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تميز اإلسالم عن غيره من الشرائع بحضه المؤمنين به على طلب العلوم الشرعية والدنيوية 

نشاء المكتبات واعتبره جزء من اإليمان به واعتمادا على هذا األساس كان المسلمون مبادرين إلى أ

فهي الحاضن الطبيعي لعصارة أفكار علماء األمة ومفكريها واحتضنت المكتبات الوقفية حالها حال 

بقية المكتبات مؤلفات في جميع العلوم ابتداء من العلوم الشرعية من علوم القران والحديث والقراءات 

  .اوصوال إلى الرياضيات والفلسفة واألدب ومن هنا ننطلق للتعريف به

 

      عند قراءة كتب التاريخ العربي اإلسالمي نجد ذكر العديد من المكتبات التي أوقفها  

العلماء والحكام المسلمين لوجه اهللا تعالى لينتفع بها الناس ومن ذلك أن الطبيب أبا المجد بن أبي 

سمائة هـة كان يتردد إلى البيمارستان الكبير الذي أنشاه الملك العادل نور الحكم المتوفى بعد سنة خم

الدين محمود بن زنكي بدمشق فيأتي ويجلس في اإليوان الكبير الذي للبيمارستان وجميعه مفروش 

ويحضر كتب االشتغال وكان نور الدين محمود رحمه اهللا قد وقف على هذا البيمارستان جملة كبيرة 

التي في صدر اإليوان فكان جماعة من األطباء  )خزانة الكتب(طبية كانت في الخرستان من الكتب ال

والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ثم تجرى مباحث طبية ويقرئ التالميذ وال يزال معهم في 

ومثال ذلك ما ذكر عن المهذب بن الداخوار  ،)١(االشتغال والنظر في الكتب مقدار ثالثة ساعات

 وكان محمد بن أبي نصر )٢(هـ فقد وقف داره وكتبه على األطباء٦٢٨طبيب المتوفى سنة ال

 ومثله الحسن بن إبراهيم المالقي )٣(هـ قد وقف كتبه فانتفع بها الناس٤٨٨ألحميدي األندلسي ت

وذكر ابن الجوزي في ترجمة  ،)٤(النحوي المتوفى نيف وعشرين وخمسمائة فقد أوقف كتبه بنيسابور

هـ أنه أوقف كتبا على أصحاب ٥٠٩الحسن منتخب بن عبد اهللا الدوامي المستظهري توفي سنة أبي 

 وكذلك علي بن عساكر البطائحي المقرئ المتوفى سنة )٥(الحديث منها مسند اإلمام احمد بن حنبل
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وبقي العلماء واألدباء ورجاالت األمة مستمرين في هذا الفعل الحسن  ،)٦(هـ قد أوقف كتبه٥٧٢

م فقد أوقف مكتبته على المدرسة المرجانية ببغداد ثم ١٨٩٩نها مكتبة العالمة نعمان االلوسي توفي وم

  .)٧(نقلت بعدئذ إلى مكتبة األوقاف العامة بغداد

إن للمكتبة الوقفية عدد من األهداف وهي أهداف تعليمية تربوية وأهداف ثقافية من خالل 

 ونشر الوعي الثقافي بين فئات المستفيدين أو من خالل أنشطتها التي تعمل على مد جسور التواصل

برامج تدريبية لتطوير العاملين فيها واالرتقاء بخدماتها إضافة إلى  أهداف اجتماعية غالبا ما تعمل 

المكتبات العامة بالتوجه إلى فئات المجتمع عامة من خالل توفير خدمات ال تتوفر في غيرها من 

لمجموعات المكتبية وتوفير الدوريات ومواد سمعية وبصرية والوثائق  المؤسسات  بواسطة توفير ا

إن لوقف الكتب أهميته في  .والمصادر الحديثة وتنمية وعي المجتمع بأهمية القراءة والحث على البحث

في حياة األمة واحد أسباب الوعي بأهمية الكتاب مجتمعنا العربي اإلسالمي فهو يعمل على زيادة 

يستطيعون أن يوقفوا والوقف عليه، إذ إن الذين يرغبون في الوقف الكتاب  وقف وأهميةنهضتها 

 صدقة جارية أو علم ينتفع به، بقدر ما يتوجهون إلى عمارة المساجد، اخدمة الكتاب على أنهأوقاف ل

 في مثالً، التي وردت لها آثار صريحة في أهمية بنائها، وِعظَّم الجزاء الذي يلقاه من يقوم على بنائها

حسبت أنه قال يبتغي به :  قال بكير-  مسجداً بنامن ) (الدنيا واآلخرة، ومنها قول الرسول محمد 

وينظر إلى الكتاب، حين التفكير في وقفه أو  .)٨(رواه البخاري".  اهللا له مثله في الجنةبنا -وجه اهللا 

الزمان، أكثر مما تتعرض له األوقاف المنقولة التي قد تتعرض لتقلبات  بان الكتاب من الوقف عليه

األوقاف الثابتة، وربما تعرضت للبيع، أو ما نسميه عموماً في التخصص باالستبعاد من المكتبة إذا ما 

 والغالب بقاء الكتب الموقفة في المكتبات )٩(دومع أن بيع الموقوف غير وار. ثبت عدم اإلقبال عليه

  .الوقفية

 
بمكتبة األوقاف المركزية بالموصل فهي بصورة قبل الدخول إلى الموضوع البد من تعريف 

رعاية من قبل ال منظمة لالستعمال وة هذه ألمجموع، مفهوم مجموعة الكتبت اليومتجاوزعامة قد 

وعة موسعة من ستطيع أو ال يريدون شراء مجم يمؤسسة أو أشخاص تقدم خدماتها للجمهور ممن ال

 تقدم خدماتها إلى الباحثين وهي، الذي يحتاج إلى موارد ال يعقل وجودها عند احد األمرالكتب ألنفسهم

 محترفة من خالل ة الذين يحتاجون إلى خدماتها والتي تقدمها بصوراألكاديميين وغير األكاديميين

وس في المكتبات عند توفرها  القائمين عليها الذين يفترض أن يكونوا من حملة شهادة البكالوري

