاة واصطالحًا أربعة فصول جاءت كالتالي :

: تناولـت فيـه عنايـة األسـرة السـعودية منـذ عهـد اإلمـام محّمـد بـن سـعود ـ  الفصل األول
رحمه هللا ـ بوقف الكتب وأوردت نماذج منوعة منها والنصـوص الوقفّيـة المسـجلة عليهـا 

بة في نشر العلم وأماًل في الثواب واحتسـاب ، مما يدل على عنايتهم بالعلم الشرعي رغ
 األجر .

: تناولــت فيــه عنايــة الملــك عبــدالعزيز بنشــر الكتــب ووقفهــا علــى طلبــة  الفصللل النلل   
العلــم ابتاــاء وجــه هللا ســبحانه وتعــالى واقتــداء أبنائــه بــه فــي هــذا المجــال ، وكــذلك أثــر 

ساعد على انتشارها، وأوردت أمثلـة اهتمامه ـ رحمه هللا ـ وعنايته بالمكتبات الوقفية مما 
 لهذه المكتبات .
: تناولــت فيــه عنايــة الملــك عبــدالعزيز بطباعــة الكتــب ووقفهــا وأوردت  الفصللل الن لللث

نمــاذج لعــدد مــن أغلفــة الكتــب التــي طبعهــا الملــك عبــدالعزيز علــى نفقتــه بوصــفه عمــاًل 
لى  إضــافة إلــى خيريــًا ـ خاصــة تلــك التــي دون علــى بعــض منهــا عبــارة  وقــف   تعــا

 اإلشارة أحيانًا إلى أنه طبل على نفقة الملك عبدالعزيز .
ويتضح لنا من خالل استعراض بعض األغلفة التي كتب عليها النصوص 

يراد عدد من العناوين التي طبعت على نفقته ما يلي :  الوقفّية وا 
وابن تيمية تركيز هذه المؤلفات على كتب أعالم السلف مثل ابن حنبل وابن قدامة  -1

 وابن القيم وغيرهم .
تنوع موضوعاتها ، حيث تشمل العقيدة والتفسير والفقه واللاة العربية وآدابها  -2

 والتاريل اإلسالمي والجارافيا وغيرها .
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نشــر كتــب الشــيل محّمــد بــن عبــدالوهاب وتالمذتــه بهــدف نشــر حقيقــة دعــوة الشــيل  -3
 والرد على أصحاب األقاويل المعادية لها .

 تعدد المطابل التي طبعت فيها تلك المؤلفات . -4
: تناولـت فيـه عنايـة الملـك عبـدالعزيز ـ رحمـه هللا ـ بشـراء المخطوطـات  الفصلل الاابل 

 ووقفها وأوردت نماذج منها والنصوص الوقفّية التي سجلت عليها . ومنها :
 كتاب معونة أولى النهى بشرا المنتهى لمنصور البهوتي . -
 لشرعية البن مفلح المقدسي .اآلداب ا -
 كتاب بهجة المناظر من صيد الخاطر البن سلوم . -
 المقنل في الفقه البن قدامه المقدسي . -
 العمدة في الفقه البن قدامة . -

ثم اوضحت النتائط التي توصلت لها من خالل دراستي لعناية الملك عبدالعزيز 
 بالكتب الوقفّية ومنها :

راء الحركـة العلميــة فــي الملكـة العربيــة السـعودية بصــفة خاصــة أسـهم الوقــف فـي أثــ -1
 والعالم اإلسالمي بصفة عامة .

ساعد على نشر حركة إحياء التراث اإلسالمي والعقيدة السلفية ، وتصحيح ما  -2
 شاب الدين اإلسالمي من بدع وخرافات .

 ودية األولى .أسهم في إحياء وقف الكتب الذي كان مهماًل قبل قيام الدولة السع -3
غزارة اإلنتاج العلمي الذي نشره أو ساعد على نشـره وأوقفـه لوجـه هللا تعـالى الملـك  -4

 عبدالعزيز ـ طيب هللا ثراه ـ .
ن كان للجانـب الـديني  -5 تنوع الكتب والمخطوطات الموقوفة واختالف موضوعاتها وا 

 نصيب وافر منها .
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مراء وبعـــض العلمـــاء واألثريـــاء إلـــى إعطـــاء القـــدوة فـــي هـــذا المجـــال ممـــا حـــدا بـــاأل -6
 اإلسهام في هذا المجال .

ثـــم طرحـــت عـــددًا مـــن التوصـــيات التـــي أر  أهميتهـــا فـــي ســـبيل المحافظـــة علـــى 
الكتب والمخطوطات الموقوفة وتشجيل العلماء والمهتمين بأهميـة هـذا النـوع مـن الوقـف 

ته بوجود المطابل ونشر بوصفه عماًل من أعمال البر ما زالت الحاجة إليه قائمة ولم ين
 الكتب .

كما ألحقـت ثبتـًا بأسـماء المصـادر التـي رجعـت إليهـا وهللا أسـأل التوفيـق والسـداد 
 إنه سميل مجيب ، وصلى هللا على نبينا محّمد وعلى أله وصحبه وسلم .
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 المقدمـة :

 
 الحمد   وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، وبعد :

ي اإلسـالم عنايـة فائقـة بـالوقف ، وكـان للوقـف دوره فـي حمايـة الملكيـة مـن فقد عن
العبث والتجزئة كما حظيت النواحي الثقافية باهتمـام الـواقفين مـن الخلفـاء واألمـراء والقـادة 

 والعلماء واألثرياء فظهرت المكتبات الوقفية التي تعـّد ظاهرة إسالمية فريدة.
ي طـرأت علـى المجتمـل اإلسـالمي فـي العصـر وفي ظـل التطـورات والتايـرات التـ

ه جزءًا من تراثنا وتاريخنا .  الحديث فقد ضعف االهتمام بوقف الكتب وعدِّ
 كما تعرضت المكتبات الوقفية لإلهمال مما آل بكثير منها لالندثار والتلف .

وتــــأتي   نــــدوة المكتبــــات الوقفيــــة فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية   التــــي تقيمهــــا 
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد في مكتبـة الملـك عبـدالعزيز مشكورة 

بالمدينة المنـورة لتسـهم فـي زيـادة الـوعي بأهميـة العنايـة بالمكتبـات الوقفيـة ، والسـتجالء 
الصـورة المشـرقة التـي كانـت عليهـا هـذه المكتبـات فـي الماضـي وهـي محاولـة إلنقـاذ مــا 

تاحتها للباحث  ين والدارسين حسب شرو  الواقفين .بقي منها وا 
كما تأتي هذه الندوة لتشجيل الباحثين والدارسـين علـى البحـث فـي جوانـب عديـدة 
لظاهرة الوقف اإلسالمي للكتب مستهدفة التعريف بالمكتبات وأهميتهـا عنـد المسـلمين ، 

ورها التعريف بالوقف وأهميته عند المسلمين ، إبراز دور الوقف في نشأة المكتبات وتط
عنــد المســـلمين ، التعـــرف علـــى وقـــف الكتــب والمكتبـــات فـــي المملكـــة، التعريـــف بطـــرى 

 ووسائل دعم المكتبات الوقفية .
رحمـه  –وتأتي هذه الدراســة لتـوضح جانبًا مهمًا من اهتمامات الملـك عبـدالعزيز 

 بالكتب ووقفها ومساهمته في نشر الكتاب عن طريق طباعته ووقفه. –هللا 
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 وفق وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،وهللا الم
 التمهيد :

عناية خاصة باقتناء الكتـب ووقفهـا، ولجاللتـه  -طيب هللا ثراه-للملك عبدالعزيز 
اهتمـــام مميـــز بطباعتهـــا ونشـــرها علـــى نفقتـــه الخاصـــة باعتبـــاره وجًهـــا مـــن أوجـــه العمـــل 

المفكـرين. األمـر الخيري الذي عني به جاللته، ويمثـل ذلـك  تشـجيًعا ملحوًظـا للعلمـاء و 
الــذي أســهم فــي تشــجيل أبنائــه مــن بعــده والموســرين للعنايــة بطبــل الكتــب ووقفهــا ، ممــا 
نــتط عنــه دعــم حركــة النشــر والمعرفــة فــي الــبالد؛ فقــد شــملت عنايــة الملــك عبــد العزيــز 
بالكتــب شــرائها وتوزيعهــا ووقفهــا علــى طلبــة العلــم ممــا كــان لــه األثــر األكبــر فــي إحيــاء 

المي وطباعة العديد من المخطوطات والكتب التي لم تتوافر بأيدي العلماء التراث اإلس
 والدارسين آنذاك.

وال يخفــى مــا لحركــة الطباعــة والنشــر عنــد  الملــك عبــدالعزيز مــن أهميــة تاريخيــة 
واجتماعيــة لتنشــيك حركــة الوقــف، إضــافة إلــى مــا قامــت بــه مــن دور فاعــل فــي تطــوير 

ـــ ـــا وفكرير ـــواءم المجتمـــل وتثقيفـــه دينير ـــعن هـــذه الدراســـة تـــأتي لتســـلك الضـــوء ولتت ـــذا؛ ف ا. ل
وتتكامـــل ولتكشـــف النقـــاب عـــن نشـــأة ظـــاهرة وقـــف الكتـــب وتطورهـــا وأثرهـــا فـــي خدمـــة 
المجتمل السعودي والتأثير عليه؛ وتأتي الكتب الوقفية عند الملك عبدالعزيز دلياًل على 

وقًفـــــا إســـــالميرا تجـــــب بالكتـــــب والمكتبـــــات، وذلـــــك بوصـــــفها  -طيـــــب هللا ثـــــراه-عنايتـــــه 
 حيث يتم تسجيل عبارة الوقف الشرعية التالية: [المحافظة عليه وصيانته، 

 يعلم من يراه بأن اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل وقف هذا الكتاب 
لوجه هللا الكريم على طلبة العلم ال يباع وال يورث وال يحبس فمن بدله بعد ما سمعه 

 ين يبدلونه إن هللا سميل عليم وصلى هللا على محمد .فعنما إثمه على الذ
ومن خالل هذه العبارة ومعانيها السامية يتضح اهتمـام الملـك عبـدالعزيز بالكتـب 

وحرصـــه علـــى وصـــولها أليـــدي طـــالبي العلـــم دون مـــنّ  أو  -وبخاصـــة الكتـــب الدينيـــة-
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. جـــادة لدراســـة ومـــن هــذا المنطلـــق تـــأتي أهميــة هـــذه الدراســة التـــي تمثـــل محاولــة  ]ثمــن 
موضوع لم يلق العناية الالزمة من الباحثين، وال توجد حولـه دراسـات متعمقـة فيمـا عـدا 
معلومــات متنــاثرة، ويؤمــل أن تســهم هــذه الدراســة فــي زيـــادة المعرفــة حــول هــذا الجانــب 

 المهم من تاريل الملك عبدالعزيز؛ طيب هللا ثراه.
 هدف الدااسة :

الكتـب التــي أوقفهـا الملــك عبـدالعزيز، وتقصــي تسـعى الدراسـة إلــى التعـرف علــى 
جهــوده فــي وقــف الكتــب عــن طريــق الطباعــة علــى نفقتــه الخاصــة أو الشــراء المباشــر، 

 وبشكل أكثر تحديًدا؛ فعن الدراسة ترمي إلى تحقيق ما يلي: 
 إبراز الخلفية التاريخية لظاهرة وقف الكتب في المملكة العربية السعودية. - 1
 ة للكتب التي أوقفها الملك عبدالعزيز  وتحديد مظانها.تقديم أمثل - 2
 دراسة أهمية هذه الكتب في خدمة العلم وحفر التراث. - 3

 م هج الدااسة :
تعــد هــذه الورقــة دراســة  وصــفية تهــدف إلــى وصــف ظــاهرة وقــف الكتــب وعنايــة 

هــذا الملــك عبــدالعزيز بهــذا الوقــف، والعبــارات التــي ســجلت علــى الكتــب الوقفيــة، وأثــر 
االتجاه على المجتمل وعلى بقاء هذه الكتب محفوظة حتى وقتنا الحاضر وارتبـا  هـذا 

 التوجه لد  الملك عبدالعزيز بالشريعة اإلسالمية التي شجعت الوقف.
  ط ق الدااسة : 

