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تقدمي..

احل�سارية،  قطر  معامل  على  ال�سوء  بت�سليط  اهتمامنا  اإطار  يف  الكتاب  هذا  ياأتي 

نه�سة  معمارية يف كافة جوانب  البالد من  ت�سهده  يتنا�سب مع ما  ب�سكل  وتقدميها 

ر�سد   اإىل  ما�سة  احلاجة  تبدو  الع�رشية،  العمارة  من  الزخم  هذا  و�سط  ويف  احلياة، 

الأ�سيلة،  التقليدية  العمارة  من  كجزء  قطر  م�ساجد  متيز  التي  املعمارية  اجلوانب 

ولقد متّكن الباحث الدكتور حممود رم�سان من خالل درا�سة ميدانية اأثرية اأن يجمع 

معلومات تاريخية ومعمارية عن كل م�سجد، واأن يح�سل على خمططات هذه امل�ساجد 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  الوقفية  الأمالك  ق�سم  من  الت�سجيلية  وبياناتها 

لنا يف  واأن يقدم  العنا�رش املعمارية لكل م�سجد،  بدولة قطر، مما مّكنه من حتليل 

النهاية م�سهداً عامًا لل�سمات والطرز املعمارية مل�ساجد قطر.

وملا كانت الأهمية املعمارية والأثرية لهذه امل�ساجد ت�ستلزم احلفاظ عليها والعمل 

لدولة  الوطني  اليوم  احتفالت  جلنة  فاإن  ح�سارية،  تاريخية  كقيمة  حمايتها  على 

قطر، تبّنت الإ�رشاف على اإ�سدار هذه الدرا�سة مبا يتوافق واأهداف اللجنة يف التعريف 

العمارة  اأهم ما مييز  القطري، ل�سيما واأن امل�سجد هو  الرتاث املعماري  بجوانب من 

التقليدية يف قطر، وهو يف الوقت نف�سه اأهم قيمة روحية يف حياة اأبناء قطر.

اللجنة املنظمة لحتفالت اليوم الوطني

الدوحة 2009م

اأم القهاب - بلدية اجلميلية" اأرفيق -  اأو  "م�سجد الرفيق 
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مقدمة..

اعتمدت هذه الدرا�سة على البحث امليداين الذي ا�ستهدف ح�رش امل�ساجد يف قطر، 

وقد بلغ عدد امل�ساجد القطرية التي مت درا�ستها املعمارية والتاريخية والآثارية )68( 

األف ومائة م�سجد عامر يف دولة قطر،  ثمانية و�ستون م�سجداً مت اختيارها من بني 

ولقد عك�ست هذه املجموعة من م�ساجد قطر الطرز املعمارية العامة للم�ساجد وتطور 

تخطيطها يف قطر خالل الفرتة من القرن 3-14هـ/9-20م.

اإىل  بالإ�سافة   1:200 ر�سم  مبقيا�س  اأفقي  م�سقط  على  م�سجد  كل  درا�سة  ت�سمنت 

اللوحات الفوتوغرافية املتنوعة لكل م�سجد وتفا�سيله املعمارية والفنية والتي تن�رش 

حت الدرا�سة امليدانية والبحث والتحليل التاريخي طرز املاآذن يف  للمرة الأوىل، وو�سًّ

عمارة امل�ساجد يف قطر وتتبع تطورها حتى ا�ستقرار طرزها املعماري والرتاثي يف 

وقتنا احلا�رش.

د.حممود رم�ضان                 

خبري ثقايف تاريخي 

جمل�س �سوؤون العائلة

الدوحة - دولة قطر 

"م�سجد فريق ال�سواحيت - بلدية اجلميلية"



الف�ضل الأول

ال�ضمات املعمارية العامة

لعمارة امل�ضاجد يف قطر

"م�سجد القبيب - ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين - الدوحة"
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ال�ضمات املعمارية العامة لعمارة امل�ضاجد يف قطر

تنوعت الطرز املعمارية لتخطيط امل�ساجد يف قطر، وقد اأثبتت الأدلة وال�سواهد التاريخية والأثرية التي عرث عليها مبوقع مروب الأثري ب�سمال قطر، ومن خالل تخطيط م�سجد 

مدينة مروب الأثري، ظهور اأول واأقدم طراز معماري حملي لتخطيط امل�ساجد يف قطر منذ الع�رش العبا�سي يف القرن الثالث الهجري، التا�سع امليالدي.

و�سهدت الفرتات التاريخية التي تلت ذلك تطورات خمتلفة طراأت على تخطيط امل�ساجد يف قطر وخا�سة يف القرن الثاين ع�رش الهجري، الثامن ع�رش امليالدي، الذي �سهد اأي�سًا و�سول كثري 

من حركة تنقل وترحال كثري من القبائل العربية التي وفدت وا�ستقرت يف قطر، بالإ�سافة اإىل انت�سار تعاليم ال�سحوة الإ�سالحية التي نادى بها الإمام املجدد  ال�سيخ حممد بن عبد الوهاب.

كما ن�سطت حرفة الغو�س على اللوؤلوؤ وجتارته بال�سواحل القطرية الغنية بتلك الرثوة مما حقق اأرباحًا جتارية مرتفعة، مما زاد من حتقيق ثروات لكثري من العاملني يف جتارة 

اللوؤلوؤ، و�ساعد ذلك على بناء امل�ساجد وانت�سار الكتاتيب وانت�سار التعليم الإ�سالمي، وحفظ القراآن وحتفيظه، بالإ�سافة اإىل تعليم بع�س الأطفال قدراً ب�سيطًا من احل�ساب وبع�س 

« لتعليم الفتيات دوراً كبرياً يف تعليم الأطفال يف قطر خالل هذه الفرتة التاريخية الهامة.
)1(

احلروف الهجائية بتلك الكتاتيب، وقد لعب كل من »املطوع« لتعليم الفتيان و »املطوعة 

 

تبارى التجار والعلماء والفقهاء يف بناء امل�ساجد واإن�ساء الكتاتيب لتعليم اأبنائهم واأبناء جريانهم القراآن، وبنيًّ ابن �سند يف كتابه �سبايك الع�سجد يف اأخبار اأحمد جنل رزق الأ�سعد 

يف جممل حديثه عن مدينة الزبارة يف القرن الثامن ع�رش، كيف كانت ح�سارة جتارية، وكيف قام علماوؤها واأئمتها وجتارها فاأن�سئوا امل�ساجد واملدار�س والكتاتيب، وكان من 

بني هوؤلء الفقهاء والأئمة ال�سيخ بكر لوؤلوؤ اأحمد الب�رشي القطري الزباري ت: 1202هـ/ 1787 م، الذي عمر م�سجداُ بالزبارة، يتاألف من م�ساحة م�ستطيلة ال�سكل، اإل اأنه اأندثر الآن.

ويف القرن الثالث ع�رش الهجري، التا�سع ع�رش امليالدي اأنت�رشت امل�ساجد يف مدن وقرى قطر، وطراأت عليها تغيريات  خمتلفة يف تخطيطها املعماري خالل عهد املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 1878-1913م موؤ�س�س قطر احلديثة، وتعد تلك الفرتة مدر�سة معمارية حملية يف قطر، فقد اأن�ساأ ال�سيخ جا�سم بن حممد العديد من امل�ساجد 

بقطر وخارجها وعّمر كثري من امل�ساجد اأي�سًا.

واأوقف ال�سيخ جا�سم بن حممد كثرياً من الأوقاف على امل�ساجد والعلماء والفقهاء خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني، و�سهدت الدوحة بناء م�سجدها اجلامع هو م�سجد القبيب يف عام 

1878م، حيث اأمر ببنائه ال�سيخ جا�سم بن حممد، وببناء هذا امل�سجد ظهر طراز جديد يف تخطيط وت�سميم امل�ساجد يف قطر يعتمد يف تخطيطه على �سحن مك�سوف واأربعة اأروقة، 

وميكن اأن يطلق عليه الطراز الثاين اأو طراز م�ساجد املدن.

كما �سهد القرن الرابع ع�رش الهجري، الع�رشين ميالدي ظهور طرز عديدة لتخطيط امل�ساجد يف قطر، ويتبنّي لنا من درا�سة جمموعة امل�ساجد يف قطر وقد بلغ عددها ثمانية و�ستون 

م�سجداً اأن تخطيط امل�ساجد يف قطر خالل ) 3-14هـ/9-20م(،  يتخذ طرزاً معمارية ح�سب الت�سل�سل التاريخي لبناء م�ساجد قطر يف �سوء هذه املجموعة، مُيكن تق�سيمها اإىل الطرز 

التالية.

الطرز املعمارية مل�ضاجد قطر

الطراز الأول)الأقدم(:

يعتمد هذا الطراز على تخطيط امل�سجد الذي يتكون م�سقطه الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواق واحد، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب 

واملنرب، وظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد مروب املندثر ب�سمال قطر يف القرن 3هـ/9م، ثم ظهر بعد ذلك يف تخطيط م�سجد عني �سنان ب�سمال قطر يف عام 1940م، رقم: م/�س 433.

16

الطراز الثاين: 

يتكون امل�سقط الأفقي للم�سجد يف هذا الطراز من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من اأربعة اأروقة، مغطاة بقباب ن�سف دائرية، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل 

املحراب واملنرب واملئذنة، وقد ظهر هذا الطراز املعماري للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد القبيب )ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين( بالدوحة 1878م، م�سجد رقم: م/�س 109.

للع�رش  تاأريخه  يعود  م�سجد  اأقدم 

الإ�سالمي  مروب  مبوقع  العبا�سي 

ب�سمال قطر

�سنان  عني  مل�سجد  الأفقي  امل�سقط 

ب�سمال قطر يف عام 1940م

م�سجد القبيب )ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين( 

بالدوحة 1878م
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الطراز الثالث:

يتكون امل�سقط الأفقي يف هذا الطراز من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وقد ظهر 

للمرة الأوىل يف تخطيط امل�ساجد يف قطر يف م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم : م/�س 415، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم تخطيط امل�ساجد يف قطر يف 

القرن 14هـ/20م.

مناذج من تخطيط امل�ساجد ح�سب الطراز الثالث وفق الرتتيب التاريخي للم�ساجد يف قطر:

م�سجد اخلوير القرن 19م

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد في�سل بن ثاين1935م، رقم: م/�س 410 

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد جامع �سمي�سمة القدمي 1938م

م/�س 468 )امل�سقط الأفقي(

م�سجد بن عبيد 1935م، رقم: م/�س 126 

)امل�سقط الأفقي(
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 )النموذج الأ�سلي والأقدم للطراز الثالث هو م�سجد 
)2(

♦ قائمة مب�ساجد قطر ح�سب الطراز الثالث يف القرن 14هـ/20م، والذي يعتمد على �سحن وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني
اخلوير القرن 13هـ/19م ، رقم: م/�س 415(.

● م�ساجد الن�سف الأول من القرن 14هـ/20م التي تبع الطراز الثالث يف تخطيط امل�ساجد يف قطر:

م م�سجد الروي�س -عبد اهلل حممد �سم�سان- مبدينة ال�سمال 1915. 1

م م�سجد بن عبيد ب�سارع املالحة مبنطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة 1935. 2

م م�سجد في�سل بن ثاين بقرية الغويرية مبدينة ال�سمال 1935. 3

م م�سجد فريق العامري بقريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية  1939. 4

م م�سجد اأبو منارتني مبدينة الوكرة 1940. 5

م م�سجد ال�سبيعي مبدينة الوكرة 1940. 6

م م�سجد اليو�سف ب�سارع املتحف مبنطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة 1940. 7

م م�سجد عبد اهلل بن �رشاقة ب�سارع فويرط بالرميلة �رشقًا مبدينة الدوحة 1940. 8

م م�سجد عو�س اليامي مبدينة اخلور1940. 9

م م�سجد �سم�سمة مبدينة اخلور1940. 10

م م�سجد زكريت ببلدية اجلميلية 1940. 11

م م�سجد فريق ال�سواحيت بقريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية 1940. 12

م امل�سجد القدمي �سماىل فر�سـة �سمي�سمة مبنطقة �سمي�سمة مبدينة اخلور1940. 13

م م�سجد بن دهام مبدينة اجلميلية 1940. 14

م م�سجد ال�سويحلية مبدينة اجلميلية 1940. 15

م م�سجد ال�سعلوكية باأم املاء مبدينة الغويرية 1940. 16

م م�سجد اجلميل بقرية اجلميل مبدينة ال�سمال 1940. 17

م م�سجد العري�س بقرية العري�س مبدينة ال�سمال 1940. 18

م م�سجد كعب بن ُعدي بال�سحانية 1940. 19

م م�سجد املفري -املفجر- مبدينة ال�سمال 1940. 20

م م�سجد عبدالرحمن بن �سعد مبنطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة 1940. 21

م م�سجد خالد علي جمعة الكعبي بقرية التومي مبدينة ال�سمال 1940. 22

م م�سجد البحر القدمي باأبو ظلوف مبدينة ال�سمال 1940. 23

م م�سجد اأم العظام مبدينة اجلميلية 1940. 24

م م�سجد اأم القهاب مبنطقة اأم القهاب العتيق التابعة لبلدية اجلميلية 1945. 25

م م�سجد مقر العمال القدمي بقريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية 1945. 26

م م�سجد الرفيق اأو اأرفيق باأم القهاب ببلدية اجلميلية 1945. 27

م م�سجد ال�سيخ فهد بن حممد اآل ثاين مبنطقة �سمي�سمة مبدينة اخلور1945. 28

م م�سجد اأم القهاب بقرية اأم القهاب مبدينة الريان 1945. 29

م م�سجد العيونية بقرية العيونية مبدينة اجلميلية 1945. 30

م م�سجد النعمان بقرية النعمان مبدينة ال�سمال 1946. 31

م م�سجد امل�رشب مبنطقة امل�رشب اجلديد)كعبان( مبدينة ال�سمال1947. 32

م م�سجد رو�سة را�سد بقرية رو�سة را�سد ببلدية جريان البطنة 1948. 33

● م�ساجد الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م التي تبع الطراز الثالث يف تخطيط امل�ساجد يف قطر:

م م�سجد ال�سنع مبنطقة ال�سنع التابعة لبلدية اجلميلية 1950. 1

م م�سجد را�سد املحري مبدينة اخلور1950. 2

م م�سجد الأ�سود بن ربيعة بقرية الوعب مبدينة اخلور1950. 3

م م�سجد اأم العظام القدمي بالغويرية مبدينة اخلور1950. 4

م م�سجد عبد اهلل بن ثاين اآل ثاين ب�سارع عبد اهلل بن ثاين مبنطقة حممد بن جا�سم مبدينة الدوحة 1955. 5