وثائق من ال المواد الموجودة من كتب ومخطوطات ومجموعات نفيسة وضخمة  نوعيةإضافة إلى

 المايكرو فلمدوريات واألطالس والرسومات الهندسية وتوفر خدمات مثل النشرات والوالخرائط و

  )مكتبة األوقاف في الموصل أنموذجاً( - المكتبات الوقفية في اإلسالم
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 المعلومات من خالل والكاسيت واألقراص المضغوطة وأشرطة الفيديو وتوفير خدمة الوصول إلى

  .شبكة االنترنيت في سبيل خدمة العلم والعلماء والمجتمع

 
كانت الكتب منتشرة في مكتبات جوامع الموصل ومدارسها الدينية العديدة وكانت فكرة توحيد 

ثقفين والكتاب من أبناء  ولم شتاتها في مكتبة واحدة ضخمة لدى العديد من المفكرين والماتتلك المكتب

والت  الجادة في سبيل أنشاء مكتبة عامة لألوقاف في الموصل سنة االموصل وترجع أولى المح

 المعنيون بشؤون األوقاف آنذاك إلى ضرورة القيام بجمع الكتب الوقفية من بين ىدام حيث ن١٩٢٨

 من إنقاذه ما يمكن إلنقاذحاولة مدارس الدينية وذلك مالالجوامع وومساجد الالغرف المهملة في أركان 

 هذه المكتبة هو المرحوم بإقامة التي ارتفعت مطالبة األصواتوأول تلك  .)١٠(هذا التراث العظيم

 مكتبة عامة هو قيام مديرية  بالدعوة إلى إنشاء ألجلبي ولعل الذي دفع الدكتور ألجلبيالدكتور داؤد 

لم يكتب   هذه المحاولة وغيرهام أال أن١٩٢٨سنة حها اتت مكتبة عامة لها تم افبإنشاء ببغداد األوقاف

فلم يكتب  آخرون أناس وحال دون تحقيقها األخرلها النجاح فقد رفضها البعض وعارضها البعض 

جمهور ى جمعها  حتى تبنة النادرواآلثاروبقيت هذه الكتب المطبوعة منها والمخطوطة لها النجاح 

 ألنوري بناء المكتبة في الجامع األوقافوقف الجهود فقد حاولت لم تت.م١٩٦٣سنة  نمثقفيالواسع من 

 أوقفت مفاجئة إدارية تغيرات حدثتالعمل ثم ب وبوشر في ظل منارة الحدباء م١٩٥٦ سنة الكبير

 الواقعة على نهر دجلة قرب قلعة باشطابيا وشكلت لجنة األرض المشروع ثم اختيرت وألغيالعمل 

 ببناء عمارة قرب األوقاف الموضع ولكن الفكرة تالشت ثم قامت لهذا الغرض وتم المسح وتعين

 لكن البناية كانت غير أجنحتها تجعل المكتبة في احد أن أملالجسر الجديد مقابل دار الضباط على 

ديوان وطرحت الفكرة  الم قامت رئاسة١٩٦٧صالحة من جميع النواحي فتالشت الفكرة وفي سنة 

بعد مضي نصف ف النخبة المثقفة في المدينة واألمل عندينقطع الرجاء  ولم تنجح ولكن لم أخرىمرة 

  . تم تحقيقها أنشأهاقرن على فكرة

م كانت المكتبة تحتوي عند افتتاحها ١٩٧٢/هـ١٣٩٢ المكتبة ديوان األوقاف سنةشيد بناء

وير  مخطوط من النفائس والنوادر كانت تضم األقسام اآلتية قسم المخطوطات وقسم التص٤٠٠٦على 

 كتاب مطبوع بقسميه العام ١٩٠٥٤يتم استنساخ المخطوطات فيها وقسم المطبوعات وكان يضم 

والخاص وقسم لتسجيل الكتب وقسم للتصنيف والفهرسة وقسم للتجليد وكانت تضم المكتبة إضافة إلى 

 الجهاز اإلداري جهاز من المراقبين واالستعالمات وكانت تضم خمس قاعات عند االفتتاح قاعة

 مطالع ٧٠لعرض نفائس المخطوطات والمواد األثرية وقاعة مطالعة للرجال وأخرى للنساء تتسع ل 

 وتم افتتاح المكتبة رسميا يوم الجمعة الموافق باحثين ) ٨(وقاعتين للباحثين الرجال والنساء تتسع لـ

 والمرحوم يألجلب هم الدكتور داؤد األوقاف بالموصل مكتبة إيجاد الساعين في أهم .٨/٢/١٩٧٤

  عمر عبد الغفور القطّان
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 ية المكتبة بنامغادرته الذي بعد سالم عبد الرزاق واألستاذ الواعظ والدكتور عبد اهللا الجبوري إبراهيم

 اإلهمال األسف المكتبة بالتراجع والنكوص لتعاني مع بدأت وفهرسة كتبها حتى مخطوطاتهاة مولمل

هدف كتابة ت الرياح أدراجهبت  لم تلقى الدعم المطلوب وذأال أنه اإلداراتبرغم من كل محاوالت 

مع امخطوطات و الكتب التي تم جمعها من مساجد وجولل دراسة علمية أجراء  إلىهذا الموضوع

  .)١١(النادرةطبعات ال احتوت على كم كبير من الكتب القيمة و التيالخزانات الشخصية وومدارس

 

خزانة - ٤خزانة العراكدة  - ٣خزانة المدرسة اإلسالمية  - ٢ خزانة حسن باشا ألجليلي  - ١

خزانة محمد - ٨خزانة زيواني  - ٧خزانة الجامع الكبير   - ٦خزانة باب الطوب  -٥النبي شيت  

   خزانة علي اليماني-١١خزانة عبد المجيد الخطيب -١٠خزانة االحمدية  - ٩ألرضواني 

خزانة بكر - ١٥ خزانة الحاج زكر -١٤خزانة حسين باشا ألجليلي -١٣زانة الحجيات  خ- ١٢ 

 خزانة النعمانية -١٩خزانة مريم خاتون -١٨خزانة الرابعية  - ١٧خزانة حسين بك -١٦أفندي 