ياطي نطاى هذه الدراسة وقف الكتب في األسرة السـعودية منـذ الدولـة السـعودية 
عودية الثانيــة، ثــم يــأتي النصــيب األوفــى مــن خــالل الدولــة األولــى ومــروًرا بالدولــة الســ

السعودية الثالثة )المملكة العربية السعودية( حيث يتوقف النطاى عند الملك عبـدالعزيز 
 الذي أولى وقف الكتب جلَّ عنايته.
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 الوقف ف  اللغة واالصطالح: 

وقــف فــي قبــل التعــرض لظــاهرة الوقــف تاريخيرــا يحســن بنــا التعــرف علــى معنــى ال
 اللاة واالصطالا :

 الوقف لاة؛ جاء في لسان العرب مادة )وقف( ما يلي :
ـــا، فهـــو واقـــف،  ـــا وُوقوًف ًف ـــف بالمكـــان وق   وقـــف : الُوقـــوف : خـــالف الُجلـــوس، وَق
ًفـا. ووقَّـَف الدابـة  تهـا أنـا وق  والجمل ُوق ف وُوقوف، ويقال : وَقفِت الدابُة َتِقُف ُوقوًفا، ووَقف 

 .: جعلها َتِقف 
ن قلــت أوقفــت  وقــد اتفقــت معــاجم اللاــة علــى قــولهم : وقفــت كــذا بــدون ألــف، وا 

 فهي شاذة في اللاة.
 وف  االصطالح :

 الوقف هو حبس العـين وتسـبيل ثمرتهـا. فقـوام الوقـف حـبس العـين فـال يتصـرف 
ــالبيل والــرهن والهبــة وال تنتقــل بــالميراث ، وصــرف المنفعــة لجهــات الوقــف علــى  فيهــا ب

  (1)الواقف  مقتضى شرو 
 

 وينقسم الوقف إلى نوعين هما :
 وقف العقار أو الثابت. - 1
 وقف المنقول. - 2

                                           
م، 1971القــــاهرة : دار الفكــــر العربــــي،  -.2 -قــــف.محمــــد أبــــو زهــــرة  محاضــــرات فــــي الو    (1)

 -. إبــراهيم بــن موســى بــن أبــي بكــر البرهــان الطرابلسي اإلســعاف فــي أحكــام األوقــاف.41ص
 .4هـ، ص1292القاهرة )بدون(، 



 

الملك عبد العزيز ووقف 
 لكتب ا

  

365 
 

 

ووقـف الكتـب مــن النـوع الثـاني. ولقــد ُعـِرَف هـذا المصــطلح فـي المشـرى واشــتهر 
 بالوقف. أما في المارب فقد غلب عليه مصطلح التحبيس.

لجهـات الوقـف ؛  وكما جـاء فـي تعريـف الوقـف اصـطالًحا؛ فعنـه  صـرف المنفعـة
والتصــدى بالمنفعــة ال خـــالف فيــه، ولكـــن الخــالف بــين الفقهـــاء فــي إزالـــة ملــك الرقبـــة، 

 (1)فالوقف جائز عند أبي حنيفة ولكنه غير الزم وال دائم.
وفي المبسو  :  فعن أصـل الجـواز ثابـت عنـده ألنـه يجعـل الواقـف حابًسـا للعـين 

اها، فيكون بمنزلـة العاريـة والعاريـة جـائزة على ملكه صارًفا للمنفعة إلى الجهة التي سمّ 
، فيكون الوقف عنده  حبس العين على ملك الواقف والتبرع بريعها لجهـة (2)غير الزمة 

من جهات الخير فـي الحـال أو فـي المـ ل . إال أن الوقـف عنـد محمـد وأبـي يوسـف هـو 
العبـادة، فيلـزم زوال ملك العين عن الواقف إلى هللا تعالى علـى وجـه تعـود منفعتهـا إلـى 

ويقــول الخصــاف :  الوقــف هــو الــذي يكــون دائًمــا أبــًدا ال يملكــه  (3)وال يبــاع وال يــورث.
وجــاء فــي المانــي  إن الوقــف إذا  (4)أحــد وال يــر جــل إلــى ملــك صــاحبه وال إلــى ورثتــه .

                                           
؛ محمــد 175 9القــاهرة : دار الفكــر )د.ت(،  -أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم  المحلــى.   (1)

بيـروت:  -رد المحتـار علـى الـدر المختـار شـرا تنـوير األبصـار.أمين بن عمـر ابـن عابـدين  
 .239-238 4دار إحياء التراث العربي، )د.ت( 

 -جــزًءا(. 30أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد السرخسي المبســو ؛ تصــحيح محمــد راضــي الحنفــي )   (2)
بيـروت : دارة المعرفـة  -.3  -هــ، أعـادت طبعـه باألوفسـت.1331مصر : مطبعـة السـعادة 

 .27 12م، 1978باعة والنشر، للط
؛ أبو محمد عبدهللا بن 28 12؛ السرخسي ، المصدر نفسه 178 9ابن حزم، المصدر نفسه    (3)

بيروت : دار الكتـاب العربـي،  -جزًءا(. 14أحمد بن قدامة المقدسي  الماني والشرا الكبير )
 .186 6م، 1972

القـاهرة : مطبعـة ديـوان عمـوم األوقـاف  -أبو بكر أحمد بن عمـر الخصـاف  أحكـام األوقـاف.   (4)
 .89م، ص1904المصرية، 
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صح زال به ملك الواقف  في الصحيح من المذهب وهو المشهور من مـذهب الشـافعي 
  (1)ومذهب أبي حنيفة.

وعند المالكية أن الوقف ال يخرج العين الموقوفة من ملكية واقفها بل تبقى علـى 
ملكه، إال أنه ال يحق له بيعها وال هبتها وال تورث عنه. أما عنـد اإلماميـة؛ فـعن الوقـف 

ضــافة إلــى الــرأيين الســابقين هنــاك رأي  (2)إذا تــم زال ملــك الواقــف عنــه عنــد األكثــر. وا 
ة العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقـوف علـيهم، لكنـه ملـك نـاقص، ثالث يفيد أن ملكي

فلــيس للموقــوف عليــه أن يبيــل الموقــوف أو يهبــه وال يــورث عنــه. وبــه قــال الحنابلــة فــي 
  (3)المشهور من مذهبهم وهو رأي لإلمامية.

ويؤيــد ظــاهر األحاديــث واآلثــار عــن الصــحابة والتــابعين، ويــدل علــى أن الوقــف 
وفـــي بعـــض النصـــوص مـــا يـــدل علـــى التأبيـــد. ولكـــن الفقهـــاء اختلفـــوا فـــي  كـــان مؤبـــًدا،

، ومــنهم مــن  (4)االجتهــاد، فــأكثرهم يــر  تأبيــد الوقــف، ويعــّد التأبيــد داخــاًل فــي مقتضــاه
أجاز تأقيت الوقف. ويشتر  الشـافعي التأبيـد المطلـق مـن غيـر تقيـد بـزمن، وابـن حنبـل 

سن التأبيـد وكـذلك عامـة الحنفيـة. أمـا أبـو يشتر  التأبيد المطلق، واشتر  محمد بن الح

                                           
 .188-187 5ابن قدامة المقدسي، المصدر نفسه،    (1)
أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي الطوســـي  النهايـــة فـــي مجـــرد الفقـــه والفتـــاو ؛ تحقيـــق    (2)

 .595م، ص1980بيروت : دار الكتاب العربي،  -.2  -أغابزرك الطهراني.
مكـة المكرمـة )د.ن(،  -يراجل: منصور بن يوسف البهـوتي  كشـاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع.   (3)

ــــي مســــائل الحــــالل والحــــرام؛ تحقيــــق 282 4م، 1974 ــــي  شــــرائل اإلســــالم ف ــــق الحل . المحق
 .149 1م، 1969النجف األشرف: مطبعة اآلداب،  -عبدالحسين محمد علي.

-66م، ص1944-1943: مكتبــة عبــدهللا وهبــة،  أحمــد إبــراهيم بــك  كتــاب الوقــف.  مصــر   (4)
 .195 6. ابن قدامة المقدسي، الماني والشرا الكبير، 67
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. ويشـتر   (1)يوسف فال يشتر  التأبيد، وصح الوقـف عنـده علـى جهـة يتـوهم انقطاعهـا
.  (2)اإلمامية التأبيد، وير  بعضهم أن الوقف إذا كان مؤقًتا؛ فعنه يبطل ويصـبح حبًسـا

ى الواقف إن كان وعند مالك يجوز توقيت الوقف، وبانتهاء المدة ترجل أعيان الوقف إل
 .(3)حيرا أو إلى ورثته إن كان ميًتا

واتجـه عــدد مــن العلمــاء فــي الفتــرة الحديثــة إلــى أن الوقــف يجــوز أن يكــون مؤقًتــا 
. والوقـــف فــي أصـــله صــدقة جاريـــة، لــذا فـــعن دوره كــان كبيـــًرا فـــي  (4)كمــا يجـــوز مؤبــًدا

قد تعددت مجاالته، وكان الحياة االجتماعية واالقتصادية في المجتمل اإلسالمي. لذا؛ ف
في طليعتها رعاية الفقراء والمساكين وابن السبيل واأليتام واألرامل والمنقطعين، وأربـاب 
رضاع األطفال األيتام ورعايـة النسـاء اللـواتي ُطِلقـَن أو ُهِجـرَن، وتـوفير ميـاه  العاهات وا 

نشـاء الخانـات للمسـافرين وبنـاء القنـاطر والحمامـات العموميـة، ودور الوضـوء  الشرب وا 
نشــاء الزوايــا والرباطــات فــي بعــض الجهــات إليــواء المســافرين وعــابري الســبيل وذوي  وا 

. وكـــان لاوقـــاف دورهـــا فـــي دفـــل (5)الحاجـــات وخصوًصـــا فـــي النـــواحي المقفـــرة البعيـــدة

                                           
بيـروت : دار الكتـب  -أبو إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي  المهذب في فقه اإلمام الشـافعي.   (1)

 .47 12. السرخسي المبسو ، 324 2م، 1995العلمية، 
. أبـــو القاســـم الموســـوي الخوئي منهـــاج 596الفقـــه والفتـــاو ، ص الطوســـي  النهايـــة فـــي مجـــرد   (2)

بيـــروت: دار الزهـــراء،  -.15(،  2الصـــالحين. فتـــاو  أبـــو القاســـم الموســـوي الخـــوئي )جـــزء 
 .226 2م، 1981

 .36-35انظر : إبراهيم بك  الوقف، ص  (3)
 .34. إبراهيم بك  الوقف، ص73-72انظر : أبو زهرة  محاضرات في الوقف، ص  (4)
ـــــة فـــــي مصـــــر )  (5) ـــــاة االجتماعي ـــــاف والحي -1250هــــــ 923-648محمـــــد محمـــــد أمـــــين  األوق

، 4والوثيقــــــة رقــــــم  3م، الوثيقــــــة رقــــــم 1980القــــــاهرة : دار النهضــــــة العربيــــــة،  -م(.1517
 .134ص
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الجهــــاد واألخــــذ بيــــد المجاهــــدين فــــي الثاــــور والجهــــات المواجهــــة لاعــــداء بــــررا وبحــــًرا؛ 
هــا الكبيــر فــي الحيــاة الثقافيــة، حيــث كانــت مؤسســات التعلــيم قبــل ولاوقــاف أيًضــا دور 

المدرســة أهليــة، فــي المســجد والكتاتيــب ودور العلــم والمكتبــات والــربك والزوايــا، ويعتمــد 
الكثير منها على الهبات وخصص لبعضها األوقاف. وهناك أيًضا الرعاية الطبية التـي 

 ضى ويتناولون األدوية واألغذية مجاًنا.تمثلت في إقامة المارستانات، حيث يعالط المر 
وكانــــت األوقــــاف تتجــــاوز كــــل هــــذا لتشــــمل تــــزويط األيــــامى اليتيمــــات، وتعنــــى 
بالحيوانـــــات المريضـــــة، وتقـــــوم بتخصـــــيص مرتبـــــات شـــــهرية للشـــــيو  والضـــــعفاء، كمـــــا 

 استحدثت أوقاف إلنارة السبل أمام المارة لياًل.
ي ال تنفق عليها الدولة، وبعضها وهكذا نجد أن األوقاف غطت كافة النواحي الت

 . (1)يتمم ما أنفقت الدولة عليه
وختاًما؛ فلقد كان للوقف دوره الكبير في المجتمعات اإلسالمية وبخاصة في 
 النواحي الثقافية والصحية واالجتماعية، في وقت كان فيه دور الدولة محدوًدا نسبيرا. 

