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أستاذ مشارك يف قسم العقيدة والدعوة
كلية الرشيعة-جامعة قطر - قطر

ملخص البحث: يعترب الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين مؤسس دولة قطر من احلكام القالئل الذي اجتمعت فيه جمموعة من الصفات 
املميزة والتي توجها بجهوده اخلريية والوقفية والتي ال زالت حتى اليوم ينتفع هبا عىل رشط واقفها الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين. ولقد 
توصلت الدراسة اىل عدة نتائج منها: عناية الشيخ قاسم الكبرية بالعلامء وطباعة الكتب وتوزيعها ليستفيد منها الطالب واملعلم يف 
قطر ونجد والعامل اإلسالمي، كام أوضحت الدراسة حرص الشيخ قاسم عىل أن يتوىل النظارة عىل أوقافه الكثرية كبار العلامء يف البالد 

املوقوف عليها. وبينت هذه الدراسة بر الشيخ قاسم بأهله األقربني وعشريته، وأهل بلده والعامل العريب واإلسالمي.
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Abstract: Sheikh Qassim bin Mohammed Al-Thani, the founder of the State of Qatar, was a ruler who 
possessed several virtuous qualities. One of these qualities was his charitable and endowment efforts in the 
Arabian Peninsula. These charities and endowments are persistent to this day and continue to proceed ac-
cording to the conditions arranged by the sheikh before his death.

This study reached a number of conclusions. First, Sheikh Qassim showed great courtesy towards the schol-
ars and had a considerable interest in publishing and distributing books that were of benefit to students and 
teachers in Najd, Qatar, and the Islamic world and to foreign students in particular. Second, Sheikh Qassim 
appointed scholars as safeguarders of his trusts in the countries where he send his endowments. . Finally, 
it revealed Sheikh Qassim’s sense of duty and compassion towards his family, his relatives, the Arabs, and 
the entire Muslim world alike.
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املقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

اجتمعت  الذين  القالئل  من  هنضتها،  وباين  قطر  لدولة  األول  املؤسس  ثاين  آل  حممد  بن  قاسم  الشيخ  فإن 

فيهم صفات نادرًا ما جتتمع يف شخص واحد، فقد كان <من خيار العرب الكرام>)1(، ويصفه عالمة اجلزيرة محد 

اجلارس، فيقول:<وكان من أبرز رجال العرب يف عرصه>)2( ومن كبار أنصار اإلصالح اإلسالمي، ويلخص أمني 

الرحياين الكالم عن صفات الشيخ قاسم هبذه العبارات <يرصف وارادات أوقافه عىل اجلوامع واخلطباء .. بل كان 

هو يف نفسه يعلم الناس الدين، وخيطب فيهم خطبة اجلمعة. كام اتصف بالورع والتقوى وفصاحة اللسان، واإللامم 

بالعلوم الدينية، أضف إىل ذلك الثراء واجلود>)3(.

ولقد عارص الشيخ قاسم الرصاع الدويل الذي كان عىل أشده بني الدولة العثامنية وبريطانيا الطامعة بوراثة 

الدولة العثامنية، واستطاع بحكمته السياسية، أن يقود السفينة يف خضم األمواج العاتية التي كانت تعصف بدول 

املنطقة.

وكانت قطر يف عهد الشيخ قاسم ملتقًى للعلامء واألدباء والشعراء، وقد دأب عىل استضافتهم، فكان يستقدم 

العلامء لتويل اإلفتاء، والقضاء، وشؤون التدريس، وأمور الدعوة واإلرشاد.

ولقد وفد عدد كبري من العلامء إىل قطر بعد أن وجدوا فيها التكريم واالحتفاء الذي يليق هبم، فتوافد عليها 

علامء من نجد والبرصة والزبري)4( والشام.

إىل األحساء والقصيم والبحرين  أوقافه  العليا، وقد وصلت  اليد  له  فالشيخ قاسم  وأما يف جانب األوقاف 

ونجد، وتنوعت أوقافه ما بني أوقاف للكتب وأوقاف للمزارع واألرايض، وغريها.

والقيادات اليوم يف أمس احلاجة إىل إعادة قراءة واستلهام سرية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين كقدوة ونرباس 

يف زمن التبعية التي تعيشها الدول العربية واإلسالمية. 

نسلط  أن  بمكان  املكارم كان من األمهية  بأنواع  زاخرة  املواهب  متعددة  قاسم  الشيخ   ولام كانت شخصية 
)1( األلويس ، حممود شكري ، تاريخ نجد، ، عناية وحتقيق حممد هبجة األثري، ) 1415ه(، ط3، ص 39.

)2( اجلارس ، محد ، مجهرة أنساب األرس املتحرضة يف نجد، )السعودية، منشورات دار الياممة، 2003م(، ط3، ص80.
)3( الرحياين أمني ، تاريخ نجد احلديث وملحقاته، )بريوت، طبع دار اجليل، 1988م(، ط6، ص 101.

)4) الزبري: مدينة تقع بالقرب من البرصة وتسكنها قبائل من أصول نجدية ويامنية عربية، ولكن عاد الكثري من األرس النجدية إىل السعودية والكويت يف مطلع 
الثامنينات بسبب احلرب اإليرانية العراقية. وانظر: ويكبيديا )الزبري- العراق(.
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الضوء عىل جانبني مهمني من جوانب شخصيته الثرية بالفضائل واملكارم: 

اجلانب األول: هو جهوده اخلريية يف خدمة طلبة العلم والدعاة. 

واجلانب الثاين: هو عنايته باألوقاف عناية قلَّ نظريها يف زمنه. 

أمهية الدراسة: 

إن أمهية الدراسة تنبع من اهلدف من هذا البحث وهو تسليط األضواء عىل شخصية فريدة تصلح ألن تقتدي 

تاريخ  الشابة والصاعدة بثوب جديد. وأيضًا تسليط الضوء عىل  اليوم لألجيال  ُم  القيادات والشعوب، وُتقدِّ هبا 

قطر يف عهد املؤسس املرشف والذي يربز عطاءاهتا اخلريية يف مجيع املجاالت، وبيان أن مواقفها من قضايا األمة 

الشخصية  هلذه  الوفاء  باب  فمن  لذلك  املؤسسني،  واألجداد  اآلباء  ملسرية  امتداد  إال  ماهي  املتنوعة  اإلسالمية 

الشخصية  هذه  لنقدم  واملصادر  الوثائق  بطون  يف  وننقب  عنها،  اللثام  نميط  أن  علينا  حيتم  الواجب  فإن  الفريدة 

الفريدة كام هي دون مبالغة أو هتويل.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

 دراسة اجلوانب املتعددة التي أسهمت يف تكوين شخصية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين.1. 

حماولة حرص جهوده اخلريية وتتبعها داخل وخارج دولة قطر.. 2

حرص أوقاف الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وتقديم دراسة عن وضعها احلايل.. 3

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة يف عدم وقوف الدراسات العلمية واألكاديمية عىل جهود الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين 	 

اخلريية والوقفية يف مؤلف واحد مستقل جامع، يوفر اجلهد والوقت، ويعطي معلومات وافية وموثقة يمكن 

الرجوع إليها. مما استلزم التواصل مع نظار الوقف يف السعودية، ومع مؤسسة الشيخ جاسم بن حممد بن ثاين 

للرعاية االجتامعية، والتي مل تبخل علينا بمد يد العون كام تواصلنا مع الشيخ خالد بن حممد بن غانم بن عيل 

آل ثاين الذي قدم لنا الكثري من الوثائق واملعلومات التي أفادتنا إلنجاز هذا البحث.

اإلشكالية الثانية: هي صعوبة حرص وتتبع الوقوف عىل جهود الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين يف العمل اخلريي 	 
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والوقفي داخل وخارج دولة قطر.

أسئلة الدراسة: 

كيف استطاع الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين أن يقوم هبذه اجلهود اخلريية والوقفية يف ظل الظروف الصعبة . 1

التي كانت حتيط بدولة قطر يف القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين.

ماهي املؤهالت والصفات التي متتع هبا الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين.. 2

كيف يمكن تتبع وحرص جهود الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين اخلريية والوقفية.. 3

حدود الدراسة:        

تقترص الدراسة عىل التعريف بسرية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين، والتعريف باجلهود اخلريية التي قام هبا، 

وكذلك تتبع وحرص األوقاف التي قام هبا.

خطوات الدراسة: 

احلياة،  مناشط  من  منشط  من  أكثر  عىل  املوزعة  ثاين  آل  حممد  بن  قاسم  للشيخ  اخلريية  اجلهود  بتتبع  قمت  أواًل: 

وبخاصة األوقاف الكثرية التي توزعت عىل بلدان عديدة، منها: نجد واألحساء والبحرين وقطر. 

ثانيًا: قمت بزيارة إستانبول لالطالع واحلصول عىل الوثائق املتعلقة بقطر يف األرشيف العثامين عىل وجه العموم 

وبالشيخ قاسم بن حممد آل ثاين، للوقوف عىل الوثائق التارخيية املتعلقة بموضوع البحث. 

منهج الدراسة:

للفرتة  أرخت  التي  املصادر  واستعراض  الرجوع  خالل  من  وذلك  التارخيي،  الوصفي  املنهج  استخدمت 

الزمنية التي عاش فيها الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وخاصة املؤرخني املعارصين للشيخ قاسم وكان هلم تواصل 

مبارش مع الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين كاملؤرخ والعامل الكبري حممود شكري األلويس، والشيخ سليامن بن صالح 

الدخيل صاحب تاريخ حتفة األلباء يف تاريخ اإلحساء، والرحالة املؤرخ أمني الرحياين يف كتابه تاريخ نجد احلديث 

وملحقاته، والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام صاحب علامء نجد خالل ثامنية قرون والذي روى باملشافهة عن 

عمه عبد اهلل العبد الرمحن البسام عناية الشيخ قاسم بن حممد بضيوفه.

واستخدمت يف هذا البحث املنهج االستقرائي املوصول بالتحليل، ويتمثل يف حماولة استقصاء كل أوقاف 

الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين العقارية يف السعودية وتواصلت مع النظار للوقوف عىل أحوال هذه األوقاف.  
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الدراسات السابقة:

من أهم الدراسات السابقة التي أفدت منها هي:

للشيخ  نجد  يف  الرشعية  واألوقاف  اخلريية  <األعامل  بـ:  املعنونة  عساكر  بن  حممد  بن  راشد  الدكتور  دراسة   -1

قاسم بن حممد آل ثاين> وقد اقترص عىل وقف األماكن والكتب يف نجد والرياض، وقد خلت بسبب قدمها 

النسبي)1432هـ-2011م( من آخر املستجدات عىل األوقاف.

