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املقدمة:
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له

ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.

أما بعد :فإن االهتامم بالوصية الرشعية وكتابتها وحث الذرية والورثة عىل تنفيذها من التمسك هبدي النبي

صىل اهلل عليه وسلم  -فقد جاء عنه فيام أخرجه الشيخان عن ابن عمر (ريض اهلل عنهام) ،قال :قال رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم: -

« ما ح ُّق ام ِر ٍئ مس ِل ٍم َله يَشء ي يِ
يت َليْ َل َتينْ ِ إِلاَّ َو َو ِص َّي ُت ُه َم ْك ُتو َب ٌة ِعن ْدَ ُه»( .)1ويف لفظ عند مسلم:
وص ِف ِيهَ ،يبِ ُ
ُ ْ ٌ ُ
ُ ْ
َ َ ْ
يِ
ِ
وص ِف ِيه”(.)2
ش ٌء ُيريدُ َأ ْن ُي َ
“ َل ُه يَ ْ

وعىل هذا سارت هذه األمة املباركة من القرون املفضلة إىل يومنا هذا ،وكان الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين

-رمحه اهلل تعاىل  -عىل الطريق املبارك؛ فكانت وصيته تشتمل عىل مضامني مهمة يف جوانب متعددة منها الرشعي

والوقفي ،واإلنساين والرتبوي ،وقد شدتني هذه املضامني إىل رضورة دراسة هذه الوصية -لعل اهلل -ينفع هبا
أحفاده وذريته عىل االقتداء به لتكون نرباس ًا ألهل قطر ملواصلة فعل اخلري والتوايص به ملن بعدهم ،ولقد أوصت

دراسة علمية قمت هبا عن جهود الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين اخلريية والوقفية بدراسة مفصلة لوصية الشيخ قاسم
رمحه اهلل تعاىل.

()3

أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة يف حتليل وصية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين رمحه اهلل تعاىل وإبراز مضامينها

املتعددة ،الرشعية منها واملنهجية؛ كاالستعداد للقاء اهلل وتقديم ثلث ماله صدقة هلل ،وحث أهله وذريته عىل

تقوى اهلل والتمسك بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل  -اإلصالحية ؛ وحرصه رمحه اهلل تعاىل عىل
اجلوانب اإلنسانية اخلريية من تقديم الدعم للمحتاجني من أهل قطر ،الفقراء والنساء ،واخلدم والعبيد ،وكل من له

به صلة من أعيان قطر ،و أعيان نجد من احلكام والعلامء وكذلك الوجهاء الذين انتقلوا إىل قطر ودخلوا يف جوار
((( أخرجه البخاري :كتاب الوصايا ( ،2/4برقم  ،)2738ومسلم ،1249/3( :برقم .)1627
((( ( ،1249/3برقم .)1627
((( هلاجري ،شايف ،الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وجهوده اخلريية والوقفية ،جملة كلية الرشيعة ،جامعة قطر ،العدد (.)2018 ،36 /1
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الشيخ قاسم رمحه اهلل.
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل حتقيق اآليت:
املسامهة يف التعريف بجانب مهم من شخصية الشيخ قاسم بن حممد رمحه اهلل.إبراز املضامني املتعددة يف وصية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين رمحه اهلل تعاىل.إظهار تدين الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين ،وحرصه عىل اتباع منهج الدعوة اإلصالحية يف نجد.إبراز دور الشيخ قاسم يف تأسيس العمل اخلريي من خالل وصيته وسري أحفاده عىل طريقه.مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف عدم وجود دراسة علمية قامت بتحليل وصية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين  -رمحه

اهلل ،-وذلك من خالل الوقوف عىل مضامينها املتعددة ،والتي تعترب تأسيس ًا لعمل اخلري واالستمرار عليه إىل

زماننا هذا.

أسئلة الدراسة:
ما مضامني وصية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين رمحه اهلل تعاىل؟
ما دور الشيخ قاسم يف تأسيس العمل اخلريي من خالل وصيته؟ما عالقة الشيخ قاسم بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل؟-كيف متثل فقه الشيخ قاسم رمحه اهلل بالدين اإلسالمي يف اإليصاء بتقسيم ماله يف وصيته؟

منهج الدراسة:
تعتمد دراستي عىل املنهج التارخيي واملنهج الوصفي التحلييل ،وسأقوم بوصف الوصية ومفرداهتا ،ووضع

مضامني عامة تندرج فيها مفردات الوصية ،مع حتليل تلك املضامني وربطها بالقيم األخالقية املنبثقة من املنظومة

اإلسالمية.
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الدراسات السابقة:
سأقوم بعرض بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة:
دراسة اهلاجري ،شايف بن سفر ،بعنوان “ :الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وجهوده اخلريية والوقفية” تطرقت

الدراسة بصورة عامة لوصية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين رمحه اهلل تعاىل كجزء من أعامله اخلريية ،وقد أوصت
الدراسة الباحثني بدراسة الوصية ،وإبراز جوانبها الرشعية والرتبوية واخلريية.

()1

دراسة إبراهيم ،عبدالعزيز عبدالغني ،بعنوان“ :الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين ،اجلزء األول ،السرية الشخصية”،

وتعترب هذه الدراسة من أوسع الدراسات عن الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين -رمحه اهلل -يف ثالثة جملدات ،وقد
عرضت الوصية بشكل خمترص ،استفدت منها يف بعض التحليالت.

()2

دراسة آل ثاين ،خالد بن حممد بن غانم ،بعنوان« :مدونات األرسة احلاكمة يف قطر ،مدونتا الشيخ قاسم بن

حممد والشيخ عيل بن عبد اهلل نموذج ًا» ،تطرق الباحث إىل الوصية من خالل حديثه عن إثبات صحة املدونات،
وهذا يفيد دراستنا بتوثيق الوصية ،ومصادرها املتعددة.

()3

مجيع الدراسات السابقة عرضت للوصية بشكل خمترص ،ومتيزت هذه الدراسة بالتوسع يف دراسة الوصية

وحتليل مفرداهتا.

خطة الدراسة:
تنقسم خطة الدراسة إىل مبحثني:
املبحث األول :حياة الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين ووصيته
املبحث الثاين :مضامني الوصية.
النتائج والتوصيات.
املصادر واملراجع.
((( اهلاجري ،شايف ،الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وجهوده اخلريية والوقفية ،جملة كلية الرشيعة ،جامعة قطر ،العدد (.)2018 ،36 /1
((( إبراهيم ،عبد العزيز عبد الغني ،الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين ،اجلزء األول ،السرية الشخصية.
ً
((( آل ثاين ،خالد حممد ،مدونات األرسة احلاكمة يف قطر مدونتا الشيخ قاسم بن حممد والشيخ عيل بن عبد اهلل نموذجا ،دراسة وحتقيق ،الدوحة،
.2016
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املبحث األول :حياة الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين ووصيته:
املطلب األول :حياة الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين رمح ُه اهلل:
هو الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين بن حممد بن ثامر ،ينتهي نسب ُه إىل املعاضيد من بني متيم.
املحرق يف البحرين ،وأمه الشيخة نورة بنت
ولد -رمحه اهلل -حوايل سنة ١٢٤٢هـ ،يوافقه ١٨٢٧م ،يف منطقة
ّ

فهد آل بو عفرة آل بو كوارة.

فارسا شجا ًعا ،شارك يف عدَّ ة معارك
تر ّبى يف كنف والده عىل الدِّ ين وكريم األخالق ،وكان قوي الشخصية ً

مع أبيه؛ فأظهر فيها من البأس والشجاعة اليشء الكثري.

ِ
غدرا يف البحرين ،و ُأطلق رساحه مقابل إطالق رساح
ُسجن سنة ١٢٨٣هـ ،يوافقه حوايل سنة ١٨٦٦مً ،

إبراهيم بن عيل آل خليفة ،وسلامن بن محود آل خليفة ،اللذين تم سجنهام يف قطر إثر أحداث معركتني وقعتا بسبب

سجن الشيخ قاسم ،ومها معركتا دامسة والوكرة سنة ١٢٨٤هـ ،يوافقه سنة ١٨٦٧م.

كان ُيدير أمر البالد يف حياة أبيه ،ويف سنة ١٢٩٤هـ ،يوافقه ١٨٧٦م ،تولىَّ املسؤولية الكاملة يف قطر و ُعينِّ يف

نفس العام قائمقام من قبل العثامنيني.

أ َّمن حدود بالده ،ور َّد َّ
كل طامع هبا؛ مما أدخله يف عدة معارك ،كان آخرها معركة الوجبة مع الوايل العثامين

حممد حافظ باشا يف سنة ١٣١٠هـ ،يوافقه ١٨٩٣م ،الذي مني هبزيمة أدت إىل عزله عن منصبه من قبل السلطان
عبد احلميد.