م م�سجد علي بن عبد اهلل اآل ثاين)جامع اآل �سايف القدمي( بالريان اجلديد1959. 6

م م�سجد �سعيد بن حاطب بقرية اخلر�سعة مبدينة اجلميلية 1959. 7

م م�سجد معاوية بن عاي�س بقرية الرفيق مبدينة اجلميلية 1959. 8

م م�سجد الب�سري دميا�س بقرية الب�سري باجلميلية 1960. 9

م م�سجد عمار بن كعب بقرية العذبة مبدينة ال�سمال 1960. 10

م م�سجد خالد بن را�سد اجلرب بقرية اجلميلية مبدينة ال�سمال 1960. 11

م م�سجد اأم �سوية مبدينة اخلور1960. 12

م م�سجد احلميدات مبدينة اخلور1965. 13

م م�سجد اخلري�س بقرية اخلري�س مبدينة اخلور1965. 14

م(  م�سجد تنبك اأو م�سجد ح�سان بن �سداد بقرية تنبك مبدينة الظعاين) الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 15

م(  م�سجد الن�رشانية بقرية الن�رشانية مبدينة اجلميلية) الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 16

م(  م�سجد فويرط بقرية فويرط مبدينة ال�سمال)الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 17

م(  م�سجد الزغني بقرية الزغرين مبدينة اجلميلية) الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 18

م(  م�سجد اأبو �سدرة بقرية اأبو �سدرة باجلميلية) الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 19

م(  م�سجد العقدة بقرية العقدة مبدينة اخلور) الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 20

م(. م�سجد جامع ربعي بن رافع )م�سجد ال�سيخ قا�سم بن حممد اآل ثاين �سابقًا( مبنطقة املعيذر مبدينة الريان) الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 21



"م�سجد بن دهام - اجلميلية"
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الطراز اخلام�س:

يتكون امل�سقط الأفقي للم�سجد يف الطراز اخلام�س من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من ثالثة اأروقة، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، 

والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد الروي�س اأو عبد اهلل �سم�سان بالروي�س 1915م، رقم: م/�س 422، ومت ا�ستخدام هذا الطراز يف تخطيط اأربعة م�ساجد فقط من م�ساجد قطر 

يف القرن 14هـ/20م، كما يلي:-

الطراز الرابع:

يتكون امل�سقط الأفقي للم�سجد يف الطراز الرابع من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، وم�سلى مبحراب يف اجلهة ال�رشقية املقابلة لظلة القبلة، بالإ�سافة اإىل 

العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد الذخرية القرن 13هـ/19م، رقم : م/�س 529، وا�ستخدم هذا الطراز يف م�سجد 

اآخر يف قطر يف الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م، وهو م�سجد كعب بن زهري بالوكرة القرن 14هـ/20م، م�سجد رقم: م/�س 528 الذي يتكون من �سحن مك�سوف واأربعة اأروقة 

بدًل من اإثنني مع وجود امل�سلى كاأ�سا�س لهذا الطراز.

13هـ/19م  القرن  الذخرية  م�سجد 

)امل�سقط الأفقي(

�سم�سان  اهلل  عبد  اأو  الروي�س  م�سجد 

بالروي�س 1915م )امل�سقط الأفقي(

م�سجد هالل بن اأمية - جامع اخلليفات 

القدمي 1935م )امل�سقط الأفقي(

م�سجد كعب بن زهري بالوكرة القرن 14هـ/20م 

)امل�سقط الأفقي(
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الطراز ال�سابع:

يتكون امل�سقط الأفقي للم�سجد يف الطراز ال�سابع من ظلة قبلة تتاألف من اأروقة متعددة على م�ستويني بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب مع وجود 

اأكرث من مئذنة، وظهر هذا الطراز للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد اآل اأحمد ب�سوق واقف 1964م، رقم: م/�س 105.

الطراز ال�ساد�س:

يتكون امل�سقط الأفقي للم�سجد يف الطراز ال�ساد�س من �سحن مك�سوف خمت�رش وظلة قبلة تتاألف من قاعة �سالة مغطاة بقبة كبرية حتيط بها جمموعة من القباب الأخرى، 

بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد جامع ال�سيوخ ب�سارع الن�رش بالديوان الأمريي مبدينة الدوحة 

يف الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م، رقم: م/�س 101، وهذا الطراز تاأثر يف تخطيطه بامل�ساجد العثمانية الكربى مثل م�سجد �سنان با�سا يف ا�سطنبول وم�سجد حممد علي بقلعة 

�سالح الدين الأيوبي بالقاهرة.

م�سجد ابن عبد الوهاب باخلور 1940م

)امل�سقط الأفقي(

يف  الدوحة  مبدينة  ال�سيوخ  جامع 

14هـ/20م  القرن  من  الثاين  الن�سف 

)امل�سقط الأفقي(

1964م  واقف  ب�سوق  اأحمد  اآل  م�سجد 

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد اخلطية -دخان 1943م 

)امل�سقط الأفقي(



"مئذنة م�سجد في�سل بن ثاين - قرية الغويرية - مدينة ال�سمال"

الطرز العامة للماآذن يف قطر
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الطرز العامة للماآذن يف قطر

تعترب مئذنة م�سجد القبيب )ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين( بالدوحة 1878م، اأقدم منوذج للماآذن عرف يف قطر، وهي املئذنة ذات البدن ال�سطواين، والتي تظهر التاأثري املعماري 

، ثم تلى ذلك ظهور طرز جديدة للماآذن، مُيكن متييزها فيما يلي من طرز للماآذن اعتماداً على الت�سل�سل التاريخي لظهور الطراز 
)3( 

لعمارة املاآذن يف تركيا و�سبه اجلزيرة العربية

ثم تتبعه منذ القرن 13-14هت/19-20م.

الطراز الأول)الأقدم(:

ميثل هذا الطراز املاآذن التي بنيت علي قاعدة مربعة يعلوها بدن ا�سطواين، وفتح يف ق�سمه الأعلى نوافذ مثلثة ال�سكل لالإ�ساءة والتهوية، وينتهي بقمة قمة على هيئة قبة مف�س�سة 

، مثبت عليها قائم هالل من اخل�سب وي�سعد اإىل هذه املاآذن  من خالل �سلم حجري �ساعد بداخل املئذنة.
)4( 

مندجمة بالبدن مبا�رشة، وهو النموذج الوحيد يف طرز املاآذن يف قطر

1- مئذنة م�سجد القبيب )ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين( ب�سارع الأحمد مبنطقة الأ�سواق اجلديدة، مبدينة الدوحة العا�سمة 1878م، رقم: م/�س 109.  

الطراز الثاين: 

، من ثالث دورات مت�سلة يف بدن واحد، وفتح يف جزئها العلوي نوافذ م�ستطيلة لالإ�ساءة والتهوية، وتنتهي املئذنة من اأعلى بقمة على  •	)5( 
املاآذن التي لها بدن مثمن الأ�سالع

هيئة ن�سف قبة دائرية، ثبت بو�سطها قائم الهالل اخل�سبي براأ�س مدببة، وي�سعد اإىل املئذنة من خالل �سلم حجري �ساعد من ال�سحن املك�سوف، يوؤدي اإىل ال�سلم احللزوين، وتعد 

مئذنة م�سجد اخلوير غرب قرية اجلميل مبدينة ال�سمال القرن 13هـ/19م، رقم: م/�س 415.، اأقدم منوذج لهذا الطراز من املاآذن يف قطر.

)1( مئذنة م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم: م/�س 415 )بدن مثمن الأ�سالع(.

)2( مئذنة م�سجد عبد اهلل بن �رشاقة ب�سارع فويرط بالرميلة �رشقًا مبدينة الدوحة1940م، رقم: م/�س 215، وهذه املئذنة لها بدن مثمن اأعلى القاعدة املربعة، يعلوه بدن ا�سطواين 

يعلوه دورة مثمنة يعلوها درابزين خ�سبي، ويعلو ذلك جو�سق املئذنة الذي ينتهي بقمة على هيئة قبة مدببة ترتكز على  ثمانية اأعمدة ذات عقود ن�سف دائرية، ويزين اجلو�سق بروز 

مثمن من احلجر يعلو العقود التي حتمل اخلوذة اأو قمة املئذنة.

مئذنة م�سجد اخلوير، القرن 

التا�سع ع�رش، الطراز الثاين

بن  عبداهلل  م�سجد  مئذنة 

�رشاقة، الطراز الثاين، البدن 

املثمن متعدد امل�ستويات.

مئذنة م�سجد القبيب التي بنيت 

بالزاوية اجلنوبية ال�رشقية من 

�سحن امل�سجد
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)5( مئذنة م�سجد احلميدات مبدينة اخلور1965م، رقم: م/�س 460.

)6( مئذنة جامع ال�سيوخ ب�سارع الق�رش مبنطقة الديوان الأمريي مبدينة الدوحة الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م، رقم: م/�س 957،  املئذنة ذات بدن مثمن مرتفع ر�سيق، ويعلوه بدن 

اأ�سطواين، ثم جو�سق بقمة خمروطية مقامة على ثمانية اأعمدة وهذا النموذج هو النموذج املتطور والذي �ساع ا�ستخدامه يف املاآذن احلديثة يف قطر ومعظم البالد العربية والإ�سالمية. 

)3( مئذنة م�سجد عبدالرحمن بن �سعد مبنطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة1940م رقم: م/�س 122.

)4( مئذنة م�سجد ال�سيخ عبد اهلل بن ثاين اآل ثاين ب�سارع عبد اهلل بن ثاين مبنطقة حممد بن جا�سم مبدينة الدوحة 1955م، رقم: م/�س 164 ) الطراز الثاين- البدن املثمن ويعلوه 

اجلو�سق بقمة خمروطية(.
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مئذنة م�سجد ال�سيخ عبد اهلل بن ثاين اآل ثاين، 

الطراز الثاين، البدن املثمن

مئذنة م�سجد عبد الرحمن بن �سعد - ال�سلطة القدمية 

الطراز الثاين، البدن املثمن

احلميدات،  م�سجد  مئذنة 

مثمن  بدن  الثاين،  الطراز 

يعلوه بدن اأ�سطواين

مئذنة جامع ال�سيوخ بالدوحة، 

البدن املثمن ويعلوه بدن اأ�سطواين 

وقمة  خمروطية
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)3( م�سجد هالل بن اأمية - جامع اخلليفات القدمي ب�سارع ال�رشق باخلليفات مبدينة الدوحة 1935م، م/�س 310 . الطراز الثالث – البدن ال�سطواين. الطراز الثالث: )الطراز ال�سائع يف امل�ساجد القدمية يف قطر(

، فتح يف ق�سمه الأعلى نوافذ م�ستطيلة ال�سكل لالإ�ساءة والتهوية، ويتوج املئذنة من اأعلى قمة على هيئة قبة ن�سف دائرية مدببة، اآو خمروطية، 
)6( 

املاآذن التي لها بدن اأ�سطواين

مثبت عليها قائم هالل من اخل�سب، وي�سعد اإىل هذه املئذنة ب�سلم حجري �ساعد من ال�سحن املك�سوف يوؤدي بدوره داخل املئذنة حيث ي�سعد اإليها من ال�سلم احللزوين الذي يوجد 

بها، اأو من �سلم حجري بداخل املئذنة مبا�رشة.

)1( مئذنة م�سجد الذخرية بقرية الذخري مبدينة اخلور القرن 13هـ/19م، رقم : م/�س 529. 

)2( مئذنة م�سجد بن عبيد ب�سارع املالحة مبنطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة1935م، رقم:  م/�س 126 .

مئذنة م�سجد بن عبيد، 

البدن  الثالث،  الطراز 

الأ�سطواين

مئذنة م�سجد الذخرية، الطراز الثالث، 

البدن الأ�سطواين

اأمية،  بن  هالل  م�سجد  مئذنة 

الطراز الثالث، البدن الأ�سطواين
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♦ قائمة مب�ساجد قطر التي جاءت ماآذنها على الطراز الثالث بعد عام 1935م وح�سب تطورها التاريخي يف �سوء جمموعة امل�ساجد مو�سوع الدرا�سة، ويعتمد هذا الطراز على البدن 
الأ�سطواين مع مراعاة ما يحدث على اخلوذة اأو قمة املئذنة من تغيري، فمنها ما ينتهي بقمة على هيئة قبة ن�سف دائرية مدببة اأو قبة خمروطية.

م م�سجد في�سل بن ثاين بقرية الغويرية مبدينة ال�سمال 1935. 1

م م�سجد فريق العامري بقريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية  1939. 2

م م�سجد اأبو منارتني مبدينة الوكرة 1940. 3

م م�سجد اليو�سف ب�سارع املتحف مبنطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة 1940. 4

م م�سجد عو�س اليامي مبدينة اخلور1940. 5

م م�سجد �سم�سمة مبدينة اخلور1940. 6

م م�سجد زكريت ببلدية اجلميلية 1940. 7

م م�سجد فريق ال�سواحيت بقريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية 1940. 8

م امل�سجد القدمي �سماىل فر�سـة �سمي�سمة مبنطقة �سمي�سمة مبدينة اخلور1940. 9

م م�سجد ابن عبد الوهاب مبدينة اخلور1940. 10

م م�سجد بن دهام مبدينة اجلميلية 1940. 11

م م�سجد ال�سويحلية مبدينة اجلميلية 1940. 12

م م�سجد ال�سعلوكية باأم املاء مبدينة الغويرية 1940. 13

م م�سجد اجلميل بقرية اجلميل مبدينة ال�سمال 1940. 14

م م�سجد العري�س بقرية العري�س مبدينة ال�سمال 1940. 15

م م�سجد كعب بن ُعدي بال�سحانية 1940. 16

م م�سجد عني �سنان بقرية عني �سنان مبدينة ال�سمال 1940. 17

م )بدن اأ�سطواين مطو�سة ذو قمة اأي �سقطت قمتها حاليًا( م�سجد املفري -املفجر- مبدينة ال�سمال 1940. 18

م م�سجد خالد علي جمعة الكعبي بقرية التومي مبدينة ال�سمال 1940. 19

م ) بدن اأ�سطواين ذو قمة مطو�سة اأي �سقطت قمتها حاليًا( م�سجد البحر القدمي باأبو ظلوف مبدينة ال�سمال 1940. 20

م )بدن اأ�سطواين ذو قمة مطو�سة اأي �سقطت قمتها حاليًا( م�سجد اأم العظام مبدينة اجلميلية 1940. 21

م م�سجد اخلطية ببلدية اجلميلية، مبنطقة دخان بجنوب غرب قطر1943. 22

م م�سجد اأم القهاب مبنطقة اأم القهاب العتيق التابعة لبلدية اجلميلية 1945. 23

م م�سجد مقر العمال القدمي بقريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية 1945. 24