                                           
أحمـد بــن يحيــى بـن محمــد الونشريســي   المعيـار المعــرب والجــامل الماـرب عــن فتــاو  علمــاء    (1)

 -جـــزًءا(. 13الماـــرب؛ خرجــه جماعــة مـــن الفقهــاء بعشــراف محمـــد حجــي)إفريقيــة واألنــدلس و 
 .13 7م، 1983-1981بيروت : دار المارب اإلسالمي، 
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 الفصــل األول

 ةوقف الكتب لدى األسرة السعودي
 

ُعــِرَف عـــن األســـرة الســـعودية منـــذ عهـــد مؤســـس الدولـــة الســـعودية األولـــى اإلمـــام 
محمــد بــن ســعود اهتمــامهم بــالعلم الشــرعي، حيــث حرصــت األســرة علــى اقتنــاء الكتــب 
وحفظها والعناية بها، بل وتخطى هذا إلى محاولة نشـرها وتيسـير سـبل االطـالع عليهـا 

ي ُنَطاِلعهــــا علــــى الكتــــب المخطوطــــة ولطــــالب العلــــم؛ وتقــــدم لنــــا نصــــوص الوقــــف التــــ
معلومات مهمة عن إسهام أئمة األسرة وأمرائها وأميراتها ممـا يـدلل علـى هـذا االهتمـام، 
رغبــة فــي نشــر العلــم وأمــاًل فــي الثــواب واحتســاب األجــر، وشــعوًرا مــنهم بضــرورة إتاحــة 

وفهم العمل الموقوف بين أيدي قطاع عـريض مـن المحتـاجين إليـه ؛ الـذين لـم تكـن ظـر 
 االقتصادية تمكنهم من الحصول عليه لالستفادة منه في دروسهم وتحصيلهم.

وأول ما يعتقده الباحث هو ندرة نماذج الوقف في منطقة نجد، غير أنه ال يلبـث 
أن يقابل بزخم منها مدونة على بعـض المخطوطـات المحفوظـة فـي المكتبـات الخاصـة 

تاحتهـا تشـجيًعا والعامة، والنماذج على ذلك متعددة تؤكد الح رص علـى  وقـف الكتـب وا 
على العلم وتوفيًرا لطلبته غير أن تميز األسرة الحاكمة السعودية يتضـح جليرـا مـن عـدد 

 الكتب التي تم وقفها، ومن أولى نماذج الوقف لد  األسرة: 
هـ( الذي عني بالعلم 1218-1133وقفية اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ) - 1

قدم الفترة لم يصل إلى أيـدينا إال عـدد محـدود مـن الكتـب التـي أوقفهـا، منهـا والتعليم، ول
نســخة مــن كتــاب )إرشــاد الســاري لشــرا صــحيح البخــاري( ألحمــد بــن محمــد الخطيــب 

 القسطالني، ونص الوقفية: 
 الحمـد هللا رب العــالمين والصـالة والســالم علـى ســيد األولـين واآلخــرين، أمـا بعــد 

يز ابن سعود تقبل هللا منه هذا المجلد مـن شـرا البخـاري وبقيـة فقد وقف وسبل عبدالعز 
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 (1)المجلــدات، وهــن ســبعة مجلــدات وجعــل نصــفهن ســبالة للشــيل محمــد هللا يعفــي عنــه
، وشـــهد علـــى هـــذا إبراهيــــم بـــن الشـــيل  (2)ونصـــفهن ســـبالة ألبيـــه وأمـــه عفـــى هللا عـــنهم

 .(4)، وعبدهللا بن عبدالعزيز (3)محمد
، وكفـــــى بـــــا  شـــــهيًدا ( 5)هللا بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــدالوهابوكتبـــــه وشـــــهد بـــــه عبـــــد

 وصلى هللا على محمد وآل وسلم . 
هــــ 1287وقفيـــة محمـــد بـــن فيصـــل آل ســـعود لكتـــاب )نظـــم ابـــن عبـــدالقوي( عـــام  - 2

 ونص الوقفية :
  بسم هللا الرحمن الرحيم

ليــه والواقــف عليــه بــأن محمــد بــن فيصــل وقــف هــذا الكتــاب نظــم بــن  يعلــم الناظرا 
القوي بعــدما اســتقر فــي ملكــه لوجــه هللا الكــريم طلًبــا لرضــاه وثوابــه علــى طلبــة العلــم عبــد

ــًدا ال يبــاع وال يوهــب وال يــرهن، والنظــر لصــاحبه مــدة حياتــه  ــا صــحيًحا شــرعيرا مؤب وقًف
وليس لمن استعاره أن يكتمه عمن له النظر أو كيله من بعـده فمـن بدلـه بعـد مـا سـمعه 

لونه إن هللا سميل عليم. شهد على ذلك عبد العزيز بن صالح فعنما إثمه على الذين يبد
بــراهيم القــويزاني وكتبــه شــاهًدا بــه عبــدالعزيز بــن صــالح الصــيرامي  ش  18بــن مرشــد وا 

 هـ .1287سنة 

                                           
 .-رحمه هللا-هو أمام الدعوة الشيل محمد بن عبدالوهاب    (1)
 .-رحمهم هللا جميًعا-المقصود والدا اإلمام عبدالعزيز نفسه    (2)
 دالوهاب.هو إبراهيم بن محمد بن عب   (3)
انظر : المشجر الـوارد فـي آخـر كتـاب.  مثيـر الوجـد فـي أنسـاب ملـوك نجـد  لراشـد بـن علـي؛    (4)

 م.1979هـ 1399تحقيق عبدالواحد محمد راغب، الرياض : دارة الملك عبدالعزيز، 
 هـ.1242، حيث ذكر وفاته بمصر عام 36راجل ترجمته في البيان الواضح ص   (5)
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وقفيـة تركــي بــن عبـدالعزيز بــن عبــدالرحمن لكتــاب )نصـر البــاري بترجمــة صــحيح  - 3
 البخاري(؛ ونص الوقفية : 

الفقير إلى هللا تركي بن عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن لوجـه هللا    أوقف هذا الكتاب
على طلبة العلم، ومن كان عنده فال يحبسه وال يمنل من أراد القراءة فيه ويـتحفر عليـه 

 عن الخلل. وهللا أعلم .
 

هلللع للللا  تلل   1218-1133*  وقفيللة ااملل د لعللدالن م  عللن محمللد عللن سللنود  
 ايع ألحمد عن محمد الخطي  القسطال   . إاش د الس اي لشاح صحيح العخ 

وقفيلللة األميلللا محملللد علللن فيصلللل نل سلللنود لقتللل      لللد علللن لعلللدالقويع لللل د *  
 هل .1287

 
غللالف  تلل     صللا البلل اي عتا مللة صللحيح العخلل ايع الللري  وقفلل  األميللا تا لل  *  

  األولع عن لعدالن م  عن لعدالاحمن عن فيصل نل سنود .
  

 
تا    األول ع عن لعد الن م  عن لعلد اللاحمن علن فيصلل نل  ص وقفيلة األميا *  

سنود لللا  تل    صلا البل اي عتا ملة صلحيح العخل اي لمملفل  محملد إسلم ليل 
العخل اي وتا مللة لعدالواحلد عللن لعللدالن م  ولعلدالاحمن عللن لعلدى الغ  للوي إلللا 

 اللغة األادية .
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ســـاء أســـرة آل ســـعود وتعـــّد نـــورة بنـــت اإلمـــام فيصـــل بـــن تركـــي آل ســـعود أكثـــر ن
مشـاركة فـي ميـدان وقـف الكتـب؛ فممـا وقفتـه نسـخة مـن كتـاب )طريـق الهجـرتين وبـاب 

 السعادتين( البن قيم الجوزية، وقد جاء نص الوقفية كما يلي :
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
يعلم الناظر إليه والواقف عليه أن هـذا الكتـاب أوقفتـه لرجـاء األجـر والثـواب نـورة 

ام فيصل بن تركي على طلبة العلم مـن المسـلمين ال يمنـل منـه المنتفـل أعظـم بنت اإلمـ
جـا  19هللا لها األجر في ذلك، وتقبله وصـلى هللا علـى محمـد علـى آلـه وصـحبه وسـلم 

 هـ .1276سنة 
ـــاب )األدب المفـــرد( لإلمـــام البخـــاري، ونـــص وقفيتهـــا  كمـــا وقفـــت نســـخة مـــن كت

 كالتالي :
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
علم من يراه أن نورة بنت اإلمـام فيصـل بـن تركـي حفظهـا هللا تعـالى أوقفـت هـذا ي

الكتــاب المبــارك لوجــه هللا تعــالى أوقفتــه طلًبــا للثــواب مــن رب األربــاب. وعمــاًل بحــديث 
ــد  ــم ينتفــل بــه أو ول )إذا مــات ابــن آدم انقطــل عملــه إال مــن ثــالث صــدقة جاريــة أو عل

عه فعنمـا إثمــه علـى الــذين يبدلونـه إن هللا ســميل صـالح يـدعو لــه( فمـن بدلــه بعـد مــا سـم
 هـ .1278عليم. وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنة 

وشــــاركت الجــــوهرة بنــــت تركــــي بــــن عبــــدهللا فــــي وقــــف كتــــب منهــــا نســــخة مــــن 
كتــــــــاب )العلــــــــو للعلــــــــي الافــــــــار فــــــــي إيضــــــــاا صــــــــحيح األخبــــــــار( للــــــــذهبي، ونــــــــص       

 وقفيتهـا هو :
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بــــأن الجــــوهرة بنـــــت تركــــي بــــن عبــــدهللا آل ســــعود وقفــــت هـــــذا  يعلــــم مــــن يــــراه 
الكتــــــاب طلًبــــــا للثــــــواب مــــــن رب األربــــــاب؛ ال يبــــــاع وال يــــــرهن )فمــــــن بدلــــــه بعــــــد مــــــا 
ســــــمعه فعنمــــــا إثمــــــه علــــــى الــــــذين يبدلونــــــه( إن هللا ســــــميل علــــــيم وصــــــلى هللا علـــــــى 

 هـ .1281  سنة 1 29محمد 
 

للا  ت   طامل  اله لاتين وبل   *  وقفية األمياة  واة ع ت اام د فيصل عن تا   
 السن دتين العن قيد ال و مة .

 
 وقفية األمياة  واة ع ت اام د فيصل عن تا   للا  ت   األد  المفاد للعخ اي .*  

*  وقفية األمياة ال وهاة ع لت تا ل  علن لعلدى لللا  تل   النللو للنلل  الغفل ا فل  
 إيض ح صحيح األخب ا للرهع  .
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بوقف الكتب وطباعتها من األسرة السـعودية الحاكمـة الملـك  ومن أبرز من عني
حيث بلـع مـا طبـل علـى نفقتـه أكثـر مـن مئـة كتـاب طبعـت فـي  -رحمه هللا-عبدالعزيز 

الهنــد ومصــر والشــام وفــي الحجــاز، ووزعــت علــى طلبــة العلــم داخــل المملكــة وخارجهــا 
لملـك عبـدالعزيز أبنـاؤه مما سيرد بحثه في الفصل الثاني من هذه الدراسة، وقد اقتد  با

في تعضيد النشر ووقـف الكتـب علـى طلبـة العلـم ابتاـاء وجـه هللا. فقـد ورد اسـم األميـر 
منصور عند ذكر مؤلفات عبدهللا بن عبدالعزيز العنقري )حاشية الروض المربل(  طبل 

 على نفقة األمير منصور بن عبدالعزيز  ؛ ومما طبل على نفقته :
هــ(؛ تحقيـق محمـد 360بكـر محمـد بـن الحسـين اآلجـري )ت. الشريعة لإلمـام أبـي - 1

م علـى نفقـة األميـر 1950هــ 1369، مطبعة السنة المحمدية 1محمد حامد الفقي ،  
 ص.504منصور بن عبدالعزيز، 

نظرية العقد: كتاب  العقود  لشيل اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسالم ابن  - 2
مــد الفقــي باســم )نظريــة العقــد( علــى نفقــة صــاحب هـــ( طبعــه محمــد حا728تيميــة )ت. 