اعتزل الشيخ قاسم -رمحه اهلل -بعد هذه املعركة احلكم ،وس َّلمه ألخيه الشيخ أمحد -رمحه اهلل ،-وإن كان

قد بقي هو املدبر الفعيل ألمور البالد ،وال حيدث أمر له شأن إال بعد مشورته ،إىل سنة ١٣٢٣هـ ،يوافقه ١٩٠٥م؛
حيث اغتيل الشيخ أمحد بن حممد -رمحه اهلل ،-فظل األمر عىل ما هو عليه ومل تُثر مسألة القائمقامية؛ ألن الشيخ

قاسم كان احلاكم الفعيل ،وعينَّ بعدها ولده الشيخ عبد اهلل بن قاسم –رمحه اهلل. -

كان (رمحه اهلل) حنبيل العقيدة واملذهب ،صاحب دين متني ،يلتزم الرشع يف كل أمر له ،ويتجلىَّ ذلك يف شعره

ومراسالته ،وكان ال يرىض بفرض الرضائب واملكوس عىل رعيته ،دائم النفع هلم واإلحسان إليهم.
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طبع (رمحه اهلل) عدة كتب منها :جمموعة التوحيد ،ديوانه يف الشعر النبطي ،فتح املنان ،وغريها من الكتب

هلم هذه األمة ،وسعيه خلريها.
النافعة ،وله صالت علمية مع املشايخ والعلامء ،تدل عىل محله ِّ

وكان (رمحه اهلل) مشتغالً بتجارة اللؤلؤ ،قبل احلكم وبعده ،فكان يملك أكثر من  ٢٠سفينة للغوص بحث ًا عن

رواد الشعر النبطي ،وله ديوان مطبوع ،من يطلع
اللؤلؤ واستخراجه ،وكان صاحب َم َلكة شعرية بديعة ،وهو من ّ
عليه يعلم ما للرجل من الفضائل وكريم الشامئل ،و ُيعترب ديوانه أقدم الدواوين الشعرية النبطية املطبوعة.

وقد أثنى عليه مجع من العلامء املؤرخني واألدباء ،فمن ذلك قول العالمة حممود شكري اآللويس رمحه اهلل:

“هو من خيار العرب الكرام ،مواظب عىل طاعته مداوم عىل عبادته وصلواته ،من أهل الفضل واملعرفة بالدين
املبني ،وله م َّربات كثرية عىل املسلمني ،وله جتارة عظيمة يف اللؤلؤ ،وهو مسموع الكلمة بني قبائله وعشائره وهم

ألوف مؤ َّلفة ،وبيني وبينه حمبة غيبي ٌة ،ومكاتبات لطيفة ،أودعتها يف كتاب بدائع اإلنشاء”.

()1

فصيحا ،قال
فارسا جوا ًدا ،حنبيل املذهب،
ً
ويقول الزركيل يف وصف الشيخ قاسم (رمحه اهلل)“ :كان شجا ًعا ً

مؤرخيه :كان أمري قطر ،وخطيبها يوم اجلمعة ،وقاضيها ،ومفتيها ،وحاكمها”.
فيه بعض ِّ

()2

املطلب الثاين :وصية الشيخ قاسم وثبوهتا وبعض احكام الوصية:
أوالً :النسخ و ثبوت النسبة:
توجد نسخة مطبوعة وحيدة من الوصية وعنواهنا« :وصية املرحوم الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين حاكم قطر

سابق ًا»ُ ،طبعت عىل نفقة الشيخ جاسم بن جرب بن حممد آل ثاين -رمحه اهلل تعاىل ،-والشيخ قاسم بن حممد عم
الشيخ جاسم بن جرب ،والشيخ جرب بن حممد آل ثاين يرد اسمه كثري ًا يف الوصية ،بل هو من الوصاة عىل ثلث أخيه

الشيخ قاسم بن حممد.

وتوجد نسخة خمطوطة من الوصية من حمفوظات الديوان األمريي بقطر ،وقد ذكرها الدكتور الشيخ خالد

بن حممد آل ثاين ،واطلع عليها)3(.وبذلك تثبت صحة نسبة الوصية للشيخ قاسم بن حممد آل ثاين رمحه اهلل تعاىل.
النسخة املعتمدة:

سأعتمد النسخة املطبوعة عىل نفقة الشيخ جاسم بن جرب -رمحه اهلل تعاىل ،-وهي تقع يف اثنتني وثالثني
((( اآللويس ،حممود شكري ،تاريخ نجد ،ت :حممد هبجت األثري ،ص(.)54
((( الزركيل ،األعالم .)185/5( ،يراجع :آل ثاين ،خالد حممد ،مدونات األرسة احلاكمة ،املرجع السابق ،ص (.)66
((( آل ثاين ،خالد حممد ،مدونات األرسة احلاكمة ،املرجع السابق ،ص (.)66
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صفحة ،تشتمل عىل الوصية وبعض األوراق امللحقة هبا وتبدأ الوصية من الصفحة الثالثة إىل الصفحة التاسعة،

وكتبت سنة 1322هـ ،وحررت سنة 1331هـ ،كام يف الصفحة التاسعة ،يف عهد الشيخ عبد اهلل بن قاسم -حاكم

قطر سابق ًا ،-ولذلك جاء يف كتاب «الشيخ قاسم بن حممد» أن الوصية كتبت قبل فرتة من وفاة الشيخ قاسم،
ِ
ِّني ،إِ ىَل
الست َ
فهو حني أدرك أن عمره امتد ليتجاوز مدى أعامر هذه األمة؛ كام ورد يف احلديثَ « :أعْماَ ُر ُأ َّمتي َما نْ َ
بَي ِّ
ِ
يو ُز َذلِكَ» ( ،)1فكتب وصيته لذلك مع إدخال ما استجد فيها من استحقاقات ،حرص ًا منه
الس ْبع َ
نيَ ،و َأ َق ُّل ُه ْم َم ْن جَ ُ
َّ
-رمحه اهلل -عىل االهتامم بأمر الوصية ،ودليالً عىل االعتناء هبا.

()2

والنسخة املطبوعة من الوصية ،فيها بعض األخطاء اللغوية ،وبعض كلامهتا باللهجة العامية ،ولكنها هي

املتوفرة بني أيدي الباحثني ،وسأقوم بتصويب اخلطأ دون اإلشارة إىل ذلك ،ألن اهلدف وصف وحتليل الوصية،

وليس حتقيق النص.

ثاني ًا :خمترص يف أحكام الوصية:
وحيث إنني أكتب عن وصية الشيخ قاسم سأذكر مجلة خمترصة من بعض أحكام الوصية يف الفقه اإلسالمي،

ذكرت فيها :تعريف ًا للوصية ،وبيان أمهيتها ،وملخص ًا حلكم الوصية مع التنبيه عىل ما يتعلق بتنفيذها ،خامت ًا ذلك
بذكر نامذج من وصايا السلف رمحهم اهلل تعاىل.
تعريف الوصية:
الوصية لغة :أصل الوصية من الوصل ،مأخوذة من وصيت اليشء إذا وصلته؛ سميت بذلك ألهنا وصل لام

كان يف احلياة بعد املوت.

()3

اصطالحا :هي :األمر بالترصف بعد املوت.
الوصية
ً

()4

األدلة عىل مرشوعية الوصية:
ِ
الكتاب والسنة.
الوصية مرشوع ٌة باألدلة من
أو ً
ال :األدلة من الكتاب:
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،1415/2( ،برقم .)4236 :وصححه احلاكم.
((( إبراهيم ،عبد العزيز عبد الغني ،الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين ،اجلزء األول ،السرية الشخصية ص .266
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ويص).)320/ 15( ،
((( البهويت ،كشاف القناع.)335/4( ،
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ِ
ني بِلمعر ِ
وت إِن تَر َك َخريا ِ ِ
ِ
لولِدَ ِ
وف َح ًّقا َع ىَل
ض َأ َحدَ ك ُُم ا َمل ُ
قوله تعاىل﴿ :كُت َ
الوص َّي ُة ل َٰ
ً َ
ين َوألَ َقربِ َ َ ُ
َ
ب َع َليكُم إ َذا َح رَ َ

ني﴾ [البقرة]180 :
ا ُملت َِّق َ

وقد فرس ابن عباس -ريض اهلل عنهام ،-قوله تعاىل ﴿ :إِن ت ََر َك َخ ًريا ﴾ ،يعني :مال( ،)1وقال القرطبي( :اخلري

هنا الامل من غري خالف) )2(.واملراد بحضور املوت :حضور أسبابه ،كاألمراض املهلكة عادةً.

()3

ففي اآلية مرشوعية الوصية ،حيث بينَّ سبحانه مرشوعية اإلشهاد عليها ،وبينَّ عدد شهودها ،مما َّ
يدل عىل

مرشوعيتها وأمهيتها.