م م�سجد الرفيق اأو اأرفيق باأم القهاب ببلدية اجلميلية 1945. 25

م م�سجد ال�سيخ فهد بن حممد اآل ثاين مبنطقة �سمي�سمة مبدينة اخلور1945. 26

م م�سجد اأم القهاب بقرية اأم القهاب مبدينة الريان 1945. 27

م م�سجد العيونية بقرية العيونية مبدينة اجلميلية 1945. 28

م م�سجد امل�رشب مبنطقة امل�رشب اجلديد )كعبان( مبدينة ال�سمال1947. 29

م م�سجد رو�سة را�سد بقرية رو�سة را�سد ببلدية جريان البطنة 1948. 30

● ماآذن م�ساجد قطر يف الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م التي تبع الطراز الثالث - البدن الأ�سطواين - يف عمارة املاآذن يف قطر:

م )بدن اأ�سطواين ذو قمة مطو�سة اأي �سقطت قمتها حاليًا( م�سجد ال�سنع مبنطقة ال�سنع التابعة لبلدية اجلميلية 1950. 1

م م�سجد را�سد املحري مبدينة اخلور1950. 2

م م�سجد الأ�سود بن ربيعة بقرية الوعب مبدينة اخلور1950. 3

م م�سجد علي بن عبد اهلل اآل ثاين)جامع اآل �سايف القدمي( بالريان اجلديد1959. 4

م )بدن اأ�سطواين ذو قمة مطو�سة اأي �سقطت قمتها حاليًا( م�سجد �سعيد بن حاطب بقرية اخلر�سعة مبدينة اجلميلية 1959. 5

م م�سجد معاوية بن عاي�س بقرية الرفيق مبدينة اجلميلية 1959. 6

م م�سجد الب�سري دميا�س بقرية الب�سري باجلميلية 1960. 7

م م�سجد عمار بن كعب بقرية العذبة مبدينة ال�سمال 1960. 8

م م�سجد خالد بن را�سد اجلرب بقرية اجلميلية مبدينة ال�سمال 1960. 9

م م�سجد اأم �سوية مبدينة اخلور1960. 10

م م�سجد اخلري�س بقرية اخلري�س مبدينة اخلور1965. 11

م(  م�سجد تنبك اأو م�سجد ح�سان بن �سداد بقرية تنبك مبدينة الظعاين )الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 12

م(  م�سجد الن�رشانية بقرية الن�رشانية مبدينة اجلميلية )الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 13

م(  م�سجد كعب بن زهري مبدينة الوكرة )الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 14

م(  م�سجد فويرط بقرية فويرط مبدينة ال�سمال )الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 15

م( )بدن ا�سطواين ذو قمة مطو�سة اأي �سقطت قمتها حاليًا( م�سجد الزغني بقرية الزغرين مبدينة اجلميلية )الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 16

م(  م�سجد اأبو �سدرة بقرية اأبو �سدرة باجلميلية )الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 17

م(  م�سجد العقدة بقرية العقدة مبدينة اخلور )الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20. 18
اأمية - مدينة الدوحة" "م�سجد هالل بن 



"م�سجد بن دهام - اجلميلية"
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الطراز اخلام�س: )املاآذن ذات البدن املربع(

، ويتكون من دورتني فتح يف اجلزء الأ�سفل منهما باب م�ستطيل ال�سكل يوؤدي اإىل داخل 
)8( 

ماآذن هذا الطراز لها بدن مربع ال�سكل، يظهر به تاأثري عمارة املاآذن يف الأندل�س واأفريقيا

املئذنة وال�سلم ال�ساعد بها، وفتح يف الدورة الثانية من بدن املئذنة اأربع نوافذ م�ستطيلة لالإ�ساءة والتهوية، ويعلو الدورة ال�سابقة �رشفة مثمنة من اخل�سب، ويتوج املئذنة من اأعلى 

قمة على هيئة جو�سق  مدبب قلياًل، ُمثبت به قائم هالل من اخل�سب، ويرتكز اجلو�سق على ثمانية اأعمدة حتمل بروز رقبة اجلو�سق احلجري.

)1( م�سجد النعمان بقرية النعمان مبدينة ال�سمال1946م، رقم: م/�س 406- الطراز الرابع – البدن املربع( 

الطراز الرابع: )البدن املخروطي(

هذا الطراز له قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا اأو مثمنة وتتكون املئذنة من بدن خمروطي ال�سكل م�سلوب ومرتفع، ويتوِّج املئذنة خوذة اأو قمة على هيئة قبة خمروطية مدجمة 

، وفتح اأ�سفل قمة املئذنة فتحات معقودة لالإ�ساءة والتهوية، وي�سعد اإىل هذه املئذنة من خالل �سلم حجري �ساعد بداخل 
)7( 

بالبدن، والتي تظهر التاأثر بالعمارة يف بالد فار�س

املئذنة.

)1( مئذنة م�سجد الروي�س اأو م�سجد عبداهلل حممد �سم�سان -1915م، م/�س 422.

)2( مئذنة م�سجد اآل اأحمد ب�سوق واقف باجل�رشة مبدينة الدوحة1964م، رقم: م/�س 105،

اأو  الروي�س  م�سجد  مئذنة 

م�سجد عبداهلل حممد �سم�سان

مئذنة م�سجد اآل اأحمد 

ب�سوق واقف.

مئذنة م�سجد النعمان
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الطراز اخلام�س: )البدن املربع الق�سري الذي يقام اأعلى حجرة اأو جزء من امل�سجد وينتهي بخوذة مدببة(

)1( مئذنة م�سجد جامع �سمي�سمة القدمي مبنطقة �سمي�سمة مبدينة اخلور1938م ، رقم: م/�س 468.

مئذنة م�سجد جامع �سمي�سمة القدمي

"مئذنة م�سجد العري�س"



الف�ضل الثاين

امل�ضاجد املبكرة يف قطر

م م�ضجد مروب الأثري القرن 3هـ/9	•

م�ضاجد قطر يف القرن )12هـ/18م(	•

"م�سجد العيونية، قرية العيونية - مدينة اجلميلية"
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امل�ضاجد املبكرة يف قطر

�سهدت قطر بناء اأوىل العمائر الدينية الإ�سالمية املبكرة فـي منطقة مروب حيث اأن�سئت مدينة مروب فـي الع�رش العبا�سي يف القرن الثالث الهجري/التا�سع امليالدي، وجاء 

م�سجدها على غرار م�ساجد املدن الإ�سالمية املبكرة مثل الب�رشة 14هـ/635م، الف�سطاط 21هـ/641م، وكانت تت�سابه مع املن�ساآت املدنية والع�سكرية وق�سور ال�سحراء الأموية 

فـي بادية ال�سام، وتواىل اإن�ساء كثري من امل�ساجد فـي الأرا�سي القطرية خالل القرن احلادي ع�رش – الرابع ع�رش الهجريني/ ال�سابع ع�رش – الع�رشيني امليالديني.

م�ضجد مروب الأثري

 وعلى بعد حوايل 100كم من الدوحة 
)1( 

تقع مدينة مروب الأثرية فـي املنطقة ال�سمالية من �سبه جزيرة قطر، وبالتحديد علي بعد خم�سة ع�رش كيلو مرتا �سمال مدينة دخان

العا�سمة.

 وال�سناعية )املنطقة 
)3( 

 الأثرية ت�سم جمموعة من املباين الأثرية الدفاعية )ق�رش مروب املح�سن(، واملدينة )جمموعة املنازل البالغ عددها 255منزًل(
)2( 

كانت مدينة مروب

التي كانت معدة ل�سناعة الفخار(، حيث اأن�سئ الق�رش املح�سن اأو القلعة فـي مركز املدينة واأحيطت به املن�ساآت واملالحق ال�سكنية واخلدمية والأ�سواق، كما اأن�سئ باملدينة م�سجدان 

لأداء ال�سعائر الدينية، وزّودت كافة املن�سات ال�سابقة بعدة اآبار مياه جوفية بداخل تلك املن�ساآت اأو خارجها.

عرثت بعثة الآثار القطرية التي قامت باأعمال التنقيب فـي موقع مدينة مروب الأثرية فـي مو�سمي 1983 – 1984م علي م�سجدين �سغريين عند اأطراف املجموعة ال�سكنية 

 من م�سقط اأفقي م�ستطيل ال�سكل، يبلغ طول جدار كل منهما 7م، وعر�سه 4،60 م، وقد بني باحلجر الدق�سوم، ويتكون 
)4( 

ال�سمالية التي توجد مبروب ، ويتكون كل من امل�سجدين

، وهو النموذج الأول 
)6( 

 رئي�سية م�ستطيلة ال�سكل يبلغ طولها 4،60 �سم، وعر�سها 3،50 �سم، ويتقدم هذه الظلة حجرة اأخرى م�ستطيلة عبارة رواق خارجي
)5( 

امل�سجد من ظلة قبلة

لتخطيط امل�ساجد يف قطر يف بداية القرن 3هـ/9م، والذي يعتمد يف تخطيطه على ا�ستخدام ال�سحن املك�سوف ، وظلة قبلة تتكون من رواق واحد، و�سوف نتتبع هذا الطراز من تخطيط 

امل�ساجد يف قطر من خالل عر�س مناذج للم�ساجد التي اتبعت هذا الطراز يف تخطيطها يف فرتات تاريخية لحقة يف قطر، ويوجد بجداره ال�سمايل بقايا فتحة باب م�ستطيلة يبلغ 

عر�سها 70 �سم، كما يوجد بجدار الظلة الأوىل اخلارجي باجلهة الغربية جمموعة من الأحجار علي هيئة ن�سف دائرة كانت ت�سكل حنية املحراب. بالإ�سافة اإىل بروز م�ستطيل من 

احلجر باجلدار ال�سمايل، يبلغ ارتفاعه حوايل 60 �سم يعتقد اأنه كان ميثل قاعدة ماأذنة اإل اأنها اندثرت الآن.

ويعد هذان امل�سجدان من اأقدم امل�ساجد الإ�سالمية فـي قطر ومنطقة اخلليج العربي، اإذا يرجعان اإىل نهاية الع�رش الأموي وبداية الع�رش العبا�سي، وقد تاأثر الت�سميم الرئي�سي 

مل�سجد مروب بامل�ساجد املبكرة التي اعتمدت يف تخطيطها على الفناء املك�سوف وظلة القبلة التي كانت تتكون من رواق واحد م�ستطيل ال�سكل والذي كان يت�سم بالب�ساطة و�سغر 

امل�ساحة، وقد عرثت البعثة القطرية فـي موقع مروب املذكور اأي�سًا، علي جمموعة من قبور ذات اأحجام خمتلفة باملنطقة الغربية من التجمع ال�سكني الذي يوجد �سمال الق�رش 

املح�سن، كما وجدت عدة قبور اأخرى متفرقة جنوبي الق�رش املح�سن باملدينة، وهذه القبور عبارة عن بقايا جلدران حجرية م�ستطيلة ال�سكل متتد من ال�سمال اإىل اجلنوب ليدفن 

فيها املتوفـى ح�سب الطريقة الإ�سالمية بحيث تكون راأ�سه اإىل ال�سمال ليتجه ووجهه اإىل الكعبة امل�رشفة.

وتدل ال�سواهد الأثرية الباقية مبدينة مروب على وجود ا�ستيطان وا�ستقرار معي�سي للقبائل القطرية فـي الفرتة املبكرة من الع�رش الإ�سالمي وخا�سة الفرتة الأموية والعبا�سية 

وما تالهما من ع�سور ح�سارية، حيث تدل املجموعات ال�سكنية املنت�رشة ب�سمال وغرب وجنوب ق�رش مروب املح�سن، والتي تزيد علي 255 منزًل علي كرثة ا�ستخدام هذه املنطقة، 

وكرثة عدد ال�سكان الذين كانوا يقيمون فيها، وكما اأن وجود م�سجدين باملدينة دليل زيادة اأعداد امل�سلمني وا�ستقرارهم بها.

م�ضاجد قطر يف القرن)12هـ/18م(

م�ساجد مدينة الزبارة التاريخية 1188هـ/1774م:

 املح�سنة على ال�ساحل ال�سمايل الغربي ل�سبه جزيرة قطر، وتبعد عن الدوحة العا�سمة حوايل 109 كم تقريبًا. وت�سغل مدينة الزبارة التاريخية واأطاللها 
)7( 

تقع مدينة الزبارة

 وي�سم املخطط العام ملدينة الزبارة التاريخية، جمموعة من الأطالل وال�سواهد الأثرية، ت�ستمل على من�ساآت دفاعية ومنها ح�سون، وق�سور 
)8( 

م�ساحة كبرية تبلغ حوايل 60 هكتاراً

حم�سنة، وقالع، واأ�سوار، واأبراج، ومن�ساآت مدنية كاملنازل، ومن�ساآت دينية كامل�ساجد، والكتاتيب، واملدار�س، اندثرت جميعها الآن، ومن�ساآت جتارية ومنها اأ�سواق ومداب�س، 

بالإ�سافة اإىل اأحياء، وفرجان و�سوارع رئي�سية، وورد يف امل�سادر التاريخية اأن اأحد امل�ساجد القدمية التي بنيت بالزبارة ب�سمال غرب قطر كان مطوي �سقفه بالقباب م�سجداً مقببًا 

.
)10( 

، واندثرت جميع اأجزاء امل�سجد املذكور  حاليًا
)9( 

لي�س يف �سقوفه حطب بل على �سكل قباب )خننة( جمع خن

اأقدم م�سجد عبا�سي مبوقع مروب الإ�سالمي ب�سمال قطر

)م�سجد مرير(

كانت  التي  القباب  ذات  الأ�سقف  بقايا 

مقامة على بوائك قدمية ذات عقود مدببة 

.
)11(

ترتكز على اأعمدة اأ�سطوانية 

)م�سجد مرير(

الأروقة  وجدران  املدببة  العقود  اأطالل 

.
)12(

املندثرة
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)13( 
م�سجد بكر لوؤلوؤ بن اأحمد الب�رصي القطري الزباري

يقع هذا امل�سجد فـي اأق�سى الطرف اجلنوبي من موقع الزبارة داخل ال�سور الأول فـي مرحلتها الثانية، وهو م�سجد م�ستطيل ال�سكل يبلغ طوله 23م، وعر�سه 16م، وقد اندثرت 

معامله.

واجلدير بالذكر اأن الزبارة يف ذلك الوقت مل تكن حا�رشة جتارية فح�سب، بل كانت – على امتداد تاريخها – حا�رشة ثقافية وعلمية، فقد �سهدت مولد العديد من العلماء فـي فنون 

العلم والفقه والأدب املختلفة واملتنوعة، وعا�س بها �سفوة من العلماء وامل�سايخ والأئمة منذ القرن ال�سابع ع�رش امليالدي حينما كانت ترتع اأوروبا فـي دياجري الظالم، وبداأت تفيق 

من �سباتها العميق، كانت الزبارة معلمًا علميًا، ومنارة ح�سارية، ي�ست�سيء بنور علمها اخلليج، على اختالف مدنه واإماراته، باديته وحا�رشته.