 السمو الملكي األمير منصور بن عبدالعزيز آل سعود.
 والذي طبعه األمير سعود بن عبدالعزيز على نفقته غير قليل، منه :

القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس؛ تحقيق محمد حامد  - 1
 ر سعود بن عبدالعزيز.الفقي، تفضل باألمر بطبعه األمي

المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل؛ تأليف مجد الدين ابن تيمية  - 2
ومعه )النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية(؛ تأليف شمس 

 م. القاهرة. جزآن.1950هـ 1369الدين ابن مفلح الحنبلي الدمشقي 
رد على من كذب علـى الشـيل اإلمـام؛ صـححه محمـد حامـد مصباا الظالم في ال - 3

 الفقـي  تفضـل بـاألمر بطبعــه وتوزيعـه مجاًنـا علـى نفقتــه محيـي آثـار السـلف الصــالحين
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المهتــدي بهــدي ســيد المرســلين أميــر العلمــاء وعــالم األمــراء صــاحب الســمو ولــي عهــد 
 ـ .ه1365المملكة العربية السعودية األمير األجل سعود بن عبدالعزيز، 

 تللل    مصلللب ح ال لللالد فللل  اللللاد لللللا ملللن  لللر  لللللا الشلللي  اامللل د و سلللب  *  
إللللا تقفيلللا  هلللل اايمللل ن وااسلللالدع المطعلللوس لللللا  فقلللة صللل ح  السلللمو الملقللل  

 ول  لهد المملقة النابية السنودية األميا سنود عن لعدالن م  .
 

 ع المطعلوس *   ت    القول الفصل ال فلي  فل  اللاد لللا المفتلاي داود علن  لا ي
للللا  فقللة صلل ح  السللمو الملقلل  وللل  لهللد المملقللة النابيللة السللنودية األميللا 

 سنود عن لعدالن م  .
؛ تـــــأليف حســـــين بـــــن مهـــــدي منللللل اب األلبللللل   فللللل  م للللل هج الحللللل  والصلللللوا  - 4

، القــــــــاهرة : مطبعــــــــة 1هـــــــــ(؛ تحقيــــــــق محمــــــــد حامــــــــد الفقــــــــي،  1187النعمــــــــي )ت. 
 م.1950هـ 1369السنة المحمدية 
ــــار الســــلف الصــــالحين  تفضــــل  ــــه محيــــي آث ــــى نفقت ــــاألمر بطبعــــه وتوزيعــــه عل ب

المهتدي بهـدي سـيد المرسـلين أميـر العلمـاء وعـالم األمـراء صـاحب السـمو الملكـي ولـي 
 عهد المملكة العربية السعودية األمير األجل سعود بن عبدالعزيز .

 ويــــذكر محمــــد بــــن عبــــدهللا بــــن بليهــــد فــــي مقدمــــة كتابــــه  صــــحيح األخبــــار  أن
األميــــــر فيصــــــل آل ســــــعود هــــــو الــــــذي أمــــــره أن يكتــــــب فــــــي الموضــــــوع؛ وممــــــا طبــــــل 

 بأمر جاللة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وُوزِّع مجاًنا :
 .2الدرر السنية في األجوبة النجدية،   - 1

كمــــا طبــــل علــــى نفقــــة صــــاحب الســــمو الملكــــي األميــــر عبــــدهللا بــــن فيصــــل بــــن 
، وُجعـــــل وقًفـــــا :حاشــــــية الـــــدرة المضـــــية فــــــي عبـــــدالعزيز ابـــــن عبـــــدالرحمن آل فيصــــــل



 

376 
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 السعودية

 

 

عقــــد الفرقــــة المرضــــية؛ األصــــل تــــأليف العــــالم محمــــد بــــن أحمــــد بــــن ســــالم الســــفاريني 
 هـ( والحاشية لعبدالرحمن ابن محمد بن قاسم.1188)ت. 

ومـــــــن ســـــــياى مـــــــا تقـــــــدم وهـــــــو غـــــــيض مـــــــن فـــــــيض مـــــــا أوقفـــــــه أبنـــــــاء األســـــــرة 
ن كتــــب لوجــــه هللا تعــــالى، يتأكــــد الســــعودية الحاكمــــة منــــذ الدولــــة الســــعودية األولــــى مــــ

لنــــا حــــرص هــــذه األســــرة علــــى العلــــم وتيســــير ســــبله وبــــذل الاــــالي والنفــــيس مــــن أجــــل 
ــــــر الجــــــزاء عمــــــا قــــــدموا خدمــــــة لإلســــــالم  إتاحتــــــه لطلبتــــــه والدارســــــين، فجــــــزاهم هللا خي

 ونشر العلم.
 

 
 الفصـل الثـانـي

 عناية الملك عبدالعزيز بالطباعة والمكتبات الوقفية
 

ـــــي ال يخفـــــى  ـــــل تعلِيمـــــِه األول ـــــه حصَّ ـــــدالعزيز أن ـــــك عب ـــــاريل المل ـــــى مهـــــتم بت عل
فــــي قصـــــر والــــده بالريـــــاض، حيــــث تعلـــــم مبــــاد  القـــــراءة والكتابــــة، وحِفـــــر ســــوًرا مـــــن 
القــــرآن علــــى الشــــيل القاضــــي عبــــدهللا الخرجــــي، وقــــرأه كــــاماًل علــــى الشــــيل محمــــد بــــن 

ـــــــى ال ـــــــد عل ـــــــه والتوحي ـــــــا مـــــــن  بعـــــــض أصـــــــول الفق شـــــــيل مصـــــــيبيح، كمـــــــا درس جانًب
ا.  عبدهللا بن عبداللطيف آل الشيل الذي أعد له كراًسا دينيرا خاصر

رحمـــــه -وبـــــالرغم مـــــن المهـــــام العظـــــام التـــــي اضـــــطلل بهـــــا  الملـــــك عبـــــدالعزيز 
رســـــاء دعـــــائم األمـــــن والنهضـــــة  -هللا فـــــي ســـــبيل توحيـــــد المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية وا 

وثيقـــــــة بــــــــالعلم  الحضـــــــارية وانشـــــــااله بـــــــذلك، إال أنـــــــه كــــــــان علـــــــى عالقـــــــة حميميـــــــة
والعلمــــــاء، وكــــــان وثيــــــق الصــــــلة بــــــالقرآن الكــــــريم، وكــــــان لــــــه ورد خــــــاص بــــــه جمعــــــه 
ـــــم ومدارســـــة،  ـــــه جلســـــة عل ـــــت ل ـــــة؛ فـــــعذا جـــــاء المســـــاء كان ـــــاًرا مـــــن األدعي لنفســـــه مخت
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واعتـــــــاد بعـــــــد العشـــــــاء أن يســـــــتمل إلـــــــى قـــــــار  معـــــــين يقـــــــرأ عليـــــــه مـــــــن كتـــــــب العلـــــــم 
 والتاريل.

جاللهـــــــــم، حيـــــــــث كـــــــــان وعــــــــرف عـــــــــن الملـــــــــك عبـــــــــدالعزيز إكبــــــــاره الع لمـــــــــاء وا 
حريًصــــــا علــــــى مجالســــــتهم واألخــــــذ بنصــــــحهم، وكــــــان مجلســــــه اليــــــومي المخصــــــص 
ــــــــه قــــــــار   ــــــــوم في ــــــــي قصــــــــره بعــــــــد العشــــــــاء، يق ــــــــده ف ــــــــذي يعق ــــــــة ال لالطــــــــالع والمعرف
مخصــــوص بــــالقراءة، حيــــث كــــان يجلــــس فــــي أقصــــى مقعــــد مــــن يســــار الملــــك؛ يفــــتح 

ـــــا، فيقـــــرأ منـــــه فصـــــاًل بعـــــد الفصـــــل الـــــذي قـــــرأه فـــــي الـــــ درس الســـــابق، ثـــــم يالقـــــه، كتاًب
ويقـــــرأ فصـــــاًل مـــــن كتـــــاب آخـــــر، وال تزيـــــد المـــــدة المخصصـــــة علـــــى نصـــــف الســـــاعة. 
أمـــــا إذا رغـــــب الملـــــك فـــــي إنهـــــاء الـــــدرس لشـــــأن مـــــن الشـــــئون؛ فعنـــــه يقـــــول للقـــــار  : 

 .(1) بركة  ومعناها أن فيما قر  الكفاية
ومــــن خـــــالل هـــــذه القـــــراءة كـــــان الملــــك عبـــــدالعزيز يثيـــــر موضـــــوعات للمناقشـــــة 

 -رحمـــــه هللا-يشـــــارك فيهـــــا بعـــــض الحضـــــور، ومـــــن يتـــــابل خطـــــب الملـــــك عبـــــدالعزيز 
فـــــي المناســـــبات الكبـــــر ، يـــــدرك أثـــــر هـــــذه الجلســـــة فـــــي نفســـــه، ويســـــتنتط أن جاللتـــــه 
كــــان يتمتــــل بــــذاكرة جيــــدة، تختــــزن الكثيــــر مــــن المعلومــــات التــــي كانــــت تمــــّر بــــه إلــــى 

ـــــل جانـــــب مـــــا حّصـــــله مـــــن أيـــــام الصـــــبا، ولـــــم يقتصـــــر هـــــذا التـــــأثير ع ـــــى خطبـــــه؛ ب ل
 ظهر أيًضا في أحاديثه التي اتسمت بالتوجيه واإلرشاد والنصيحة.

ــــا؛ فــــعن الكتــــب التــــي كانــــت تقــــرأ فــــي مجلــــس الملــــك عبــــدالعزيز  وكمــــا ذكــــر آنًف
ــــا متنوعــــة تشــــمل العديــــد مــــن العلــــوم والمعــــارف. لهــــذا؛ فعننــــا ال نعجــــب إذا  كانــــت كتًب

ــــب التــــراث، أو مــــ ــــل نفــــائس مــــن كت ــــى طب ــــه إل ــــم المهمــــة، أو اتجــــه جاللت ن كتــــب العل
 ما يتصل بالدعوة، التي كان ير  تشجيل أصحابها بنشرها على نفقته.