خزانة حمو القدو - ٢٣ خزانة الحامدين  -٢٢خزانة النبي جرجيس - ٢١ خزانة النبي يونس -٢٠

خزانة جامع -٢٧) المياسة(خزانة الشيخ خالد - ٢٦خزانة االغوات  - ٢٥ك خزانة عبد اهللا ب-٢٤

 خزانة المخيول  -٣١ خزانة المياسة  - ٣٠ خزانة الشيخ عبدال -٢٩ خزانة الصياغ  -٢٨المصفي 

 خزانة الشيخ خالد - ٣٥ خزانة فاطمة خاتون -٣٤ خزانة اليقظة - ٣٣ خزانة األمام محسن -  ٣٢

 خزانة -٣٩ خزانة عبد اهللا مخلص -٣٨ خزانة الثقافة  -  ٣٧طي   خزانة الحبي- ٣٦)عبد خوب(

 خزانة - ٤٢ خزانة عبد اهللا الجبوري - ٤١ خزانة الدكتور داؤد ألجلبي - ٤٠ميسر صالح األمين 

 خزانة -٤٦ خزانة الصائغ - ٤٥ خزانة جامع المالح- ٤٤ خزانة محمد نجيب الجادر -٤٣الخياط 

 خزانة عبد اهللا الحسو - ٤٩ خزانة رشيد الخطيب -  ٤٨    خزانة يوسف ذنون-٤٧فيصل االرحيم 

  .)١٢( خزانة كوركيس عواد-٥٢ خزانة محمود المالح -  ٥١ )االحمدية( خزانة الشيخ خالد -  ٥٠

 
م ليصبح مدير األوقاف بالموصل ١٩٨٤سنةبعد أن ترك أمانة المكتبة سالم عبد الرزاق 

ة للتدهور وتحولت إلى مخزن للكتب فتعرضت المخطوطات والكتب إلى اإلهمال بل تعرضت المكتب

 تعرضت المكتبة للسرقة ١٩٩٥سنةفي  ،وصل األمر بان يكون هناك موظف واحد يشرف عليها

 مخطوط وثالث إسطرالبات نحاسية وثالث شمعدانات من العصر المملوكي ٤٦٥حيث سرق منها 

تمت على يد احد موظفي المكتبة وقام بتعويض ما سرقه بمجالت بدل وبعد التحقيق اتضح أن السرقة 

والكتب المطبوعة القيمة وعمد إلى أتالف السجالت الشخصية للمتبرعين البالغة  المخطوطات

وقام بتزوير السجالت واتلف قسم أخر وبعد جهود من قبل األجهزة األمنية تم استرجاع  سجل٦٤

  )ل أنموذجاًمكتبة األوقاف في الموص( - المكتبات الوقفية في اإلسالم
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كز الوطني للمخطوطات في بغداد وبلغ عدد المخطوطات  مخطوط وتم تسليمها إلى المر٤١٦

 سلمت مكتبة األوقاف بالموصل ٩/٤/٢٠٠٣ مخطوط بعد إحداث احتالل العراق في ٤٧المفقودة 

ومخطوطاتها من تلك األحداث األليمة على عكس المكتبة العامة بالموصل ومكتبة جامعة الموصل 

اء جرد على موجودات المكتبة من مخطوطات فبلغ  تم إجر٢٠٠٤سنةفي ، ومكتبة األوقاف في بغداد

مخطوط وبلغ عدد  ٤٠٥مخطوط وبلغ عدد المخطوطات المفقودة  ٤٣٥٢عدد مخطوطاتها 

 مخطوط أما عن  المخطوطات الموجودة في المركز الوطني على ٥٨المخطوطات المجاميع المفقودة 

  . )١٣(اف  الجديدة مخطوط وتم تسليمها إلى إدارة مكتبة األوق٤١٦سبيل األمانة 

 
تقع مكتبة األوقاف بالموصل في منطقة النبي شيت قرب مقر دائرة األوقاف والبناية - ١

مكونة من طابق ونصف وتتبع دائرة التعليم اإلسالمي في دائرة األوقاف تشرف المكتبة على مكتبات 

لرحمة في حي السكر بالجانب األيسر من مدينة الموصل  وهي مكتبة ا) ٤( فرعية أخرى عددها

ومكتبة يحيى الطالب في حي الرفاعي في الجانب األيمن من مدينة الموصل ومكتبة حمام العليل في 

الجامع الكبير في بلدة حمام العليل ومكتبة النور في قرية الحود في ناحية الشورة  ويبلغ عدد العاملين 

يبلغ عدد حملة ) ١٨( وموظفي بعقود مؤقتة) ٨(قسمون بين موظفين دائمينين) ٢٦( بها من موظفين

 وعدد حملة الشهادات األدنى )١٠(وعدد حملة شهادة البكالوريوس  )١( دكتوراهشهادة عليا وهي 

م تم فصل المكتبة عن مديرية الوقف في نينوى بتاريخ ٢٠٠٧حول التطورات في سنة ).١٥(

وتولى قسم ،  المكتبات إداريا وفنياً ومالياًسمق/التعليم اإلسالميقها بدائرة  وإلحا١٦/١٢/٢٠٠٨

وبعد تولي اإلدارة ، المكتبات في دائرة التعليم اإلسالمي مسؤولية المكتبة إداريا وفنياً بشكل فعلي

الجديدة وضعت الخطط الالزمة واآلليات المناسبة وتشكيل اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذ مراحل 

مها ببناء واستحداث الوحدات اإلدارية والفنية وإعادة ترتيب مجموعة المكتبة وتنظيمها وقيا، المشروع

وإرساء قواعدها على أسس علمية رصينة ، وترتيبها ووضع كل شيء في محله ومكانه المناسب

وتفعيل وحداتها ، والتوسع في أقسامها اإلدارية والفنية، تواكب وتساير التطورات الحديثة في المكتبات

وتقدم للباحثين وطلبة العلم أفضل ، من أجل رفد المسيرة العلمية في المدينة، وأقسامها المستحدثة