2- الدراسة التي قام هبا الدكتور خالد بن عيل الوزان والسيد عبد اهلل البسيمي حتت عنوان <القيم الدينية عند 

الشيخ جاسم بن حممد بن ثاين من خالل عالقته بنجد وعلامئها> وقد نرشت ضمن أبحاث الندوة التارخيية 

القيم  فيها عىل  الباحثان  ركز  قيمة  دراسة  لدولة قطر)2008م(، وهي  الوطني  اليوم  املصاحبة الحتفاالت 

الدينية وعالقة الشيخ قاسم بأئمة الدعوة السلفية يف نجد يف زمنه وأوقافه يف نجد وثناء العلامء عليه، وتعترب 

أقدم من دراسة ابن عساكر وهذا ال يقلل من أمهيتها.

الدين يف حياة الشيخ  التي قام هبا الشيخ خالد بن حممد بن غانم بن عيل آل ثاين حتت عنوان <دور  3- الدراسة 

جاسم بن حممد> وسلط فيها الضوء عىل تدين املؤسس يف خاصة نفسه، ومظاهر التدين يف حياة املؤسس، 

وأثر الدين يف جوانب أخرى من حياة املؤسس. ومع أمهية الدراسة التي قام هبا الشيخ خالد إال أهنا مل تتعرض 

إال باقتضاب إىل جهوده الوقفية.

4- كتاب الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، -املهتم بدراسة تاريخ منطقة اخلليج- وعنوانه الشيخ قاسم بن 

حممد  آل ثاين يف ثالثة أجزاء، واجلزء األول عن السرية والشخصية، واجلزء الثاين عن العالقة مع البحرين، 

واجلزء الثالث عن العالقة مع الدولة العثامنية، وحسب علمي يعترب هذا الكتاب أوسع دراسة عن الشيخ قاسم 

بن حممد آل ثاين.

واإلسالمية  العربية  والدول  قطر  دولة  يف  والوقفية  اخلريية  قاسم  الشيخ  جهود  بتتبع  الدراسة  هذه  ومتيزت 

والتوسع فيها، والرجوع اىل مصادر مل تذكرها الدراسات السابقة ، منها مقابلة بعض نظار أوقاف الشيخ قاسم بن 

حممد آل ثاين ، وذكر مساعدة الشيخ قاسم للدولة العثامنية ، وكذلك مجع املتفرق يف الدراسات السابقة، يف مؤلف 

واحد يمكن الرجوع إليه؛ نظرًا حلاجة املكتبة اإلسالمية إليه، وإلحياء هذه الشخصية لتكون نموذجًا حيتذى به 

لألجيال املتعاقبة.
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املبحث األول:

حياة الشيخ قاسم بن حممد وجوانب شخصيته

املطلب األول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته ووفاته

أوالً: اسمه ونسبه:

هو الشيخ قاسم)1( بن حممد بن ثاين بن حممد بن ثامر بن عيل بن سيف بن حممد بن راشد بن عيل بن سلطان 

بن بريد بن سعد بن سامل بن عمرو بن معضاد بن ريس بن زاخر بن حممد بن علوي بن ُوهيب بن قاسم بن موسى 

بن مسعود بن ُعقبة بن ُسنيع بن هنشل بن شداد بن زهري بن شهاب بن ربيعة بن أيب ُسود بن مالك بن حنظلة بن 

زيد بن مناة بن متيم)2(.

فالشيخ قاسم سليل قبيلة الوهبة التميمية، وهي من أكرب قبائل نجد، وتعترب بلدة ُأشيقر بالوشم يف قلب نجد 

العلم، والشجاعة، والكرم، وغريها من األخالق  الكثري من املشاهري يف  القبيلة  الرئيس، وأنجبت هذ  مستقرها 

النبيلة، ومن أبنائها الشيخ حممد بن عبد الوهاب)ت1206هـ/1792م( وإليها ينتمي أغلب كبار علامء نجد من 

القرن الثامن اهلجري )الرابع عرش امليالدي( إىل اليوم.

ثانيًا: زمان ومكان مولده:

نص الشيخ قاسم بن حممد يف رسالة أرسلها إىل السلطان عبد احلميد الثاين سنة 1311هـ، 1893م أن عمره 

65 سنة فيكون تاريخ والدته سنة 1246هـ 1830م. 

وأما مكان والدته، فقد ذكرت بعض املصادر أنه ولد يف البحرين، وجاء يف بعض املصادر األخرى أنه ولد 

يف قطر)3(.

ثالثا: نشأته:

تربى ونشأ الشيخ قاسم يف كنف والديه، فأما من جهة أمه، فقد كانت امرأة صاحلة ومستجابة الدعوة، وهي 

توفيت سنة 1288هـ/  الشخصية. وقد  قوية  نة  ديِّ امرأة  بو كوارة وكانت  آل  بو عفرة  آل  فهد  بنت  نورة  الشيخة 

)1( يلفظ يف اجلزيرة العربية )قاسم( بـ )جاسم( ولذلك وحدنا التسمية يف هذا البحث باسم )قاسم(.
)2( موقع شجرة نسب آل ثاين :http://www.althanitree.com، وانظر: الدكتور خالد الوزان وعبد اهلل بن بسام البسيمي، 29. وانظر: الدكتور خالد 
الوزان وعبد اهلل بن بسام البسيمي، القيم الدينية عند الشيخ قاسم آل ثاين من خالل عالقته بنجد وعلامئها، منشور ضمن أبحاث الندوة التارخيية املصاحبة 

الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر2008م(، ص 64. 
)3( املختار ، عمر ، الثمر الداين يف سرية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين، )بحث غري مطبوع(، ص 24-25. مركز شباب برزان، البحث الفائز بجائزة أعالم من 

قطر وآل ثاين، خالد بن حممد بن غانم بن عيل، مدونات األرسة احلاكمة يف قطر، ص 53.
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1871م )1(.

وأما والده، فهو الشيخ حممد بن ثاين بن حممد بن ثامر -رمحه اهلل-، ولد حوايل سنة1202هـ/ 1788م يف 

فويرط)2(، حيث قدم إليها والده الشيخ ثاين من الزبارة التي ولد فيها.

ويف هذه القرية الساحلية، نشأ ابن ثاين عىل ما ينشأ عليه أبناء جيله آنذاك من اآلداب، والفروسية واألخالق 

احلميدة، ونال قسطًا من العلوم الدينية واألدبية، فقرأ القرآن، ودرس الفقه الاملكي مذهب أهل البلد آنذاك، 

للقراءة، ويستطيب سامع  التاريخ واألخبار، وكان خيصص أوقاتا كثرية  العريب، وطالع  الشعر  وحفظ عيون 

القريض، وحضور جمالس العلم )3(.

وأما جده فهو ثاين بن حممد بن ثامر، ولد يف الزبارة، ثم انتقل مع أرسته إىل بلدة فويرط حيث ولد ابنه حممد، 

وكان الشيخ ثاين خري عون حلاكم البحرين أمحد بن حممد بن خليفة 1197هـ/1209هـ -1794/1782م يف 

حربه ضد بالد فارس سنة 1197هـ/1782م، وكان متصفا بالتقوى والشجاعة والكرم، بلغ سنه عند وفاته 

116 سنة. وبحلول سنة 1294هـ/1877م سلم املسؤولية اإلدارية البنه الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين وذلك 

بسبب تقدمه يف العمر، وتويف رمحه اهلل سنة1295هـ/1878م)4(.

رابعا: وفاته: 

بعد حياة حافلة بجالئل األعامل، ومحيد اخلصال، انتقل الشيخ قاسم إىل رمحة اهلل. وعند وفاته كان كثري 

الرتديد لكلمة التوحيد، والسؤال عن وقت الصالة، واحلث عىل إكرام الضيوف، وقد سطر هذا الشاعر حممد 

بن حسن املرزوقي القطري يف مرثيته للشيخ قاسم حيث قال:

شـــــــــهـــادة توحيــــــــــــــــــــد تكــــــــــــــــررهـــا لــــــــــــــــــه          وتسألنا هل جـــــــــــاء وقت صــــــــالة

وهل أكلوا ضيفي وهل لبسوا الكسا          كعادتك الغـــــــــــــــــــــــراء قبل ممـــات)5(

)1(  آل ثاين ، خالد بن حممد بن غانم بن عيل ، مرجع سابق، ص 122.
الدوحة  من  نزوحهم  بعد  قصرية،  لفرتة  بوعينني  آل  بعض  استوطنها  تقريبا،  كم   96 الدوحة  عن  تبعد  قطر،  غرب  شامل  البحر  عىل  تقع  )2(فويرط، 
1999م/1419ه(،  سنة  والتوزيع،  للنرش  املوسوعة  أعامل  )مؤسسة  العاملية،  العربية  املوسوعة  والباحثني،  العلامء  من  جمموعة  1828م.  عام  يف 

ط2،:244/18، وأمحد الرشقاوي، وحممد خليل رشقاوي ، موسوعة أعالم قطر ، )مركز الراية للنرش واإلعالم، 2013م(، ط1،ص 124.
)3( املوسوعة العربية العاملية:244/18.

)4( آل ثاين ، خالد بن حممد بن خالد ، مدونات األرسة، ص 142-141. 
)5(  القطري، حممد بن حسن املرزوقي، اللؤلؤ النقي يف تراث الشيخ العالمة حممد حسن املرزوقي، حتقيق بعناية جاسم بن حممد اجلابر، )املدينة املنورة: 

مكتبة العلوم واحلكم، 1432ه(، ط1، ص 386.



146

الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وجهوده اخلريية والوقفية   )دراسة وصفية تارخيية(                                                                                            شايف بن سفر اهلاجري

وكانت وفاته عرص يوم اخلميس 13 من شهر شعبان سنة 1331هـ، املوافق 17 يوليو 1913م ودفن يف قرية 

الوسيل.