                                           
 .209هـ، ص1391لك عبدالعزيز، الزركلي،  الوجيز في سيرة الم  (1)
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وقــــــد أوقــــــف الملــــــك عبــــــدالعزيز عــــــدًدا كبيــــــًرا مــــــن الكتــــــب المخطوطــــــة، وذلــــــك 
قبــــل ظهــــور الطباعــــة وانتشــــارها فــــي المملكــــة، وهــــو مــــا ســــوف نتناولــــه بالحــــديث فــــي 

 الفصل الخامس من هذه الدراسة.
ل علــــى نفقــــة )الملــــك( عبــــدالعزيز )أو بــــأمره( فهــــو كثيــــر ويتســــم أمــــا الــــذي طبــــ

ـــــا منـــــه بأهميـــــة  باألهميـــــة فـــــي بابـــــه، وقـــــد تبنـــــى الملـــــك عبـــــدالعزيز هـــــذا التوجـــــه إيماًن
ـــــراء الثقافـــــة  ـــــر فـــــي إث ـــــاب مـــــن أث ـــــم وإلدراكـــــه بمـــــا للكت ـــــري فـــــي نشـــــر العل العمـــــل الخي

ميــــة المتناميــــة فــــي وزيــــادة الــــوعي ونقــــل الفكــــر والســــمو بــــه مــــل االرتقــــاء بالحركــــة العل
عهــــده؛ وكــــان لنشــــأته الدينيــــة ومــــا أحاطــــه بــــه والــــده مــــن رعايــــة وتوجيــــه فــــي تعليمــــه  
أثــــر كبيــــر فــــي حرصــــه علــــى نشــــر العلــــم، وجــــاءت المحــــاوالت األولــــى للطباعــــة فــــي 
ــــــدعوة الســــــلفية  الهنــــــد أو فــــــي بومبــــــاي علــــــى وجــــــه التحديــــــد، لوجــــــود بعــــــض أئمــــــة ال

ــــى رواج  ــــدعوة فيهــــا إضــــافة إل ــــذاك، وانتشــــار ال ــــد آن حركــــة التجــــارة بــــين المملكــــة والهن
ـــــدالعزيز  ـــــك عب ـــــة المل ـــــى نفق ـــــه قـــــد طبعـــــت عل ـــــى أن ـــــي إل ـــــث أشـــــار الزركل رحمـــــه –حي

كتـــــب لـــــم يـــــذكر عليهـــــا اســـــمه، إال أنـــــه ورد علـــــى بعـــــض مطبوعاتـــــه فـــــي الهنـــــد  -هللا
. أمــــــا (1)عبــــــارة أنهــــــا )طبعــــــت علــــــى نفقــــــة مــــــن قصــــــده الثــــــواب مــــــن رب األربــــــاب(

قــــد أفــــاد فــــي بحثــــه عــــن )حركــــة إحيــــاء التــــراث قبــــل توحيــــد الــــدكتور أحمــــد الضــــبيب ف
. إن اضـــــطالع المطـــــابل الهنديـــــة بطبـــــل كتـــــب تراثيـــــة أو تتصـــــل بالـــــدعوة (2)الجزيـــــرة(

الســــــلفية ترّكــــــز غالًبــــــا فــــــي ثالثــــــة أمــــــاكن هــــــي : دهلــــــي، ومدينــــــة أمرتســــــر، وبمبــــــي، 
أن  (3)وكلهـــــــا كانـــــــت تطبـــــــل بالطريقـــــــة الحجريـــــــة. فيمـــــــا أفـــــــاد الشـــــــيل حمـــــــد الجاســـــــر

                                           
 .329الوجيز، ص   (1)
 هـ )السنة األولى(.1395انظر : مجلة الدارة، بدًءا من العدد األول الصادر في ربيل األول    (2)
عنايــــة الملــــك عبــــدالعزيز بنشــــر الكتــــب  عبــــدالعزيز الرفــــاعي، الريــــاض : مكتبــــة الملــــك فهــــد    (3)

 .14-13هـ، ص1408الوطنية، 



 

الملك عبد العزيز ووقف 
 لكتب ا

  

379 
 

 

بنشـــــــر الكتـــــــب المتعلقـــــــة بعيضـــــــاا الـــــــدعوة  -رحمـــــــه هللا-نايـــــــة الملـــــــك عبـــــــدالعزيز ع
، بـــــدأت فـــــي وقـــــت مبكـــــر مـــــن حكمـــــه، حـــــين كانـــــت  الســـــلفية والـــــرد علـــــى معارضـــــيها

صــــلة نجـــــد بالهنـــــد أقـــــو  مـــــن صـــــلتها بايرهـــــا مـــــن الـــــبالد والتـــــي توجـــــد بهـــــا مطـــــابل. 
 ولعل من أقدم ما طبل في الهند : 

فكــــــار واإلفهــــــام لمرتــــــاد حــــــال اإلمــــــام(، طبــــــل فــــــي تــــــاريل ابــــــن غنــــــام )روضــــــة األ -
نمـــــا ذكـــــرت فيـــــه 1332بـــــومبي عـــــام  هــــــ، ولـــــم يـــــذكر فيـــــه اســـــم اإلمـــــام صـــــراحة، وا 

ــــاب بمعرفــــة الســــاعي  ــــواب مــــن رب األرب ــــى نفقــــة مــــن قصــــده الث ــــل عل عبــــارة :  طب
 في طبل هذا الكتاب عبدالمحسن بن مرشد[.

ســحمان(. ويبلــع عــدد الكتــب  الجــواهر المنضــدة الحســان )ديــوان الشــيل ســليمان بــن -
. (1)التي طبعت في الهند حوالي تسعة كتـب، بينهـا عـدد للشـيل سـليمان ابـن سـحمان

والمــرّجح أنهــا كلهــا كانــت قبــل بــدء الطبــل فــي مصــر عــن طريــق الشــيل محمــد رشــيد 
رضا في  مطبعة المنار ، وقد استمر الطبل في مصر مدة من الزمن، تم في أثنائها 

 هر المؤلفات، مثل : طبل مجموعة من أش
 تفسير الباوي. -
 كتاب الماني في الفقه. -
 كتاب الشرا الكبير. -

 وكتب أخر  كثيرة في الحديث والتوحيد.
 

*  غللالف  تلل    اوضللة األفقلل ا واألفهلل د لماتلل د حلل ل ااملل د وتنللدد غلل وات روي 
 ااسللالدع ويالحللا لبلل اة الطبلل  التلل   لل  ت للللا ال حللو التلل ل :  للللا  فقللة مللن

                                           
 . تحت عنوان  في سبيل الدين والعلم .219،220أم القر  العددان    (1)
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ل   قصده النوا  ملن ا  األابل   ا ل   ملن اللاحمن اللاحيد  ن ي نلل  لملال  خ لص 
لو ه  القامد بمنافة الس ل  ف  طب  القت   لعدالمحسن علن محملد اعلن ماشلد 
غفلللا ى لللل  ولملللن  وقلللف هلللرا القتللل   وواللللديهم  وواللللدي واللللديهم  و اح مهمللل  

ل  ديين وقلد  و لل  الملل  والمسلمين نمين ؛ ولعدالمحسن عن ماشد  حد الت  ا ا
 لعدالن م  لطب لة القت  .

وبقي الشيل رشيد رضا يوالي طبل المؤلفات على نفقة الملك عبدالعزيز بمطبعة 
هـ( وبعد وفاته انتقل الطبل إلى مطبعة  أنصار السنة  1354المنار حتى وفاته )ت. 

 لد  الشيل حامد الفقي، وهو من تالميذ الشيل رضا.
على طبل كتب العلم واألدب  -رحمه هللا-د الملك عبدالعزيز ولم تقتصر جهو 

والتاريل في الهند ومصر؛ بل نجد أن هذه العناية امتدت إلى الشام، فقد كان من بين 
مطبوعاته كتاب )روضة المحبين ونزهة المشتاقين( البن قيم الجوزية الذي طبل في 

 مطبعة الترقي بدمشق، وجاء على الاالف ما نصه :
 مطبوعات صاحب الجاللة السعودية ملك الحجاز ونجد وملحقاته(. )من 

ورغم هذا الزخم الهائل من المطبوعات التي طبعها الملك عبـدالعزيز علـى نفقتـه 
الخاصة؛ فعن منهجـه وخطتـه فـي نشـر الكتـب كانـت تعتمـد علـى اهتمامـه بـبعض كتـب 

قـه الحنبلـي فـي موسـوعاته الدعوة المعتمدة، والتفاسير المعتبرة، وكتب فـي الحـديث، والف
الكبر ، وكتب تاريخية عظيمة الفائدة، وكان يتبل في ذلك أيًضا ما يشير به عليه مـن 
كــان يثــق بهــم مــن العلمــاء. كمــا طبــل جاللتــه كتًبــا تذكاريــة أو فــي فنــون مختلفــة، مثــل 

 ذكر  الكشافة العراقية.
فــي المقالــة  ولــم يقتصــر جهــوده فــي النشــر علــى الكتــب العربيــة وحــدها؛ بــل نجــد

التـــي ســـبق اإلشـــارة إليهـــا فـــي أم القـــر  أن هنـــاك كتًبـــا نشـــرها باللاـــة الجاويـــة والهنديـــة 
 لتعميم نشر الدعوة في األقطار اإلسالمية.
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 ويتلخص منهط جاللته في نشر الكتب التي أمر بنشرها فيما يلي :
 )  أ  ( رغبته في تعميم الدعوة السلفية.

 حديث.) ب ( اختيار كتب مهمة في ال
 )جـ( نشر كتب ومؤلفات العلماء المعتمدين.

غللالف  تلل    اوضللة المحعللين و  هللة المشللت قينع المطعللوس للللا  فقللة صلل ح  *  
ال اللة اام د لعدالن م  بمطبنة التاقل  عدمشل و ويالحلا ف تحلة الن ل   التل   تعهل  

  حمد لعيد ص ح  المطبنة .
ثراء الحركة الع لمية في المملكة العربية السعودية من خالل )د ( زيادة الوعي الثقافي وا 

 نشر كتب مفيدة في التاريل والثقافة.
وقد حاول عدد من المهتمين إدراج قائمة بما طبل على نفقة الملك عبدالعزيز 
من كتب ومؤلفات، ولكن لآلن لم تصل قائمة كاملة بما طبل على نفقته )رحمه هللا( 

 اإلسالمي ونشًرا للدعوة السلفية. فقد تعددت نشاطاته سعًيا لخدمة الدين
ورغم معرفة الحرمين الشريفين للمكتبات الوقفية منذ وقت مبكر، حيث وقف 
كثير من العلماء وغيرهم كتبهم على طلبة العلم في الحرم المكي والمسجد النبوي. فقد 
ر كان لالهتمام الكبير الذي أواله الملك عبدالعزيز للكتب طباعة ونشًرا ووقًفا األث

األكبر في إنشاء عدد كبير من المكتبات الوقفية التي أسهمت إسهاًما كبيًرا في إثراء 
رحمه هللا -الحركة العلمية في المملكة ومن أمثلة هذه المكتبات التي أنشئت في عهده 

-: 
 ( مكتبة الحرم المكي1) 

 ونواة هذه المكتبـة هي مجموعات الكتب والمصاحف وخزائن الكتب الموجودة في
 المسجد الحرام، وضمت إليها المكتبات التالية :
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مكتبــة الشــرواني المنســوبة إلــى صــاحبها رشــيد الشــرواني والــي الحجـــاز وكــان  -
 كتاًبا. 1362هـ، وقد بلع عدد كتبها 1346ضمها في عام 

هـــ( المــدرس بــالحرم 1355مكتبــة الشــيل عبدالســتار بــن عبــدهللا الــدهلوي )ت.  -
كتاًبــــــا ورســــــالة مخطوطــــــة  1850لمكتبــــــة تضــــــم الشــــــريف، ومجموعــــــة هــــــذه ا

 ومطبوعة.
مكتبة السيد علي الكيالني، وهي من المكتبات التي أوقفت وقًفا عامرا، وكانـت  -

 كتاًبا. 938لد  هيئة عين زبيدة، وتضم 
 مكتبة الشريف عبدالمطلب، أحد أمراء مكة. -
 مكتبة الشيل صالح عطرجي، أحد مدرسي الحرم. -
 ن عبدالمجيد.مكتبة السلطا -
 مكتبة عبدالحق الهندي. -
 هـ(.1358مكتبة القاضي محمد محمد الشنقيطي )ت.  -

وقد وقف عليها الشيل علي حلمي الداغستاني كتًبا كثيرة، وضمت إليها فيما بعد 
 مكتبات كثيرة.

 ( مكتبة مكة المكرمة2)
تكونت هـ في الموقل المعروف بـ  المولد النبوي الشريف . و 1370أنشئت عام 

مجموعاتها من مكتبات خاصة لبعض المشاهير من العلماء واألدباء المكيين في 
 القرن الرابل عشر.

 ( مكتبة المسجد النبوي 3)
بناًء على اقتراا تقدم به السيد عبيد مدني أنشئت مكتبة الحرم المدني سابًقا عام 

مجموعاتها هـ، وكان مقرها الطابق العلوي من المسجد النبوي، وقد تكونت 1352
من عدد من المكتبات الوقفية الخاصة واإلهداءات الفردية وخالفها. ومقرها 
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الحالي في علو باب عمر بن الخطاب في الجهة الشمالية من الحرم النبوي 
 الشريف.