الخدمات وتزويدهم بالمعلومات بمختلف مجاالتها فضالً عن هذا توفر دائرة التعليم للمكتبة كل 

وتوفيرها ، وتواصلها مع الباحثين طيلة فترة العمل، احتياجات ومستلزمات العمل في مختلف مراحله

وقد نجحت المكتبة بالفعل في تنفيذ مشروع تطوير المكتبة  ،لعدة درجات وظيفية بشكل دائمي وعقود

إلهمال والتقصير وإعادة تأهيلها من استيعاب واحتواء أو على األقل تخفيف التراكمات وتداعيات ا

  .سنة ٣٠لمدة 
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العالقات واإلعالم /التخطيط والمتابعة/األفراد/ المعاون  .مدير المكتبة : اإلدارية الوحدات :أ

  .االستعالمات/الحراسات/الخدمات /

وحدة ) كتب المصادر والمراجع والدوريات والنوادر(-مجموعة المكتبة -الوحدات المكتبية :ب

وحدة /والمطبوعات النادرة وحدة الخزانات الخاصة /وحدة المراجع /وحدة الدوريات / المخطوطات

  .البحوث والدراسات

وحدة / وحدة الفهرسة والتصنيف/وحدة االختيار والتزويد /  وحدة اإلهداء والتبادل:الوحدات الفنية: ج

  .الفهرسة والبطاقة االلكترونية/ وحدة التسجيل واإلعارة/ التجليد والصيانة

وحدة االنترنيت ) /عة ـ استنساخ ـ تصوير طبا( وحدة الحاسبة ):دار إحياء التراث( الحاسبات:د

مختبر المايكروفلم /وحدة األرشيف والوثائق /وحدة المكتبة الرقمية/ وحدة المكتبة االلكترونية /

  .صيانة وترميم المخطوطات/المكتبة المايكروفلمية /والمايكروفيش 

  اعة الدوريات ق) /مال عثمان الموصلي ( قاعة المراجع والمطالعة :قاعات المكتبة  :ـه

قاعة /) دار العلم ( قاعة الخزانات الخاصة والمطبوعات النادرة ) /الدكتور داؤد ألجلبي ( 

  قاعة الفهرسة والتصنيف )/العالمة رشيد أفندي الخطيب ( المخطوطات ـ خزانة مغلقة ـ 

 -ة الحاسباتقاع) /األستاذ سالم عبد الرزاق(قاعة البحوث والدراسات  )/األستاذ سعيد الديوه جي(

  .)١٤()الدكتور محمد صديق ألجليلي( دار إحياء التراث 

 

    :أوال

يتم بناء مجموعة المكتبة من المطبوعـات و الـدوريات          : خدمة بناء المجموعة المكتبية الحديثة           

 والعمل علـى االتـصال ومراسـلة مختلـف          عن طريق الشراء واالشتراك   ) من المجالت والجرائد  (

المكتبات والمؤسسات الثقافية والعلمية والمراكز البحثية في المدينة لغرض الحصول على مـا يمكـن               

 كما يقوم أيضا باستقبال الكتب المهـداة مـن قبـل    .الحصول عليه من المطبوعات على سبيل اإلهداء     

 وتهيئـة   ،ات الثقافية والعلمية  فـي المحافظـة       الشخصيات والنخب المثقفة ووجهاء المدينة والمؤسس     

 ،وإعداد  مجموعة من الكتب المكررة والفائضة عن حاجة المكتبة والموجودة  فـي مخـزن المكتبـة          

قـسم  . لغرض مبادلتها مع مختلف الجهات التي ترغب في التبادل مع المكتبة           ،وإعداد قوائم خاصة بها   

حدات األساسية والمهمة التي تدخل في تـشكيل هيكليـة          المراجع  تعتبر قاعة ووحدة المراجع من الو       

  )مكتبة األوقاف في الموصل أنموذجاً( - المكتبات الوقفية في اإلسالم



 

)٧( 

 

 وقد  كانـت هـذه الوحـدة         ،المكتبات الحديثة والمتطورة سواء في المكتبات العربية منها أو األجنبية         

 وألهمية هـذه الوحـدة قامـت إدارة         ،المهمة تفتقر إليها مكتبة أوقاف الموصل المركزية منذ تأسيسها        

توفير الكتب من المـصادر المهمـة    .لموصل باستحداثها لألسباب التالية  مكتبة أألوقاف المركزية في ا    

 كذلك من القواميس والمراجع والمعـاجم والخـرائط         ،العربية منها واألجنبية في مختلف التخصصات     

تسهيل مهمة الباحث في الوصول إلى المصادر والمراجـع بكـل            .وغيرها من التخصصات األخرى   

ة المراجع إلى اجتذاب الباحثين والدارسين في مختلـف التخصـصات             كما تساهم وحد    .سهولة ويسر 

 كما تتولى هذه الوحدة اإلجابة علـى أسـئلة واستفـسارات    .وتفعيل دور المكتبة وكسبها أهمية خاصة 

الباحثين وإرشاد المستفيدين  إلى طبيعة المعلومات التي يضمها كل مرجـع وكيفيـة اسـتخدام هـذه                  

وحدة بتزويد الباحثين بالكتب ذات الطبيعة المرجعية كالمعاجم والموسـوعات    كما تقوم  هذه ال    .المراجع

 إضافة إلى أمهات كتب التـراث العربـي اإلسـالمي           ،واألدلة والكشافات  والتراجم والكتب السنوية       

قسم الدوريات  يحتوي     .المعروفة في علوم القرآن والتفسير والحديث والسيرة واألدب واللغة والتاريخ         

 ،على  المجالت والجرائد وترتيبها وتنظيمها من قبل موظفي هذه الوحدة وإدخالها في سجالت خاصة              

  .)١٥( وسد النقص الحاصل في بعض إعداد المجالت والجرائد،ووضعها على رفوف خاصة بها

ـ         : خدمة المخطوطات    :ثانيـا ي تعتبـر أهـم   تمتاز المكتبة باحتفاظها بمخطوطـات الموصـل الت

الموجودات فتقوم بصيانتها وتصويرها واستنساخها وأرشفتها والمحافظة عليها باعتبارها تراث األمـة            