املطلب الثاين: فكره الديني وعبادته وصفاته 

أوال: منهجه يف العقيدة

نشأ الشيخ قاسم متأثرًا بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية، التي وفدت إىل قطر يف هناية القرن الثامن 

عرش، عىل أيدي علامء نجد الذين انترشوا يف أرجاء اجلزيرة العربية لتصحيح العقائد وحماربة بعض املظاهر الرشكية 

التي كانت سائدة يف أنحاء اجلزيرة العربية)1(، وذلك ألنه كان يعتقد أن التفكري السليم ينبغي أن يزرع يف عضو 

نظيف حتى يتناسب مع الوظيفة التارخيية التي يتحملها اإلنسان)2(.

ثانيا: مذهبه الفقهي

كانوا عىل  الرشعي  العلم  قاسم  الشيخ  تلقى عنهم  الذين  نجد  السلفية يف  الدعوة  أن مذهب علامء  ال شك 

املذهب احلنبيل املنترش يف نجد وبعض املناطق يف العراق ويف بعض مناطق الشام وفلسطني، وكام قال صاحب حتفة 

األلباء عن أهل قطر بـ<أهنم كلهم حنبليو املذهب>)3(. 

ونص املؤرخ الشيخ عبد الرمحن بن حممد النارص عىل <أنه عىل مذهب اإلمام املبجل أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل 

ريض اهلل عنه>)4(.

ثالثا: عباداته

كان الشيخ قاسم رمحه اهلل إماما وخطيبا وقاضيا ومفتيا، وقد وصف العالمة حممود شكري األلويس الشيخ 

قاسم بأنه <كان مواظبا عىل طاعاته ومداوما عىل عبادته وصلواته وكان رمحه اهلل حيرص عىل أداء الفرائض يف مجاعة 

أول الوقت يف املسجد ثم ينتقل إىل املجلس حيث يتدارس الدين واألدب والتاريخ، ويدعو أبناءه حلضور هذه 

الدروس>)5(.

)1( اآللويس، حممود شكري تاريخ نجد، ص 48.
AL-BAYAN-JORNAL OF QURAN14)2016(114 ،أسباب التغيري االجتامعي ودور الرتبية فيه ،Nedim Haracic  )2(

)3( اآللويس، مرجع سابق، ص 85.
)4(  الوزان، خالد، والبسيمي، عبد اهلل بن بسام، القيم الدينية عند الشيخ قاسم آل ثاين من خالل عالقته بنجد وعلامئها، ص 67.

)5(  اآللويس، حممود شكري، تاريخ نجد، ص 39.
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رابعًا: صفاته

1. شجاعته وفروسيته:

وصف الشيخ نارص بن جوهر الشيخ قاسم <بأنه كان شجاعا باسالً قوي القلب>)1(. ووصفه الدخيل بأنه 

رجل نشيط ال يسبقه أحد، وال يباريه عىل اخليل أحد، مقدام هيزم املئتي فارس وهو وحده>)2(، ووصفه الزركيل 

بأنه<كان شجاعا فارسا> وبقي إىل آخر أعوامه األخرية إذا ركب، ركب معه ستون فارسا من نسله>)3(.

والذهنية حتى  بقدراته اجلسدية  يتمتع بسمعة أسطورية، واحتفظ  قاسم  الشيخ  فيلبي: <كان  ووصفه جون 

وفاته، وكان الناس غالبا ما يشاهدونه يف ساعات العرص راكبا فرسه ويرافقه جمموعة من الفرسان معظمهم من 

أبنائه وأحفاده>)4(.

2. تواضعه: 

البسام  اهلل  عبد  املؤرخ  ويعدد  األصيلة،  واإلسالمية  العربية  شيمه  من  النابع  بالتواضع  قاسم  الشيخ  امتاز 

صفات الشيخ قاسم ويصف تواضعه وخدمته ألضيافه وخاصة أعياهنم، ويسوق قصة آل البسام مع الشيخ قاسم 

عندما توسط عند امللك عبد العزيز لفك أرساهم، فدعاهم الشيخ قاسم لزيارته يف قطر فساروا إليه فأكرمهم غاية 

اإلكرام وكان زعيمهم عبد اهلل العبد الرمحن البسام، فلام فرغوا من تناول العشاء عنده صار الشيخ قاسم هو الذي 

الشيخ  عليه هو  الذي يصب  بأن  قائده  فأخربه  قد ضعف برصه،  اهلل  ليغسلهام، وكان عبد  يديه  الامء عىل  يصب 

قاسم، فكف يديه، فقال له الشيخ قاسم: الذي فوق رأيس ستون عبدا رقيقا بارك اهلل فيك، ولكن أريد أن أترشف 

بخدمتك، وصب الامء عىل يديك)5(.

3. جوده وكرمه:

النهي  أويل  تذكرة  صاحب  وصفه  وقد  للامل،  وبذله  وجوده  كرمه  عىل  قاسم  للشيخ  ترجم  من  كل  أمجع 

)1( اخلريي، نارص بن جوهر بن مبارك، قالئد النحرين، تقديم ودراسة عبد اهلل بن عبد الرمحن الشقري، )طبع دار األيام(، ص 174.
)2(  الدخيل، سليامن بن صالح، حتفة األلباء يف تاريخ اإلحساء، )بريوت، طبع الدار العربية للموسوعات، 1422 هـ/2002م، ط2(، ص 87.

)3(  الزركيل، خري الدين األعالم، )بريوت، دار العلم للماليني، ط1989م(، :184/5.
ط1(،  2002م،  العبيكان،  مكتبة  )الرياض  فالح،  عاطف  تعريب  الرخاء،  بوادر  إىل  القحط  سنوات  من  السعودية  العربية  جون،  سانت  هاري  فلبي،   )4(

ص476.
)5(  البسام، عبد اهلل بن عبد الرمحن، علامء نجد خالل ثامنية قرون، )الرياض، دار العاصمة، 1419هـ، ط2(،:408/5.
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والعرفان بأنه  <كان جوادا مبذاال>)1(، ووصف الدخيل عطاياه: <وإذا أعطى فعطاياه جزيلة>)2(، وأما الزركيل، 

فقد وصفه بأنه: <كان شجاعا فارسا جوادا>)3(، وبعد انتصار الشيخ أمحد بن حممد بن ثاين يف غزوة سوحيان 

سنة 1307هـ/1889م ورجوعهم مرسورين إىل الدوحة أعطوا اإلبل التي غنموها وهي من أجود اإلبل إىل 

الشيخ قاسم بن حممد، فأرسل منها مائة إىل حممد بن رشيد يف حائل)4(. 

ومما يدل أيضا عىل كرمه أنه  عندما حل اإلمام عبد الرمحن بن فيصل آل سعود مع حرمه وعياله وكان معه 

ابنه امللك عبد العزيز  ضيفا عىل الشيخ قاسم عام 1310هـ/ 1892م أخرج الشيخ قاسم حريم آل ثاين من 

غرفهن وصناديقهن ومالبسهن وأصواغهن، وأنزل حريم اإلمام عبد الرمحن آل سعود مكاهنن)5(.

خامسا: اهتاممه بالشعر 

يعد الشيخ قاسم من شعراء النبط التقليديني، وكان هذا النوع من الشعر منترشا يف اجلزيرة العربية، ومتتاز 

قصائده باجلزالة والبالغة، والصور الشعرية املعربة، النابعة من عاطفة صادقة جياشة، مرتعة بالعزة واألنفة 

والشموخ والكربياء والتواضع، وقد مجعت القصائد وطبعت يف حياته يف أول خمطوط يطبع ككتاب للشعر 

النبطي يف مجادى الثانية سنة 1325هـ/1907، يف املطبعة املصطفوية يف بندر بمبي هبندي بازار، بعنوان <رسالة 

يف شعر النبط كام أن شعر بني هالل من هذا النمط>. وقد احتوى الديوان عىل قصائد الشيخ قاسم وبعض 

قصائد الشعراء املعارصين له مثل الشيخ تركي بن محيد والشيخ راكان بن حثلني والشاعر عبدالله بن سبيل)6(.

الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين( مؤسس قطر.  الديوان بعد ذلك عدة طبعات ومن أمهها )ديوان  وطبع 

التوحيد،  قضايا   ،- قصائده  يف  هلا-  تطرق  التي  املوضوعات  وتشمل  1380هـ/1960م  الثانية  الطبعة 

واملفاصلة بني أهل اإلسالم وأهل الكفر، واحلض عىل القيم اإلسالمية، والتحذير من الظلم، والثناء عىل اهلل 

بنعمه، والفخر، والرثاء، والغزل.

الرشد،  مكتبه  طبع  )الرياض،  الزمان،  حوادث  وذكر  الديان  الواحد  اهلل  بأيام  والعرفان  النهى  أويل  تذكرة  عبيد،  بن  إبراهيم  املحسن،  عبد  آل    )1(
1428هـ(، 2 /151.

)2(  الدخيل، سليامن بن صالح، حتفة األلباء يف تاريخ اإلحساء، ص 87.
)3(  الزركيل، خري الدين، األعالم: 184/5.

)4(  الشيباين، حممد رشيف، إمارة قطر العربية بني الاميض واحلارض، )بريوت، دار الثقافة، 1382هـ/1962م(، ص، 143.
آل عبيد، حممد بن عيل، النجم الالمع للنوادر جامع، مجع وترتيب ونسخ صالح بن إبراهيم البطحي) عنيزة، 1419ه(، ص 196-194.  )5(

طبع  الذي  األول  الكتاب  احلايف،  لسعد  مقال  العدد 16140،   - سبتمرب 2012م   1  - هـ  شوال 1433  السبت 14  السعودية،  الرياض  جريدة   )6(
كمخطوط للشعر الشعبي، ديوان الشيخ قاسم وثيقة تارخيية واجتامعية.
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املبحث الثاين:

جهود الشيخ قاسم بن حممد اخلريية وإسهاماته الوقفية

املطلب األول: جهود الشيخ قاسم اخلريية

أوال: جهوده اخلريية العلمية يف قطر 

        املسألة األوىل : عنايته بالتعليم 

تظهر عناية الشيخ قاسم بالتعليم يف قطر ويف خارج قطر باهتاممه بالتدريس والكتاتيب واستقدام كبار العلامء 

وابتعاثه الطلبة الناهبني وطباعة الكتب العلمية املتنوعة بشتى التخصصات الدينية.

1. قيامه بالتدريس بنفسه)1(: 

يقول الرحياين: <كان هو نفسه يعلم الناس الدين، وخيطب فيهم اجلمعة>)2(، ويقول سليامن الدخيل <والشيخ 

به عىل طلب  لطيفا، حيض  يلقي درسا  النافعة، وعقيب كل صالة مجعة  القوم، واخلطب  الدروس يف  يلقي  دائام 

العلم، والسعي إليه، وحيض به عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والعمل بأحكام الدين، واجلهاد والزكاة 

وغري ذلك من األمور النافعة>)3(.