ولعل اأعمال الرب هي التي �سيطرت على علماء الزبارة، فقد اأن�ساأوا التكايا والزوايا، واأوقفوا من مالهم ما يعينون به الفقراء واملحتاجني، ومل يحجبوا علمهم، بل ن�رشوه على 

العامة واخلا�سة، لتعميم الفائدة ولبيان اجلذور التاريخية الأ�سيلة لل�سعب القطري، ومن يطالع كتب الرتاث يجد الرثاء املعرفـي والعلمي، وا�سحًا جليًا، لدى هوؤلء العلماء وامل�سايخ 

والفقهاء اإذا ما ِقي�س مبقايي�س البحث العلمي التي تبارى فيها املحدثون. ويعد خمطوط بن �سند »�سبايك الع�سجد فـي اأخبار اأحمد جنل رزق الأ�سعد« من اأهم املخطوطات املعا�رشة، 

ومن اأ�سهر هوؤلء العلماء: ال�سيخ حممد بن فريوز، وال�سيخ اإبراهيم العبد الرزاق، وال�سيخ را�سد بن خنني، وال�سيخ حجي بن حميدان، وغري هوؤلء من العلماء الأجالء الذين مالأوا طباق 

.
)14( 

اخلليج علمًا وورعًا

"اجلو�سق العلوي ملئذنة م�سجد رو�سة را�سد - بلدية جريان البطنة"
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م�ضاجد قطر يف القرن )13هـ/19م(

1- امل�ضاجد العثمانية يف قطر

�سهدت قطر خالل عهد ال�سيخ حممد بن ثاين حوايل 1860- 1878، تطوراً هامًا على امل�رشح ال�سيا�سي، والعمراين، حيث مت بناء كثري من امل�ساجد يف مدينة البدع التي انتقل 

اإليها من فويرط وعّمرها.

، بالإ�سافة اإىل الإح�ساءات العامة لقطر يف العقد الأول 
)1( 

وقد اأوردت اإحدى الوثائق العثمانية عدة اأمور هامة، تتعلق بتاريخ قطر احلديث، واأهمها الأو�ساع القت�سادية يف قطر

من القرن الرابع ع�رش الهجري، وذكرت الوثيقة و�سع قطر العمراين وعدد ال�سكان وعدد امل�ساجد يف 26  ت�رشين الأول 1307 )24 ربيع الأول 1309هـ/1891/10/28م(، وبنينَّ 

اجلدول الإح�سائي بالوثيقة عدد ال�سكان يف ق�ساء قطر، وعدد امل�ساجد واملدار�س البتدائية، ووارداتها من �سيد اللوؤلوؤ، ور�سومها التي يتم ا�ستيفاوؤها من لدن ال�سيخ جا�سم بن حممد 

، فبلغ جمموع )�سكان الق�سبة املركزية( �سكان قطر20.000،وعدد �سكان قطر وحدها 8.000، وعدد �سكان الدوحة12.000، وبلغ عدد م�ساجد
)2( 

اآل ثاين، ووارداتها املحلية

 الدوحة : 19، وعدد م�ساجد القرى 15، وعدد املدار�س البتدائية فيها 15 مدر�سة.

ويت�سح من البيانات التي اأمدتنا بها هذه الإح�سائية عن م�ساجد قطر يف القرن الثالث ع�رش الهجري، التا�سع ع�رش امليالدي، اأن اإجمايل عدد امل�ساجد التي ترجع اإىل تلك الفرتة، 

اأربعة وثالثون م�سجداً، اأقيم ت�سعة ع�رش م�سجداً منها يف الق�سبة املركزية)الدوحة(، بالإ�سافة اإىل خم�سة ع�رش م�سجداً بالقرى التابعة لقطر، وقد اندثر معظم هذه امل�ساجد، ومل يبق 

منها �سوى م�سجد القبيب 1878م بالدوحة، كان هذا امل�سجد اإىل وقت قريب يحتفظ بكثري من العنا�رش املعمارية الهامة التي ت�سكل طراز ت�سميم م�ساجد قطر التقليدية يف القرن 

الثالث ع�رش الهجري، التا�سع ع�رش امليالدي.

2- م�ضجد القبيب، ال�ضيخ جا�ضم بن حممد بن ثاين )1878-1913م(

)عرف قدميًا مب�سجد اأبو اأيوب الأن�ساري(

 - الدوحة.
)4( 

 : يقع ب�سارع الأحمد مبنطقة الأ�سواق اجلديدة
)3( 

املــوقـع

رقم الوقف : م/�س 109   

تاريخ الإن�ساء: 1878م

املن�سيء: ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين )1878-1913م(

الو�سف املعماري:

اعتمد امل�سجد يف ت�سميمه على ال�سحن املك�سوف وظلة القبلة التي تتكون من اأربعة اأروقة م�سقوفة بقباب دائرية، يتقدمها �سقيفة حممولة على عدة اأعمدة، وهو النموذج اأو 

الطراز الثاين واجلديد لتخطيط امل�ساجد يف قطر يف القرن 13هـ/19م، والذي يعتمد يف تخطيطه على ا�ستخدام ال�سحن املك�سوف وظلة قبلة تتكون من اأربعة اأروقة، تتقدمهم �سقيفة 

حممولة على اأعمدة .

 تبلغ م�ساحة امل�سجد م�سافًا اإليها احلرم اخلارجي للم�سجد حوايل)1698م( ، وهو مربع ال�سكل تقريبًا اأبعاده من اخلارج نحو )37.35م * 36.30م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 

بنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، وفتح يف جداريه ال�سمايل واجلنوبي بابان م�ستطيال ال�سكل اأي�سًا يدخل منهما اإىل ال�سحن الرئي�س للم�سجد، وهو �سحن مك�سوفة 
ٌ
ٍل،  950 ُم�سّ

اأبعاده من اخلارج)36.30م * 12.30م(، و�سغلت الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن باملئذنة الرئي�سية للم�سجد،  كما احتلت مي�ساأة امل�سجد اجلهة ال�رشقية من ال�سحن اأي�سًا.

ظلة القبلة بامل�سجد م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها من اخلارج)36.30م * 20.35م(، وتتاألف من اأربعة اأروقة م�ستطيلة ال�سكل تقريبًا، اأو�سعهم رواق القبلة، اأبعاده نحو )36.30م * 

5.30م(، وهو عبارة عن بالطة م�ستطيلة ال�سكل، فتح يف جدارها حنية حمراب ن�سف دائرية عميقة وخالية من الزخرفة، تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويدخل من هذه احلنية 

اإىل املنرب احلجري، ويكتنف املحراب من اجلانبني �ست ع�رشة نافذة فتحت يف ذات اجلدار – ثمانية نوافذ يف كل جانب، ا�ستغلت اإحداها وهي الأوىل على ي�سار املحراب كمدخل 

لإمام امل�سجد، اأما الأروقة الثالثة الباقية م�ستطيلة ال�سكل، اأبعادها نحو)36.30م * 5م(، ويغطي ظلة القبلة كلها قباب دائرية مقامة مثلثات كروية ترتكز على جمموعة من العقود 

املدببة حممولة على اأعمدة اأ�سطوانية، وتفتح ظلة القبلة على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على  اأعمدة اأ�سطوانية ال�سكل، ويف الوقت احلا�رش يتم تنفيذ م�رشوع اإعادة بناء وتو�سعة 

امل�سجد وتطوير املنطقة املحيطة به.

م�سجد القبيب )ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين( 

بالدوحة 1878م

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد القبيب

الواجهة الرئي�سية )املئذنة وبها املدخل 

الرئي�سي واملئذنة الرئي�سية اأي�سًا(
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املئذنة:

له مئذنة رئي�سية بالزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية، تتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين ال�سكل مرتفع، فتح يف ق�سمه الأعلى نوافذ مثلثة ال�سكل لالإ�ساءة 

والتهوية، ويتوج املئذنة من اأعلى قمة على هيئة قبة مف�س�سة، مثبت عليها قائم هالل من اخل�سب، وي�سعد اإىل هذه املئذنة  من �سحن امل�سجد من خالل �سلم حجري �ساعد بداخل 

املئذنة، هذا بالإ�سافة اإىل وجود ثالث ماآذن ملوية ق�سرية، حتتل الأركان الثالثة للم�سجد )الزاوية ال�سمالية ال�رشقية، الزاوية ال�سمالية الغربية والزاوية اجلنوبية الغربية(، وهذه 

املاآذن هي عبارة عن �سكل خمت�رشة مللوية اأو مئذنة جامع �سامرا بالعراق وجامع اأحمد بن طولون بالقاهرة .

يعد طراز م�سجد القبيب والذي يظهر عبقرية مهند�س البناء الذي ا�ستخدم القباب يف تغطية ظلة القبلة بامل�سجد، هو الطراز الثاين يف تاريخ عمارة امل�ساجد يف قطر، علمًا باأن 

طراز هذا امل�سجد مل يتكرر يف الفرتات التاريخية الالحقة، واإن ا�ستخدمت بع�س امل�ساجد يف تخطيطها اأربعة اأروقة مثل م�سجد كعب بن زهري بالوكرة يف الن�سف الثاين من القرن 

الع�رشين، رقم:م/�س 528، اإل اأن املعماري قد اأ�ساف م�سلي اآخر يف اجلهة ال�رشقية من ال�سحن ومل ي�ستخدم القباب يف التغطيات، مما اأحدث تغرياً جوهريًا يف هذا الطراز، وبذلك 

نخل�س اأن طراز تخطيط م�سجد القبيب هو الطراز الثاين يف طراز م�ساجد قطر. 

3- م�ضجد اخلوير

:  قرية اجلميل - مدينة ال�سمال. 
)5( 

املــوقـع

رقم الوقف )امل�سجد( : م/�س 415

تاريخ الإن�ساء: القرن 13هـ/19م

م�سجد فرو�س

الو�سف املعماري: 

بنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، وفتح يف جداره 
ٌ
ٍل،  يتاألف من م�ساحة م�ستطيلة ال�سكل، اأبعاده من اخلارج نحو )24.10م * 17.70م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 85 ُم�سّ

ال�رشقي واجلنوبي بابان م�ستطيالن ال�سكل اأي�سًا يدخل منهما اإىل ال�سحن الرئي�س للم�سجد، وهو �سحن مك�سوف م�ستطيل ال�سكل اأبعاده من اخلارج )17.70م * 13.65م(، وظلة 

القبلة بهذا امل�سجد م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها من اخلارج)17.90م * 8.80م(، وتتاألف من رواقني م�ستطيلي ال�سكل تقريبًا، وهو النموذج الثالث واجلديد لتخطيط امل�ساجد يف قطر 

يف الن�سف الثاين من القرن 13هـ/19، والذي يعتمد يف تخطيطه على ا�ستخدام ال�سحن املك�سوف وظلة قبلة تتكون من رواقني اإثنني.

و�سوف نتتبع هذا الطراز من تخطيط امل�ساجد يف قطر من خالل عر�س مناذج للم�ساجد التي اتبعت هذا الطراز يف تخطيطها يف فرتات تاريخية لحقة يف قطر، تبلغ م�ساحة الرواق 

الأول )رواق القبلة( )134.30م(، اأبعاده نحو )17.90م * 4.45م(، وهو عبارة عن رواق م�ستطيل ال�سكل، فتح يف جداره حنية حمراب ن�سف دائرية عميقة وخالية من الزخرفة، 

تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويكتنف املحراب من اجلانبني �ست نوافذ فتحت يف ذات اجلدار – ثالث نوافذ يف كل جانب، اأما الرواق الثاين اأبعاده نحو )17.90م * 4.35م(، 

ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل، وت�سري الأطالل املتبقية من اأروقة ظلة القبلة اأن الرواق الأول كان يفتح على الرواق الثاين من خالل بائكة تتكون 

من جمموعة من العقود التي ترتكز على اأعمدة اأ�سطوانية ال�سكل، اإل اأنها قد تهدمت و�سقطت يف وقت �سابق.

م�سجد اخلوير القرن 19م

 )امل�سقط الأفقي(

مئذنة م�سجد القبيب التي بنيت 

بالزاوية اجلنوبية ال�رشقية من 

�سحن امل�سجد
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املئذنة :

حتتل املئذنة الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن املك�سوف للم�سجد، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها )2.15م * 2.10م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن مثمن 

الأ�سالع من ثالث دورات مت�سلة يف بدن واحد، فتح يف اجلزء العلوي منه اأربع نوافذ م�ستطيلة لالإ�ساءة والتهوية، وتنتهي املئذنة من اأعلى بقمة على هيئة ن�سف قبة دائرية، ثبت 

  .
)6( 

بو�سطها قائم الهالل اخل�سبي ذو راأ�س مدببة، وي�سعد اإىل املئذنة من خالل �سلم حجري �ساعد من ال�سحن املك�سوف، يوؤدي على ال�سلم احللزوين بداخل املئذنة

4- م�ضجد الذخرية

: الذخرية. 
)7( 

املــوقـع

رقم الوقف )امل�سجد(: م/�س 529  

تاريخ الإن�ساء: القرن 13هـ/19م

م�سجد فرو�س

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سجد من م�ساحة مربعة ال�سكل وتبلغ م�ساحته الإجمالية )590م(، اأبعاده من اخلارج نحو )24.53م * 23.10م(، ُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، ويدخل اإىل امل�سجد 

من خالل باب م�ستطيل ال�سكل باجلدار اجلنوبي من ال�سحن املك�سوف بامل�سجد.

يتاألف امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة من رواقني م�ستطيلني، وتبلغ اأبعاد ال�سحن من اخلارج )24.53م * 17.38م(، �سغلت الزاوية ال�سمالية الغربية منه مبي�ساأة 

امل�سجد، ويتو�سط جدار ال�سحن ال�سمايل م�ساحة مربعة عبارة عن غرفة لإمام امل�سجد، اأما الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن فقد �سغلتها املئذنة الرئي�سية لهذا امل�سجد، كما اأقيم 

على اجلدار ال�رشقي بهذا ال�سحن م�سلى �سغري م�ستطيل ال�سكل، اأبعاده )10.95م * 3.10م(، وبجدار القبلة بهذا امل�سلى حمراب جموف ذو حنية ن�سف دائرية.

وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل  اأبعادها من اخلارج )24.53م * 7.72م(، وتتاألف من رواقني م�ستطيلني ال�سكل تقريبًا، وهو النموذج  الرابع لتخطيط امل�ساجد يف قطر يف القرن 

13هـ/19م، والذي يعتمد يف تخطيطه على ا�ستخدام ال�سحن املك�سوف وظلة قبلة تتكون من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل وجود م�سلى مبحراب يف اجلهة املقابلة لظلة القبلة 

وبذلك يختلف هذا الطراز عن طراز م�سجد اخلوير )م�سجد415 اأوقاف(، والذي يعود اإىل تلك الفرتة دون اأن ي�ستخدم يف تكوينه املعماري والإن�سائي عن�رش امل�سلى املقابل لظلة 

القبلة والذي ظهر يف تخطيط م�سجد الذخرية.