ثان ًيا :األدلة من السنة:

ما رواه الشيخان عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ما َح ُّق ا ْم ِر ٍئ
ِ
مس ِل ٍم َله يَشء ي يِ
يِ
ِ
()4
ِ ِ
وص
وص فِ ِيهَ ،يبِ ُ
ُ ْ ٌ ُ
ُ ْ
ش ٌء ُي ِريدُ َأ ْن ُي َ
يت َل ْي َل َتينْ إ اَّل َو َوص َّي ُت ُه َم ْكتُو َب ٌة عنْدَ ُه”  .ويف لفظ عند مسلمَ “ :ل ُه يَ ْ
ِ ِ ()5
عيل ليلة منذ سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
فيه”  .زاد مسلم :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام( :-ما َّ
مرت َّ

وسلم  -قال ذلك إال وعندي وصيتي) )6(.فبني-صىل اهلل عليه وسلم -أمهية كتابة الوصية عند وجود احلقوق ،مما
يدل عىل مرشوعيتها ،ولفعل ابن عمر-ريض اهلل عنهام ،-اقتدا ًء بسنة املصطفى-صىل اهلل عليه وسلم.-
أمهية الوصية:
تتبني أمهية الوصية يف احلكمة من مرشوعيتها :فمن ذلك-:
 -1أهنا مما ينتفع هبا امليت بعد موته؛ وصدقة تصدق اهلل هبا عىل صاحب الوصية بعد وفاته؛ فينبغي لكل

صاحب مال كثري أال حيرم نفسه من هذا اخلري ،كام يف حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
ان ا ْن َق َط َع َعن ْ ُه َع َم ُل ُه إِلاَّ ِم ْن َثلاَ َث ٍة :إِلاَّ ِم ْن َصدَ َق ٍة َج ِ
ات الإْ ِ ن َْس ُ
ار َي ٍةَ ،أ ْو ِع ْل ٍم ُين ْ َت َف ُع بِ ِه،
صىل اهلل عليه وسلم« :-إِ َذا َم َ()7
َأ ْو َو َل ٍد َصالِ ٍح َي ْد ُعو َل ُه».
((( أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه.)134/3( ،
((( القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.)259/2( ،
((( السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان.)85/1(،
((( أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا ( ،2/4برقم  ،)2738ومسلم ،1249/3( :برقم .)1627
((( ( ،1249/3برقم .)1627
((( ( ،1249/3برقم .)1627
((( أخرجه مسلم،1255/3( ،برقم.)1631
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 -2ومن حكمتها أن فيها احلفاظ عىل حقوق اآلدميني؛ كام يكون بني الدائن واملدين مثالً ،فتكون احلقوق

حمفوظة بالوصية حتى وإن مات من عليه الدين .وكذلك الوصية حتافظ عىل حقوق اآلدميني ما إذا كان الورثة

بويص يقوم مقامه؛ فيحافظ عىل ال ُقصرَّ وعىل أمواهلم.
ُقصرَّ ًا ال حيسنون الترصف يف أمواهلم ،وقد أوىص اإلنسان
ٍّ
 -3أهنا سبب يف صلة األرحام ،والعناية هبم ،فيام إذا كانت الوصية ألقارب املويص غري الوارثني.
حكم الوص َّية:

فالوص َّية املستحبة يف األصل :فالويص يويص بيشء من مالِه ُيرصف يف وجوه اخلري ،والرب واإلحسان؛ ليصل

إليه ثوابه بعد وفاته ،وهذا يف حال ما إذا كان له مال كثري يزيد عن حاجة الورثة ،وكانوا أغنياء ،وكانت الوصية مما

أذن فيه الرشع؛ فتستحب يف هذه احلال طمع ًا يف تكثري األعامل الصاحلة بعد املامت.
حكم تنفيذ الوصية:

جيب عىل الويص الذي أسند إليه تنفيذ الوصية ،فعل ما طلب منه يف الوصية ،والقيام بام أويص به ،بعد موت

املويص وعىل حسب ما تقتضيه احلاجة.
نامذج من وصايا السلف:

ٍ
عن ٍ
اه ْمَ :ه َذا َما َأ ْوصىَ بِ ِه ُف ُ
أنس -ريض اهلل عنه ،-أنه قال( :كَانُوا َي ْك ُت ُب َ
ون فيِ َصد ِْر َو َصا َي ُ
لاَن ْب ُن ُفلاَنَ ،أ ْوصىَ
يك َله ،و َأ َّن محُ َمدً ا َعبدُ ه ورسو ُله ،و َأ َّن السا َع َة آتِي ٌة لاَ ري ِ
الل
بف َ
َْ َ
َ
ْ ُ ََ ُ ُ َ
الل َو ْحدَ ُه لاَ شرَ ِ َ ُ َ
َّ
َّ
َأ َّن ُه َيشْ َهدُ َأ ْن لاَ إلِهَ َ إِلاَّ هَّ ُ
يهاَ ،و َأ َّن هَّ َ
ِ
ور ،و َأو من تَر َك ِمن َأه ِل ِه َأ ْن ي َّت ُقوا الل ،ويص ِلحوا َذ َ ِ
الل َو َر ُسو َل ُه إِ ْن كَانُوا
ْ ْ
هَّ َ َ ُ ْ ُ
َ
َيبْ َع ُث َم ْن فيِ ا ْل ُق ُب ِ َ ْ صىَ َ ْ َ
ات َبيْن ِه ْمَ ،و ُيطي ُعوا هَّ َ
ِ
اه ِ ِ
ِ
ِ
الل اص َط َف ٰى َلك ُُم الدِّ ي َن َفلاَ تمَ ُو ُت َّن إِلاَّ َو َأن ُتم
ُم ْؤ ِمنِ َ
نيَ ،و َأ ْو َص ُ
يم َبنيه َو َي ْع ُق ُ
اه ْم بِماَ َأ ْوصىَ بِه إِ ْب َر ُ
وبٰ َ ﴿ :ي َبن َّي إِ َّن هَّ َ

ِ ِ
م ِ
()1
سل ُم َ
الر ِحي ِم َه َذا َما
(بسم هَّ
ون﴾ [البقرة .]132 :وكتب الربيع بن خثيم-رمحه اهلل -وصيته ،فقالْ :
ُّ
الرحمْ َِن َّ
الل َّ
ِ ِ
َأو بِ ِه الربِيع بن خ َثي ٍم و َأ ْشهدَ الل َع َلي ِه ،و َك َفى بِاللِ َش ِهيدً ا ،وج ِ ِ ِ ِ ِ
الل
ني َو ُمثِي ًباَ ،ف ِإنيِّ َر ِض ُ
الصالحِ ِ َ
از ًيا لع َباده َّ
َ َ
َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ هَّ َ ْ َ
هَّ
يت ب هَّ
ْ صىَ
يِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الل فيِ ا ْل َعابِ ِدي َن،
َر ًّباَ ،وبِالإْ ِ ْسلاَ ِم دينًاَ ،وبِ ُم َح َّمد َ
صلىَّ ُاهلل َع َليْه َو َس َّل َم -نَبِ ًّياَ ،وإِنيِّ آ ُم ُر َن ْفس َو َم ْن َأ َطا َعني َأ ْن َن ْع ُبدَ هَّ َ
()2
ني).
َح َمدَ ُه فيِ الحْ َ ِام ِدي َنَ ،و َأ ْن َنن َْص َح لجِ َماَ َع ِة المْ ُ ْس ِل ِم َ
َون ْ

((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ،126/1( ،برقم.)326 :
((( أخرجه الدارمي يف سننه ( ،2033/4برقم.)3230 :
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املبحث الثاين :مضامني وصية الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين:
املطلب األول :اجلانب الرشعي (الديني):
إن مظاهر التدين يف حياة الشيخ قاسم بن حممد -رمحه اهلل -واضحة املعامل ،فهي ظاهرة يف شعره وخطبه

للجمعة وإمامته للناس ،وقضائه يف اخلصومات ،وهذا يدل عىل أن اجلانب الثقايف واالعتزاز باهلوية يف شخصية
الشيخ قاسم ال يقل عن حنكته السياسية واإلدارية ،بل إن قوة ثقافته أثر يف قراراته السياسية واإلدارية.

قال أمني الرحياين « :وكان – الشيخ قاسم  -ولوع ًا يف مجع العبيد وعتقهم ...ومن دواعي إحسانه الورع

والتقوى؛ فقد كان حنبيل املذهب متصلب ًا فيه ،يرصف واردات أوقافه عىل اجلوامع واخلطباء ،بل كان هو نفسه يعلم
الناس الدين وخيطب فيهم خطبة اجلمعة ،أضف إىل الورع والتقوى فصاحة اللسان وإىل الفصاحة العلوم الدينية

والفقهية ،وإىل العلوم الضمري احلي واليقني ،وإىل ذلك كله الثراء واجلود...عاش يف قطر ،فكان أمريها ،وخطيبها،
وقاضيها ،ومفتيها ،واملحسن األكرب فيها».