2. استقدام املدرسني من نجد للتدريس يف قطر:

عليها  ينفق  التي  املساجد واجلوامع واألوقاف  تكلم عن  أن  بعد  تاريخ األحساء،  الدخيل يف  يقول سليامن 

الشيخ جاسم، قال <ويوجد غري ذلك مدارس فيها معلمني، من علامء نجد ويدرسون التوحيد والفقه والفرائض 

واألصول والكتب الصحاح الستة والتفسري وما أشبه ذلك>)4(.

3. إرسال الطالب للدراسة عىل نفقته خارج قطر:

ومن أشهر العلامء الذين أرسلهم الشيخ قاسم لطلب العلم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن درهم ويعد أحد أبرز 

 – ما بني )1290  الفرتة  أنه عاش يف  املراجع  الكثري من  الاميض، وقد ذكرت  القرن  الذين عاشوا يف  علامء قطر 

1362 هـ( املوافق )1873 – 1943م(، واسمه الكامل )عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن درهم(. وهو يعد 

املصاحبة  التقاليد  التحديث واملحافظة عىل  ندوة  أبحاث  الشيخ قاسم بن حممد، )ضمن  الدين يف حياة  بن عيل، دور  بن غانم  ثاين، خالد بن حممد  آل    )1(
الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر2009م(، 55-30.
)2( الرحياين، أمني، تاريخ نجد احلديث وملحقاته، ص 101.

)3( الدخيل، سليامن بن صالح، حتفة األلباء يف تاريخ اإلحساء، ص 86-85.
)4( الدخيل، سليامن بن صالح، مرجع سابق، ص 85.
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أحد أعالم احلركة الفكرية القطرية. وتشري بعض املصادر عن الشيخ ابن درهم بأنه: ُولد يف مدينة الدوحة، وتلقى 

علومه الرشعية واللغوية واألدبية والتارخيية عىل يد والده الشيخ عبد اهلل ابن درهم، وقد رحل وهو يف الـ23 يف 

بعثة علمية إىل مدينة الرياض حوايل عام1313هـ/ 1895م، وذلك عىل نفقة حاكم قطر آنذاك املؤسس الشيخ 

قاسم بن حممد بن ثاين آل ثاين )1(.

املسألة الثانية : عنايته بالعلامء 

لقد اعتنى الشيخ بالعلامء الذين كانوا يف عرصه وخاصة علامء الدعوة السلفية الذين كان هلم طالب وحلقات 

ليتفرغوا  العلم، وكان كثريا ما يلبي مطالبهم ويقيض حاجياهتم  علمية، فأجرى أغلب أوقافه عىل العلامء وطلبة 

لنرش العلم، وقام بطباعة كتبهم وتوزيعها كام فعل مع العالمة حممود شكري األلويس. 

1. استقدام كبار العلامء:

حرص الشيخ جاسم عىل استقدام كبار العلامء إىل قطر ولذلك زارها مجهرة من العلامء األجالء، ومن أشهرهم:

• الوهاب من علامء )آل 	 الشيخ حممد بن عبد  الرمحن بن حسن بن  اللطيف بن عبد  الشيخ حممد بن عبد 
الشيخ( بنجد )2(.

• فنزل 	 الرمحن بن محدان، عينه اإلمام عبدالله بن فيصل آل سعود قاضيًا عىل قطر،  الشيخ حممد بن عبد 

عند  احلكم  مقاليد  قاسم  الشيخ  توىل  وعندما  اجلرسة،  منطقة  يف  مدرسته  وأنشأ  هبا  وسكن  بالدوحة 

تأسيس البالد 1294هـ/1877م ، فبقي الشيخ ابن محدان عىل منصبه كقاض للبالد حتى عام 1310هـ 

.)3(1892/

• الشيخ عبد اهلل بن أمحد بن درهم من أهل حوطة بني متيم)4(.	

2. مراسالته مع العلامء يف عرصه

لقد ربطت الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وعلامء عرصه روابط قوية وكان من أمهها هو التواصل والتفاكر حول 

الثالث  العدد  القطرية  األمة  جملة  مقال  أمحد  بن  خالد  الدرهم،  2015/7/14.وانظر:  يف  منشور  القطرية،  الرشق  جريدة  صباح  بن  ربيعة  الكواري،   )1(
واألربعون إبريل 1984 ص 24، 25

)2(  البسام، عبد اهلل بن عبد الرمحن علامء نجد خالل ثامنية قرون:134/6-139. والزركيل، خري الدين، األعالم :218/6.
)3(  اجلابر، جاسم بن حممد، مقال العالمة بن محدان، جريدة الرشق القطرية، بتاريخ 2016/06/08م، القايض الشيخ بن درهم،29/ 5/ 2017

)4(  آل عبد املحسن، إبراهيم بن عبد اهلل تذكرة أويل النهي والعرفان:151/6.
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العالمة حممود شكري  فهذا  امتدت عالقاته مع علامء عرصه،  الصحيحة، ولذلك  خدمة اإلسالم ونرش عقيدته 

حمبة  وبينه  بيني  فيقول:  به  عالقته  يصف  العرب>  خيار  <من  بأنه  ووصفه  قاسم  للشيخ  ترجم  أن  بعد  اآللويس 

غيبية، ومكاتبات لطيفة أودعتها يف كتاب <بدائع اإلنشاء>)1(، وكان مضمون هذه املراسالت يدور حول: التبجيل 

واالحرتام يف ديباجة الرسائل مثل قول الشيخ قاسم آل ثاين يف رسالة مؤرخة يف 20 حمرم سنة 1309هـ املوافق 

25 أغسطس 1891م للعالمة األلويس بعد احلمدلة والصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يبدأ 

<من قاسم بن حممد بن ثاين حتية وسالم، مقرونان بمزيد االحرتام جلناب عايل اجلناب األخ املبجل املحبوب يف اهلل 

حممود شكري األلويس نجل الفاضل السيد عبد اهلل سلمه اهلل من السوء وألزمه كلمة التقوى، سالم عليكم ورمحة 
اهلل وبركاته..> ونلحظ التواضع اجلم واألدب الرفيع الذي يمتاز به الشيخ قاسم )2(.

وكان الشيخ األلويس يبادل الشيخ قاسم هذه املحبة فكتب مرة إىل الشيخ مقبل الذكري، يشكر فيها الشيخ قاسم 

عىل إرساله للكتب إليه فقال: <..وما ذكرتم من خصوص الكتب التي تفضل هبا صاحب اخلريات واملربات، 

وجليل السجايا وعيّل الصفات، الشيخ قاسم بن ثاين، أنجز اهلل تعاىل له سائر املقاصد واألماين، وقهر عدوه 

وحسوده، وأناله من كل خري مقصوده،..>)3(.

ومن العلامء الذين كان بينهم وبني الشيخ قاسم مراسالت علامء آل الشيخ ملكانتهم الدينية، وإمامهم يف زمانه 

الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف، وجاء يف ترمجته يف كتاب مشاهري علامء نجد “ وكان بينه وبني الشيخ قاسم بن حممد 

بن ثاين حاكم قطر يف حياته صداقة متينة. وكان الشيخ قاسم حيرتمه وجيله ويراسله”)4(، وكانت غالب املراسالت 

متعلقة بأوقاف الشيخ قاسم يف نجد التي كان ناظر الوقف عليها هو الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف آل الشيخ.

ومن العلامء الذين كان عىل تواصل معهم الشيخ حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ قايض بلدان الوشم الذي أرسل 

له رسالة بتاريخ 1331/6/22هـ/ 1913/6/28م خيربه فيها عن أحوال نجد وتوحيدها عىل يد امللك عبد 

العزيز)5(.

)1(  طبع الكتاب، طباعة أنيقة، بتحقيق الشيخ خالد بن حممد بن غانم بن عيل آل ثاين، يف سنة 2014م.  
)2( العجمي، حممد بن نارص، الرسائل املتبادلة بني مجال الدين القاسمي وحممود شكري اآللويس، مجع وحتقيق، )بريوت، طبع دار البشائر اإلسالمية،2001م، 

ط1(، ص 14-11.
)3( العجمي، حممد بن نارص، الرسائل املتبادلة بني مجال الدين القاسمي وحممود شكري اآللويس، ص 222.

)4(  آل الشيخ، عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، مشاهري علامء نجد وغريهم، 
الرياض، دار الياممة للبحث والرتمجة والنرش طبع سنة1972م.ص 134.

)5(  الوزان، خالد، والبسيمي عبد اهلل بن بسام، القيم الدينية عند الشيخ قاسم آل ثاين من خالل عالقته بنجد وعلامئها، ص 73.
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ثانيا : إسهاماته اخلريية يف قطر وسري ذريته عىل هنجه

1. إنفاقه من جتارته عىل أبناء شعبه من الفقراء واأليتام واألرامل وأئمة املساجد 

كانت قطر يف عهد الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين من البالد الغنية قياسا بغريها من الدول العربية، فقد كانت 

كام وصفها الدخيل <وجتارهتا بتقدم مع أهنا بالد برية فهي من البالد املتقدمة يف جتارة اللؤلؤ وهن مخس البحرين 

وقطر وعامن والقطيف والكويت>.. وسفن الغوص تبلغ 2500 سفينة ما بني صغرية وكبرية)1(.

وكان البحث عن اللؤلؤ وجتارته العمل الرئيس لدى سكان ساحل قطر، ويشاركهم العمل يف هذه احلرفة 

أهايل بادية شبه جزيرة قطر، ويذكر لوريمر بأن عدد سفن قطر التي كانت تعمل بالغوص عىل اللؤلؤ يف بداية القرن 

وهم  الواحد،  للمركب  رجل  بمعدل 160  رجل  ألف  عليها 13  العاملني  وعدد  سفينة،  كانت 817  العرشين 

البالغ آنذاك 27.700 نسمة، وهي نسبة كبرية جدا تظهر أمهية هذه احلرفة  يمثلون أكثر من نصف شعب قطر 

بالنسبة للقطريني.