لعل السبب الرئيس مـن اسـتحداث هـذا الـدار هـو خدمـة       . وليس تراث الموصل الحدباء وحدها   

 المهـام   فضالً عـن  ، ير المخطوطات وأرشفتها حاسوبياً   للمخطوطات من خالل حماية وصيانة وتصو     

التي يمكن أن يقوم بها في سبيل رفد الباحثين وطلبة العلم والدارسين وتزويدهم بالمعلومات بمختلـف                

 وفي سـبيل تقـديم      ، من اجل تطوير المكتبة واالرتقاء بمستوى أدائها       ،الوسائط وإضافة قنوات جديدة   

 من الكتب والمـصادر      وتسهيل الحصول على طلباتهم وحاجاتهم     ،أفضل الخدمات للباحثين والدارسين   

 وبما يحافظ على سـمعة  ،والمراجع الورقية منها وااللكترونية، بما يعزز ويطور مسيرة البحث العلمي     

دار ( تم اسـتحداث     ، باعتبارها صرح ثقافي وواجهة من واجهاتها      ،المكتبة ومكانتها في مدينة الموصل    

ولعل من ابرز مهامه تـصوير      .  ض المهام  للقيام ببع  ،الحاسبة في المكتبة بكل وحداتها    ) إحياء التراث 

 وإدخالها إلى أجهزة الحاسوب وأرشفتها مع البدء بالعمل بتشكيل مكتبـة المخطوطـات              ،المخطوطات

إدخال فهرست وتصنيف    . إدخال جرد المخطوطات وفهرسة المخطوطات إلى جهاز الحاسبة        .الرقمية

يا يعمل هذا القسم بنقـل فهـارس وجـرد           حال .إلى جهاز الحاسبة  )  فيالوصف الببلوغرا (الدوريات  

  .)١٦(وحدة المراجع إلى أجهزة الحاسوب
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المكتبة وخارجها وخدمة اإلعارة تعمل على  تزويد الباحثين والدارسين بالكتب والمـصادر              :الثالث

 .)١٧(والمراجع المهمة التي يحتاجون إليها وتسهيل مهامهم في الوصول إليها

تعتمد المكتبة نظام الفهرسة المكتبي من  خالل  إعداد بطاقات الفهرسـة            خدمة فهرسة الكتب      :رابعا

 ، وعمليـات الجـرد    ،استصدار البطاقة الخاصة بالفهرسة   .وتنظيمها للكتب المطبوعة منها والدوريات      

ومعالجة بعض مشاكل الفهرسة والتصنيف الذي تم وضعها من قبل أمناء المكتبة منذ تأسيسها والـذين          

  . والتي ال تخلوا من بعض األخطاء أو عـدم الدقـة       ، على عملية الفهرسة والتصنيف    اشرفوا وقتذاك 

يـتم اآلن عمـل قاعـدة     .قيامها بإعادة فهرسة وتصنيف الكتب بشكل علمي رصين وفق  نظام ديوي         

 يمكن توظيفها في    ،معلوماتية واسعة وشاملة تضم بيانات كتب دور النشر والمكتبات العراقية والعربية          

 وإعـداد فهـارس وبطاقـات    ،تقبل الستيعاب التوسع الذي يمكن أن يحدث في مجموعة المكتبـة     المس

  .)١٨(جاهزة قبل دخول الكتاب

خدمة المكتبة االلكترونية تحتوي المكتبة على المكتبة االلكترونية تم فهرسة كتبها بصورة : خامسا

 لتقديم المعلومات الجديدة والجاهزة دقيقة متميزة وكذلك تتوفر خدمة إضافية باستخدام  وسائط  جديدة

للباحثين والدارسين من خالل استحداث مكتبة الكترونية جديدة تسهل على الباحث الحصول على 

 فضال عما توفره له ،المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر وتختزل لهم الجهد والزمن على السواء

 أو توفرها لكن ،ا ال تتوفر في المكتبات المحلية التي ربم،هذه الوحدة من المعلومات المهمة والنادرة

 وإدخال بعض الكتب ،وقد تم تجهيز الحاسبة بنظام وبرنامج المكتبة االلكترونية. بأسعار مرتفعة

توفير ، االلكترونية التي تم الحصول عليها من بعض مواقع شبكة االنترنيت إلى المكتبة االلكترونية 

 األسواق المحلية وبعض المكاتب المتخصصة والتي تضم أقراص سي دي من خالل شرائها من

بعشرات  تحتفظ هذه الوحدة، اآلالف من  الكتب االلكترونية وإعدادها لإلدخال إلى الحاسوب

 .)١٩(المخطوطات التي تم سحبها عن طريق شبكة االنترنيت

 المـستفيدين   خدمة االستعالمات تحتوي المكتبة على خدمة اإلرشاد وتشمل علـى اسـتقبال           : سادسا

والرد على استفساراتهم  كذلك يتوفر في المكتبة توجيه الباحثين والدارسين أثنـاء دخـولهم المكتبـة                 

إذ ال يجوز إدخال الكتب والحقائـب الشخـصية داخـل قاعـات              ،واستالم حقائبهم وكتبهم الشخصية   

 .)٢٠(المطالعة

 هو جديد في عـالم  المجـالت   خدمة االنترنيت وتوجد كذلك خدمة تعمل على سحب كل ما     :سـابعا

سحب البحوث المهمة التي تنشر على بعض المواقـع   .القديمة منها  والحديثة ورفد وحدة الدوريات بها       

  )مكتبة األوقاف في الموصل أنموذجاً( - المكتبات الوقفية في اإلسالم
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سحب بعض الكتب المهمة والنادرة من بعض المواقـع وإدخالهـا إلـى              .وقيامها برفد وحدة البحوث   

 ببعض الشخصيات الموصلية في كـل       سحب بعض المعلومات المهمة التي تتعلق      .المكتبة االلكترونية 

 مـع   ،المجاالت والتخصصات سواء في األدب والسياسة واالجتماع واالقتصاد وعلوم الشريعة واللغة          