 هـ( في جازان.1377-1342( مكتبة الشيل حافر بن أحمد الحكمي )4)
 ( مكتبة صالح بن علي باعشن، في جدة.5)
 تبة حسونة البصطي، في جدة.( مك6)
 ( مكتبة الشيل حمود بن حسين الشادلي، في حائل.7)
 ( مكتبة آل صالح، في حائل.8)
 ( مكتبة الخزانة الملكية في الرياض.9)
 ( مكتبة الشيل محمد بن إبراهيم آل الشيل.10)
 ( مكتبة عبدهللا بن العباس، في الطائف.11)
 ( مكتبة آل الحفظي، في عسير.12)
 ( المكتبة العلمية العامة في بريدة.13)
 ( مكتبة الشيل صالح السليمان العمري، في بريدة.14)
 ( مكتبة الجامل الكبير )المكتبة الوطنية(، في عنيزة.15)
 ( المكتبة العلمية الصالحية بعنيزة.16)
 ( المكتبة الخيرية العامة في المذنب.17)

في إثراء الحركة العلمية في  هذه بعض أمثلة للمكتبات الوقفية التي أسهمت
سائر مدن المملكة والتي جاء إنشاؤها وتأسيسها ورعـايتها نتيجة حتمية لما أواله الملك 
عبدالعزيز للكتب من اهتمام ودعم طباعة ونشًرا، وتأتي مكتبة الملك عبدالعزيز آل 
ية سعود الخاصة المحفوظة اآلن بدارة الملك عبدالعزيز خير شاهد ودليل على عنا

الملك عبدالعزيز بالكتب، وتمثل بما تحتوي من كتب مهداة لجاللته تلكم المكانة التي 
تبوأها على المستويين العربي واإلسالمي، إذ حرص المؤلفون والمحققون على اختالف 
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تقديًرا الهتمامه بالكتب  -رحمه هللا-هوياتهم على إهداء كتبهم للملك عبدالعزيز 
 رفة وتقديره للعلماء.وسعيه لنشر العلم والمع
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 الفصــل الثـالـث

 عناية الملك عبدالعزيز بطباعة الكتب ووقفها
 

مدينــــــــــة الريــــــــــاض عــــــــــام  -رحمــــــــــه هللا-عقــــــــــب اســــــــــترداد الملــــــــــك عبــــــــــدالعزيز 
م تحقــق للجزيــرة العربيــة والعــالم اإلســالمي حركــة إحيــاء جديــدة للــدعوة 1902هـــ 1319

لته في تأسـيس الدولـة السـعودية وتوحيـد أجزائهـا السلفية وللحركة العلمية، حيث بدأ جال
 مرسًخا االرتبا  الذي تميزت به بين الدين والدولة.

وقــد بــدأ الملــك عبــدالعزيز حركــة إحيــاء التــراث برعايتــه للمجــالس العلميــة تأســًيا 
يجلــس بعــد أداء صــالة العشــاء فــي مجلــس  -رحمــه هللا-بالســلف الصــالح، حيــث كــان 
اء وأربــاب المعرفــة؛ يقــول الزركلــي واصــًفا هــذا المجلــس: خــاص بقصــره يحضــره العلمــ

 كانت الطريقة في هذا الدرس اليومي أن يجلس القـار  وهـو موظـف رسـمي مـن رجـال 
العلم بهذا الشأن في أقصى مقعـد مـن يسـار الملـك، وأمامـه مصـباا كهربـائي يـدير زره 

لدرس السابق، ثم يالقـه فيضيء ويفتح كتاًبا فيقرأ منه فصاًل بعد الفصل الذي قرأه في ا
ويقــرأ فصــاًل آخــر مــن كتــاب آخــر، والعــادة أن يبــدأ بتفســير القــرآن ُويثَّنــي بالتــاريل، وال 
طفاء المصباا وانسحاب  تزيد المدة عن نصف ساعة، ويختم الدرس بعغالى الكتاب وا 

 .(1)القار  بهدوء 
بالعلم حيـث  بالقرآن الكريم ذروة صلته -رحمه هللا-وتمثل صلة الملك عبدالعزيز

كان جاللته يوليه جل عنايته من خالل إقباله علـى تالوتـه فـي الليـل والنهـار، فقـد كـان 
 يخصص الجزء األول من درسه اليومي لقراءة آي من الذكر الحكيم وتفسير معانيها.

                                           
بيـروت : دار العلـم للماليـين،  -خير الدين الزركلي  شبه الجزيـرة فـي عهـد الملـك عبـدالعزيز.   (1)

2 518-519. 
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وقد أولى الملك عبدالعزيز إحياء التراث السلفي ونشر المعرفة الدينية الصـحيحة 
مامـه، وبـذل جهـوًدا جبـارة فـي تشـجيل هـذا االتجـاه ودعمـه رغـم ضـعف ُجلَّ عنايتـه واهت

اإلمكانــات الماديــة فــي بدايــة عهــده ، وذلــك مــن خــالل قيامــه بطبــل عــدد مــن المصــادر 
اإلسالمية المعروفـة علـى نفقتـه الخاصـة، وتوزيعهـا علـى المسـلمين فـي الجزيـرة العربيـة 

 -يرحمــه هللا-عامــة. فقــد كــان  بصــفة خاصــة، وأبنــاء العــالم العربــي واإلســالمي بصــفة
ســـخيرا فـــي اإلنفـــاى علـــى إحيـــاء التـــراث اإلســـالمي، وقـــد عّبـــر عبـــدالفتاا قـــتالن، مـــدير 
المطبعة السلفية ومكتبتها في مكة المكرمة، في تقديمه لفهرست المطبعـة الصـادر عـام 

هـ، عن أثر دعم الملك عبدالعزيز لطباعة الكتب في نهوض الفكر والمعرفة في 1347
 لمنطقة.ا

ويقّر الشيل محمد رشيد رضـا بهـذا الـدعم الـذي لـواله لمـا طبعـت هـذه الكتـب فـي 
 هـ قائاًل :1348ختام طبعة كتابي )الماني والشرا الكبير( عام 

لواله  الملك عبد العزيز[ لما أقدمنا وال أقدم غيرنا على طبعه ألن التجار ال  … 
حنبلـي ألحـد فقهـاء مـذهب اإلمـام أحمـد يقدمون على طبل اثني عشر مجلًدا في الفقه ال

 .(1)… مل قلة الحنابلة في األمصار وفقرهم 
 فيما يؤر  الضبيب لهذه الحركة المبكرة إلحياء التراث بقوله :

 بدأ نشر كتب التفسير على نفقة المملكة العربية السعودية منذ عهد مبكر، ففـي 
فـي مطبعـة المنـار كـان كتـاب  الوقت الـذي أمـر فيـه الملـك عبـدالعزيز بطبـل كتـب الفقـه

)تفســير ابــن كثيــر القرشــي( وهــو أضــخم التفاســير بالمــأثور يطبــل علــى حســابه، وكــذلك 
تفسير الباوي )معالم التنزيل(، وقد صـدر التفسـيران فـي تسـعة مجلـدات ضـخمة انتهـت 

هــــ، وأشـــرف علـــى تصـــحيحها الســـيد محمـــد رشـــيد رضـــا صـــاحب 1347طباعتهـــا ســـنة 

                                           
 .716 14الماني والشرا الكبير،    (1)



 

الملك عبد العزيز ووقف 
 لكتب ا

  

387 
 

 

ــ ك نشــر كتــاب )فضــائل القــرآن( البــن كثيــر ملحًقــا بتفســيره، وقــد مجلــة المنــار، وتبــل ذل
عثر عليه في آخر النسخة الخطية المكية، ولم يكن ضمن الطبعة األولى لهذا التفسير 

وقـد أعيـد … طبعة مطبعة بوالى. وامتازت هذه الطبعة بتعليقات وفوائـد بقلـم المصـحح 
فجــاء فــي أربعــة أجــزاء مــن  هـــ1384طبــل تفســير ابــن كثيــر مســتقاًل عــن الباــوي ســنة 

 .(1)القطل الكبير، ومن الواضح أنه ُطِبَل في مطبعة المنار 
لذا؛ فليس من المبالاة القول إن التشجيل الكبير الذي قدمه الملك عبدالعزيز 
للعلم والمعرفة، أد  إلى انتشار الكثير من المؤلفات النافعة، وتأصيل الدعوة السلفية 

المي. يدل على هذا ذلك الكم الكبير من ذخائر التراث في العالم العربي واإلس
اإلسالمي ونفائسه التي طبعت على نفقة جاللته أو حظيت بدعمه. وقد حاول عدد 

 من الباحثين حصر هذه المطبوعات ورصدها، مثل :
خيــر الــدين الزركلــي فــي كتابــه  شــبه الجزيــرة فــي عهــد الملــك عبــدالعزيز  عندمـــا قــدم  -

 المؤلفات. بياًنا بعناوين
أحمــد محمــد الضــبيب فــي مقاالتــه التــي نشــرها فــي مجلــة الــدارة تحــت عنــوان  حركـــة  -

 إحياء التراث .
عبدالعزيز أحمد الرفاعي في دراسته  عناية الملك عبدالعزيز بنشر الكتب  حيث قدم  -

رصـــًدا أوســـل للمؤلفـــات التـــي طبعـــت علـــى نفقـــة الملـــك عبـــدالعزيز مـــن خـــالل دليـــل 
 سعودية وكتاب الزركلي وجريدة أم القر . المؤلفات ال

وأيرا كان األمر؛ فعنه من خالل ما تناقله المعاصرون والمتتبعون والباحثون في 
تاريل الملك عبدالعزيز يتأكد لنا أن طباعة الكتب على نفقته الخاصة بدأت منذ فترة 

                                           
هـــ سبتمبر 1398)شــوال 0 4، س3، عالــدارة -أحمــد محمــد الضــبيب  حركــة إحيــاء التــراث .   (1)

 .9م( ص1978
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باعة فيها مبكرة. وكان اتجاه جاللته في بداية األمر إلى الهند، بسبب نشا  الط
وانتشار الدعوة السلفية بها، ووجود عدد من علماء الهند السلفيين الذين دعموا هذا 
االتجاه الصحيح. كما أن التجارة كان لها إسهامها في هذا الجانب العلمي المهم، 
حيث وجه جاللته عدًدا من التجار النجديين الذين كانوا دائًما يسافرون إلى الهند 

حو طباعة عدد من الكتب على نفقته الخاصة، ثم توجه الملك لرعاية تجارتهم ن
عبدالعزيز بنشاطه في طباعة ونشر الكتب ووقفها إلى كل من مصر وسوريا الزدهار 
الطباعة فيهما، وكذلك في مكة وجدة بعد إنشاء عدد من المطابل فيهما مثل مطبعة أم 

 القر  والمطبعة السلفية.
 ة الكتب التي طبعها الملك عبدالعزيز.وفيما يلي نماذج لعدد من أغلف

 
*   ت    العي ن المعدي لش  لة القول الم دىع المطعوس ف  مطبنلة القلانن والسل ة 
فلل  علللدة   ماتسللا  ب له للدو ويالحللا لبلل اة  بللبما مللن اسللتغ ا بلل   وتللل اد   

رلل  واطمبن عر ا ى و  ف  فل  سلعيل ى اعتغل   و ل  ى واختيل ا مل  ل لد ىو 
من فضل ى ف اف  ي  ا  دا ت  والل همت  وتقعل  ولمل  و ل ه و هل  بن ت  يل  
قام  إ   سمي  م ي   وه  دل   آلما الطب  وهو  اللة المل  لعدالن م .  م  

 يالحا لب اة  وقف   تن لا   للا ااط ا الري ي من صفحة الغالف.
 

 مطبنة  د القاى . ت    تقويد األوق ت لناض   دع المطعوس ف  * 
 ت    القت   المفيد ف  منافة حل  ى لللا النعيلد المسلما م موللة التوحيلدع *  

 المطعوس ف  مطبنة  د القاىو ويالحا لب اة  وقف لو   ى تن لاع .
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 تلل    الللداا السلل ية فلل  األ وبللة ال  ديللةع ويالحللا لبلل اة   مللا بطبنلل    صللا *  
حضلاة صل ح  ال الللة اامل د لعلدالن م  علن  الس ة ومحيا نن ا السللف الصل لح

سللل ة  -لعلللد اللللاحمن نل فيصلللل نل سلللنود   مللل  يالحلللا إشللل اة الطبنلللة األوللللا 
هلو وقد طب  القت   طبنة ن  يلة لللا  فقلة صل ح  ال الللة الملل  فيصلل 1353

 اعن لعدالن م  وو  ِّس م     .
 