وعمل الشيخ قاسم بن حممد بتجارة اللؤلؤ فكان يقوم برحلته السنوية لبيعه يف بومباي حتى لقد بلغت ثروته 

التي خلفها لورثته ما يعادل مليوين روبية، وكان يمتلك أكثر من 25 سفينة، وكان كل رجال سفنه يستخرجون 

اللؤلؤ كام كان يشرتي اللؤلؤ من صياديه القطريني العاملني يف ذات احلرفة، وأنه بسبب اشتغاله بالتجارة دخل يف 

مشكالت كثرية مع التجار اهلنود والربيطانيني الذين كانوا ينافسونه، وكان إيراده من اللؤلؤ يصل إىل 800 ألف 

روبية، وكان من أسباب نجاح جتارته أنه كان يرفض التعامل بكل ما يمت للربا بصلة)2(.

وكان الشيخ قاسم بن حممد ينفق معظم واراداته من التجارة والرضائب عىل أبناء شعبه من الفقراء واأليتام 

وأئمة املساجد ودور العلم)3(. هذا ما يفرس لنا عدم وجود أوقاف كثرية يف قطر للشيخ قاسم ألن الشيخ قاسم كان 

يتحسس املحتاجني وينفق عليهم، وكان يقوم شخصيًا بدفع رواتب املعلمني والعلامء والقضاة وأئمة املساجد من 

ماله اخلاص، بل حتى العبيد كانوا يف قطر يتمتعون برغد العيش فقد ذكر الدخيل: <أن أهل قطر كانوا يقنون الرقيق 

كثريا، وذلك من أجل الغوص فإهنم يستفيدون منه فائدة عظيمة، والرقيق هناك يف راحة ونعمة فإنه ال شعل هلم 

)1( الدخيل، سليامن بن صالح حتفة األلباء يف تاريخ اإلحساء، ص 83-82.

)2(  العبد اهلل، يوسف إبراهيم، قطر يف مرحلة التأسيس، )منشور ضمن أبحاث الندوة التارخيية املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر2008م(، ص 

.246-245

)3(  القحطاين، عبد القادر، مواقف الشيخ جاسم من التنافس العثامين الربيطاين، )منشور ضمن أبحاث الندوة التارخيية املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني 

لدولة قطر2008م(، ص 179.
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إال الغوص وذلك يف أيام معلومة يف السنة وبعد ذلك ال يبقى للرقيق عمل إال القنص معهم أو ما أشبه>)1( ولذلك 

فشلت مساعي اإلنكليز يف حترير الرقيق ألن الرقيق كانوا مرفهني قياسا بغريهم من البالد.

وذكر الشيخ خالد بن حممد بن غانم آل ثاين أن الشيخ قاسم أوقف عينًا يف أم صالل)2(.

2. عنايته باملساجد:

عندما زار بلجريف قطر سنة 1280هـ/ 1863م، وحتدث عن مدينة البدع <قال كانت مدينة البدع إىل وقت 

قريب جدا بال مساجد، أو أي مكان آخر من أماكن العبادة، ونحن نتمنى أن يكون كل امرئ هنا يؤدي مناسكه عىل 

انفراد، ولكن اعتبارا من الغزو النجدي، وتنصيب أمحد السديري عىل بريمة )الربيمي(، حدثت صحوة إسالمية يف 

بعض مناطق قطر، وأصبح هناك مسجدان يزينان مدينة البدع. وأحد هذين املسجدين كبري، ولكنه مسجد عادي 

خال من النقوش والزينية، متشيا مع الذوق الوهايب، ويقع هذا املسجد الكبري شامل القلعة. أما املسجد الثاين فيقع 

يف الطرف املقابل من املدينة )القرية( وهو أصغر من املسجد األول، لكنه أكثر أناقة، وله مدخل عبارة عن عقد 

مفتوح من الطراز الفاريس> ثم يقول <وحممد بن ثاين يقوم بدور اإلمام يف معظم األحوال يف املسجد الكبري، نظرا 

لعدم وجود الشخصية املناسبة لذلك يف املدينة... واملسجد الصغري لولده قاسم وارثه األكرب وويل عهده>)3(.

3. دعمه املايل للدولة العثامنية :

العثامنية،  الشيخ قاسم كان يرسل تربعاته وتربعات أهل قطر لدعم املجهود احلريب للدولة  تثبت وثيقة أن 

الشيخ قاسم مفهرسة يف  الوثيقة بخط   ( التربعات.  إستانبول بوصول  البرصة رئاسة احلكومة يف  وإخطار والية 

األرشيف العثامين رقم 14-17/ 14-112( أشار اليها عبد العزيز إبراهيم  ص 282-281(.

 4. دعم جماهدي ليبيا:

ذكر الشيخ مقبل الذكري وصول مساعدة الشيخ قاسم بن حممد ال ثاين أمري قطر وشيخ عشائرها عرشون ألف 

روبية إعانة منه ومن مجاعته أهايل قطر ملجاهدي طرابلس الغرب. وذلك بتاريخ 28 ربيع اآلخر 1330هـ/ 17 

إبريل 1912)4( .

)1( الدخيل، حتفة األلباء يف تاريخ اإلحساء، ص 83.

املصاحبة  التقاليد  عىل  واملحافظة  التحديث  ندوة  أبحاث  حممد، )ضمن  بن  قاسم  الشيخ  حياة  يف  الدين  دور  عيل  بن  غانم  بن  حممد  بن  خالد  ثاين،  آل    )2(

الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر2009م(، ص 44.

)3(  بلجريف، وليم جيفور، وسط اجلزيرة العربية ورشقها، ترمجة، صربي حممد حسن )طبع مرص: املجلس األعىل للثقافة، 2001م، ط 1(، ص 276.

)4(  جريدة املؤيد العدد 6772 الصادر يوم الثالثاء 7 مايو سنة 1912 نقال عن الدولة العثامنية دولة إسالمية مفرتى عليها ص 77.
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5. وصية الشيخ قاسم واثرها يف عمل اخلري :

لقد كانت وصية الشيخ قاسم دليل عىل حرصه لفعل اخلري واستمراريته ، فقد أوىص بثلث ماله عىل يد ورثته، 

وأوىص للشيخ عبدالله آل الشيخ حممد بن عبد الوهاب والبنه ، وأوىص لرعاة األوقاف التي يف السعودية)1(.

6. ذرية الشيخ قاسم عىل دربه يف عمل اخلري

وحرصا من أبناء الشيخ وأحفاده عىل مواصلة مسرية املؤسس الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين يف البذل والعطاء، 

فقد استمرت هذه العطاءات يف قطر ودول اخلليج العريب من عهد الشيخ عبدالله بن قاسم إىل عهد سمو الشيخ 

متيم بن محد أمري البالد حفظه اهلل ورعاه، وأكرب شاهد مساجدهم ، وطباعة الكتب اإلسالمية ، وطباعة املصحف 

الرشيف ، وأيضًا  قام األحفاد بمواصلة ومتابعة أوقاف الشيخ قاسم ومن حكم من أبنائه وأحفاده، فقام صاحب 

السمو األمري الوالد الشيخ محد بن خليفة آل ثاين بإنشاء: مؤسسة الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين للرعاية االجتامعية 

بموجب قرار أمريي رقم )44( لسنة 2011 بتشكيل مؤسسة خاصة ذات نفع عام وفقا ألحكام املرسوم بقانون 

رقم )21( لسنة 2006م، وجتسد هذه املبادرة رغبة مؤسسها حرضة صاحب السمو األمري املفدى -حفظه اهلل- 

يف تأمني حياة كريمة لكل املواطنني القطريني، وحرص سموه عىل تعزيز روح التكافل ودعم التواصل االجتامعي 

مع أبناء الوطن، وتم تعيني سعادة الشيخ عبد اهلل بن محد بن خليفة آل ثاين رئيسا للرعاية االجتامعية بموجب قرار 

رقم )1( لسنة 2011م، وذلك طبقا ألحكام املرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2006م، بشأن املؤسسات اخلاصة 

ذات النفع العام، وتشتمل رؤية املؤسسة عىل أن تكون رائدة يف جمال التواصل والرعاية االجتامعية، ومتميزة عىل 

مستوى خدماهتا وإدارة مواردها، وتقوم رسالتها عىل املسامهة يف تعزيز روح التكافل والتواصل االجتامعي بني 

خمتلف فئات املجتمع القطري، من خالل تأمني حياة كريمة للمواطنني وتقديم الدعم الامدي واملعنوي والرعاية 

االجتامعية هلم عند احلاجة ويف مناسباهتم. وتلتزم املؤسسة بالقيم اجلوهرية التالية: )املبادرة، واألصالة واحلداثة، 

الشيخ  ختص  التي  األوقاف  متابعة  الرائدة  املؤسسة  هذه  هبا  تقوم  التي  املهام  ضمن  ومن  واجلودة()2(  والطيب، 

قاسم بن حممد آل ثاين وذريته التي واصلت املسرية من بعده، والتي تعد ثقافة الوقف يف أرسة آل ثاين متجذرة 

من املؤسس إىل األحفاد الكرام، وللتدليل عىل ذلك نذكر نامذج يسرية عىل سبيل التدليل وليس احلرص ألنه من 

الصعب حرص هذ األوقاف واألعامل اخلريية التي قاموا هبا:

)1( وصية الشيخ قاسم، طبعت عىل نفقة الشيخ جاسم بن جرب آل ثاين، د.ت

)2(  دليل مؤسسة الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين للرعاية االجتامعية. من 1-4. بدون ت.
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املطلب الثاين: جهود الشيخ قاسم اخلريية االجتامعية

أوالً: فك العاين

لقد كان الشيخ قاسم حريصا عىل فك العاين وإغاثة امللهوف وتأمني اخلائف، فال يسمع برشيف أو ذا مكانة 

مأسور أو مكروب إال ويسعى يف ختليصه ومسرية الشيخ قاسم حافلة بذلك، وممن شفع فيهم أرسة آل البسام، فقد 

ذكر عبد اهلل البسام يف ترمجة الشيخ قاسم هذه القصة فقال: “ والشيخ قاسم بن ثاين صاحب وفاء، وصلة رحم، 

وصاحب إنصاف وعدل، فهو من أكرب الساعني يف فكاك )أعيان أرستنا( البسام الذين عىل رأسهم العم عبد اهلل 

العبد الرمحن البسام، وذلك حينام حددت إقامتهم يف الرياض ملدة سنة بعد استيالء اإلمام عبد العزيز بن سعود عىل 

عنيزة عام 1322هـ/1904م وتأمريه آل سليم فيها، فإن مخسة عرش وجيها من أرستنا )البسام( نقلوا من عنيزة يف 

صفر عام 1322هـ/1904م بتأثري من مبارك الصباح، وبتأثري ممن شايع ابن صباح نقلوا إىل الرياض، وحددت 

إقامتهم فيه، وسعى عدة جهات عليا يف فكاكهم، لكن الذي حتمس لفكاكهم، والذي نجحت مساعيه هو الشيخ 

قاسم بن حممد بن ثاين –رمحه اهلل تعاىل رمحة األبرار، وحرشه مع املصطفني األخيار)1(.