متابعة كل ما هـو جديـد فـي     . والتي ترفد بها وحدة الوثائق واألرشيف     ،بعض الصور الفوتوغرافية  

  .)٢١(عالم المخطوطات و طرق صيانتها وترميمها وطرق تصويرها

خدمات الجماعات المتمثلة بوجود مكتبات فرعية  لها تعمل فـي التجمعـات الـسكنية داخـل           :ثامنا

  .الموصل وخارجها قد سبق ذكرها

 وتزويـد البـاحثين   ،خدمة توفير البحوث تهدف هذه الوحدة بتوسـيع الخـدمات للمـستفيدين       :تاسعا

أحدث البحوث والدراسات فـي مختلـف       والدارسين من طلبة الدراسات العليا  وطلبة العلم، ورفدهم ب         

وكذلك تم االتصال ببعض المراكز البحثية والمؤسـسات الثقافيـة والعلميـة وأسـاتذة               .التخصصات

 وطلب منهم تزويد ورفـد      ،الجامعات ممن له اهتمامات في مجاالت البحث العلمي والدراسات الحديثة         

 وذلك بهدف تطوير المكتبـة  ،والفكرية والدينيةهذه الوحدة  بأحدث البحوث والنتاجات الثقافية واألدبية    

 وحيث تم خالل فترة قصيرة الحصول على العشرات مـن           ،والنهوض بها وتفعيل هذه الوحدة الجديدة     

 وتم  ،تم االتصال ببعض المواقع البحثية على شبكة االنترنيت       .البحوث والدراسات في كل التخصصات    

تم سحبها وإدخالها إلى وحدة البحـوث إمـا بـشكل            حيث   ،خاللها الحصول على بحوث قيمة ونادرة     

  .)٢٢(كراس مطبوع أو إدخالها على القرص السي  دي

خدمة صيانة الكتب تم استحداث هذه الوحدة بعد أن تم  تزويدها بالمواد األولية الالزمة  :عاشرا

 -قديمة والجرائد التالمحافظة على الكتاب المطبوع والمجال: للعمل لتحقيق األهداف التالية

تجديد قصاصة الفهرسة والتصنيف . بل الكتب النادرة والمخطوطات من التلف أو التمزق-الدوريات

رنيت ووحدة تجليد الكتب والمطبوعات والمجالت التي ترد من وحدة االنت و.التي على كعب الكتاب

  .)٢٣(الحاسبة والبحوث

 ،حديثا من قبل إدارة المكتبة الحاليةخدمة الوثائق واألرشيف وقد تم استحداث الخدمة          :حادي عـشر

والهدف هو تزويد الباحثين والدارسين ببعض المعلومات والوثائق والصور والسجالت  التـي تتعلـق           

بحياة مفكري ومثقفي وعلماء وأدباء مدينة الموصل وتعريفهم بكل  نتاجاتهم العلميـة الخاصـة بهـم،         

مة من خالل  لقاء ومفاتحة بعض عوائل وأحفاد هذه          وتعمل حاليا على تجميع مثل هذه المعلومات المه       

 وقد القـت    ،الشخصيات البارزة في المدينة،والطلب منهم تزويدهم بكل الوثائق والصور الخاصة بهم            

 ولـدى مكتبـة األوقـاف     ، ووعدوا بتزويدهم بكل ما هـو مطلـوب        ،هذه الفكرة ترحيب وقبول منهم    

  عمر عبد الغفور القطّان
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 ، لتحقيق وانجاز هذا العمل وإنجاح عمـل هـذه الوحـدة    المركزية في الموصل حاليا  هذه اإلمكانيات      

وستعمل هذه الوحدة في المرحلة القادمة بعد تجميع هذه الوثـائق والمعلومـات الخاصـة باستـضافة           

األساتذة المتخصصين في جامعة الموصل وبعض المثقفين من أبناء المدينة للمشاركة فـي النـدوات                

ى تلك الشخصيات البارزة في المدينة وتعريف أبنـاء المدينـة           التي ستقيمها المكتبة لتسليط الضوء عل     

  .بتاريخ وتراث مدينتهم العريقة

وإصدار بعض المناشير والملـصقات  . خدمات اإلعالم متابعة نشاطات المكتبة وتوثيقها: ثاني عـشر

  .)٢٤(المكتبة وفي جميع المناسبات الخاصة بتوجيهات وإرشادات إدارة توالالفتا

 

 أن أقول في النهاية أن مؤسسة الوقف ليست عمال تراثيا من الماضي وإنما تعد حاجة أود

من الحاجات في العصر الحديث حيث أن بعض الدول الغير إسالمية والمتقدمة ومنها فرنسا 

والواليات المتحدة أصبح ينتشر فيها الوقف برغم عدم وجوده في دوافعها الدينية ورغم وجود عدة 

الخدمات االجتماعية والتعليمية فيها إال أنهم اخذوا  صيغة الوقف اإلسالمي وطبقوها في طرق لتمويل 

مجاالت الصحة والتعليم وهذا دليل على نجاعة هذه الصيغة ونجاحها ونحن في الوقت الحاضر في 

أمس الحاجة لمواجهة التحديات التعليمية الضخمة ومنها تحدي الهوية والسمات اإلسالمية المميزة 

ومحاولة إزاحة العلوم اإلسالمية بدعوى أنها ال تساير العصر إضافة إلى التخلف العلمي وعدم 

 من هنا تأتي أهمية وقف الكتب في سبيل اهللا .مسايرة ما يسود المجتمع العالمي من تقدم علمي وتقني

كتب إلى سواء في الجامعات أو في المكتبات العامة ومن خالل بحثنا وجدنا أن معظم من يزود ال

المكتبة الوقفية أصبحت المكتبات الشخصية للواقفين سواء المتوفين أو األحياء الذين حاولوا أو أسرهم 

أن يشاركوا إخوانهم بما لديهم من معرفة وان يقدموا مكتباتهم وكتاباتهم المنشورة ليستفاد منها في 

  .  بناء األمة اإلسالمية وتقدمها

  والحمد هللا رب العالمين
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 ١٥٥ص،/٢ھـ ج ٦٦٨عیون األنباء في طبقات األطباء  لالبن أبي أصیبعھ ت-١