()1

ومن معامل هذا اجلانب ما يأيت:
أوالً :احلرص عىل كتابة الوصية تدين ًا وورع ًا:
يقول رمحه اهلل تعاىل“ :وإين أنا – يا – قاسم قد كتبت وصيتي يف حيايت ،وأنا صحيح شحيح ولكني ما أعلم

متى يأتيني وعد اهلل” ( ،)2ولقد كتب الشيخ قاسم وصيته عمالً بحديث رسول اهلل -صلوات اهلل وسالمه عليه،-

أي
فعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه ،-قال :جاء رجل إىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال :يا رسول اهللُّ ،
الصدَ قة أعظم أجرا؟ قال« :أن تصدَّ ق وأنت صحيح شحيح خَتشى الفقر وتأمل ِ
الغنى ،وال تمُ هل حتى إذا بلغت
ُ
ً
قلت :لفالن كذا ،ولفالن كذا ،وقد كان لفالن».
احللقوم َ

()3

ثاني ًا :اإلقرار بالتوحيد سمة املؤمن وشعاره يف الدنيا:
لذلك ذكره الشيخ -رمحه اهلل -يف وصيته« :وإين أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا

عبده ورسوله ،وأن عيسى روح منه وكلمته ألقاها ملريم وأنه عبد اهلل ورسوله ،وأن إبراهيم خليله وعبد اهلل
ورسوله ،وأن موسى كليمه وعبده ورسوله .وأين آمنت باهلل وبمالئكته وبكتبه وبرسله ،وبالقضاء والقدر خريه
((( الرحياين  ،أمني  ،تاريخ نجد احلديث وملحقاته ،ص( .)101وانظر :آل ثاين ،خالد بن حممد بن غانم ،دور الدين يف حياة الشيخ جاسم بن
حممد ،قد نرش ضمن أبحاث ندوة التحديث واملحافظة عىل التقاليد املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر (2009م).
((( الوصية ،ص(.)3
((( متفق عليه ،أخرجه البخاري ،110/2( ،برقم ،)1419:ومسلم ،716/2( ،برقم.)1032 :
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ورشه من اهلل .وأين أشهد أن اهلل حق ،وأن وعيده حق ،واجلنة حق ،والنار حق ،واملوت حق ،وأشهد أن الساعة

آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور».

()1

ِ
الل ُه َو احلَ ُّق َو َأ َّن ُه يحُ ِي املَوت َٰى
هذه الكلامت متثلت يف آيات من كتاب اهلل تعاىل ،كام يف قوله تعاىلٰ َ ﴿:ذل َك بِ َأ َّن هَّ َ
و َأ َّنه َعلىَ ك ُِّل يَشء َق ِدير و َأ َّن السا َع َة ءاتِية لاَّ ر ِ
الل َيب َع ُث َمن فيِ ال ُق ُب ِ
ور﴾ [احلج]7-6 :
َ َ َ َ
َ
َّ
يب ف َيها َو َأ َّن هَّ َ
َ ُ ٰ
ومتثلت كذلك يف أحاديث رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم ،-فمن ذلك :حديث عبادة بن الصامت -ريض
الل َو ْحدَ ُه َ
اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َش ِهدَ َأ ْن َ
ال شرَ ِ َ
يك َل ُهَ ،و َأ َّن
ال إلِهَ َ إِلاَّ هَّ ُ
ِ
ِ
ِ
وح ِمن ْ ُهَ ،واجلَنَّ ُة َح ٌّقَ ،والن َُّار َح ٌّق،
الل َو َر ُسو ُل ُهَ ،وكَل َم ُت ُه َأ ْل َق َ
يسى َعبْدُ هَّ
اها إىل َم ْر َي َم َو ُر ٌ
محُ َ َّمدً ا َعبْدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،و َأ َّن ع َ
ِ ()2
الل اجلَنَّ َة َعلىَ َما ك َ
َان ِم َن ال َع َمل».
َأ ْد َخ َل ُه هَّ ُ
ثالث ًا :التقوى الزاد الباقي:
يقول الشيخ -رمحه اهلل « :-وأول ما أوصيكم بتقوى اهلل يف الرس والعالنية وااللتزام والتمسك بكتاب اهلل،

وسنة نبيه -صىل اهلل عليه وسلم ،)3( »-ثم أورد آيات التقوى من عدة سور يف القرآن الكريم:

منها قوله تعاىل﴿ :ي َأ ا ا َّل ِذين ءامنُواْ ا َّت ُقواْ الل ح َّق ُت َقاتِ ِه ولاَ تمَ و ُتن إِلاَّ و َأن ُتم م ِ
سل ُم َ
ون﴾ [آل عمران.]102 :
َ ٰٓ يهُّ َ
َ ُ َّ َ
هَّ َ َ
ُّ
َ َ َ

ثم عقب عىل هذه اآليات بقوله -رمحه اهلل" :-وهو أن يطاع فال يعىص ،وأن يذكر فال ينسى ،وأن يشكر فال
ِِ
اع َفال
«و َح ُّق ُت َقاته :وأ ْن ُي َط َ
يكفر )4(.وقد روي هذا عن ابن مسعود-ريض اهلل عنه  ،-أنه قال يف تفسري هذه اآليةَ :
ُي ْعصىَ َ ,و َأ ْن ُي ْذك ََر َفال ُين َْسى َ ,و َأ ْن ُيشْ ك ََر َفال ُي ْك َف َر»".

()5

ِ
ِ
الل
الل إِ َّن هَّ َ
الل َوال تَن ُظر نَفس َّما َقدَّ َمت ل َغد َوا َّت ُقواْ هَّ َ
ثم ذكر-رمحه اهلل ،-قوله تعاىلٰٓ َ ﴿ :ي َأيهُّ َا ا َّلذي َن َءا َمنُواْ ا َّت ُقواْ هَّ َ
َعم ُل َ
ون﴾ [احلرش.]18 :
َخبِ ُري بِماَ ت َ
ثم عقب عىل هذه اآلية ،بقوله« :وهو يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم».
وذلك مصداق ًا لام جاء يف كتاب اهلل يف قوله تعاىلَ ﴿ :يو َم لاَ َين َف ُع َمال َولاَ َبن َ
ُون﴾ [الشعراء]88 :

((( الوصية ،ص (.)4
((( متفق عليه ،أخرجه البخاري( ،165/4برقم ،)3435 :ومسلم ( ،57/1برقم.)28 :
((( الوصية ،املرجع السابق ص(.)4
((( الوصية ،املرجع السابق ص(.)4
((( أخرجه النسائي (.)106/7
((( الوصية ،املرجع السابق ،ص(.)4
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اخ َش ْوا َي ْو ًما لاَّ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم َو ْ
وال زال -رمحه اهلل -يستدل بآيات التقوى يف وصيته ،كقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
يجَ ْ ِزي َوالِدٌ َعن َو َل ِد ِه َولاَ َم ْو ُلو ٌد ُه َو َج ٍ
الل
الل َح ٌّق َفلاَ َت ُغ َّر َّنك ُُم الحْ َ َيا ُة الدُّ ْن َيا َولاَ َي ُغ َّر َّنكُم ب هَّ
از َعن َوالده َشيْ ًئا إِ َّن َوعْدَ هَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َغدً ا َو َما
السا َعة َو ُين َِّز ُل ا ْل َغيْ َث َو َي ْع َل ُم َما فيِ الأْ َ ْر َحا ِم َو َما َتد ِْري َن ْف ٌس َّما َذا َتكْس ُ
الل عندَ ُه ع ْل ُم َّ
ا ْل َغ ُر ُ
ور ( )33إِ َّن هَّ َ
ِ
َتد ِْري َن ْف ٌس بِ َأ ِّي َأ ْر ٍ
يم َخبِ ٌري﴾ [لقامن.]34-33 :
ض تمَ ُ ُ
الل َعل ٌ
وت إِ َّن هَّ َ
ولعل الشيخ -رمحه اهلل-أراد بذكره هلذه اآليات أن التقوى هي امتثال أوامر اهلل تعاىل وترك زواجره ،وينبه
ذريته خلشية يوم القيامة ،كام قال اهلل تعاىل ﴿لاَّ يجَ ْ ِزي َوالِدٌ َعن َو َل ِد ِه َولاَ َم ْو ُلو ٌد ُه َو َج ٍ
از َعن َوالِ ِد ِه َشيْ ًئا﴾ [لقامن:
،]33ال يزيد يف حسناته وال ينقص من سيئاته ،قد تم عىل كل عبد عمله ،وحتقق عليه جزاؤه .فلفت النظر يف
ويسهل عليه تقوى اهلل ،وهذا من رمحة اهلل بالعباد ،يأمرهم بتقواه
هذه املقدمة ،هلذا اليوم املهيل ،مما يقوي العبد
ِّ

التي فيها سعادهتم ،ويعدهم عليها الثواب ،وحيذرهم من العقاب ،إليه باملواعظ واملخوفات ،فلك احلمد يا رب
ِ
الل َح ّق﴾ فال مترتوا فيه ،وال تعملوا عمل غري املصدق ،فلهذا قالَ ﴿ :فلاَ َت ُغ َّر َّنك ُُم احلَ َي ٰو ُة
العاملني ﴿ .إِ َّن َوعدَ هَّ
ِ ِ
ِ ِ
الل ال َغ ُرور﴾٣٣
الدُّ ن َيا َولاَ َي ُغ َّر َّنكُم ب هَّ
ور ﴾٣٣بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن واملحنَ ﴿ .ولاَ َي ُغ َّر َّنكُم ب هَّ
الل ال َغ ُر ُ
[لقامن ]33 :الذي هو الشيطان ،الذي ما زال خيدع اإلنسان وال يغفل عنه يف مجيع األوقات ،فإن هلل عىل عباده