ثانيا: حتول قطر يف عهده كعبة للمضيوم 

لقد كانت قطر يف عهد الشيخ قاسم بن حممد قبلة لكل مظلوم، وال أدل عىل ذلك مما ذكره حممد العيل العبيد يف 

كتابه املخطوط النجم الالمع للنوادر، وأورد الكاتب فيه جزءا من قصة امللك عبد العزيز مع اهلزازنة )وهم أمراء 

منطقة احلريق( وسجنه لعدد منهم وكانوا يبلغون أحد عرش رجال وكان رأسهم راشد بن عبد اهلل اهلزاين وأقاموا يف 

حبسه سنة كاملة. وقد سمعت جزءا من قصة هؤالء وأن الشيخ قاسم كان عنده إمام من أهل )احلريق( وهي بلدة 

اهلزازنة وتقع شامل غرب حوطة بني متيم، ولقد استعرب هذا اإلمام يف أحد األيام أثناء قراءة بعض آيات االبتالء؛ 

فاستدعاه الشيخ قاسم بعد الصالة وقد أحس أنه مصاب يف بعض أهله، وسأله فقال إين تذكرت مجاعتي اهلزازنة 

املحبوسني يف سجن ابن سعود فوعده أنه سيسعى لفك أرسهم. أرسل الشيخ قاسم أحد رجاله مع رسالة للملك 

عبد العزيز يطلب منه فيها أن يفك أرسهم ويرسلهم إليه يف قطر وبذل يف ذلك ما يعد ثروة يف ذلك الوقت، وقد 

فعلها رمحه اهلل لوجه اهلل تعاىل. وكان ذلك يف عام 1328هـ/1910م.

ويقول الكاتب العبّيد: <.... ثم إن الشيخ قاسم بن ثاين راجع عنهم عبد العزيز بن سعود وترجى منه وبذل 

40،000 روبية عىل أن يطلقهم فأطلقهم وقبض عوض ذلك أسلحة>. ثم إهنم توجهوا إليه ضيوفا ونزلوا عنده 

وأقاموا عنده سنتني.  

)1(  البسام، عبد اهلل بن عبد الرمحن، علامء نجد خالل ثامنية قرون: 5 /408-407.
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املطلب الثالث: إسهامات الشيخ قاسم الوقفية

ذكر صاحب حتفة األلباء أن للشيخ قاسم بن حممد <أوقاف يف كل البالد العربية، فمن ذلك أن له أربعة أوقاف 

كبرية يف نجد، وأربعة مثلها يف املذنب، ومثلها يف األحساء والقصيم والبحرين وقطر، وغريها، وهذه كلها ترصف 

عىل ما جاء به الرشع الرشيف، وغري ذلك له أعامل مربورة مشكورة>)1( وكان غالب أوقافه مزارع يرصف من ريعها 

عىل الطلبة والعلامء، أو كتب علمية تطبع يف اهلند أو مرص، وتشحن إىل قطر وتوزع بعد ذلك عىل املستحقني من 

الطلبة والعلامء.

أوالً: وقف الكتب العلمية

الشك بأن الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين لعبت أوقافه العقارية دورا مهام يف رفد احلركة العلمية يف نجد معقل 

الكتاب للشيخ والطالب، فأوقاف  بتأمني  الشيخ قاسم  السلفية، ومل تقف جهوده عند هذا احلد، بل قام  الدعوة 

أجل  من  فتواصل  قاسم  الشيخ  عند  كبريا  اهتامما  الكتاب  نال  ولذلك  أغلبها  يف  بحتة  علمية  أوقاف  هي  الشيخ 

نرشه وطباعته مع كبار العلامء، ولذلك سعى الشيخ قاسم إىل تزويد طلبة العلم بنوادر كتب الرتاث من خالل ما 

كان يطبع يف اهلند وغريها، وكان هيتم بإيصاهلا إىل املراكز العلمية يف نجد التي يقوم عليها نظار أوقافه من العلامء 

كالرياض وما حوهلا  والدرعية وحريمالء والقصيم وحائل، وبغداد ودمشق، وكان من نتائج ذلك أن كون بعض 

كالعقيدة  الدين  علوم  شتى  شملت  قاسم  الشيخ  يوقفها  التي  الكتب  وأن  خاصة  اخلاصة،  مكتباهتم  العلم  طلبة 

وعلوم احلديث والفقه وغريها من العلوم، ويلحظ الباحث يف قائمة الكتب التي قان بطباعتها أو رشائها ووقفها 

الدقة يف اختيار الكتاب يف كل ختصص، وانصب اهتامم الشيخ عىل كتب العقيدة واحلديث، وكان الشيخ يرسل 

الدخيل،  بن حممد  اهلل  عبد  والشيخ  الشيخ،  آل  اللطيف  عبد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  أمثال  للعلامء من  نسخا عديدة 

نجد  علامء  من  وغريهم  الذكري،  الرمحن  عبد  بن  مقبل  األديب  التاجر  والوجيه  البنيان،  سامل  بن  صالح  والشيخ 

وأعيانه لتوزيعها عىل طلبة العلم، ومن ذلك ما جاء يف رسالة من الشيخ صالح بن سامل البنيان، قايض حائل إىل 

الشيخ قاسم خيربه فيها بوصول الكتب التي بعثها الشيخ قاسم وأنه وزعت عىل طلبة العلم)2(. 

وقد عرف يف بالد اهلند من يقوم باإلرشاف عىل طباعة الكتب التي يطلب الشيخ قاسم بن ثاين طباعتها هناك، 

حيث يقوم الشيخ قاسم بمخاطبة األخوين عبد الواحد وعبد الرحيم ابني عبد اهلل الغزنزي، مع إرسال األموال 

الالزمة لطباعة الكتب العلمية والسلفية.

)1( الدخيل، سليامن بن صالح، حتفة األلباء يف تاريخ اإلحساء، ص86.

)2(  الوزان، خالد، والبسيمي، عبد اهلل بن بسام، القيم الدينية عند الشيخ قاسم آل ثاين من خالل عالقته بنجد وعلامئها، ص 87.
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ومن أبرز الكتب الوقفية:

أ. كتب العقيدة:

1- كتاب اإليامن لشيخ االسالم ابن تيمية، طبع املطبع األنصارية، دهيل، اهلند، وعليه وقفية الشيخ جاسم.

2- الدين اخلالص)1(، تأليف صديق حسن خان، طبعه الشيخ جاسم، يف اهلند سنة 1312هـ/1895م.

ب. كتب التفسري:

1- جامع البيان يف تفسري القرآن ملحمد بن جرير الطربي، يف عرش جملدات، ويف هامشه تفسري غرائب القرآن 

ورغائب الفرقان، للحسن بن حممد النيسابوري، طبع املطبعة امليمنية، بمرص، وعليه وقفية الشيخ قاسم 

له.

ج. كتب احلديث:

1- سنن الدار قطني، للحافظ عيل بن عمر الدار قطني، مع التعليق املغني لشمس احلق العظيم آبادي، طبع 

املطبع األنصاري، دهيل، اهلند، وعليه وقفية الشيخ جاسم.

2- املعجم الصغري للطرباين، لسليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين، طبع املطبع األنصاري، دهيل، اهلند، وعليه 

البخاري،  إسامعيل  بن  احلافظ حممد  املفرد، لإلمام  األدب  كتابان مها:  به  الشيخ جاسم، وملحق  وقفية 

واملسند لإلمام الشافعي، طبع املطبع اخللييل، آرة، اهلند، 1306هـ/1889م.

د. الكتب الفقهية:

1- املقنع البن قدامة، طبع الشيخ جاسم)2(.

2- سبل السالم رشح بلوغ املرام، ملحمد بن إسامعيل الصنعاين، طبع مطبعة الفاروقي، دهيل، اهلند، وعليه 

وقفية الشيخ جاسم.

ويف اخلتام جيب أن نقول كلمة وهي أن هذه الكتب التي طبع بعضها وأوقف البعض اآلخر ليست هي كل ما 

أوقف الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين رمحه اهلل وغفر له وجعل كل ما قدم يف ميزان حسناته يوم القيامة يوم ال ينفع 

مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

)1( العجمي، حممد بن نارص، الرسائل املتبادلة بني مجال الدين القاسمي وحممود شكري اآللويس، ص103.

)2( العجمي، حممد بن نارص مرجع سابق، ص103.
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ثانيا: وقف املزارع  

وكل الشيخ قاسم آل ثاين الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف آل الشيخ بإدارة األوقاف اخلاصة به وكان أغلبها 

سبتمرب1898م  1316هـ/6  سنة  الثاين  ربيع   20 بتاريخ  مسجلة  وقف  وثيقة  ونجد  العارض  منطقة  يف  مزارع 

وبدوره قام الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف هبذا األمر املوكل إليه أحسن قيام وأكمله، وسعى لتنمية هذا الوقف 

أبنائه عىل توليها ثم التوكيل عليها فيام بعد ويقوم ناظر  ورشاء بعض املزارع لتكون ضمن هذه األوقاف وتتابع 

الوقف الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف باإلفادة من هذا الوقف واملعيشة منه، كونه متوليًا عليه.

ويف هذه الوثيقة حتديد ملكان الوقف بأنه مجيع أمالكه الواقعة يف بالد العارض)1( وغريها.

وبني الشيخ قاسم أن هذه األوقاف املوجودة يف البلدان ترصف عىل أهلها، ثم استثنى الواقف ما كان يف مدينة 

الرياض والدرعية، فإن ما فيهام من أوقاف فحوزهتا واملترصف فيها الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف آل الشيخ.

1. أوجه رصف الوقف:

رشط الشيخ قاسم أن يرصف هذا الوقف لألعامل اخلريية، حيث بني الشيخ قاسم أن الذي اشرتاه شخصيا أو 

الذي اشرتاه الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف أو الذي اشرتاه الوكالء فإنه قد وقفه مجيعه يف سبيل اهلل، وهو حتت 

نظر الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف.