عميقة،  ال�سكل  م�ستطيلة  حمراب  حنية  القبلة  بجدار  وفتح  0.55م،  مبقدار  املك�سوف  ال�سحن  اأر�سية  عن  اأر�سيته  ترتفع  ال�سكل،  م�ستطيل  القبلة(  )رواق  الأول  الرواق 

الأوىل  القبة  تغطي  ق�سري،  خ�سبي  قائم  بها  ثبت  دائرية  قبة  ن�سف  هيئة  على  قمة  منهما  لكل  بقبتني،  وتغطى  اخلارج،  من  اجلدار  �سمت  عن  تربز  الزخرفة،   من  وخالية 

باملحراب. اخلا�سة  امل�ساحة 

اأما القبة الثانية فتغطي امل�ساحة التي ي�سغلها املنرب، ويكتنف املحراب من اجلانبني ثماين نوافذ فتحت يف ذات اجلدار – اأربع نوافذ يف كل جانب، اأما الرواق الثاين م�ستطيل 

ال�سمايل  ال�سكل تقريبًا، دمج منها عمودان باجلدار  اأعمدة م�ستطيلة  اأي�سًا، ويفتح على ال�سحن ببائكة ذات عقود ن�سف دائرية من احلجر مدببة قلياًل ترتكز على ع�رشة  ال�سكل 

واجلنوبي لواجهة الرواق مطاًل على ال�سحن. 

13هـ/19م  القرن  الذخرية  م�سجد 

)امل�سقط الأفقي(

مئذنة م�سجد اخلوير

م�سجد اخلوير

الواجهة الرئي�سية
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املئذنة:

، فتح يف ق�سمه الأعلى �ست نوافذ م�ستطيلة ال�سكل 
)8( 

حتتل املئذنة الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن املك�سوف، لها قاعدة حجرية مثمنة تتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين

لالإ�ساءة والتهوية، ويتوج املئذنة من اأعلى قمة على هيئة قبة ن�سف دائرية مدببة قلياًل، مثبت عليها قائم هالل من اخل�سب، وي�سعد اإىل هذه املئذنة  من �سحن امل�سجد ب�سلم 

حجري �ساعد يوؤدي داخل املئذنة حيث ي�سعد اإليها من ال�سلم احللزوين الذي يوجد بها.  

م�سجد الذخرية

الواجهة الرئي�سية

مئذنة م�سجد الذخرية

"مئذنة م�سجد الروي�س - مدينة ال�سمال"



اآل ثاين - �سمي�سمة" "م�سجد ال�سيخ فهد بن حممد 

الف�ضل الرابع

م�ضاجد قطر يف الن�ضف الأول 

من القرن )14هـ/20م(
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م�ضاجد قطر يف الن�ضف الأول من القرن )14هـ/20م(

م ا�سم امل�سجد تاريخ الإن�ساء املوقع 

1 م�سجد الروي�س، عبداهلل حممد �سم�سان 1915م مدينة ال�سمال 

2  م�سجد العيوين 1935م مدينة الوكرة 

3  م�سجد بن عبيد 1935م �سارع املالحة مبنطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة 

4  م�سجد هالل بن اأمية-جامع اخلليفات القدمي 1935م �سارع ال�رشق باخلليفات مبدينة الدوحة 

5  م�سجد في�سل بن ثاين 1935م قرية الغويرية مبدينة ال�سمال 

6  م�سجد جامع �سمي�سمة القدمي 1938م منطقة �سمي�سمة مبدينة اخلور 

7   م�سجد فريق العامري 1939م قريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية 

8  م�سجد اأبو منارتني 1940م مدينة الوكرة 

9  م�سجد ال�سبيعي 1940م مدينة الوكرة 

 10  م�سجد اليو�سف 1940م �سارع املتحف مبنطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة 

 11  م�سجد عبداهلل بن �رشاقة 1940م �سارع فويرط بالرميلة �رشقًا مبدينة الدوحة 

 12  م�سجد عو�س اليامي 1940م مدينة اخلور 

 13  م�سجد �سم�سمة 1940م مدينة اخلور 

 14  م�سجد زكريت 1940م زكريت- بلدية اجلميلية 

 15 م�سجد فريق ال�سواحيت 1940م قريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية 

 16  امل�سجد القدمي 1940م �سمايل فر�سـة �سمي�سمة مبنطقة �سمي�سمة مبدينة اخلور 

 17  م�سجد ابن عبدالوهاب 1940م مدينة اخلور 

 18 م�سجد بن دهام 1940م مدينة اجلميلية 

 19  م�سجد ال�سويحلية 1940م مدينة اجلميلية 

 20  م�سجد ال�سعلوكية 1940م اأم املاء مبدينة الغويرية 

 21  م�سجد اجلميل 1940م قرية اجلميل مبدينة ال�سمال 

 22  م�سجد العري�س 1940م قرية العري�س مبدينة ال�سمال 

 23  م�سجد كعب بن ُعدي 1940م ال�سحانية 

 24  م�سجد عني �سنان 1940م قرية عني �سنان مبدينة ال�سمال 

 25  -م�سجد املفري - املفجر 1940م مدينة ال�سمال 

 26  م�سجد عبدالرحمن بن �سعد 1940م منطقة ال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة 

 27  م�سجد خالد علي جمعة الكعبي 1940م قرية التومي مبدينة ال�سمال 

 28  م�سجد البحر القدمي 1940م اأبو ظلوف مبدينة ال�سمال 

 29  م�سجد اأم العظام 1940م مدينة اجلميلية 

 30  م�سجد اخلطية 1943م بلدية اجلميلية، مبنطقة دخان بجنوب غرب قطر 

 31  م�سجد اأم القهاب 1945م منطقة اأم القهاب العتيق التابعة لبلدية اجلميلية 

 32  م�سجد مقر العمال القدمي 1945م قريـة الـجميـليـة ببلدية اجلميلية 

 33  م�سجد الرفيق اأو اأرفيق 1945م اأم القهاب ببلدية اجلميلية 

 34  م�سجد ال�سيخ فهد بن حممد اآل ثاين 1945م منطقة �سمي�سمة مبدينة اخلور 

 35  م�سجد اأم القهاب 1945م قرية اأم القهاب مبدينة الريان 

 36  م�سجد العيونية 1945م قرية العيونية مبدينة اجلميلية 

 37  م�سجد النعمان 1946م قرية النعمان مبدينة ال�سمال 

 38  م�سجد امل�رشب 1947م منطقة امل�رشب اجلديد)كعبان( مبدينة ال�سمال 

"م�سجد العيونية - مدينة اجلميلية" 39  م�سجد رو�سة را�سد 1948م قرية رو�سة را�سد ببلدية جريان البطنة 
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1- م�ضجد الروي�س

: مدينة ال�سمال. 
)1( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 422  

تاريخ الإن�ساء: 1915م

م�سجد فرو�س

الو�سف املعماري: 

ٍل، وُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، وفتح  يتكون م�سجد الروي�س من �سكل م�ستطيل، اأبعاده من اخلارج نحو )24.51م * 17.34م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 100 ُم�سّ

11.76م(، وظلة  اأبعاده من اخلارج )17.34م *  اأي�سًا يدخل منه اإىل ال�سحن الرئي�س للم�سجد، وهو �سحن مك�سوف م�ستطيل ال�سكل،  يف جداره ال�رشقي باب م�ستطيل ال�سكل 

القبلة م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها من اخلارج )17.34م * 12.75م(، وتتاألف من ثالثة اأروقة م�ستطيلة ال�سكل تقريبًا، وهو النموذج اخلام�س واجلديد لتخطيط امل�ساجد يف قطر 

يف بداية القرن 14هـ/20م، والذي يعتمد يف تخطيطه على ا�ستخدام ال�سحن املك�سوف وظلة قبلة تتكون من ثالثة اأروقة، و�سوف نتتبع هذا الطراز من تخطيط امل�ساجد يف 

قطر من خالل عر�س مناذج للم�ساجد التي اتبعت هذا الطراز يف تخطيطها يف فرتات تاريخية لحقة يف قطر، وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( 53.10م، اأبعاده من 

الزخرفة، تربز عن �سمت  اأي�سًا، عميقة وخالية من  ال�سكل  ال�سكل، فتح يف جدارها حنية حمراب م�ستطيلة  4.43م(، وهو عبارة عن بالطة م�ستطيلة  )17.34م *  اخلارج نحو 

اجلدار من اخلارج، ويوجد داخل حنية املحراب �سلم حجري �ساعد يوؤدي اإىل جل�سة املنرب بهذا الرواق، ويفتح على رواق القبلة على الرواق الثاين بثالثة اأبواب م�ستطيلة ال�سكل، 

اأما الرواق الثاين اأبعاده نحو)17.34م * 4.11م(، ويفتح على الرواق الثالث ببائكة م�ستطيلة ال�سكل تتكون من �سبعة عقود م�ستقيمة ترتكز على �ستة اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل، 

وبالن�سبة للرواق الثالث فهو يتماثل مع الرواق الثاين بظلة القبلة اإل اأنه يفتح على ال�سحن املك�سوف للم�سجد، والو�سع الراهن للم�سجد يف حاجة ما�سة اإىل الرتميم وال�سيانة 

العاجلني.

�سم�سان  اهلل  عبد  اأو  الروي�س  م�سجد 

بالروي�س 1915م )امل�سقط الأفقي(

املئذنة:

حتتل املئذنة الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن املك�سوف، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)3.05م * 3.21م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن خمروطي ال�سكل 

م�سلوب ومرتفع، ويتوج املئذنة خوذة اأو قمة على هيئة قبة  خمروطية مدجمة بالبدن، وفتح اأ�سفل قمة املئذنة فتحات معقودة لالإ�ساءة والتهوية، وي�سعد اإىل هذه املئذنة من خالل 

.
)2( 

�سلم حلزوين م�ستقيم من �سحن امل�سجد الذي يوؤدي بدوره اإىل �سلم حجري �ساعد بداخل املئذنة

مئذنة م�سجد الروي�س

م�سجد الروي�س

الواجهة الرئي�سية





6869

2- م�ضجد العيوين

: مدينة الوكرة. 
)3( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 333   

تاريخ الإن�ساء: 1935م

م�سجد فرو�س

الو�سف املعماري: 

ٍل، ُبنيت جدرانه اخلارجية من  وتبلغ م�ساحته الإجمالية )215.22م(، وهو م�ستطيل ال�سكل اأبعاده من اخلارج نحو )17.22م * 12.30م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 90 ُم�سّ

احلجر، وجداره ال�سمايل فتح باب م�ستطيل ال�سكل يدخل منه اإىل ال�سحن الرئي�س للم�سجد، وهو �سحن مك�سوف اأبعاده من اخلارج )11.60م * 6.10م(، وفتح على ي�سار الداخل 

12.50م(،  )8.20م *  اأبعادها من اخلارج  ال�سكل  اإىل مي�ساأة امل�سجد، وظلة قبلة م�ستطيلة  يوؤدي  الثاين  الإمام، والباب  اإىل غرفة  الأول  ُيف�سي  ال�سحن بابان م�ستطيالن،  اإىل 

وتتاألف من رواقني م�ستطيلني ال�سكل تقريبًا، يتبع هذا امل�سجد يف تخطيطه الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر الذي يعتمد على تخطيط امل�سجد الذي يتكون من م�سقط 

اأفقي يتاألف من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتكون من رواقني اإثنني، وقد ظهر هذا الطراز يف تخطيط للمرة الأوىل مب�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، م�سجد رقم: م/�س 415 

اأوقاف، وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( اأبعاده نحو )12.50م * 4.7م(، وهو عبارة عن بالطة م�ستطيلة ال�سكل، فتح يف جدارها حنية حمراب ن�سف دائرية عميقة 

وخالية من الزخرفة، تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويكتنف املحراب من اجلانبني اأربعة نوافذ فتحت يف ذات اجلدار – نافذتني يف كل جانب-، اأما الرواق الثاين اأبعاده 

نحو )12.50م * 4.13م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على اأربعة اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل.  

املئذنة :

حتتل املئذنة الزاوية الغربية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية ترتكز على جزء من �سطح املي�ساأة، تتكون هذه املئذنة من بدن خمروطي ال�سكل ق�سري، فتح يف ق�سمه الأعلى ثالث 

نوافذ مثلثة ال�سكل لالإ�ساءة والتهوية، ويتوج املئذنة من اأعلى قمة على هيئة قبة ب�سلية مدببة، وُمثبت عليها قائم هالل من اخل�سب، وي�سعد اإىل هذه املئذنة من �سحن امل�سجد 

ب�سلم حجري �ساعد م�ستقيم ذي درابزين من احلجر اأي�سًا.  

م�سجد العيوين

)امل�سقط الأفقي(

3- م�ضجد بن عبيد

: �سارع املالحة مبنطقة ال�سلطة القدمية - الدوحة. 
)4( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 126  

تاريخ الإن�ساء: 1935م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم م/�س 415، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم تخطيط امل�ساجد يف قطر يف 

القرن 14هـ/20م.

م�سجد بن عبيد 1935م، رقم: م/�س 126 

)امل�سقط الأفقي(
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م�سجد بن عبيد

الواجهة الرئي�سية وبها املدخل الرئي�س  

واملئذنة

مئذنة م�سجد بن عبيد

4- م�ضجد هالل بن اأمية - )جامع اخلليفات القدمي(

:  �سارع ال�رشق باخلليفات - الدوحة. 
)5( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 310  

تاريخ الإن�ساء: 1935م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من ثالثة اأروقة، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز اخلام�س 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد الروي�س اأو عبد اهلل �سم�سان بالروي�س 1915م، رقم م/�س 422 اأوقاف، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف تخطيط 

عدد قليل من امل�ساجد يف قطر يف القرن 14هـ/20م.

م�سجد هالل بن اأمية - جامع اخلليفات 

القدمي 1935م )امل�سقط الأفقي(
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م�سجد هالل بن اأمية

الواجهة الرئي�سية

5- م�ضجد في�ضل بن ثاين

: قرية الغويرية مبدينة ال�سمال. 
)6( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 410

تاريخ الإن�ساء: 1935م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر. 