حق ًا ،وقد وعدهم موعد ًا جيازهيم فيه بأعامهلم ،وهل وفوا حقه أم قرصوا فيه .وهذا أمر جيب االهتامم به ،وأن

جيعله العبد نصب عينيه ،ورأس ماله وجتارته يف هذه احلياة الدنيا وسعيه فيها اىل اهلل تعاىل .ومن أعظم العوائق

عنه والقواطع دونه ،الدنيا الفتانة ،والشيطان املوسوس المْ ُ َس ِّول ،فنهى اهلل تعاىل عباده أن تغرهم الدنيا ،أو يغرهم
ِ
ِ
باهلل الغرور ﴿ َي ِعدُ ُهم َو ُي َمن ِِّيهم َو َما َي ِعدُ ُه ُم َّ
لم
الل عندَ ُه ع ُ
الشي َطٰ ُن إِلاَّ ُغ ُر ً
ورا﴾ [النساء ، ]120 :وقال تعاىل﴿ :إِ َّن هَّ َ
ِ
ب َغدا َو َما ت ِ
رحا ِم َو َما ت ِ
السا َع ِة َو ُين َِّز ُل ال َغ َ
وت إِ َّن
َفس بِ َأ ِّي َأرض تمَ ُ ُ
َدري ن ُ
َدري نَفس َّما َذا تَكس ُ
يث َو َيع َل ُم َما فيِ األَ َ
َّ
ِ
()1
يم َخبِ ُري﴾ [لقامن. ]34 :
الل َعل ٌ
هَّ َ
رابع ًا :التوحيد أصل الدين:
وبعد ذكر التقوى ولوازمها ،عرج الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل-لقضية مهمة تعترب من أسس الدين ،عندما

قال« :وألزم ما عىل العبد معرفة ربه ،ودينه ،ونبيه» ( ،)2أي :وأوجب يشء عىل العبد معرفة هذه األصول الثالثة؛
وهي معرفة العبد ربه سبحانه وتعاىل ومعرفة دينه ،ونبيه حممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن هذه األصول سيسأل

«خ َر ْجنَا َم َع النَّبِ ِّي َصلىَّ
اهلل
عنها العبد يف قربه؛ كام جاء من حديث الرباء بن عازب -ريض اهلل عنه ،-أنه قالَ :
ُ
((( السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان.)653-652/1( ،
((( الوصية ،ص( .)5وأنظر األصول الثالثة للشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل.
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ار - ،ثم ذكر احلديث إىل أن قال -صىل اهلل عليه وسلمَ -فيأْتِ ِيه م َلك ِ
َع َليْ ِه َو َس َّل َم ،فيِ ِجن ََاز ِة َر ُج ٍل ِم َن الأْ َن َْص ِ
َان،
َ
َ
اهللَ ،ف َي ُقولاَ ِن َل ُهَ :ما ِدين َُك؟ َف َي ُق ُ
َف ُي ْج ِل َسانِ ِهَ ،ف َي ُقولاَ ِن َل ُهَ :م ْن َر ُّب َك؟ َف َي ُق ُ
ولِ :دينِ َي الإْ ِ ْسلاَ ُمَ ،ف َي ُقولاَ ِن َل ُه:
ولَ :ربيِّ َ ُ
ولُ :ه َو َر ُس ُ
الر ُج ُل ا َّل ِذي ُب ِع َث ِفي ُك ْم؟ َف َي ُق ُ
ول اهللِ َصلىَّ
اهلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم» )1(.وقد رشح علامء اإلسالم هذه
َما َه َذا َّ
ُ
األصول الثالثة والتي تعترب مدخالً أساسي ًا لفهم الدين اإلسالمي.

ثم رشع الشيخ -رمحه اهلل تعاىل -يف بيان التوحيد واإلخالص هلل بالعبودية ،وبيان رضر الرشك كبـريه وصغريه،

بقوله“ :والتمسك بال هلإ إال اهلل والعمل هبا والعلم بام تضمنه من النفي واإلثبات ،ونفي الرشك كثريه وقليله،
وإخالص العبودية هلل ،وإخالص العمل له عىل ما رشع ،ألن اهلل ال يقبل من العباد إال اخلالص الصواب”.

()2

ِ
وكالم الشيخ -رمحه اهلل -يتضمن أمورا عدة  ،تؤخذ من :قوله سبحانهَ ﴿ :بلىَ ٰ َم ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه للِهَّ َو ُه َو محُ ْ ِس ٌن
ف َع َليْ ِه ْم َولاَ ُه ْم يحَ ْ َزن َ
ُون﴾ [البقرة .]112 :وتفسري اآلية يف قوله ﴿ َبلىَ ٰ َم ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه
َف َل ُه َأ ْج ُر ُه ِعندَ َر ِّب ِه َولاَ َخ ْو ٌ
ِ
﴿و ُه َو محُ ْ ِس ٌن ﴾ أي :متبع فيه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
للِهَّ ﴾ أي :من أخلص العمل هلل وحده ال رشيك لهَ ،
 .فإن للعمل املتقبل رشطني ،أحدمها :أن يكون خالص ًا هلل وحده ،واآلخر :أن يكون صواب ًا موافق ًا للرشيعة،)3(.
ِ
حس ُن َع َمال﴾ [امللك:
ومنها :ما قاله اإلمام الزاهد الفضيل بن عياض-رمحه اهلل-يف قوله تعاىل﴿ :ل َيب ُل َوكُم َأ ُّيكُم َأ َ
َان َخالِ ًصا َولمَ ْ َي ُك ْن َص َوا ًبا لمَ ْ ُي ْق َب ْلَ ،وإِ َذا ك َ
 ، ]2قال َ :أ ْخ َل ُص ُه َو َأ ْص َو ُب ُهَ ،ق َال :إِ َّن ا ْل َع َم َل إِ َذا ك َ
َان َص َوا ًبا َولمَ ْ َي ُك ْن َخالِ ًصا
لخْ ِ ِ َ َ ِ
لمَ ي ْقب ْل ح َّتى يك َ ِ
اب :إِ َذا ك َ
السن َِّة (.)4
ص إذا ك
الص َو ُ
َان للِهَّ َ ،و َّ
ُون َخال ًصا َص َوا ًباَ ،وا َال ُ
ُْ َ َ َ
َان َعلىَ ُّ
ٍ
وآيات تبني خطورة الرشك وأثره عىل اإلنسان:
ثم ذكر الشيخ -رمحه اهلل تعاىل -حديث ًا

اهلل َت َب َار َك
فأما احلديث :فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ق َال ُ
وتعاىلَ :أنَا َأ ْغنَى ال ك ِ
()5
َاء َع ِن الشرِّ ْ ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َملاً َأشرْ َ َك ِف ِيه َم ِعي َغيرْ ِ ي ،ت ََر ْك ُت ُه َوشرِ ْ َك ُه» .
َ
شرُّ َ
وهذا حتذير من الرياء وقانا اهلل ومجيع املسلمني منه.

َ ِ لمِ
ِ ْ ِ ِ
الل َف َق ْد َض َّل
الل لاَ َي ْغ ِف ُر َأن ُيشرْ َ َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد
ون َ ٰذل َك َن َي َشا ُء َو َمن ُيشرْ ك ب هَّ
وأما اآليات :فقوله تعاىل﴿ :إِ َّن هَّ َ
َضلاَلاً ب ِعيدً ا ﴾ [النساء . ]116 :فقد أخرب تعاىل  :أنه ال يغفر أن يرشك به ،أي  :ال يغفر ٍ
لعبد لقيه وهو مرشك به،
َ
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،500-499/30(،برقم ،)18534 :وأبو داود يف سننه ،239/4( ،برقم.)4753 :
((( الوصية ص(.)5
((( ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.)385/1( ،
((( ابن ايب الدنيا ،عبدالله ،اإلخالص والنية ،ص(.)51-50
((( أخرجه مسلم ( ،2289/4برقم.)2985 :
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ويغفر ما دون ذلك ،أي  :من الذنوب ،ملن يشاء ،أي  :من عباده (.)1

وقوله تعاىل ﴿:إِ َّنه من يشرْ ِ ْك بِاللِ َف َق ْد حرم الل َع َلي ِه الجْ نَّ َة ومأْواه النَّار وما لِل َّظالمِ ِ َ ِ
نص ٍ
ار﴾ [الامئدة:
ني م ْن َأ َ
ُ َ ُ
هَّ
َ َّ َ هَّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ

 .]72فاستدالل الشيخ -رمحه اهلل تعاىل -هبذه اآلية يريد به بيان خطورة الرشك باهلل ،وعظم جزائه يف اآلخرة.

ثم عقب الشيخ -رمحه اهلل تعاىل -عىل ما سبق ،بقوله« :وأن ال يعبد إال اهلل ،وأن ال يعبد إال بام رشع ،ال

باهلوى والبدع ،وأن تعبد اهلل عىل نور من اهلل ،ترجو ثواب اهلل ،وأن ترتك معصية اهلل عىل نور من اهلل ،ختشى
عقاب اهلل».