وحدد الشيخ قاسم أوجه رصفه، عىل أن يكون ريع هذا الوقف لطلبة العلم من الغرباء واملهاجرين.

2. أوقاف مدينة الرياض:

أوقف الشيخ قاسم أوقافا عدة يف مدينة الرياض، ولعل من أشهرها:

 أ. الوقف الكائن يف الباطن)2( وهو عبارة عن مزرعة تعرف بـ<نخل ابن إبراهيم>. 

وجاء يف وثيقة ختتص بحل بعض اخلالفات مع حتديد احلدود بني األمالك مؤرخة سنة 1312هـ/ 1894م 

بأن عدد النخيل يف أرض الشيخ قاسم 231 نخلة، وورد يف وثيقة أخرى مؤرخة يف ربيع اآلخر سنة 1313هـ/  

1895م بأن ثمن األرض تسعامئة ريال وأن بائعها إبراهيم بن عبد الرمحن آل إبراهيم أسقط عن الشيخ قاسم مائة 

)1( العارض: قاعدته مدينة الرياض وتشمل: العيينة، اجلبيلة، الوصيل، العامرية، الدرعية، عرقة، الرياض، منفوحة، املصانع، وغريمها، وكلها تقع عىل جنبات 
وادي حنيفة املسمى قديام بالعرض.

)2( الباطن: لفظ يطلق عىل اجلهات الغربية من الرياض لوادي حنيفة، ويقع وقف الشيخ قاسم عىل بعد ميل للمتجه شامال من مسجد البديعة القديم والذي يقع 
عىل يساره قرص الضيوف الذي اختذه امللك عبد العزيز سكنا له، يوجد هناك مزرعة للشيخ قاسم تعرف بنخل ابن إبراهيم عىل يمينك رشقا عن الوادي، 

ويقابلك جرس العرجياء.
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نقلت  العرجياء يف عام 1406هـ/1986م  تثمني شارع  ريال)1(.وتبلغ مساحة األرض)45818.01 م2( وبعد 

أثامهنا برشاء عدة أرض وعامئر يف حي الورود عام 1411هـ/1990وعام 1430هـ/2009 )2(..

والناظر عىل الوقف اليوم الشيخ نايف الدويش)3(.ويظهر أن أصول هذه األمالك كانت ملكًا للشيخ عبد اهلل 

بن عبد اللطيف آل الشيخ فباعها عىل الشيخ قاسام لذي أوقفها عىل طلبة العلم، فقد جاء يف كتب الدرر السنية عن 

الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف ما نصه: )وكلام تراكم عليه الدين باع عقارا بقصوره ومواشيه: فباع <املحطة> من 

أكرب عقارات باطن الرياض، ثم باع النخل املعروف املسمى <بنخل ابن إبراهيم>، ثم باع سلطانة، عىل ابن ثاين، 

فأوقفها عىل طلبة العلم()4(.

3. أوقاف الشيخ قاسم بن حممد يف بلدة حريمالء: 

1- بستان يعرف باجلزيع: للشيخ قاسم يف حريمالء يف إقليم الشعيب ، اشرتاه الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف 

اهلل  عبد  بن  نارص  من  نخلة  ومخسني  ثالثامئة  فيها   مزرعة  عن  عبارة  هو  قاسم  الشيخ  عن  وكيال  باعتباره 

العمراين، بتاريخ 1314/11/8هـ/1897/4/11م. وهذا ما ذكره الصك الرشعي رقم )76( وتاريخ 30 

- 12 - 1407هـ /25 -8-1987م الصادر من حمكمة حريمالء، أن عبدالله بن حممد بن مشعل باع غرسه 

للشيخ  كونه وكيالً  العمراين حال  عبدالله  بن  بلد حريمالء عىل حسن  بالصقيهي رشقي  املسمى  املعروف 

عبدالله بن عبداللطيف حال كونه وكيالً للشيخ قاسم بن حممد بن ثاين. وبموجب الصك نفسه باع نارص بن 

عبد اهلل العمراين نخله )350 نخلة( املعروف باجلزيع يف إقليم الشعيب يف بلد حريمالء عىل الشيخ عبد اهلل 

بن عبد اللطيف.

4. أوقاف حمافظة املذنب منطقة القصيم: 

أوقف الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين أربعة بساتني يف املذنب يرصف ريعها عىل عامل البلد، وطالب العلم، 

)1( الوثائق اخلاصة املتعلقة بوقف حملة الباطن، ضمن األعامل اخلريية واألوقاف الرشعية يف نجد البن عساكر، من ص83-87. وذكر ابن عساكر عن امللك 
سلامن بن عبد العزيز أهنم كانوا خيرجون إىل الباطن وحملة سلطانة وهي من أوقاف الشيخ قاسم بن ثاين حاكم قطر. يتنزهون هبا يف الستينيات اهلجرية من 

القرن الاميض، وتلبية لبعض املناسبات ومنها تناول الغداء بدعوة من الشيخ حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ.  
)2( العساكر، راشد بن حممد، األعامل اخلريية واألوقاف الرشعية يف نجد للشيخ قاسم بن حممد آل ثاين، إفادة الناظر حممد عبد الرزاق الدويش، )الرياض، دار 

درر التاج للنرش والتوزيع،1432هـ2011م(، ط 1 ، ص 75. 
)3(  إفادة الشيخ فيصل الباز بتاريخ 25 رجب 1438هـ/2017/4/21م.

)4(  الوزان، خالد، والبسيمي، عبد اهلل بن بسام القيم الدينية عند الشيخ قاسم آل ثاين من خالل عالقته بنجد وعلامئها، ص 81.
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وجعل الناظر عليها الشيخ عبد اهلل بن حممد بن دخيل)1(، املتوىف عام 1346هـ/1928م.وهذه البساتني اشرتاها 

الشيخ عبد اهلل بن حممد الدخيل، فالوقف الواقع يف ُصَفية يف املذنب اشرتاه نيابة عن الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف 

آل الشيخ وهو عبارة عن قطعتني تسمى األوىل: بالطابوزية، واألخرى بالقيسة، واشرتاه بتاريخ 1313/4/25هـ-

1895/10/14م.

وأما البستان املسمى باحلزم يف املذنب فاشرتاه نيابة عن الشيخ قاسم مبارشة، بعد أن وصله توجيه منه بزيادة 

بتاريخ 1313/7/5هـ- الوقف يف رجب سنة 1313هـ/يناير 1896م، وهو عبارة عن قطعتني أيضا اشرتامها 

1895/12/22م، وبعد وفاة الناظر الشيخ عبد اهلل بن حممد بن دخيل سنة 1346هـ، توىل ابنه النظارة حممد بن 

عبد اهلل الدخيل، ثم حممد بن عيل العليوي املتوىف1415هـ/1994م،ثم ابنه الوكيل احلايل الشيخ صالح بن حممد 

العليوي، ويرشف عىل ناظر الوقف يف الوقت احلايل إدارة أوقاف ومساجد املذنب)2(. والوقف يف املذنب اليوم 

عبارة عن شاليهات وقاعة أفراح ومناسبات تؤجر ويرصف من ريعها عىل ما رشطه الواقف)3(.

5. أوقاف الشيخ قاسم يف مملكة البحرين: 

يوجد للشيخ قاسم ثالثة أوقاف يف البحرين، ومنها مسجد وأوقف عامرتني يف البحرين عىل حسن وعبد اهلل 
ابني عبد اهلل بن محد بن فهد البو كوارة لتكون هلام ولذريتهام)4(

ويف اخلتام أرجو أن أكون قد وفقت يف تسليط بعض األضواء عىل جهود الشيخ قاسم بن حممد اخلريية والوقفية 

فإن أصبت فمن اهلل وإن كانت األخرى فمن نفيس والشيطان، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

النتائج والتوصيات:

من أهم النتائج:

عرفت الدراسة بتفرد الشيخ قاسم ومتيزه عن كثري من حكام املسلمني بجمعه بني جمموعة من الصفات - 

التي لو وجد القليل منها يف حاكم مليزته، فكيف بمن اجتمع فيه: التدين، والعلم، والثقافة، والفروسية، 

والشجاعة، والدهاء، واحلكمة، والشعر، واألدب، واجلاه، والثروة، والتجارة.

)1( عبد اهلل بن حممد بن دخيل، من بني متيم، ولد يف املذنب يف بيت علم وورع، ونشأ نشأة صاحلة، فتعلم القراءة والكتابة يف بلده، ثم رشع يف طلب العلم عىل 
والده أول شبابه، ولام تويف والده رمحه اهلل، نزح إىل بريدة، فالزم الشيخ عبد اهلل بن حممد بن سليم مالزمة تامة، ولكن املنية اخرتمته وهو شاب، فتويف رمحه 

اهلل يف عام 1346ه. البسام، عبد اهلل بن عبد الرمحن، علامء نجد خالل ثامنية قرون:410/4.
)2(  الوزان، خالد، والبسيمي، عبد اهلل بن بسام، القيم الدينية عند الشيخ قاسم آل ثاين من خالل عالقته بنجد وعلامئها، ص 85.

)3(  كام أفاد بذلك الشيخ فيصل الباز ناظر الوقف، بتاريخ 25 رجب 1438ه/2017/4/21م.
)4(  آل ثاين، خالد بن حممد بن غانم بن عيل، دور الدين يف حياة الشيخ قاسم بن حممد، ص 44.
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كشفت الدراسة عن حرص الشيخ قاسم البالغ عىل الدعوة السلفية وتصحيح املفاهيم التي لعبت الدور - 

األكرب يف ختلف املسلمني. 

وتوزيعه -  وطباعته  املفيد،  اجليد  بالكتاب  واالهتامم  العلامء  هبا  حظي  التي  الكبرية  العناية  الدراسة  بينت 

ليستفيد منه الطالب واملعلم يف نجد والعامل اإلسالمي وقطر، والغرباء منهم بشكل خاص.

البالد -  يف  العلامء  كبار  الكثرية  أوقافه  عىل  النظارة  يتوىل  أن  عىل  قاسم  الشيخ  حرص  الدراسة  وضحت 

املوقوف عليها.

كبريهم، -  وغنيهم،  فقريهم،  بلده:  وأهل  وعشريته،  األقربني  بأهله  قاسم  الشيخ  بر  الدراسة  هذه  بينت 

وصغريهم، سيدهم، وعبدهم، ذكرا كان أو أنثى.