م�سجد في�سل بن ثاين

)امل�سقط الأفقي(

مئذنة م�سجد هالل بن اأمية
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م�سجد في�سل بن ثاين

الواجهة الرئي�سية واملدخل الرئي�سي 

واملئذنة

6- م�ضجد جامع �ضمي�ضمة القدمي

: منطقة �سمي�سمة - مدينة اخلور. 
)7( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 468  

تاريخ الإن�ساء: 1938م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد جامع �سمي�سمة القدمي

)امل�سقط الأفقي(

مئذنة م�سجد في�سل بن ثاين
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م�سجد جامع �سمي�سمة القدمي

وقبتي  اخلارج  من  القبلة  ظلة 

املحراب

مئذنة م�سجد جامع �سمي�سمة القدمي

7- م�ضجد فريق العامري

: فريق العامري - اجلميلية. 
)8( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 389  

تاريخ الإن�ساء: 1939م

الو�سف املعماري: 

يتكون م�سجد فريق العامري من �سكل م�ستطيل، اأبعاده من اخلارج نحو )14.35م * 10.65م(، وامل�سجد مهجور واملنطقة املحيطة به ذات كثافة �سكانية متو�سطة، ويت�سع 

ٍل، وُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، وفتح يف جداره اجلنوبي  وال�سمايل باب م�ستطيل ال�سكل اأي�سًا يدخل منهما اإىل ال�سحن الرئي�س للم�سجد، وهو  امل�سجد ملا يقارب 40 ُم�سّ

�سحن مك�سوف م�ستطيل ال�سكل،اأبعاده من اخلارج )10.65م * 7.02م(، وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها من اخلارج )12.58م * 7.54م(، وتتاألف من رواقني م�ستطيلني 

ال�سكل تقريبًا، تبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( 29.25م، اأبعاده من اخلارج نحو )10.65م * 3.67م(، وهو عبارة عن رواق م�ستطيل ال�سكل، فتح يف جداره حنية حمراب 

ن�سف دائرية، عميقة وخالية من الزخرفة، تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، اأما الرواق الثاين اأبعاده نحو )10.65م * 3.49م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على اأربعة 

اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل، ويتبع هذا امل�سجد الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد فريق العامري

)امل�سقط الأفقي(
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 املئذنة :

 حتتل الزاوية ال�سمالية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)2.61م * 2.61م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين ال�سكل، ويتوج املئذنة قمة 

على هيئة قبة مدجمة بالبدن، مقامة على اأربعة اأعمدة ، وي�سعد اإىل هذه املئذنة من خالل �سلم حلزوين من داخل املئذنة، وتت�سابه هذه املئذنة مع مئذنة م�سجد املفري اأو املفجر 

رقم: م/�س 425 والذي يعود تاريخه على عام 1940م.

م�سجد فريق العامري

الواجهة الرئي�سية واملدخل الرئي�سي

مئذنة م�سجد فريق العامري

8- م�ضجد اأبو منارتني

: مدينة الوكرة.             
)9( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 328   

تاريخ الإن�ساء: 1940م

م�سجد فرو�س

الو�سف املعماري: 

ٍل - املنطقة املحيطة  يتكون من م�ساحة م�ستطيلة ال�سكل وتبلغ م�ساحته الإجمالية )403.14م(، اأبعاده من اخلارج نحو )21.97م * 18.35م(، ويت�سع ملا يقارب 120 ُم�سّ

بامل�سجد ذات كثافة �سكانية متو�سطة - وُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، ويدخل اإىل امل�سجد من خالل بابني م�ستطيلني متقابلني فتحا يف  جدران ال�سحن الرئي�س للم�سجد.

ويت�سح من امل�سقط الأفقي للم�سجد اأنه يتاألف من �سحن مك�سوف وظلة قبلة من رواقني م�ستطيلني، وتبلغ اأبعاد ال�سحن من اخلارج )18.35م * 12.97م(، �سغلت الزاوية الغربية 

منه بغرفة الإمام، مي�ساأة امل�سجد، اأما الزاوية ال�سمالية من ال�سحن فقد �سغلتها املئذنة الرئي�سية لهذا امل�سجد، وظلة قبلة م�ستطيلة ال�سكل  اأبعادها من اخلارج )16.37م * 8.56م(، 

وتتاألف من رواقني م�ستطيلي ال�سكل تقريبًا.

يتبع هذا امل�سجد الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر، تبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( وتبلغ م�ساحته الإجمالية )97.73م( اأبعاده نحو )16.37م * 4.57م(، وهو 

عبارة عن بالطة م�ستطيلة ال�سكل، ترتفع اأر�سيته عن اأر�سية ال�سحن املك�سوف مبقدار 0.16م، يدخل اإليه من خالل ثالثة اأبواب م�ستطيلة فتحت يف جدار الرواق الأول، وفتح اجلدار 

املقابل حنية حمراب ن�سف دائرية عميقة وخالية من الزخرفة،  تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويكتنف املحراب من اجلانبني اأربعة نوافذ فتحت يف ذات اجلدار –نافذتني يف 

كل جانب-، وتبلغ �سعة فتحة جتويف املحراب 1.30م، ويُتوج احلنية عقد خما�سي، ل يرتكز على اأعمدة، وقد مت طالء ظلة القبلة واملحراب بالأ�سباغ احلديثة، اأما الرواق الثاين 

م�ستطيل ال�سكل اأي�سًا تبلغ م�ساحته الإجمالية )79.34م(، اأبعاده نحو )12.50م * 4.13م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على اأربعة اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل.  

م�سجد اأبو منارتني

)امل�سقط الأفقي(
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املئذنة: 

حتتل الزاوية الغربية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)2.30م * 2.36م(، وتتكون من بدن اأ�سطواين ال�سكل يرتفع اإىل اأعلى ويقل قطره كلما ارتفعنا 

اإىل اأعلى لينتهي بقبة �سغرية وُدجمت مبا�رشة مع بدن املئذنة، وفتح يف ق�سمه الأعلى فتحات لالإ�ساءة والتهوية مثبت عليها قائم هالل من اخل�سب، كما اأنه فتح يف قاعدة املئذنة 

باب م�ستطيل ال�سكل مطاًل على ال�سحن املك�سوف، ويدخل منه اإىل داخل املئذنة ويوؤدي اإىل �سلم حلزوين من احلجر ي�سعد منه اإىل املئذنة.  

م�سجد اأبو منارتني

الواجهة الرئي�سية

مئذنة م�سجد اأبو منارتني
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9- م�ضجد ال�ضبيعي

: الوكرة. 
)10( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 331   

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من م�ساحة م�ستطيلة ال�سكل وتبلغ م�ساحته الإجمالية )285م(، م�سجد فرو�س اأبعاده من اخلارج نحو )20.20م * 14.70م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 

85 م�سٍل، ُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، ويدخل اإىل امل�سجد من خالل بابني م�ستطيلني رئي�سني فتحا يف  جدران ال�سحن الرئي�س للم�سجد.، يعترب الطراز امل�ستخدم يف م�سجد 

ال�سبيعي، هو الطراز القطري لعمارة امل�ساجد املحلية الذي يعتمد على امل�سقط ذي ال�سحن املك�سوف وظلة قبلة تتكون من رواقني م�ستطيلني، وهو الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد.

اأي�سًا، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على  اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل، وحتتل املئذنة اأحد زوايا  الرواق الأول )رواق القبلة( وبه املحراب، اأما الرواق الثاين م�ستطيل ال�سكل 

ال�سحن يف اجلهة املقابلة لظلة القبلة.

املئذنة:

من اأبرز عنا�رش الرتكيب املعماري لبنية امل�سجد ، هي برج املئذنة التي �سممت على �سكل برج ذو م�سقط مربع، ومل ي�ستخدم املعمار منوذج املئذنة التي كانت يف م�سجد العيوين 

وم�سجد اأبو منارتني مبدينة الوكرة واللتني تعودان لنف�س الفرتة التاريخية والتي كانت متدرجة ا�سطوانية امل�سقط على قاعدة مربعة، وهو النموذج ال�سائع يف ماآذن العمارة 

التقليدية املحلية يف قطر بل اأ�ستخدم املعمار منوذج املئذنة ذات الدورات البنائية املتعددة والتي تنهي بجو�سق، والتي مت ا�ستلهامها من النماذج القيا�سية للماآذن يف طرز العمارة 

يف البالد الإ�سالمية املجاورة ودجمها مع بع�سها لت�سكل هذه املئذنة والتي �سوف ت�ستخدم يف اأغلب م�ساجد قطر فيما بعد.

حتتل املئذنة الزاوية ال�سمالية ال�رشقية من خارج جدار ال�سحن يف هذه اجلهة، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، وتتكون هذه املئذنة من بدن مربع ال�سكل من دورتني فتح 

يف اجلزء الأ�سفل منهما باب م�ستطيل ال�سكل يوؤدي اإىل داخل املئذنة وال�سلم ال�ساعد بها، وفتح يف الدورة الثانية من بدن املئذنة اأربع نوافذ م�ستطيلة لالإ�ساءة والتهوية، ويعلو 

الدورة ال�سابقة �رشفة مثمنة من اخل�سب، ويتوج املئذنة من اأعلى قمة على هيئة جو�سق  مدبب قلياًل،  مثبت به قائم هالل من اخل�سب، ويرتكز اجلو�سق على ثمانية اأعمدة حتمل بروز 

رقبة اجلو�سق احلجري.

م�سجد ال�سبيعي

)امل�سقط الأفقي(

10- م�ضجد اليو�ضف

: �سارع املتحف- ال�سلطة القدمية - الدوحة. 
)10( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 130  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد اليو�سف

)امل�سقط الأفقي(
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م�سجد اليو�سف

ظلة القبلة وبها حنية املحراب من 

اخلارج واملئذنة

مئذنة م�سجد اليو�سف

11- م�ضجد عبدالّلـه بن �رشاقة

ال�سم القدمي: )م�سجد خليفة بن جا�سم(

: �سارع فويرط بالرميلة �رشقًا - الدوحة. 
)12( 

املــوقـع

رقم الوقف : م/�س 215  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من ثالثة اأروقة، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز اخلام�س 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد الروي�س اأو عبداهلل �سم�سان بالروي�س 1915م، رقم م/�س: 422 ، وا�ستخدم هذا الطراز للمرة الثانية يف تخطيط 

هذا امل�سجد، ثم تال ذلك ا�ستخدامه يف  تخطيط عدد قليل من امل�ساجد يف قطر يف القرن 14هـ/20م. 

م�سجد عبداهلل بن �رشاقة

)امل�سقط الأفقي(
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مئذنة م�سجد عبداهلل بن �رشاقة

12- م�ضجد عو�س اليامي

: مدينة اخلور. 
)13( 

املــوقـع

رقم الوقف : م/�س 624  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد عو�س اليامي

)امل�سقط الأفقي(
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م�سجد عو�س اليامي

واجهة ظلة القبلة من اخلارج

مئذنة م�سجد عو�س اليامي
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13- م�ضجد �ضم�ضمة

: �سم�سمة. 
)14( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 441  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر. 

م�سجد �سم�سمة

)امل�سقط الأفقي(
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15- م�ضجد فريق ال�ضواحيت

: فريق ال�سواحيت باجلميلية. 
)16( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 387  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون من �سكل م�ستطيل وتبلغ م�ساحته الإجمالية )247م(، اأبعاده من اخلارج نحو )19.24م * 12.58م(، وامل�سجد مهجور واملنطقة املحيطة به غري ماأهولة، ويت�سع امل�سجد 

ملا يقارب 50 م�سل ُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، وفتح يف جداره اجلنوبي باب م�ستطيل ال�سكل اأي�سًا يدخل منه اإىل ال�سحن الرئي�سي للم�سجد، وهو �سحن مك�سوف مربع 

ال�سكل تقريبًا اأبعاده من اخلارج)12.58م * 11.61م(، وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها من اخلارج)12.58م * 7.54م(، وتتاألف من رواقني م�ستطيلني ال�سكل تقريبًا، ويتبع 

هذا امل�سجد الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم م/�س: 415، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم 

تخطيط امل�ساجد يف قطر يف القرن 14هـ/20م. وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( 34.16م، اأبعاده من اخلارج نحو )12.58م * 3.78م(، وهو عبارة عن رواق م�ستطيل 

ال�سكل، فتح يف جداره حنية حمراب م�ستطيلة عميقة وخالية من الزخرفة، وبها �سلم �سغري يوؤدي اإىل جل�سة املنري، تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويكتنف املحراب من اجلانبني 

نافذتان فتحتا يف ذات اجلدار –نافذة يف كل جانب-، اأما الرواق الثاين اأبعاده نحو)12.58م*3.76م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على  �ستة اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل.

 

م�سجد فريق ال�سواحيت

)امل�سقط الأفقي(

14- م�ضجد زكريت

: زكريت. 
)15( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 395  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

امل�سقط الأفقي م�ستطيل اأقرب اإىل مربع، تبلغ م�ساحته الإجمالية )621م(، اأبعاده من اخلارج نحو )19.95م * 18.33م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 70 م�سل ُبنيت جدرانه 

اخلارجية من احلجر، وفتح يف كل من جداره ال�سمايل واجلنوبي باب م�ستطيل ال�سكل اأي�سًا يدخل منه اإىل ال�سحن الرئي�سي للم�سجد، وهو �سحن مك�سوف م�ستطيل ال�سكل تقريبًا 

اأبعاده من اخلارج)18.33م * 10.25م(، وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها من اخلارج)18.33م * 7.88م(، وتتاألف من رواقني م�ستطيلني ال�سكل تقريبًا، ويتبع هذا امل�سجد 

الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم م/�س: 415، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم تخطيط 

امل�ساجد يف قطر يف القرن 14هـ/20م.

وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( )51.63م(، اأبعاده من اخلارج نحو )18.33م * 3.83م(، وهو عبارة عن رواق م�ستطيلة ال�سكل، فتح يف جداره حنية حمراب ن�سف 

دائرية عميقة وخالية من الزخرفة، وبها �سلم �سغري يوؤدي اإىل جل�سة املنري التي تربز داخل ذات الرواق، كما تربز دخلة املحراب عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويكتنف املحراب من 

اجلانبني �ستة نوافذ فتحت يف ذات اجلدار –ثالثة نوافذ يف كل جانب-، اأما الرواق الثاين اأبعاده نحو)18.33م* 4.05م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على ثمانية اأعمدة 

م�ستطيلة ال�سكل، وقد مت جتديد امل�سجد يف وقت �سابق، اإل اأنه يف حاجة ما�سة اإىل �سيانة دورية.

املئذنة:

حتتل مئذنة الزاوية ال�سمالية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)1.82م * 1.79م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين ال�سكل، يعلوه بروز 

م�ستدير من احلجر وتتوج املئذنة من اأعلى بقمة على هيئة قبة ن�سف دائرية من احلجر اأي�سًا، مثبت بها قائم هالل من اخل�سب، وترتكز هذه القمة على جمموعة من الأعمدة حت�رش 

فيما بينها فتحات م�ستطيلة لالإ�ساءة والتهوية، و ي�سعد اإىل املئذنة من خالل �سلم حجري ال�سحن يوؤدي اإىل ال�سلم احللزوين ال�ساعد بداخل املئذنة، وتت�سابه هذه املئذنة مع مئذنة 

م�سجد اليو�سف بالدوحة م�سجد رقم: م/�س 130، والذي يعود تاريخه اإىل عام 1940م. 

م�سجد زكريت

)امل�سقط الأفقي(
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16- امل�ضجد القدمي �ضمايل فر�ضـة �ضمي�ضمة

: �سمايل فر�سـة �سمي�سمة مبنطقة �سمي�سمة -مدينة اخلور. 
)17( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 480  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.  . 