طعللوس ب لمطبنلللة ال للل   األولع الم- تلل     تلل   السللل ة لمملل د  حملللد عللن ح عللل*  
لل     السلللفية بم للة الم امللةو ويالحللا لبلل اة   مللا بطبنلل  للللا  فقتلل  و نللل  وقف 

 تن لا  اللة المل  لعدالن م  نل سنود مل  الح    و  د وملحق ته   .
 

ال لل   األول مللن  تلل    المغ لل  لموفلل  الللدين اعللن قدامللةع ومليلل   الشللاح القعيللا *  
هل. ويالحلا 1346بمطبنة الم  ا بمصا س ة لشم  الدين اعن قدامةع المطعوس 

لب اة  من مطعول ت ص ح  ال الللة السلنوديةو ومحيل  السل ة المحمديلة اامل د 
 لعدالن م  نل سنود مل  الح    و  د وملحق ته   .

 
*  ال لل   السلل ب  مللن  تفسلليا الحلل فا اعللن  نيللاع ومليلل   منلل لد الت للل مل للبغللويع 

 هل .1347 د المطعوس بمطبنة الم  ا بمصا ل
 

ال    الن    من  ت    مختصا الصوال  الماسلة للا ال همية والمنطلة العلن *  
هلو ويالحا 1348قيد ال و مةع المطعوس ف  المطبنة السلفية بم ة الم امة ل د 

ل    تنل لا  الللة الملل  لعلدالن م  نل  لب اة   ملا بطبنل  لللا  فقتل  و نلل  وقف 
 حق ته   .سنود مل  الح    و  د ومل
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 ت ب   إاش د الط ل  إلا  هد المط ل ع و  م هل ب  هلل الحل  واالتبل سع لسلليم ن *  

هلللو ويالحلا لبلل اة 1340اعلن سلحم نو المطعوللل ن بمطبنلة الم لل ا بمصلا سل ة 
  طبن  ع فقة  اللة السلط ن لعدالن م  الفيصل نل سنود إم د   د وملحق ته   .

 
   الشللل اق فللل  اد شلللعه ت المللل  ق المللل اقع الطبنلللة األوللللا ملللن  تللل    الضلللي*  

هللل؛ ويالحللا لبلل اة 1344لسللليم ن عللن سللحم نو المطعللوس بمطبنللة الم لل ا للل د 
 طبلل  بللبما و فقللة صلل ح  ال اللللة السللنودية ااملل د لعللدالن م  نل سللنود مللل  

 الح    وسلط ن   د وملحق ته   .
 

المطعلوس ب لمطبنلة   ت    اوضة ال   ا و  لة الم ل  اع لممل د  حملد علن ح عللو*  
هلو ويالحا لب اة   ما بطبن  اام د الق ئد للا حدود 1342السلفية بمصا ل د 

الشلللامنة محيللل  ننللل ا السللللف السللللط ن لعلللدالن م  علللن لعلللدالاحمن الفيصلللل نل 
 سنود  .
 

الطبنة األولا من  ت    م مولة اس ئل وفت وى ملن مسل ئل مهملة تمل  إليهل  *  
األللللالدو المطعلللوس بمطبنلللة الم للل ا بمصلللا لللل د  ح  لللة النصلللاع لنلمللل     لللد

هلللو ويالحللا لبلل اة  مللن مطعوللل ت صلل ح  ال اللللة السللنوديةو ومحيلل  1346
 الس ة المحمدية اام د لعدالن م  نل سنود مل  الح    و  د وملحق ته   .

 
هلل بمطبنلة داا 1366 ت    م  س  الحج للا المراه  األابنلةع المطعلوس لل د *  

النابيللة ألصللح عه  ليسللا البلل ع  الحلعلل  وشللا  هو ويالحللا لبلل اة إحيلل   القتلل  



 

الملك عبد العزيز ووقف 
 لكتب ا

  

391 
 

 

 طب  ببما المل  المن د ااملل د لعلد الن مل  علن لعلد اللاحمن الفيصلل نل سلنود  
 م  يالحلا ملن تنليل  محملد اعلن مل    ملديا المنل اف النل د والشلي  لعلدى علن 

 حسن ائي  القض ة الغاض من طب  القت   و    وقف   تن لا .
 

 ت   لللدة الصلل عامن ورخيللاة الشلل قامنع المطعللوس عللداا النصللوا للطبلل  وال شللا *  
بمصللا والللري تللولا  شللاه م تبللة ومطبنللة محمللد صللعيح بميللدان األ هللا بمصللاو 
ويالحا لب اة  طب  عإرن خل ص ملن و  للة  الللة ملل    لد والح ل   وملحق تهل  

 بمصا  .
المؤلفات التـي طبعـت علـى  ومن خالل استعراض النماذج السابقة لمجموعة من
 :(1)نفقة الملك عبدالعزيز خالل حياته تتضح لنا السمات اآلتية

أواًل :  تركيـز هـذه المؤلفــات علـى كتـب أعــالم السـلف مثــل ابـن حنبـل وابــن قدامـة وابــن 
 تيمية وابن القيم وغيرهم.

يــة وآدابهــا ثانًيــا :  تنــوع موضــوعاتها، حيــث تشــمل العقيــدة والتفســير والفقــه واللاــة العرب
 والتاريل اإلسالمي والجارافيا واألنساب وغيرها.

ثالًثا :  نشر كتب الشيل محمد بن عبدالوهاب وتالمذته بهدف نشر حقيقة دعوة الشيل 
 والرد على أصحاب األقاويل المعادية لها.

 رابًعا : تعدد المطابل التي طبعت فيها تلك المؤلفات، ومنها :
 ومباي بالهند.المطبعة المصطفوية في ب -
 مطبعة المنار بمصر. -

                                           
الريـاض : دارة الملـك  -فهد بن عبدهللا السماري  مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصـة.    (1)

 .13هـ، ص1417عبدالعزيز، 
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 مطبعة النهضة بمصر. -
 مطبعة االعتدال بدمشق. -
 مطبعة الترقي بدمشق. -
 المطبعة السلفية بالقاهرة ومكة المكرمة. -
 مطبعة أم القر  بمكة المكرمة. -

ـــى نفقـــة الملـــك عبـــد العزيـــز  )رحمـــه هللا(  ومـــن أبــــرز العنـــاوين التـــي طبعـــت عل
 ية :العناوين التال

  مجلدات. 8 -تفسير ابن كثير والباوي 
  مجلًدا. 14 -البداية والنهاية 
  مجلًدا. 20 -الماني والشرا الكبير 
  مجلدات. 6 -كشاف القناع 
 .الشريعة لآلجري 
  مجلدات. 6 -منتهى اإلرادات 
 .العدة شرا العمدة 
  مجلًدا. 20 -اإلنصاف 
  مجلدات. 4 -مجموع الفتاو  النجدية 
  مجلدات. 4 -زاد المعاد 
 .الطرى الحكمية 
 .صيانة اللسان 
  مختصر سيرة الرسول. 
 .الجواب الكافي 
 .روضة العقالء ونزهة الفضالء 
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 .التوضيح في الجمل بين المقنل والتنقيح 
  مجلدان. -الروض المربل 
 .عقيدة الطحاوية 
 .طبقات الحنابلة 
 .كتاب السنة 
 .مدارج السالكين شرا منازل السائرين 
 سالم ابن تيمية.رسائل شيل اإل 
 .فتح المجيد 
 .العدة حاشية العمدة 
 .شرا عمدة الفقه 
 .حاشية المقنل 
 .اإلقناع 
 .جامل العلوم والحكم البن رجب 
 .جامل األصول للجزري 
 .تأسيس التقديس للشيل أبي بطين 
 .مجموعة التوحيد 
 .مجموعة الحديث 
 .رد شيل اإلسالم ابن تيمية على ابن البكري 
 ن تيمية على األخنائي.رد شيل اإلسالم اب 
 .منهاج السنة لشيل اإلسالم ابن تيمية 
 .ذكر  الكشافة العراقية 
 . دالئل الرسو 
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 .شرا دليل الطالب 
 .نقض المنطق 
 .الجواب الصحيح 
 .شرا نونية ابن القيم 
 .الروضة الندية 
 .ثبات صفات الرب البن خزيمة  كتاب التوحيد وا 
 .مختصر الصواعق المرسلة البن القيم 
 ة األحمدين لالوسي.محاكم 
 .ذيل طبقات الحنابلة البن رجب 
 .ديوان ابن سحمان 
 .كتاب الزهد لإلمام أحمد 
 .تقويم األوقات لعرض المملكة العربية السعودية 
  مجلدات. 4 -مختصر سنن أبي داود 
  مجلدات. 10 -جامل األصول 
  مجلدات. 4 -اآلداب الشرعية 
 صليب.منحة القريب المجيب في الرد على عباد ال 
 .مختصر الفتاو  المصرية 
 .كتاب الرد على المنطقيين لشيل اإلسالم ابن تيمية 
 .الرسال والمسائل النجدية 
 .تنبيه ذوي األلباب 
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 الفصــل الـرابـع

 الملك عبدالعزيز ووقف المخطوطات

 
ارتبطت الدولة السعودية بالدعوة السلفية منذ نشأتها األولى، وأصبح نشر الدعوة 

تطهير المجتمل مما علق به من أدران الشرك أولى المهام التي تضطلل بها وحمايتها و 
م دخول الجزيرة 1744هـ 1157الدولة وتستمد من خاللها قوام سلطتها. فقد شهد عام 

العربية مرحلة جديدة من مراحل تجديد الدعوة السلفية ونشرها، عندما آزر اإلمام محمد 
اب، التــي تقـــوم علــى تصــحيح العقيــدة ممـــا بــن ســعود دعــوة الشــيل محمـــد بــن عبــدالوه

شـــابها مـــن بـــدع وخرافـــات، وتحكـــيم الشـــريعة اإلســـالمية فـــي جوانـــب الحيـــاة المختلفـــة، 
ونتيجـة لهـذه المـؤازرة ظهـرت فـي الجزيــرة حركـة علميـة واسـعة النطـاى، أعـادت للمعرفــة 
 الشرعية مكانتها لتصبح حركة إحياء عصرية إسالمية جديدة أسـهمت بشـكل فاعـل فـي

 الحياة الدينية في الجزيرة العربية وما جاورها.
وانتشر إثر ذلك العلم، وكثر طالبوه مل قلة نسل الكتب وندرتها، وعدم ظهور 
الطباعة. وكما هو معروف؛ فعن المكتبة اإلسالمية قامت أساًسا على الوقف، وهو 

قة شرعية على نمطين، إما أن يكون وقًفا لمجموعات كبيرة ُتَدون عناوينها في وثي
واحدة، أو بوقف كتب بعينها وتدوين نصوص الوقف على صفحات عناوينها، وكما 
سبقت اإلشارة في الفصل األول  والثاني فقد أثر  الوقف مجموعة مكتبات من مثل 
مكتبة الحرم المكي، التي كانت بداية تكوينها من خالل وقف مجموعة من الكتب ثم 

طريقة تعد من الطرى التي ساعدت على إثراء وقفت فيها مكتبات كاملة، وهذه ال
 المكتبة العربية اإلسالمية بالكتب.

وقد كان لاسرة السعودية الحاكمة إسهامات كبر  في وقف الكتب استعرضنا 
بعًضا منها في الفصل األول من هذه الدراسة، ويخصص هذا الفصل لدراسة بعض 
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. فقد تبين لنا من خالل - ثراهطيب هللا-نماذج الكتب التي وقفها الملك عبدالعزيز 
عرضنا السابق اهتمام الملك عبدالعزيز بالعلم والكتاب وحرصه الشديد على مجلس 
علمه اليومي، وجهوده الملموسة في طباعة ونشر الكتب على اختالف موضوعاتها 

ن كان للجانب الديني منها نصيب وافر.  وا 
ا من الفقه الحنبلي الذي تتميز وتتميز الكتب التي وقفها الملك عبدالعزيز بأنه

به الدعوة السلفية في نجد، كما تتميز بندرة نسخها. لذا، فعن وقفها يعد خدمة جليلة 
لطالب العلم في زمانه، حيث كان الحصول على نسخة منها يكلف الشيء الكثير، 

 ويحرم طلبة العلم من االستفادة منها. لذا؛ جاء وقفه لها ليسد تلك الثلمة.
الوقـــــــف علــــــى الكتـــــــب التـــــــي وقفهــــــا الملـــــــك عبــــــدالعزيز تكـــــــاد تكـــــــون وصــــــياة 

 ثابتة ال تتاير إال فيما ندر، والصياة الثابتة هي :
 يعلم من يراه بأن اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل وقف هذا الكتاب 
لوجه هللا تعالى على طلبة العلم ال يباع وال يورث وال يحبس فمن بدله بعد ما سمعه 

ا إثمه على الذين يبدلونه إن هللا سميل عليم وصلى هللا على محمد وآله وصحبه فعنم
 وسلم .