()2

ولعل الشيخ أراد كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل« :-ومجاع الدين أصالنَ :أال ن ْعبد إِلاَّ اهلل َولاَ
نعبده إِلاَّ بِماَ رشع لاَ نعبده بالبدع )3(. »...وكالم اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل تعاىل ) :-بأن يعمل العبد بطاعة اهلل
عىل نور من اهلل ،يرجو ثواب اهلل ،ويرتك معصية اهلل ،عىل نور من اهلل ،خياف عقاب اهلل).

()4

خامس ًا :التكليف بالعبادة ،والتكفل بالرزق:
قال الشيخ -رمحه اهلل« :-واعلموا أن اهلل تكفل بأرزاقكم ،وكلفكم بعبادته» ( )5ثم استدل :بقوله تعاىل:
﴿وفيِ السم ِ
ٓاء ِرز ُقكُم َو َما تُوعَدُ َ
ون﴾ [الذاريات]22 :
َ
َّ َ

ولعل الشيخ -رمحه اهلل -يريد بيان معنى هذه اآلية﴿ :وفيِ السم ِ
ٓاء ِرز ُقكُم﴾ ،أي :مادة رزقكم ،من األمطار،
َ
َّ َ

وصنوف األقدار ،الرزق الديني والدنيويَ ﴿ ،و َما تُوعَدُ َ
ون﴾ [الذاريات ،]22 :أي :من اجلزاء يف الدنيا واآلخرة،
فإنه ينزل من عند اهلل ،كسائر األقدار.

()6

وذكر الشيخ -رمحه اهلل تعاىل -اآلية العظيمة الواضحة يف بيان مقصد خلق اخللق ،وهي العبادة؛ عند قوله
اجلن وا ِإلنس إِلاَّ لِيعبدُ ِ
ون[ ﴾٥٦الذاريات . ]56 :وتفسريها :أي :إنام خلقتهم آلمرهم
﴿و َما َخ َل ُ
َ ُ
َ
قت ِ َّ َ
تعاىلَ :
بعباديت ،ال الحتياجي إليهم .وقال عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عباس ﴿ :إِلاَّ لِيعبدُ ِ
ون﴾ أي :إال ليقروا بعباديت
َ ُ
((( ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.)325/2( ،
((( الوصية ،ص (.)5
((( العبودية ،ص (.)148
((( ابن القيم ،املدارج.)369/1( ،
((( الوصية ،ص( .)6
((( السعدي ،عبد الرمحن ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص(.)809
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طوع ًا أو كره ًا ،وهذا اختيار ابن جرير.

()1

وذكر الشيخ -رمحه اهلل -أثر ًا يدل عىل هذا األمر العظيم ،وهو« :خلقتك من أجيل فال تتعب وخلقت كل يشء

من أجلك فال تتعب» ( ،)2وهذا األثر ذكره ابن القيم يف طريق اهلجرتني ،فقال « :وقد جاء يف بعض اآلثار :يقول
تعاىل« :ابن آدم؛ خلقتك لنفيس ،وخلقت كل يشء لك ،فبحقي عليك ال تشتغل بام خلقته لك عام خلقتك له ».ويف
أثر آخر ،يقول تعاىل« :ابن آدم ،خلقتك لنفيس فال تلعب ،وتكلفت برزقك فال تتعب ،ابن آدم اطلبني جتدين ،فإن
وجدتني وجدت كل يشء ،وإن فتك فاتك كل يشء ،وأنا أحب إليك من كل يشء» )3(.وذكرمها كذلك املناوي يف
فيض القدير ،ومل نعثر بعد البحث عىل عزومها للنبي –صىل اهلل عليه وسلم -فلعلهام مما روي عن أهل الكتاب.

()4

ثم ذكر أثر ًا أخر ًا باملعنى ،وفيه داللة عىل االهتامم بأمر العبادة ،وعدم االغرتار بالدنيا ،واالنشغال هبا عن أمر

اآلخرة ،وهذا األثر ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -من قول معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه ،-يف معرض

عمن يتوىل شيئ ًا من أمور املسلمني ،بحثه عىل االجتهاد بحسب الوسع ،فقال ( :فعىل كل أحد االجتهاد يف
حديثه َّ

إيثار القرآن واحلديث هلل تعاىل ،ولطلب ما عنده مستعين ًا باهلل يف ذلك ،ثم الدنيا ختدم الدين؛ كام قال معاذ بن جبل

-ريض اهلل عنه « :-يا ابن آدم أنت حمتاج إىل نصيبك من الدنيا وأنت إىل نصيبك من اآلخرة أحوج ،فإن بدأت

بنصيبك من اآلخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظام ًا ،وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من اآلخرة
وأنت من الدنيا عىل خطر» .ودليل ذلك ما رواه الرتمذي عن النبي ﷺ أنه قال« :من أصبح واآلخرة أكرب مهه مجع

له شمله وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ،ومن أصبح والدنيا أكرب مهه فرق اهلل عليه ضيعته وجعل فقره
بني عينيه ومل يأته من الدنيا إىل ما كتب له» ،وأصل ذلك يف قوله تعاىل{ :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون *

ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني}.

()5

سادس ًا :العاقل يؤثر اآلخرة عىل الدنيا:
ثم عقب الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل -بكالم نفيس ،فقال« :واملقصد أن العاقل ال يؤثر عمالً من أعامل
((( ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.)425/7( ،
((( الوصية ،ص (.)6
((( ابن القيم ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني.)241/1( ،
((( الشبكة اإلسالمية:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=5396.
((( ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.)396/28( ،
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الدنيا ،عىل ٍ
أي من أعامل اآلخرة».

شايف بن سفر اهلاجري
()1

واستدل الشيخ -رمحه اهلل تعاىل ،-وعضد كالمه ،بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا لاَ ُت ْل ِه ُك ْم َأ ْم َوا ُل ُك ْم َولاَ
ِ
اللِ َو َمن َي ْف َع ْل َ ٰذلِ َك َف ُأو َ ٰل ِئ َك ُه ُم الخْ َاسرِ ُ َ
ون﴾ [املنافقون]9 :
َأ ْولاَ ُد ُك ْم َعن ذك ِْر هَّ
وتفسريها :يأمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني باإلكثار من ذكره ،فإن يف ذلك الربح والفالح ،واخلريات الكثرية،

وينهاهم أن تشغلهم أمواهلم وأوالدهم عن ذكره ،فإن حمبة الامل واألوالد جمبولة عليها أكثر النفوس ،فتقدمها عىل
﴿و َمن َي ْف َع ْل َ ٰذلِ َك﴾ أي :يلهه ماله وولده ،عن ذكـ ــر اهلل
حمبة اهلل ،ويف ذلك اخلسارة العظيمة ،وهلذا قال تعاىلَ :
﴿ َف ُأو َ ٰل ِئ َك ُه ُم الخْ َاسرِ ُ َ
ون﴾ [املنافقون ]9 :للسعادة األبدية ،والنعيم املقيم ،ألهنم آثروا ما يفنى عىل ما يبقى ،قال
ِ
ِ
ِ
()2
يم ﴾ [التغابن.)..]15 :
الل عندَ ُه َأ ْج ٌر َعظ ٌ
تعاىل﴿ :إِ َّنماَ َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َأ ْولاَ ُد ُك ْم فتْنَ ٌة َو هَّ ُ
ثم عقب -رمحه اهلل تعاىل ،-بقوله« :الذين خرسوا الدنيا واآلخرة»( ،)3وهذا تأكيد ًا لام ورد يف اآلية السابقة.
وختم الشيخ قاسم -رمحه اهلل رمحة واسعة ،-بقوله« :واهلل خليفتي عليكم» (،)4وما أحسنها من خامتة ،وما

أعظمه من خليفة ،فإنه تبارك وتعاىل احلافظ لام استودع إياه  .واخلري الذي يف بالدنا ما هو إال أثر لدعوة مؤسسها
املباركة -رمحه اهلل تعاىل.-

َّ
وحث فيها عىل احلرص عىل توحيد
وبعد ما قدم -رمحه اهلل -مقدمة واعظة ،وعظ فيها نفسه وأهله وذريته،

اهلل وإخالص العبودية له ،واحلذر من الرشك صغريه وكبريه ،والتزام التقوى ،وهي الزاد الباقي ،وتقديم عمل

اآلخرة عىل الدنيا ،وعدم إيثار الامل والولد عىل طاعة اهلل تبارك وتعاىل ،وأن هذه املوعظة ستبقى خالدة جلميع
األجيال من ذرية الشيخ قاسم رمحه اهلل وأهل قطر .واهلل تبارك وتعاىل حيفظ هبا العباد والبالد.
سابع ًا :عىل منهج الشيخ املصلح:
يقول -رمحه اهلل تعاىل« :-وكل من بانت – ظهرت – منه سب الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،أو -سب -

أتباعه ،أو سب عقيدهتم من أي أحد سبهم أو بغضهم ،فقد أساء يل وعقني وخانني».
((( الوصية ،ص (.)6
((( السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان.)865/1( ،
((( الوصية ،ص(.)7
((( املرجع السابق.
((( الوصية ،ص(.)7
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وهذا دليل من كالم الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل -أنه حيب ُّ
وجيل الشيخ حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل

تعاىل ،-وسبب تأثر الشيخ قاسم وأهله وذريته من بعده ،وأهل قطر كذلك هبذه الدعوة اإلصالحية املباركة؛
ألهنا جاءت بدعوة الناس إىل التمسك بالكتاب والسنة بفهم خري القرون من صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -وريض اهلل عنهم أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين.