ردي ت        -٢ ري ب ن تغ اھرة الب صر والق وك م ي مل رة ف وم الزاھ صریة     ٨٧٤النج ب الم ة دار الكت ـ طبع ھ

 ٢٧٧ص/٦ج

  ١٢٣ص/١٠ھـ  ج١٢٩٠ ھـ طبعة مصر٦٣٠الكامل في التاریخ عز الدین المعروف بابن األثیر ت-٣

  .١٥ص٢م ج١٩٦٤یة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة  للسیوطي طبعة مصر بغ-٤

 .١٨٣ص/٩ھـ ج١٣٥٧المنتظم في تاریخ الملوك واألمم  لالبن الجوزي الھند -٥

 .٢٦٧ص/١ج،المنتظم مصدر السابق -٦

 .٢٧م ص١٩٨٦ ٢خزائن الكتب القدیمة في العراق كوركیس عواد بیروت ط-٧

ال    ح: "١١٦ ص ١في البخاري ج  -٨ ھ أن        :دثنا یحیى بن سلیمان ق رًا حدث ي عمرو أن بكی ن وھب أخبرن حدثني اب

ان           ن عف ان ب ھ سمع عثم ھ   –عاصم بن عمر بن  قتادة حدثھ أنھ سمع عبید اهللا الخوالني أن ول  –رضي اهللا عن  یق

ھ   صلى  –إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي : - صلى اهللا علیھ وسلم –عند قول الناس فیھ حین بني الرسول    اهللا علی

  انظر الصحیح. وذكر الحدیث:  یقول–

ة عن   –. ُدور الكتب العربیة العامة وشبھ العامة لبالد العراق والشام في العصر الوسیط     . یوسف العش -٩  ترجم

ـ  ١٤١١، دار الفكر المعاصر، بیروت. الفرنسیة نزار أباظة ومحمد صّباغ  ینظر  .٣٣٦ ص ٣٢٩ص. م١٩٩١/ھ

  أوقاف الكتب والمكتبات مدى استمرارھا ومعوقات دوام اإلفادة منھا،لة علي إبراھیم النم.د.بحث ا

 ١٥ص/١م ج١٩٧٤فھرس أوقاف الموصل لسالم عبد الرزاق  الموصل -١٠

  .١٢-١٠م ص١٩٧٤افتتاح مكتبة األوقاف العامة بالموصل مطبعة الرسالة  بغداد -١١

  .١١المصدر السابق ص، افتتاح مكتبة األوقاف-١٢

ر -١٣ د  ر . دینظ ر عب د أمی صائیة       ائ ة إح ة وثائقی ل دراس اف الموص ة أوق ي مكتب ودة ف ات المفق اهللا المخطوط

دد     ات الموصل بالع ز دراس صدر عن مرك ة  ت ة محكم ة علمی لیة وھي مجل ة دراسات موص ي مجل شور ف المن

  .م٢٠٠٩سنة٢٦

ع    تقریر عن مكتبة أوقاف المركزیة بالموصل حصلت علیھ من أدارة المكتبة والموضوع    -١٤ ى الموق شور عل من

داد  اف بغ دائرة األوق ي ل ة    .االلكترون ات العام ث المكتب ر بح ة ینظ دمات المكتبی ن الخ ات ع ن المعلوم د م  للمزی

ود        الء داؤد الحم دكتورة نھ ویتي لل ع الك ة المجتم ي خدم ا ف وم     ٢٠٠٧ودورھ سم عل یة ق ة األساس ة التربی  كلی

  .المكتبات والمعلومات جامعة الكویت

ام د            للمزید من   -١٥ ي الموصل  باألرق اف ف ة األوق ذكرات الرسمیة الخاصة بمكتب ي  ٢٢/ المعلومات ینظر الم ف

الرقم د ١٥/٧/٢٠٠٨ ذكرة ب ي ٢٣/م وم الرقم د ١٥/٧/٢٠٠٨ ف ذكرة ب ي ٣١/م  والم ذكرة ١٠/٩/٢٠٠٨ ف م والم

 .م٢٠/١/٢٠١١في ٦٣/بالرقم د

ة   -١٦ ة بمكتب میة الخاص ذكرات الرس ر الم ات ینظ ن المعلوم د م ام د للمزی ل  باألرق ي الموص اف ف ي ٢/األوق  ف

ذكرة د ٢٣/١٢/٢٠٠٧ ي ٦/م والم ذكرة د ١٩/٢/٢٠٠٨ ف ي ٢٧/م و الم الرقم  ٣١/٨/٢٠٠٨ف ذكرة ب م و الم

 .م٢٠/٥/٢٠٠٩في ٤٦/م  والمذكرة د٢٠/١١/٢٠١١في ٦٣/د

  عمر عبد الغفور القطّان
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ات الش  -١٧ ي الخزان ودة ف ب الموج سبة للكت ة بالن ة والخارجی ارة الداخلی ة نظامي اإلع د المكتب ا تعتم صیة  مم خ

ق            ات وف ب موفق ذي یتطل یسھل على الباحثین االستفادة من كتبھا المتوفرة باستثناء محتویات قسم المخطوطات ال

 .ضوابط من مدیریة األوقاف ببغداد  وقسم المراجع الذي تتم فیھ اإلعارة الداخلیة

ام د      -١٨ ل  باألرق ي الموص اف ف ة األوق ة بمكتب میة الخاص ذكرات الرس ر الم ي ٢٨/ینظ  م ٣١/٨/٢٠٠٨ ف

 .م ٣/٥/٢٠٠٨ في ١٢/والمذكرة د

ام د      -١٩ ي  ٢١/ینظر المذكرات الرسمیة الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  باألرق ذكرة  ١٥/٧/٢٠٠٧ ف م والم

 .م٣/١٢/٢٠٠٩ في ٥٦/د

الرقم د     -٢٠ ل  ب ي الموص اف ف ة األوق ة بمكتب میة الخاص ذكرة الرس ر الم ي ٢٤/ینظ ذكرة ٤/٨/٢٠٠٨ ف م والم