امل�سجد القدمي �سمايل فر�سة �سمي�سمة

)امل�سقط الأفقي(

املئذنة:

 

حتتل املئذنة الزاوية ال�سمالية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)2.90م * 2.90م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين ال�سكل، ويتوج 

املئذنة قمة على هيئة قبة مدجمة بالبدن، ترتكز على دعامات تت�سل بالبدن م�ستطيلة ال�سكل، وي�سعد اإىل هذه املئذنة من خالل �سلم حجري من داخل املئذنة.  

م�سجد فريق ال�سواحيت

القبلة،  الرئي�سية وواجهة ظلة  الواجهة 

ال�سحن املك�سوف واملئذنة

مئذنة م�سجد فريق ال�سواحيت
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17- م�ضجد ابن عبدالوهاب

: ابن عبد الوهاب مبدينة اخلور. 
)18( 

املــوقـع

رقم الوقف : م/�س 456  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، وم�سلي مبحراب يف اجلهة ال�رشقية املقابلة لظلة القبلة، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة 

مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الرابع لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهرللمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد الذخرية القرن 13هـ/19م، رقم: م/�س 529، وثم 

ا�ستخدم يف هذا امل�سجد للمرة الثانية، وتلى ذلك اإ�ستخدامه يف قطر يف الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م، يف م�سجد كعب بن زهري بالوكرة القرن 14هـ/20م، م�سجد رقم: م/�س 

528 ، اإل اأن امل�سجد الأخري زادت عدد اأروقة ظلة القبلة به عن ثالثة اأروقة ، فاأ�سبحت اأربعة اأروقة م�ستطيلة حتى ت�سع الزيادة يف عدد  امل�سلني حيث اأن املنطقة املحيطة بامل�سجد 

ذات كثافة �سكانية عالية.

م�سجد ابن عبدالوهاب

)امل�سقط الأفقي(

   

امل�سجد القدمي �سمايل فر�سة �سمي�سمة

املك�سوف  وال�سحن  الرئي�سية  الواجهة 

واملئذنة

مئذنة امل�سجد القدمي �سمايل فر�سة �سمي�سمة
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18- م�ضجد بن دهام

: بن دهام- اجلميلية. 
)19( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 957

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد اخلوير رقم م/�س: 415، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم تخطيط امل�ساجد يف القرن 14ه/ 20م 

م�سجد بن دهام

ظلة القبلة واملئذنة

م�سجد ابن عبدالوهاب

ظلة القبلة من اخلارج وحنية املحراب

مئذنة م�سجد ابن عبدالوهاب
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19- م�ضجد ال�ضويحلية

: ال�سويحلية- اجلميلية. 
)20( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 401  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.  

  

م�سجد ال�سويحلية

)امل�سقط الأفقي(

مئذنة م�سجد بن دهام
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21- م�ضجد اجلميل

: اجلميل - مدينة ال�سمال. 
)22( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 416  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.   

م�سجد اجلميل

)امل�سقط الأفقي(

20- م�ضجد ال�ضعلوكية

: ال�سعلوكية -اأم املاء - مدينة الغويرية. 
)21( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 402  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد ال�سعلوكية

)امل�سقط الأفقي(
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22- م�ضجد العري�س

: العري�س -مدينة ال�سمال. 
)23( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 414  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواين اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب، وهو يتبع الطراز الثالث لتخطيط 

امل�ساجد يف قطر.

م�سجد العري�س

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد اجلميل

القبة  الرئي�سي واملئذنة وظلة  املدخل 

وحنية املحراب

مئذنة م�سجد اجلميل
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23- م�ضجد كعب بن ُعدي

: ال�سحانية. 
)24( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 394

تاريخ الإن�ساء: 1940م 

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.   

   

م�سجد كعب بن عدي

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد العري�س 

اأطالل امل�سجد واملئذنة

مئذنة م�سجد العري�س
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25- م�ضجد املفري )املفجر(

:  املفري- مدينة ال�سمال. 
)26( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 425  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

         

م�سجد املفري )املفجر(

)امل�سقط الأفقي(

24- م�ضجد عني �ضنان

: عني �سنان - مدينة ال�سمال. 
)25( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 433

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواق واحد، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب، وهو يتبع الطراز الأول لتخطيط 

امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد مروب املندثر ب�سمال قطر يف القرن 3هـ/9م، الذي تاأثر بتخطيط امل�ساجد املبكرة، وميثل م�سجد عني �سنان ثاين م�سجد 

ظهر به هذا التخطيط يف م�ساجد قطر .            

  

م�سجد عني �سنان

)امل�سقط الأفقي(
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م�سجد عبدالرحمن بن �سعد

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

بعد الرتميم

مئذنة م�سجد عبدالرحمن بن �سعد بعد الرتميم

26- م�ضجد عبدالرحمن بن �ضعد

املــوقـع: ال�سلطة القدمية - الدوحة . 

رقم الوقف: م/�س 122  

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد عبدالرحمن بن �سعد

)امل�سقط الأفقي(
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28- م�ضجد البحر القدمي

: البحر القدمي باأبو ظلوف مبدينة ال�سمال. 
)28( 

املــوقـع

رقم الوقف : م/�س 419

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد البحر القدمي

)امل�سقط الأفقي(

27- م�ضجد خالد علي جمعة الكعبي

: قرية التومي - مدينة ال�سمال. 
)27( 

املــوقـع

رقم الوقف : م/�س 958 

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر. 

م�سجد خالد علي الكعبي

)املخطط العام(
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29- م�ضجد اأم العظام

: اأم العظام مبدينة اجلميلية. 
)29( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 366

تاريخ الإن�ساء: 1940م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد البحر القدمي باأبو ظلوف

ظلة القبلة واملـئذنة

مئذنة م�سجد البحر القدمي املطو�سة
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31- م�ضجد اأم القهاب

: اأم القهاب مبنطقة - بلدية اجلميلية. 
)31( 

املــوقـع

رقم الوقف : م/�س 396

تاريخ الإن�ساء: 1945م

م�سجد فرو�س

الو�سف املعماري: 

يتكون من م�ساحة م�ستطيلة ال�سكل، اأبعاده من اخلارج نحو )20.52م * 8.60م(، ُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر،  وهو من امل�ساجد املهجورة، وفتح يف كل من جداره 

ال�سمايل واجلنوبي باب م�ستطيل ال�سكل اأي�سًا يدخل منهما اإىل ال�سحن الرئي�سي للم�سجد، وهو �سحن مك�سوف م�ستطيل ال�سكل تقريبًا اأبعاده من اخلارج )13.19م * 8.60م(، 

لتخطيط  الثالث  الطراز  تخطيطه  يف  امل�سجد  هذا  ويتبع  تقريبًا،  ال�سكل  م�ستطيلني  رواقني  من  وتتاألف  7.03م(،   * )8.60م  اخلارج  من  اأبعاده  ال�سكل  م�ستطيلة  القبلة  وظلة 

امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر لأول مرة يف تخطيط م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم: م/�س 415، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم تخطيط امل�ساجد يف قطر يف القرن 

14هـ/20م، وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( حوايل)25.25م( اأبعاده  من اخلارج نحو )8.60م * 3.92م(، وهو عبارة عن بالطة م�ستطيلة ال�سكل، فتح يف جداره 

حنية حمراب م�ستطيلة، عميقة وخالية من الزخرفة، تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويكتنف املحراب من اجلانبني نافذتني فتحت يف ذات اجلدار – نافذة يف كل جانب، 

اأما الرواق الثاين اأبعاده نحو)8.60م * 3.18م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على عمودين م�ستطيلني ال�سكل، يحتاج امل�سجد على ترميم و�سيانة نظراً لتدهور حالته 

وظهور �رشوخ وت�سققات بجدرانه املختلفة.

املئذنة:

حتتل مئذنة م�سجد اأم القهاب الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية دائرية ال�سكل تقريبًا، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين ال�سكل ق�سري، يعلوه ودمج معه 

جو�سق ينتهي ن�سف قبة دائرية من احلجر، مثبت به قائم �سغري من اخل�سب، و ي�سعد اإىل املئذنة من خالل ال�سلم ال�ساعد بداخلها. 

م�سجد اأم القهاب

)امل�سقط الأفقي(

30- م�ضجد اخلطية

: اخلطية - بلدية اجلميلية، مبنطقة دخان. 
)30( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 378  

تاريخ الإن�ساء: 1943م

م�سجد فرو�س

الو�سف املعماري: 

 يتكون امل�سقط الأفق للم�سجد من م�ساحة م�ستطيلة ال�سكل، اأبعاده من اخلارج نحو )18.16م * 14.90م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 90 م�سٍل، ُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، 

ويدخل اإىل امل�سجد من خالل بابني م�ستطيلني رئي�سني فتحا يف اجلدار ال�سمايل واجلنوبي ل�سحن امل�سجد.

وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها )14.90م * 9.43م(، وتتاألف من ثالثة اأروقة م�ستطيلة ال�سكل تقريبًا، ويتبع هذا امل�سجد الطراز اخلام�س لتخطيط امل�ساجد يف قطر، 

والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد الروي�س اأو عبد اهلل �سم�سان بالروي�س 1915م، رقم: م/�س 422، ثم ا�ستخدم للمرة الثانية يف تخطيط م�سجد هالل بن اأمية 1935م، 

م�سجد رقم: م/�س 310، واملرة الثالثة يف م�سجد بن عبد الوهاب 1940م، م�سجد رقم: م/�س 456م. 

تبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( من الداخل حوايل )37.4م(، اأبعاده  من اخلارج نحو )14.90م * 3.48م(، وهو عبارة عن بالطة م�ستطيلة ال�سكل، فتح يف جداره حنية 

حمراب ن�سف دائرية، عميقة وخالية من الزخرفة، وبها �سلم �سغري يوؤدي اإىل جل�سة املنري، تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويكتنف املحراب من اجلانبني �ستة نوافذ فتحت يف 

ذات اجلدار – ثالثة نوافذ يف كل جانب، اأما الرواق الثاين اأبعاده  من اخلارج نحو )14.90م * 2.88م(، يتقدمه الرواق الثالث الذي يفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على  خم�سة 

اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل،وقد مت هدم امل�سجد عند تخطيط املنطقة.

 املئذنة:

 

حتتل الزاوية ال�سمالية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)2.84مX2.84م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين ال�سكل ، يعلوه ودمج معه 

جو�سق ينتهي ن�سف قبة دائرية من احلجر، ثبت به قائم هالل من اخل�سب، وكان ي�سعد اإىل املئذنة من خالل ال�سلم ال�ساعد بداخلها. 

م�سجد اخلطية

)امل�سقط الأفقي(
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املئذنة:

حتتل الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها )2.73م * 2.73م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين ال�سكل، ويتوج املئذنة 

قمة على هيئة قبة، مقامة على �ستة دعامات، حت�رش فيما بينها فتحات م�ستطيلة لالإ�ساءة والتهوية، وي�سعد اإىل هذه املئذنة من خالل �سلم حجري �ساعد من داخل املئذنة.

م�سجد مقر العمال القدمي

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد مقر العمال القدمي

32- م�ضجد مقر العمال القدمي

: اجلميلية. 
)32( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 390  

تاريخ الإن�ساء: 1945م

الو�سف املعماري: 

امل�سقط الأفقي مل�سجد مقر العمال القدمي م�ستطيل �سكل ، اأبعاده من اخلارج نحو )17.72م * 15.42م(، ويقع امل�سجد يف منطقة ذات كثافة �سكانية متو�سطة، ويت�سع امل�سجد 

ملا يقارب 70 م�سٍل، ُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، وفتح يف جداره اجلنوبي وال�رشقي باب م�ستطيل ال�سكل اأي�سًا يدخل منهما اإىل ال�سحن الرئي�سي للم�سجد، وهو �سحن 

مك�سوف م�ستطيل ال�سكل، اأبعاده من اخلارج )15.42م * 9.77م(، وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها من اخلارج )15.42م * 7.93م(، وتتاألف من رواقني م�ستطيلني ال�سكل 

تقريبًا، ويتبع هذا امل�سجد يف تخطيطه الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر لأول مرة يف تخطيط م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم م/�س: 415، و�ساع 

ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم تخطيط امل�ساجد يف قطر يف القرن 14هـ/20م، وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( 50.47م، اأبعاده من اخلارج نحو )15.42م * 4.17م(، 

وهو عبارة عن رواق م�ستطيل ال�سكل، فتح يف جداره حنية حمراب ن�سف دائرية، عميقة وخالية من الزخرفة، تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج ب�سكل م�سلع، اأما الرواق الثاين 

3.78م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على خم�سة اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل، والو�سع الراهن للم�سجد يف حاجة �سيانة �ساملة. اأبعاده نحو )15.42م * 

م�سجد مقر العمال القدمي

)امل�سقط الأفقي(
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املئذنة:

 

حتتل الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)2.92م * 2.80م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين م�سمت، وتتوج املئذنة 

من اأعلى بقمة على هيئة قبة ن�سف دائرية من احلجر اأي�سًا، مثبت بها قائم هالل من اخل�سب، وترتكز هذه القمة على جمموعة من الدعامات التي ت�سبه الأعمدة حت�رش فيما بينها 

فتحات ذات عقود ن�سف دائرية لالإ�ساءة والتهوية، و ي�سعد اإىل املئذنة من خالل ال�سلم احللزوين ال�ساعد بداخل املئذنة، وتت�سابه هذه املئذنة مع مئذنة م�سجد بن عبيد بال�سلطة 

القدمية مبدينة الدوحة، م�سجد رقم 126 اأوقاف، والذي يعود تاريخه اإىل عام 1935م. 

م�سجد الرفيق

الواجهة  ال�سمالية واملئذنة

مئذنة م�سجد الرفيق

33- م�ضجد الرفيق اأو م�ضجد معاوية بن عيا�س

:  اأم القهاب - بلدية اجلميلية. 
)32( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 397  

تاريخ الإن�ساء: 1945م

م�سجد فرو�س

الو�سف املعماري: 

 يتكون من م�ساحة م�ستطيلة ال�سكل، اأبعاده من اخلارج نحو )18.02م * 12.10م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 65 م�سل ُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، ويدخل اإىل امل�سجد 

من خالل بابني م�ستطيلني متقابلني فتحا يف  اجلدار ال�سمايل واجلنوبي ل�سحن امل�سجد.