أما أهم التوصيات: تويص الدراسة:

بمزيد من الدراسات حول أمهية اجلانب اخلريي والثقايف يف حياة الشيخ قاسم.- 

الباحثني بدراسة وصية الشيخ قاسم وإبراز جوانبها الرشعية والرتبوية واخلريية.- 

مؤسسة الشيخ قاسم اخلريية بتبني الطلبة املغرتبني كام كان يفعل الشيخ قاسم يف أوقافه وغريها.- 

عىل إبراز ثقافة الوقف وتدعيمها وبيان أثرها يف هنضة البالد والعباد.- 

املصادر واملراجع

أوالً -  املصادر واملراجع العربية:

• إبراهيم، عبد العزيز عبد الغني، قطر احلديثة، قراءة يف وثائق سنوات نشأة إمارة آل ثاين 1840-1916م، 	

)بريوت، طبع دار الساقي، 2013م(، ط1.

• اجلزء 	 ، اجلزء األول،  الشخصية  السرية   ، ثاين  آل  قاسم بن حممد  الشيخ  الغني،  العزيز عبد  إبراهيم، عبد 

الثالث ، العالقة مع الدولة العثامنية )بريوت، طبع دار الساقي، 2017م(، ط1

• ابن برش، عثامن بن عبد اهلل، عنوان املجد يف تاريخ نجد، حتقيق: عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل آل 	

الشيخ )نرش دارة امللك عبد اهلل، 1402-1403 هـ - 1982-1983 م(.
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• آل الشيخ، عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد 	

الوهاب، مشاهري علامء نجد وغريهم، )الرياض، دار الياممة للبحث والرتمجة والنرش طبع سنة1972م(.

• آل ثاين، خالد بن حممد بن غانم بن عيل بن عبدالله بن قاسم ، دور الدين يف حياة الشيخ قاسم بن حممد، )ضمن 	

أبحاث ندوة التحديث واملحافظة عىل التقاليد املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر،2009(.

• آل ثاين، خالد بن حممد بن غانم بن عيل، مدونات األرسة احلاكمة يف قطر، دراسة وحتقيق، )بدون دار نرش، 	

2016 م( 

• آل ثاين، قاسم بن حممد ، وصية الشيخ قاسم، للشيخ ، )طبعت عىل نفقة الشيخ جاسم بن جرب آل ثاين، 	

بدون تاريخ طباعة، وبدون مكان الطبع(.

• حوادث 	 وذكر  الديان  الواحد  اهلل  بأيام  والعرفان  النهى  أويل  تذكرة  عبيد،  بن  إبراهيم  املحسن،  عبد  آل 

الزمان، )الرياض طبع مكتبه الرشد، 1428هـ(. 

• إبراهيم 	 بن  صالح  ونسخ  وترتيب  مجع  جامع،  للنوادر  الالمع  النجم  خمطوط   ، عيل  بن  حممد   ، عبيد  آل 

البطحي) عنيزة، 1419هـ(. 

• اآللويس، حممود شكري بدائع اإلنشاء، بتحقيق خالد بن حممد بن غانم بن عيل آل ثاين. 2015م . بدون 	

دارنرش

• األلويس، حممود شكري، تاريخ نجد، عناية وحتقيق حممد هبجة األثري، ) 1415هـ(، ط3. 	

• رجب 	  25 بتاريخ  الرياض  يف  حممد  بن  قاسم  الشيخ  أوقاف  ناظر  )شفوية(  إفادة  فيصل،  الباز، 

1438هـ/2017/4/21م.

• البسام، عبد اهلل بن عبد الرمحن، علامء نجد خالل ثامنية قرون، )الرياض، دار العاصمة، 1419هـ،(، ط2	

• بلجريف، وليم جيفور، وسط اجلزيرة العربية ورشقها، ترمجة صربي حسن، )طبع مرص املجلس األعىل 	

للثقافة، 2001م(، ط 1.

• جريد الرياض السعودية، العدد 16140، السبت 14 شوال 1433 هـ - 1 سبتمرب 2012م -  	

• جريدة الرشق القطرية، مقال الشيخ جاسم بن حممد اجلابر العالمة بن محدان، بتاريخ 2016/06/08  	
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• جريدة الرشق القطرية، منشور يف 2015/7/14. مقال للدكتور ربيعة بن صباح الكواري،	

• جريدة العرب القطرية، مقال جاسم بن حممد ال جابر، الشيخ بن درهم، 	

• مجهرة أنساب األرس املتحرضة يف نجد، حلمد اجلارس، منشورات دار الياممة، السعودية، ط3، 2003م. 	

• احلادي، بشار بن يوسف، أعيان البحرين يف القرن الرابع عرش، )طبع 2005م(.	

• الشقري، 	 اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  ودراسة  تقديم،  النحرين،  قالئد  مبارك،  بن  جوهر  بن  نارص  اخلريي، 

)1424هـ، 2003 م(. 

• للموسوعات، 	 العربية  الدار  طبع  )بريوت،  اإلحساء،  تاريخ  يف  األلباء  حتفة  صالح،  بن  سليامن  الدخيل، 

1422هـ/2002م(، ط2.

• دليل مؤسسة الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين للرعاية االجتامعية. بدون مكان طباعة	

• الرحياين، أمني، تاريخ نجد احلديث وملحقاته، )بريوت، طبع دار اجليل، 1988م(، ط6.	

• الزركيل، خري الدين، األعالم، )بريوت، دار العلم للماليني، ط1989م(.	

• الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثامنية دولة إسالمية مفرتى عليها )اجلزء الثالث، مكتبة انجلو، القاهرة، 	

.)2013

• الشيباين، حممد رشيف، إمارة قطر العربية بني الاميض واحلارض، )بريوت، دار الثقافة، 1382هـ/1962م(. 	

• املصاحبة 	 التارخيية  الندوة  أبحاث  ضمن  )منشور  التأسيس،  مرحلة  يف  قطر  إبراهيم،  يوسف  اهلل،  العبد 

الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر2008م(.

• العجمي، حممد بن نارص، الرسائل املتبادلة بني مجال الدين القاسمي وحممود شكري اآللويس، )بريوت، 	

طبع دار البشائر اإلسالمية،2001م(، ط1.

• ثاين، 	 آل  حممد  بن  قاسم  للشيخ  نجد  يف  الرشعية  واألوقاف  اخلريية  األعامل  حممد،  بن  راشد  العساكر، 

)الرياض، دار درر التاج للنرش والتوزيع،1432هـ2011م(، ط 1.

• العربية السعودية من سنوات القحط إىل بوادر الرخاء، تعريب عاطف فالح، 	 فلبي، هاري سانت جون، 

)الرياض مكتبة العبيكان، الرياض، 2002م(، ط1.
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• الربيطاين يف 	 العثامين  التنافس  ثاين من  الشيخ قاسم بن حممد آل  القادر بن حممود، موقف  القحطاين، عبد 

املنطقة، )منشور ضمن أبحاث الندوة التارخيية املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر2008م(.

• القطري، حممد بن حسن املرزوقي، اللؤلؤ النقي يف تراث الشيخ العالمة حممد حسن املرزوقي، حتقيق بعناية 	

الشيخ حسن بن حممد اجلابر، )املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، 1432ه(، ط1.

• لوريمر، ج. ج ، دليل اخلليج القسم التارخيي، طبع عىل نفقة الشيخ خليفة بن محد أمري دولة قطر.	

• جمموعة من املؤلفني، املوسوعة العربية العاملية، )الرياض، طبع مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع، 	

 .)1996

• املختار، عمر، الثمر الداين يف سرية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين، )بحث غري مطبوع. مركز شباب برزان، 	

مسابقة أعالم من قطر(. 

• 	http://www.althanitree.com :موقع شجرة نسب آل ثاين

• نديم حريق، جملة البيان للقرآن واحلديث، عدد 14، سنة 2016م.	

• 	http://jalalharoon.blogspot.qa/2013/05/blog-post_3475.html :وثائق جزيرة دارين عىل االنرتنت

• الوزان خالد، والبسيمي عبد اهلل بن بسام، القيم الدينية عند الشيخ قاسم آل ثاين من خالل عالقته بنجد 	

وعلامئها، منشور ضمن أبحاث الندوة التارخيية املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر2008م.

ثانيًا -  املصادر واملراجع األجنبية:
References:

• Abdul Aziz Al-Shinawi, al-Dawlah al-Uthmaniyyah Dawlah muftra aliha, (In Arabic(, (Cairo: Mak-
tabat al-Anjilo, 2013(. 

• Abdul-Rahman bin Abdul-Latif bin Abdullah bin Abdul-Latif bin Abdul Rahman bin Hassan bin 
Muhammad bin Abdul-Wahab, Mashahir Ulama Najd wa Ghairuhum (in Arabic(, (Riyadh: Dar al-
Yamamah, 1972(.

• Abdullah bin Abdul-Rahman al-Bassam, Ulama Najd Khilal Thamaniyat Qurun, (in Arabic(, (Ri-
yadh: Dar al-Amsa, 1419(, 2nd Ed..

• Al-Mawsuah al-Arabiya al-Alamiyyah, a group of authors, (In Arabic(, printed by the Encyclopedia 
of Publishing and Distribution, 1996.



165

–  1439هـ / 2018 م، علمية حمكمة، جامعة قطر جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية )املجلد 36-العدد 1( 

• Al-Riyadh Newspaper, Saudi Arabia, (in Arabic(. No. 16140 (Saturday 14 Shawwal 1433 H/ - Sep-
tember 1, 2012 AD(.

• Al-Sharq Al-Qatariya Newspaper, Sheikh Jassem Bin Mohammed Al-Jaber Article, Hamdan Bin 
Hamdan, (in Arabic(, on (08/06/2016(. 

• Al-Thani’s family tree site: http://www.althanitree.com
• Amin al-Rihani, Tarikh Najd Al-Hadith wa Mulhaqatihi, (in Arabic( (Beirut: Dar al-Jil, 1988(.
• Bashar ibn Yusuf al-Ahdi, Ayan Al-Bahrain fi Al-Qarn Al-Rabi Ashar, (in Arabic), in 2005.
• Dalil Mouasast Sheikh Qassem Bin Mohammed Bin Thani lil Riyah al-Ijtimaiyah, (in Arabic(. 
• Darren Island Documents Online: http://jalalharoon.blogspot.qa/2013/05/blog-post_3475.html
• Dr. Khalid Al-Wazzan and Abdullah bin Bassam Al-Basimi, Religious Values   at Sheikh Qasim Al-
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