والذي يقرأ ديوان الشيخ املطبوع جيد الدعوة إىل التوحيد والتمسك بالكتاب والسنة ،واالستمساك بام عليه

سلف هذه األمة ،ومما يدل عىل ذلك أيض ًا ما قاله الشيخ قاسم عن الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف رسالة منه
للعالمة حممود شكري األلويس -رمحه اهلل « :-الناس عادوا ذلك الشيخ الذي تصدى لتصحيح عقائد اجلهلة
الفاسدة ،وتعديل معوج آرائهم الكاسدة؛ فإن غالب الناس يف وقته كانوا يعبدون القبور واألشجار والطواغيت

املنحوتة من اخلشب واألحجار ،وبينّ مقصود الباري من عباده ،واحلكمة التي أرسل هبا الرسل -عليهم السالم-
إىل كافة أقطاره وبالده ،وهي معرفة اهلل تعاىل بأفعاله وتوحيده بأفعالنا وختصيصه بالعبادة يف قلوبنا وأقوالنا».
ومن اهتامم الشيخ قاسم -رمحه اهلل -هبذه الدعوة ،طبع ٍ
عدد من كتب الشيخ حممد بن عبدالوهاب ،من أمهها:

()1

جمموعة التوحيد ،وكشف الشبهات ،وكتاب التوحيد.

()2

املطلب الثاين :اجلانب اإلنساين اخلريي:
لقد ظهر اجلانب اإلنساين اخلريي يف وصية الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل -جلي ًا ،كقول العالمة حممود شكري

اآللويس -رمحه اهلل -كام سبق(.)3

حرص الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل -عىل جتسيد معنى األخوة بكامل متطلباهتا ،وكان يدفع رواتب العلامء،

واملدرسني ،والقضاة ،وأئمة املساجد ،من ماله اخلاص ،ويصلح بني املتخاصمني ،بل كان املظلومون من القبائل
واألفراد يلجؤوون إليه  ،وكان ينارص املسلمني يف كل مكان ،ويدفع من ماله اخلاص لنرصة قضايا املسلمني( )4كل

هذا من أجل اإلخوة اإليامنية ،والتي تعني أن يعيش الناس يف املجتمع متحابني ،مرتابطني ،متنارصين ،جيمعهم

شعور أبناء األرسة الواحدة ،التي حيب بعضها بعض ًا ،ويشد بعضها أزر بعض ،حيس كل منها أن قوة أخيه قوة له،
((( اآللويس ،حممود شكري ،بدائع اإلنشاء ،ص .215حتقيق خالد بن حممد بن غانم بن عيل آل ثاين2015 ،م.
((( آل ثاين ،خالد بن حممد بن غانم ،بحث بعنوان :دور الدين يف حياة الشيخ جاسم بن حممد ،ضمن أبحاث ندوة التحديث واملحافظة عىل
التقاليد املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر2009 ،م ،ص.38
((( اآللويس ،حممود شكري ،تاريخ نجد ،ت :حممد هبجت األثري ،ص(.)37وأنظر ايضا اآللويس ،حممود شكري ،بدائع اإلنشاء ص.215
((( اهلاجري ،شايف ،الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وجهوده اخلريية والوقفية ،جملة كلية الرشيعة ،مرجع سابق ص .15
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وأن ضعف أخيه ضعف له ،وأنه قليل بنفسه كثري بإخوانه؛ لقوله تعاىل﴿ :إِ َّنماَ المْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َبينْ َ َأ َخ َو ْي ُك ْم
الل َل َع َّل ُك ْم ت ُْرحمَ َ
ُون﴾ [احلجرات]10 :
َوا َّت ُقوا هَّ َ

والقرآن الكريم جيعل اإلخاء يف املجتمع املؤمن صنو اإليامن ،وال ينفصل عنه( ،)1ومن لوازم اإلخوة اإليامنية؛

املحبة ،والتعاون ،والرتاحم ،والتنارص ،وكل ذلك يدعو للتكافل بني أبناء املجتمع املسلم ،فاحلاكم أخو املحكوم،
والراعي أخ لرعيته ( ،)2ويف احلديثِ :
ون َع َليْ ُك ْم َوت َُص ُّل َ
«خ َي ُار َأ ِئ َّمتِك ُُم ا َّل ِذي َن تحُ ِ ُّبونهَ ُ ْم َويحُ ِ ُّبو َن ُك ْمَ ،و ُي َص ُّل َ
ون َع َليْ ِه ْم،
()3
َوشرِ َ ُار َأ ِئ َّمتِك ُُم ا َّل ِذي َن ُتبْ ِغ ُضونهَ ُ ْم َو ُيبْ ِغ ُضو َن ُك ْمَ ،و َت ْل َعنُونهَ ُ ْم َو َي ْل َعنُو َن ُك ْم .»...
من معامل هذا اجلانب:
تقسيم املال عىل املستحقني:
جعل الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل -الويص األسايس عىل ماله ،ابنه الشيخ عبد اهلل بن قاسم -رمحه اهلل

تعاىل ،-وأوىص الورثة التقيد بام نص عليه يف الوصية من أعامل الرب ،وليس بالرضورة إنفاقه يف سنة أو سنتني أو

أربع سنوات ،بل يدخر بعضه حلاجة الناس يف الغالء والضيق ،ثم ذكر ما خيص الورثة ،وعني أخوه الشيخ جرب بن
حممد -رمحه اهلل تعاىل ،-وأبناءه الشيخ خليفة بن قاسم  ،والشيخ ثاين ،والشيخ عبدالرمحن ،والشيخ حممد ،والشيخ

عبدالعزيز ،والشيخ فهد -رمحهم اهلل تعاىل. -

()4

وتدل الوصية عىل صلة الشيخ قاسم بالناس ،وحرصه عىل إيصال اخلري هلم ،واشتملت عىل ذكر العديد من

الشخصيات ،والتي يمكن تقسيمها كالتايل:
أعيان قطر:

من خالل الكتاب املرفق بالوصية من الشيخ عبد اهلل بن قاسم -رمحه اهلل تعاىل -حاكم قطر للذين وصلهم

ثلث الشيخ قاسم رمحه اهلل ،يمكن معرفة أسامء أعيان قطر وغريهم من خصص هلم من الوصية.
الشيخ جرب بن حممد -رمحه اهلل تعاىل ،-أخ الشيخ قاسم بن حممد رمحه اهلل.
أبناء الشيخ أمحد بن حممد -رمحه اهلل ،-أخ الشيخ قاسم بن حممد رمحه اهلل.
((( القرضاوي ،القيم اإلنسانية ،ص .35
((( املرجع السابق ص .48
((( أخرجه مسلم ( ،1481/3برقم.)1855 :
((( الوصية ،ص( .)9 ،7
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خالد بن حممد الغانم ،وسلطان بن غانم الغانم.
عيل بن إبراهيم ،سامل بن إبراهيم ،عيسى بن ثامر ،آل إبراهيم.
حممد بن سلطان ،بادي بن سلطان ،البادي ،وأخواته.
نساء املعاضيد.
فهد اخلاطر ،خالد اخلاطر ،عبد اهلل بن حممد اخلاطر ،وبناته.
عبد اهلل بن عىل العطية ،وابنه محد ،وإخوانه.
حممد بن عامر احلميدي ،حممد بن راشد احلميدي.
البوكواره ،آل الشيخ ،وآل فهد ،وحمارمهم ،وجرياهنم.
الشيخ حممد بن حسن املرزوقي.

()1

ولقد راعى الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل -يف وصيته احلكمة من مرشوعيتها ،وأهنا سبب يف صلة األرحام،

والعناية هبم ،فيام إذا كانت الوصية ألقارب املويص غري الوارثني ،كام تقدم ،وهذا دليل واضح عىل العالقة القوية
بني الشيخ وأعيان قطر ،وبعضهم من قرابته؛ كآل ثاين ،وبعضهم من أبناء عمومته؛ كاملعاضيد ،وبعضهم من

أصهاره؛ كالعطية واخلاطر ،وبعضهم من أخواله؛ كآل الشيخ وآل فهد من البوكواره.

ومل ينس -رمحه اهلل تعاىل -النساء؛ فخص نساء املعاضيد ،وجدة حممد بن عيد ،وبنات عبد اهلل بن حممد

اخلاطر ،ونساء آل فهد من البوكواره ،ووالدة غانم بن مبارك وأخواته ،ووىص كذلك -رمحه اهلل -أن يوزع الباقي
عىل نسائهم الاليت مل يذكرهن .وهذا منه -رمحه اهلل -اقتدا ًء بالنبي الكريم -صىل اهلل عليه وسلم-الذي أوىص

بالنساء خري ًا.