وهي صياة ال تخرج كثيًرا عن الصياة المتعارف عليها في وقف الكتب بصفة 
عامة والكتب التي وقفها رجال األسرة السعودية بصفة خاصة ، وال يخفى ما لهذا 

ية المجتمل وتحدد مالمحه واتجاهاته الفكرية الوقف من قيمة علمية تؤثر في تشكيل بن
 والثقافية والدينية، ومن الكتب التي وقفها الملك عبدالعزيز :

 كتاب معونة أولى النهى بشرا المنتهى لمنصور البهوتي. -
 اآلداب الشرعية البن مفلح المقدسي. -
 كتاب بهجة المناظر المنتخب من صيد الخاطر البن سلوم. -
   لفقه البن قدامة المقدسي.المقنل في ا -
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 العمدة في الفقه البن قدامة. -
ومن استعراض هذه العناوين يتأكد لنا توجه الملك عبدالعزيز وحرصه على 

 نشر مباد  الدعوة السلفية، خدمة للعقيدة الصحيحة ولديننا اإلسالمي الحنيف.
ين على هذا؛ وقد طبل عدد كبير من هذه المخطوطات، ونظًرا الهتمام القائم

العلم في المملكة فقد حرصوا على جمل المخطوطات التي تتعلق بتاريل  المملكة أو 
تلك التي تحوي معلومات عن حكام المملكة وعلمائها، وتم حفر ما تناثر منها في 

 مكتبة الرياض السعودية، ثم انتقلت إلى مكتبة الملك فهد الوطنية.
 
 م     ت لللا  -طي  ى نااه  -ن م  صيغة الوقف الت  التمده  المل  لعدال*  

   حد القت  المحفو ة ف  م تبة الام ض الن مة السنودية .
 

ال للل   الن للللث ملللن  تللل    منو لللة  وللللا ال هلللا للعهلللوت ع ولليللل  وقفيلللة الملللل  *  
 لعدالن م  .

 
الصفحة األولا من  ت    اآلدا  الشلالية العلن مفللح المقدسل ع ولليهل  وقفيلة *  

 هل .1350شوال س ة  18لن م  المماخة المل  لعدا
 

غالف الم لد الن لث من  شاح الم تها للعهوت ع وللي  وقفية الملل  لعلدالن م  *  
 هل .1350شوال س ة  20المماخة 
 

غالف  ت    عه ة الم   ا الم تخ  من صيد الخ طا العن سلودع وللي  وقفيلة *  
 .هل 1350شوال س ة  20المل  لعدالن م  المماخة 
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الصفحة األولا من  ت    المق   ف  الفق  العن قدامة المقدس ع ويالحا وقفية *  
 22المل  لعد الن مل  ف  ال ل   األلللا األيسلا ملن الصلفحة وقلد  اخلت عتل ام  

 هل .1350شوال س ة 
 

الصفحة األولا ملن  تل    النملدة فل  الفقل  العلن قداملةع ويالحلا وقفيلة الملل  *  
 هل .1350شوال س ة  22الصفحةو وقد  اخت عل لعدالن م   للا 

 
وقفية المل  لعدالن م  لللا الصلفحة األوللا ملن  حلد  تل  الفقل  الح علل  وهل  *  

  هل .1350شوال س ة  22مماخة عت ام  
 

الصللفحة األولللا مللن  تلل    منو للة  ولللا ال هللا للعهللوت ع ولليلل  وقفيللة المللل  *  
 هل .1350شوال س ة  20لعدالن م  وقد  اخ ت عل 
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 الخل تمللللة
 

التــي  -طيــب هللا ثــراه-مــن خــالل هــذا العــرض الســريل لجهــود الملــك عبــدالعزيز 
بذلها في وقف الكتب وطباعتها ونشرها نخرج بعدد من النتائط والتوصـيات التـي تنبثـق 

 عن الدراسة، وهي : 
 
 ال تلل ئللج :

 
ربية السعودية بصـفة خاصـة أسهم الوقف في إثراء الحركة العلمية في المملكة الع - 1

 والعالم اإلسالمي بصفة عامة.
ســاعد علــى نشــر حركــة إحيــاء التــراث اإلســالمي والعقيــدة الســلفية، وتصــحيح مــا  - 2

 شاب الدين اإلسالمي من بدع وخرافات.
أســهم فــي إحيــاء الوقـــف اإلســالمي الــذي كــان مهمـــاًل قبــل قيــام الدولــة الســـعودية  - 3

 األولى.
اج العلمي الذي نشره أو ساعد على نشره وأوقفه لوجه هللا تعالى الملـك غزارة اإلنت - 4

 .-طيب هللا ثراه-عبدالعزيز 
ن كــــان للجانــــب  - 5 تنــــوع الكتــــب والمخطوطــــات الموقوفــــة واخــــتالف موضــــوعاتها وا 

 الديني نصيب وافر.
 إعطـاء القـدوة والمثــل فـي هــذا المجـال ممـا حــدا بـاألمراء وبعــض العلمـاء واألثريــاء - 6

 إلى اإلسهام في هذا المجال، وعّده وسيلة قربى يبتاون عليها األجر من هللا.
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 التوصيـــات

 
ضرورة المحافظة على الكتب والمخطوطات الموقوفة، وترميمها وصيانتها وتهيئة  - 1

 األماكن المالئمة لحفظها.
وتشجيعه العمل على إحياء الوقف اإلسالمي، وحّث األثرياء والعلماء على دعمه  - 2

 حتى يصبح مصدًرا من مصادر األعمال الخيرية في المجتمل.
وجــــوب تطبيــــق شــــر  الواقــــف فــــي تيســــير االطــــالع علــــى الكتــــب والمخطوطــــات  - 3

الموقوفة واالنتفاع بها، حيث إنها لم توقف إال لهذا الارض؛ وفي هـذا دعـوة إلـى 
 استمرار الوقف.

لخيرية مل إلقاء مزيد من الضـوء علـى إجراء دراسة عامة تخدم الوقف وتوجهاته ا - 4
ظهار الهدف منه والفائدة التي يجنيها الواقف.  الجوانب العلمية فيه، وا 

 العناية بطبل الكتب التي تم وقفها. -5
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 المصـادر والمـراجـع

 
 م.1944-1943مصر : مكتبة عبدهللا وهبة،  -أحمد إبراهيم بك كتاب الوقف. -
شريســي المعيار المعـرب والجـامل الماــرب عـن فتــاو  أحمـد بـن يحيــى بـن محمـد الون -

 -علماء إفريقية واألندلس والمارب؛ خرجه جماعة من الفقهاء بعشراف محمد حجي.
 جزًء. 13م، 1983-1981بيروت : دار الارب اإلسالمي، 

بيـروت:   -أبو إسـحق إبـراهيم بـن علـي الشـيرازي  المهـذب فـي فقـه اإلمـام الشـافعي. -
 م.1995ية، دار الكتب العلم

القــاهرة: مطبعــة ديــوان عمــوم  -أبــو بكــر أحمــد بــن عمــر الخصــاف  أحكــام الوقــف. -
 م.1904األوقاف المصرية، 

 -أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد السرخســي  المبســو ؛ تصــحيح محمــد راضــي الحنفــي. -
 هـ.1331مصر : مطبعة السعادة، 

الفقــه والفتــاو ؛ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــي الطوشــي  النهايــة فــي مجــرد  -
 م.1980بيروت : دار الكتاب العربي،  -.2  -تحقيق أغابزرك الطهراني.

بيــروت : دار صـــادر،  -جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور  لســان العــرب. -
 )د.ت.(.

حمادي علي بن محمد  المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية بين الماضـي  -
جمـاد  اآلخـرة -)المحـرم  1، ع2لملـك فهـد الوطنيـة، مـطمجلة مكتبة ا -والحاضر .
 .89-60ص ص -م(.1996ديسمير  -هـ  يونيو 1417

عــــالم  -راشـــد بــــن ســـعد القحطــــاني  صــــفحات العنـــاوين فــــي المخطوطـــات العربيــــة . -
، 97ديسـمبر -هــ نوفمبر1418ذو الحجـة -)رجب2، ع2المخطوطات والنوادر، مط

 .383-365ص ص  -م(.1998أبريل  -يناير
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 21الحوليــات الماربيــة لالقتصــاد، ع -عبــدالعزيز الــدوري  دور الوقــف فــي التنميــة . -
 .48-19ص ص  -م(.1997)خريف 

الريــاض : مطبوعــات  -عبــدالعزيز الرفــاعي  عنايــة الملــك عبــدالعزيز بنشــر الكتــب. -
 هـ.1408مكتبة الملك فهد الوطنية، 

ـــــة. - ـــــي جـــــواد الطـــــاهر  معجـــــم المطبوعـــــات العربي ـــــة العالميـــــة، ب -عل اـــــداد : المكتب
-م1925هــــــــــــــ 1344الجـــــــــــــزء األول )المملكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــعودية  -.1985
 م(.1970هـ 1390

الريــاض:  -فهــد بــن عبــدهللا الســماري  مكتبــة الملــك عبــدالعزيز آل ســعود الخاصــة. -
 هـ.1417دارة الملك عبدالعزيز، 

القاســــم الموســــوي  أبــــو القاســــم الموســــوي الخــــوئي  منهــــاج الصــــالحين : فتــــاو  أبــــو -
 م.1981بيروت : دار الزهراء،  -الخوئي.

المحقق الحلي  شرائل اإلسالم في مسائل الحالل والحرام؛ تحقيق عبدالحسين محمـد  -
 م.1969النجف األشرف : مطبعة اآلداب،  -علي.

بيـروت :  -أبو محمـد عبـدهللا بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي  المانـي والشـرا الكبيـر. -
 م.1972ب العربي، دار الكتا

 القاهرة : دارة الفكر )د.ت(. -أبو محمد بن علي بن أحمد بن حزم  المحلى. -
القــــاهرة : دار الفكــــر العربــــي،  -.2  -محمــــد أبــــو زهــــرة  محاضــــرات فــــي الوقــــف. -

 م.1971
محمد بن سليمان بـن عبيـد  المكتبـات الوقفيـة العامـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية:  -

مكتبــة الملــك عبــدالعزيز العامــة، ضــمن بحــوث نــدوة المكتبــة  -ر .الماضــي والحاضــ
رجـــــــب  28-27العامـــــــة فـــــــي المملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية : واقعهـــــــا ومســـــــتقبلها )

 م(.1995ديسمبر  20-19هـ 1416
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مكــــة المكرمــــة  -منصــــور بــــن يوســــف البهــــوتي  كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن اإلقنــــاع. -
 م.1974)د.ن.(، 

اتي .  داللـــة النصـــوص الهامشـــية فـــي المخطوطـــات يحيـــى محمـــود بـــن جنيـــد  ســـاع -
مجلــة جامعــة اإلمــام  -المتداولــة فــي منطقــة نجــد فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري .

 .568-539هـ( ص ص 1412)المحرم  5محمد بن سعود اإلسالمية، ع
يحيـى محمـود بــن حنيـد  سـاعاتي   الوقــف وبنيـة المكتبـة العربيــة اسـتبطان للمــوروث  -

الريــــاض : مركـــز الملــــك فيصــــل للبحـــوث والدراســــات اإلســــالمية،  -.1  -الثقـــافي.
 م.1988هـ 1408

 -يحيى محمود بـن جنيـد  سـاعاتي .  وقفيـة اإلمـام عبـدالعزيز بـن محمـد بـن سـعود . -
يونيـــو -هــــ يناير1417ذو الحجـــة -)رجـــب 2، ع1عـــالم المخطوطـــات والنـــوادر، مـــط

 م(.1997
 
 

 