 م٢٩/٤/٢٠٠٩ي ف٤١/د

 ینظر المذكرات الرسمیة الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  باألرقام-٢١

  م١٥/٧/٢٠٠٨ في ٢١/المذكرة الرسمیة الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  بالرقم د٢٢

ل  د    -٢٣ ي الموص اف ف ة األوق ة بمكتب میة الخاص ذكرات  الرس ر الم ي ١٢/ینظ ي ١٣/ و د٣/٥/٢٠٠٨ف  ف

 /م ود٦/٧/٢٠٠٨ في ٢٠/م و د٨/٦/٢٠٠٨ في ١٦/م و د٤/٥/٢٠٠٨

ع       -٢٤ شور الموق ة والموضوع من ن أدارة المكتب ھ م ة بالموصل حصلت علی اف المركزی ة أوق ر عن مكتب  تقری

 االلكتروني لدائرة األوقاف بغداد

  ملصادرا
 .ھـ٦٦٨عیون األنباء في طبقات األطباء  لالبن أبي أصیبعھ ت-١

 . ھـ٨٧٤ر والقاھرة البن تغري بردي تالنجوم الزاھرة في ملوك مص-٢

  .ھـ ١٢٩٠ ھـ طبعة مصر٦٣٠الكامل في التاریخ عز الدین المعروف بابن األثیر ت-٣

  م ١٩٦٤بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة  للسیوطي طبعة مصر -٤

 ھـ ١٣٥٧المنتظم في تاریخ الملوك واألمم  لالبن الجوزي الھند 

 .م١٩٨٦ ٢ي العراق كوركیس عواد بیروت طخزائن الكتب القدیمة ف-٥

اري -٧ صحیح البخ وفى   ال اري المت ماعیل البخ د إس ام محم ـ ٢٥٦اإلم صحیح  ،ھ امع ال طبعة دار ،الج

  .ت. دار أشبیلیا، مركز الدراسات واإلعالم، د:  ونشرت في الریاضطبعت،م١٩٩٤الفكر، 
بالد    . یوسف العش  -٨ ة ل بھ العام ة وش ة العام ب العربی یط  ُدور الكت ي العصر الوس شام ف راق وال  –. الع

ّباغ    د ص ة ومحم زار أباظ سیة ن ن الفرن ة ع روت. ترجم ر ، بی ر المعاص ـ ١٤١١، دار الفك . م١٩٩١/ھ

ث ا  .٣٣٦ ص ٣٢٩ص ر بح ة   .د.ینظ راھیم النمل ي إب تمرارھا     ،عل دى اس ات م ب والمكتب اف الكت أوق

  ومعوقات دوام اإلفادة منھا

 .م١٩٧٤اق  الموصل فھرس أوقاف الموصل لسالم عبد الرز-٩

  .م١٩٧٤افتتاح مكتبة األوقاف العامة بالموصل مطبعة الرسالة  بغداد -١٠
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صائیة      . د-١٢ ة إح ة وثائقی ل دراس اف الموص ة أوق ي مكتب ودة ف ات المفق د اهللا المخطوط ر عب د أمی رائ

ز دراسات الموصل                صدر عن مرك ة  ت ة محكم ة علمی ة دراسات موصلیة وھي مجل ي مجل شور ف المن

  .م٢٠٠٩سنة٢٦عدد بال

شور   -١٣ وع من ة والموض ن أدارة المكتب ھ م صلت علی ل ح ة بالموص اف المركزی ة أوق ن مكتب ر ع تقری

  .على الموقع االلكتروني لدائرة األوقاف بغداد

ود           -١٤ ة  ٢٠٠٧ بحث المكتبات العامة ودورھا في خدمة المجتمع الكویتي للدكتورة نھالء داؤد الحم  كلی

  .علوم المكتبات والمعلومات جامعة الكویتالتربیة األساسیة قسم 

ي              :راجع المذكرات الرسمیة      ي الموصل وھ اف ف ة األوق ذكرات الرسمیة الخاصة بمكتب ا الم صد بھ واق

ال التطویر             د أعم م استحداثھا بع ي ت ة الت سامھا المختلف ى أق ة إل نة توجیھات أداره المكتب م وھي  ٢٠٠٧س

  كما یأتي     

 م ١٥/٧/٢٠٠٨في ٢٢/المذكرة بالرقم د  

 م١٥/٧/٢٠٠٨ في ٢٣/المذكرة بالرقم د  

 م١٠/٩/٢٠٠٨ في ٣١/المذكرة بالرقم د  

 م٢٠/١/٢٠١١في ٦٣/المذكرة بالرقم د. 

 م ٢٣/١٢/٢٠٠٧ في ٢/المذكرة بالرقم د  

 م ١٩/٢/٢٠٠٨ في ٦/المذكرة بالرقم د  

 م ٣١/٨/٢٠٠٨في ٢٧/المذكرة بالرقم د  

 م ٢٠/١١/٢٠١١في ٦٣/المذكرة بالرقم د  

 م٢٠/٥/٢٠٠٩في ٤٦/ بالرقم دالمذكرة. 

 م ٣١/٨/٢٠٠٨ في ٢٨/المذكرة بالرقم د   

 م ٣/٥/٢٠٠٨ في ١٢/المذكرة بالرقم د. 

 م ١٥/٧/٢٠٠٧ في ٢١/المذكرة بالرقم د  

 م٣/١٢/٢٠٠٩ في ٥٦/المذكرة بالرقم د. 

 م٤/٨/٢٠٠٨ في ٢٤/المذكرة بالرقم د  

 م٢٩/٤/٢٠٠٩في ٤١/المذكرة بالرقم د 

 م١٥/٧/٢٠٠٨ في ٢١/المذكرة الرقم د  

 ٣/٥/٢٠٠٨في ١٢/المذكرة بالرقم د   

 م٤/٥/٢٠٠٨ في ١٣/المذكرة بالرقم  د  

 م ٨/٦/٢٠٠٨ في ١٦/المذكرة بالرقم د  

 م٦/٧/٢٠٠٨ في ٢٠/المذكرة بالرقم  د  

  عمر عبد الغفور القطّان
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