ومن حمبة الشيخ للعلامء؛ أن خصص للشيخ حممد بن حسن املرزوقي -رمحه اهلل تعاىل -من الوصية ،وكان

عال ًام حمب ًا لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب.

()2

((( الوصية ،ص( 24 ،12 -10وما بعدها).
((( انظر ترمجته ،اللؤلؤ النقي يف تراث الشيخ العالمة حممد حسن املرزوقي ،حتقيق :جاسم حسن بن حممد اجلابر .املدينة املنورة :مكتبة العلوم
واحلكم1432 ،هـ ،ط.1
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الفقراء واملحتاجون من أهل قطر ،وكذا أبناء السبيل:
فالشيخ -رمحه اهلل تعاىل -نص يف الوصية عىل ذلك ،فقال « :وهو – الامل -ينفق عىل الفقراء واملساكني ،وهذه

العادة من أهل قطر ،وأهل الدوحة ،...،وعيال السبيل –ابن السبيل ،...،-وحق أهل الدوحة  6000روبية توزع

عليهم ،وعىل نساء املعاضيد ،...،وعىل مجيع فقراء الدوحة كلهم من دون الذين وصىَّ هلم ،وال ترتك أحد،)1( »...،
ويأمر -رمحه اهلل تعاىل -بادخار بعض الامل حلاجة الناس يف الغالء ويف وقت الضيق.

()2

اخلدم والعبيد:
ذكرت الوصية مجلة من خدم الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل ،-منهم مهام ،وأمان ،ومسعود ،وأقميشا ،ومحاد،

وامبرييك ،وسعيد ،وسعد اهلل ،وفريح ،وزعفران ،وأمون ،وحسنني ،وحسني ،وعبد الكريم ،والامس مربوك،

ومبارك بن قاسم ،ووصىَّ الشيخ -رمحه اهلل -ولده أن يعطي باقي العبيد ٌ
كل عىل قدره.

()3

أعيان نجد:
شملت الوصية مجلة من األمراء ،والعلامء ،والوجهاء يف نجد ،منهم :امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل

سعود ،ووالده عبدالرمحن( ،)4وفهد بن سعد آل سعود من العرايف -وهم فرع منافس للملك عبدالعزيز ،-وراشد
اهلزاين -من أمراء منطقة احلريق -وكانوا يف جوار الشيخ قاسم ،والشيخ عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ،
والشيخ إبراهيم بن عبد امللك ،والشيخ سعد بن عتيق ،وغريهم مما ال يتسع املقام لذكرهم.

()5

وهذا دليل عىل ما قدمه الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل -ألهل نجد من املساعدات الامدية واملعنوية  ،وكان

اإلمام عبدالرمحن وابنه امللك عبدالعزيز حيمالن تقديرا خالصا للشيخ قاسم الذي كان له الفضل يف دعم قيام
الدولة السعودية احلديثة بالامل والسالح  ،ودبلوماسيا بشهاداته املتواترة للمسؤولني يف الدولة العثامنية والتي تشيد

بابن سعود.

()6

((( الوصية ،ص (.)12 – 9
((( املرجع السابق ،ص (.)7
((( املرجع السابق.
((( ذكره ،عبد العزيز عبدالغني ،الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين.)266 /1( ،
((( الوصية ص (.)27 ،13
((( إبراهيم  ،عبدالعزيز  ،مرجع سابق  ،)228، 1( ،آل حممود ،عبدالرمحن بن عبدالله بن زيد ،مقال بعنوان( :دولة قطر والدعوة السلفية) ،نرش
يف جريدة الرشق القطرية ،بتاريخ اخلميس  18صفر  1433هـ  12 /يناير 2012م.
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النتائج والتوصيات:
أهم النتائج:

تعترب وصية الشيخ قاسم -رمحه اهلل -الوثيقة األوىل يف تأسيس العمل اخلريي واإلنساين يف دولة قطر.

أظهرت الوصية اجلانب اخلريي واإلنساين يف شخصية الشيخ قاسم رمحه اهلل تعاىل.
اهتامم الشيخ قاسم -رمحه اهلل -يف وصيته بأهل قطر من أعيان ونساء وحمتاجني وخدم.
العالقة الوثيقة بني الشيخ قاسم -رمحه اهلل -وأحفاد الشيخ حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل -خاصة وأهل

نجد عموم ًا.

تبني الشيخ قاسم -رمحه اهلل -دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل.
وقوف الشيخ قاسم -رمحه اهلل تعاىل -مع امللك عبد العزيز ووالده عبد الرمحن ودعمها مادي ًا ومعنوي ًا ،كام

نص عىل ذلك يف وصيته.
أهم التوصيات:

تويص الدراسة بام يأيت:
دراسة اجلانب الرتبوي من وصية الشيخ قاسم رمحه اهلل تعاىل.
بحث موسع يف عالقة الشيخ قاسم -رمحه اهلل -بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل.
إفراد دراسة املساعدات الامدية واملعنوية التي قدمها الشيخ قاسم -رمحه اهلل -للملك عبد العزيز ،ووالده عبد

الرمحن ،وآلل سعود عموم ًا.

دراسة اجلهود التي تقدمها مؤسسة الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين للعمل االجتامعي اخلريي يف دولة قطر؛

كامتداد لوصيته وبر أحفاده بوالدهم الشيخ قاسم رمحه اهلل تعاىل.
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اوالً -املصادر و املراجع العربية:

شايف بن سفر اهلاجري

املصادر واملراجع

•القرآن الكريم.

•إبراهيم ،عبد العزيز ،الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين .اجلزء األول ،السرية الشخصية ،دار الساقي ،بريوت،
2017م.

•ابن أيب الدنيا ،عبد اهلل بن حممد ،اإلخالص والنية ،ت :إياد خالد الطباع ،دار البشائر ،ط1413 ،1:هـ.
•ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،العبودية ،ت :حممد زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط،7:
1426هـ 2005-م.

•ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،ت :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م.

•ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني ،الدار السلفية ،القاهرة ،ط ،2
1394هـ.

•ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،ت :حممد
املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ط 1416 ،3:هـ 1996-م.

•ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر – بريوت ،ط1414 ،3 :هـ.
•ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،ت :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع،
ط1420 ،2:هـ  1999-م.

•آل ثاين ،قاسم بن حممد ،وصية املرحوم الشيخ قاسم بن حممد (حاكم قطر سابق ًا) ،طبعت عىل نفقة الشيخ
جاسم بن جرب آل ثاين .بدون ت ،ط

•آل ثاين ،خالد بن حممد بن غانم ،مدونات األرسة احلاكمة يف قطر ،دراسة وحتقيق ،2016 .بدون نارش

•آل ثاين ،خالد بن حممد بن غانم ،دور الدين يف حياة الشيخ جاسم بن حممد ،قد نرش ضمن أبحاث ندوة
التحديث واملحافظة عىل التقاليد املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر (2009م).

•اآللويس ،حممود شكري ،بدائع اإلنشاء ،ت :خالد بن حممد بن غانم بن عيل آل ثاين2015 ،م.
•اآللويس ،حممود شكري ،تاريخ نجد ،ت :حممد هبجت األثري ،مكتبة مدبويل-القاهرة.
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•البخاري ،حممد بن إسامعيل ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وسننه وأيامه ،ت :حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1 :هـ.

•البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون تاريخ نرش
•اخلراساين ،سعيد بن منصور ،سنن سعيد بن منصور ،ت :حبيب الرمحن األعظمي ،الدار السلفية -اهلند،
ط1403 ،1:هـ 1982-م.

•الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ،سنن الدارمي ،ت :حسني سليم أسد الداراين ،دار املغني للنرش
والتوزيع-اململكة العربية السعودية ،ط 1412 ،1:هـ  2000-م.

•الرحياين ،أمني ،تاريخ نجد احلديث وملحقاته ،املطبعة العلمية ليوسف صادر – بريوت ،ط1،1928:م.
•الزركيل ،خري الدين بن حممود ،األعالم ،دار العلم للماليني ،ط 2002 ،15:م.
•السعدي ،عبد الرمحن بن نارص ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ت :عبد الرمحن بن معال
اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1:هـ  2000-م.

•الشبكة اإلسالمية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر .موقع الكرتوين.
•الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ت :أمحد حممد شاكر ،دار احلديث – القاهرة،
ط 1416 ،1:هـ 1995-م.

•القرضاوي ،يوسف ،القيم اإلنسانية .نسخة الكرتونية مصورة بدون ت ،ط

•القرطبي ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،ت :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية –
القاهرة ،ط1384 ،2:هـ  1964-م.

•القزويني ،حممد بن يزيد بن ماجه ،سنن ابن ماجه ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
•القشريي ،مسلم بن احلجاج ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

•النسائي ،أمحد بن شعيب ،املجتبى من السنن ،ت :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية –
حلب ،ط1406 ،2 :هـ – 1986م.

•اهلاجري ،شايف ،الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين وجهوده اخلريية والوقفية ،جملة كلية الرشيعة املجلد
36العدد ،1جامعة قطر2018 ،م.
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:املصادر و املراجع األجنبية-ثاني ًا
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