الزاوية اجلنوبية  10.55م(، �سغلت  )12.10م *  ال�سحن من اخلارج  اأبعاد  اأنه يتاألف من �سحن مك�سوف وظلة قبلة من رواقني م�ستطيلني، وتبلغ  الأفقي  ويت�سح من امل�سقط 

ال�رشقية من ال�سحن باملئذنة الرئي�سية لهذا امل�سجد، وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل  اأبعادها من اخلارج )12.10م * 7.47م( ، وتتاألف من رواقني م�ستطيلني ال�سكل تقريبًا، ويتبع 

هذا امل�سجد يف تخطيطه الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر لأول مرة يف تخطيط م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم: م/�س: 415، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف 

معظم تخطيط امل�ساجد يف قطر يف القرن 14هـ/20م، وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( )33م(، وهو عبارة عن بالطة م�ستطيلة ال�سكل، ترتفع اأر�سيته عن اأر�سية ال�سحن 

املك�سوف مبقدار 0.20م، يدخل اإليه من خالل ثالث اأبواب م�ستطيلة فتحت يف جدار الرواق الأول، وفتح يف جدار القبلة حنية حمراب ن�سف دائرية عميقة وخالية من الزخرفة،  تربز 

عن �سمت اجلدار من اخلارج، وقد غطيت بقبة م�سلعة من اخلارج، ويكتنف املحراب من اجلانبني نافذتان فتحتا يف ذات اجلدار – نافذة يف كل جانب، اأما الرواق الثاين م�ستطيل 

ال�سكل اأي�سًا، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على خم�سة اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل. 

م�سجد الرفيق

)امل�سقط الأفقي(
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م�سجد ال�سيخ فهد بن حممد اآل ثاين

ظلة القبلة من اخلارج واملئذنة

مئذنة م�سجد ال�سيخ فهد بن حممد اآل ثاين

34- م�ضجد ال�ضيخ فهد بن حممد اآل ثاين

:  �سمي�سمة. 
)34( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 471  

تاريخ الإن�ساء: 1945م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

 

م�سجد ال�سيخ فهد بن حممد اآل ثاين

)امل�سقط الأفقي(
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36- م�ضجد العيونية

: قرية العيونية - مدينة اجلميلية. 
)36( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 367

تاريخ الإن�ساء: 1945م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد العيونية

)امل�سقط الأفقي(

35- م�ضجد اأم القهاب

: اأم القهاب. 
)35( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 609 

تاريخ الإن�ساء: 1945م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.                  

م�سجد اأم القهاب

)امل�سقط الأفقي(
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37-  م�ضجد النعمان

: قرية النعمان مبدينة ال�سمال. 
)37( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 406  

تاريخ الإن�ساء: 1946م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.                  

م�سجد النعمان

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد العيونية

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد العيونية
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38- م�ضجد امل�رشب

: امل�رشب اجلديد )كعبان( مبدينة ال�سمال. 
)38( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 439  

تاريخ الإن�ساء: 1947م

الو�سف املعماري:

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.  

                  

م�سجد امل�رشب

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد النعمان

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد النعمان
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مئذنة م�سجد رو�سة را�سد:

حتتل مئذنة م�سجد رو�سة را�سد الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)2.30م * 2.36م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين 

، يوجد اأ�سفل هذه امل�ستوى �ستة اأعمدة ذات 
)40( 

ال�سكل به بروز م�ستدير عند امل�ستوى العلوي، وتنتهي املئذنة من اأعلى بقمة على هيئة قبة ن�سف دائرية مندجمة بالبدن مبا�رشة

عقود ن�سف دائري اأ�سفل القبة امل�سار اإليها، حت�رش فيما بينها فتحات لالإ�ساءة والتهوية، وثبت بالقمة قائم هالل من اخل�سب، كما اأنه فتح يف قاعدة املئذنة باب م�ستطيل ال�سكل 

مطاًل على ال�سحن املك�سوف ذو عقد مدبب، ويدخل منه اإىل داخل املئذنة ويوؤدي اإىل �سلم حلزوين من احلجر ي�سعد منه اإىل املئذنة، وتت�سابه هذه املئذنة مع مئذنة م�سجد بن عبيد 

بال�سلطة القدمية مبدينة الدوحة، م�سجد رقم 126 اأوقاف، والذي يعود تاريخه اإىل عام 1935م، وكذلك م�سجد الرفيق اأو اأرفيق باأم القهاب ببلدية اجلميلية رقم 396 اأوقاف والذي 

يعود تاريخه اإىل 1945م. م�ساجد قطر يف الن�سف الأول من القرن )14هـ/20م(.

م�سجد رو�سة را�سد

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد رو�سة را�سد

39- م�ضجد رو�ضة را�ضد

:  رو�سة را�سد، قرية رو�سة را�سد - بلدية جريان البطنة. 
)39( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 359  

تاريخ الإن�ساء: 1948م

الو�سف املعماري: 

يتكون من م�ساحة م�ستطيلة ال�سكل، تبلغ م�ساحته الإجمالية ).1240م(، م�سجد  فرو�س اأبعاده من اخلارج نحو )16.76م * 13.20م(، ُبنيت جدرانه اخلارجية من احلجر، ويدخل 

اإىل امل�سجد من خالل بابني م�ستطيلني فتحا يف  اجلدار ال�سمايل وال�رشقي من ال�سحن الرئي�س للم�سجد.

الزاوية  �سغلت  9.43م(،   * )13.20م  اخلارج  من  ال�سحن  اأبعاد  وتبلغ  م�ستطيلني،  رواقني  من  تتكون  قبلة  وظلة  مك�سوف  �سحن  من  يتاألف  اأنه  الأفقي  امل�سقط  من  يت�سح 

ال�سمالية ال�رشقية  منه مبي�ساأة امل�سجد، اأما الزاوية  اجلنوبية ال�رشقية من ال�سحن فقد �سغلتها املئذنة الرئي�سية لهذا امل�سجد، وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل  اأبعادها من اخلارج 

)13.20م * 7.41م(، وتتاألف من رواقني م�ستطيلني ال�سكل تقريبًا، ويتبع هذا امل�سجد الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر لأول مرة يف تخطيط م�سجد اخلوير 

القرن 13هـ/19م، رقم: م/�س 415، و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم تخطيط امل�ساجد يف قطر يف القرن 14هـ/20م.

وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( )97.73م(، اأبعاده نحو )13.20م * 3.0م(، وهو عبارة عن بالطة م�ستطيلة ال�سكل، ترتفع اأر�سيته عن اأر�سية ال�سحن املك�سوف مبقدار 

0.73م، يدخل اإليه من خالل ثالثة اأبواب م�ستطيلة فتحت يف جدار الرواق الأول، وفتح يف جدار القبلة حنية حمراب م�ستطيلة، عميقة وخالية من الزخرفة،  تربز عن �سمت اجلدار 

من اخلارج، ويكتنف املحراب من اجلانبني اأربعة نوافذ فتحت يف ذات اجلدار – نافذتني يف كل جانب، وتبلغ �سعة فتحة جتويف املحراب 1.40م، اأما الرواق الثاين م�ستطيل ال�سكل 

اأي�سًا تبلغ م�ساحته الإجمالية )36.59م(، اأبعاده نحو )13.20م * 3.71م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على  �سبعة اأعمدة م�ستطيلة ال�سكل، ويحتاج امل�سجد اإىل اإجراء 

اأعمال الرتميم وال�سيانة.

م�سجد رو�سة را�سد

)امل�سقط الأفقي(



الف�ضل اخلام�س

م�ضاجد قطر يف الن�ضف الثاين 

من القرن )14هـ/20م(

"م�سجد كعب بن زهري - الوكرة"
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1- م�ضجد ال�ضنع

:  ال�سنع  - بلدية اجلميلية. 
)1( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 381  

تاريخ الإن�ساء: 1950م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سكل م�ستطيل وتبلغ م�ساحته الإجمالية )359.28م(، اأبعاده من اخلارج نحو )22.84م * 15.73م(، ويت�سع امل�سجد ملا يقارب 90 م�سٍل، ُبنيت جدرانه 

اخلارجية من احلجر،  وهو من امل�ساجد املهجورة، وفتح يف جداره الغربي باب م�ستطيل ال�سكل اأي�سًا يدخل منه اإىل ال�سحن الرئي�س للم�سجد، وهو �سحن مك�سوف مربع ال�سكل تقريبًا 

اأبعاده من اخلارج )15.84م * 6.04م(، وفتح على ي�سار الداخل اإىل ال�سحن بابان م�ستطيالن، وظلة القبلة م�ستطيلة ال�سكل اأبعادها من اخلارج )73.15م * 7.60م(، وتتاألف من 

رواقني م�ستطيلني ال�سكل تقريبًا، ويتبع هذا امل�سجد الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد اخلوير القرن 13هـ/19م، رقم: م/�س: 415، 

و�ساع ا�ستخدام هذا الطراز يف معظم تخطيط امل�ساجد يف قطر يف القرن 14هـ/20م. وتبلغ م�ساحة الرواق الأول )رواق القبلة( اأبعاده نحو )15.73م * 3.80م(، وهو عبارة عن رواق 

م�ستطيلة ال�سكل، فتح يف جداره حنية حمراب ن�سف دائرية عميقة وخالية من الزخرفة، وبها �سلم �سغري يوؤدي جل�سة املنري، تربز عن �سمت اجلدار من اخلارج، ويكتنف املحراب 

من اجلانبني اأربعة نوافذ فتحت يف ذات اجلدار – نافذتني يف كل جانب، اأما الرواق الثاين اأبعاده نحو )12.73م * 3.88م(، ويفتح على ال�سحن ب�سقيفة حممولة على اأربعة اأعمدة 

م�ستطيلة ال�سكل، والو�سع الراهن للم�سجد يف حاجة ما�سة اإىل الرتميم وال�سيانة العاجلني.

املئذنة:

 حتتل الزاوية ال�سمالية ال�رشقية من ال�سحن، لها قاعدة حجرية مربعة ال�سكل تقريبًا، اأبعادها)2.32م * 2.28م(، وتتكون هذه املئذنة من بدن اأ�سطواين ال�سكل وهي مطو�سة اأي 

اأنها �سقطت يف فرتة �سابقة، وكان ي�سعد اإليها من خالل �سلم حجري من داخل املئذنة.   

م�سجد ال�سنع

)امل�سقط الأفقي(

م�ضاجد قطر يف الن�ضف الثاين من القرن )14هـ/20م(

املوقع تاريخ الإن�ساء  ا�سم امل�سجد  م   

منطقة ال�سنع التابعة لبلدية اجلميلية 1950م  م�سجد ال�سنع   1  

مدينة اخلور 1950م  م�سجد را�سد املحري   2  

قرية الوعب مبدينة اخلور 1950م  م�سجد الأ�سود بن ربيعة   3  

الغويرية مبدينة اخلور 1950م  م�سجد اأم العظام القدمي   4  

�سارع عبد اهلل بن ثاين مبنطقة حممد بن جا�سم مبدينة الدوحة 1955م  م�سجد عبد اهلل بن ثاين اآل ثاين   5  

بالريان اجلديد 1959م  م�سجد علي بن عبد اهلل اآل ثاين )جامع اآل �سايف القدمي(   6  

قرية اخلر�سعة مبدينة اجلميلية 1959م  م�سجد �سعيد بن حاطب   7  

قرية الب�سري باجلميلية 1960م  م�سجد الب�سري دميا�س   8  

قرية العذبة مبدينة ال�سمال 1960م  م�سجد عمار بن كعب   9  

قرية اجلميلية مبدينة ال�سمال 1960م  م�سجد خالد بن را�سد اجلرب   10  

مدينة اخلور 1960م  م�سجد اأم �سوية   11  

�سوق واقف باجل�رشة مبدينة الدوحة 1964م  م�سجد الأحمد   12  

مدينة اخلور 1965م  م�سجد احلميدات   13  

قرية اخلري�س مبدينة اخلور 1965م  م�سجد اخلري�س   14  

قرية تنبك مبدينة الظعاين م�سجد تنبك اأو م�سجد ح�سان بن �سداد  الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م   15  

قرية الن�رشانية مبدينة اجلميلية الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م  م�سجد الن�رشانية   16  

مدينة الوكرة الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م  م�سجد كعب بن زهري   17  

قرية فويرط مبدينة ال�سمال الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م  م�سجد فويرط   18  

قرية الزغرين مبدينة اجلميلية الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م  م�سجد الزغني   19  

قرية اأبو �سدرة باجلميلية الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م  م�سجد اأبو �سدرة   20  

قرية العقدة مبدينة اخلور الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م  م�سجد العقدة   24  

�سارع الق�رش مبنطقة الديوان الأمريي مبدينة الدوحة الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م  جامع ال�سيوخ   22  

مبنطقة العيذر مبدينة الريان ) الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م(  م�سجد جامع ربعي بن رافع   23  

)م�سجد ال�سيخ قا�سم بن حممد اآل ثاين �سابقًا(   
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3- م�ضجد الأ�ضـود بن ربيـعة

: قرية الوعب - مدينة اخلور. 
)3( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 440

تاريخ الإن�ساء: 1950م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد الأ�سود بن ربيعة

)امل�سقط الأفقي(

2- م�ضجد را�ضد املحري

: مدينة اخلور. 
)2( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 451  

تاريخ الإن�ساء: 1950م

الو�سف املعماري:

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر

م�سجد را�سد املحري

)امل�سقط الأفقي(
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4- م�ضجد اأم العظام القدمي

: الغويرية - مدينة اخلور. 
)4( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 403

تاريخ الإن�ساء: 1950م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

5- م�ضجد ال�ضيخ عبدالّلـه بن ثاين اآل ثاين

: �سارع عبد اهلل بن ثاين -  الدوحة. 
)5( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 164 

تاريخ الإن�ساء: 1955

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي لهذا امل�سجد من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع 

الطراز الثالث لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

 

 

م�سجد ال�سيخ عبداهلل بن ثاين اآل ثاين

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد ال�سيخ عبداهلل بن ثاين اآل ثاين

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد ال�سيخ عبداهلل بن ثاين اآل ثاين
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6- م�ضجد ال�ضيخ علي بن عبدالّلـه اآل ثاين

: الريان اجلديد. )جامع اآل �سايف القدمي(
)6( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 299

تاريخ الإن�ساء: 1959م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد ال�سيخ علي بن عبد اهلل اآل ثاين

)امل�سقط الأفقي(
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7- م�ضجد �ضعيد بن حاطب

: قرية اخلر�سعة - مدينة اجلميلية. 
)7( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 365

تاريخ الإن�ساء: 1959م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد �سعيد بن حاطب

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد ال�سيخ علي بن عبد اهلل اآل ثاين

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد ال�سيخ علي بن عبد اهلل اآل ثاين





146147

9- م�ضجد عمار بن كعب

: قرية العذبة - مدينة ال�سمال. 
)9( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 432 

تاريخ الإن�ساء: 1960م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

  

م�سجد عمار بن كعب

)امل�سقط الأفقي(

8- م�ضجد الب�ضري

: قرية الب�سري - اجلميلية. 
)8( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 408

تاريخ الإن�ساء: 1960م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

  

م�سجد الب�سري

)امل�سقط الأفقي(
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11- م�ضجد اأم �ضوية

: اأم �سوية - مدينة اخلور. 
)11( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 466

تاريخ الإن�ساء: 1960م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد اأم �سوية

)امل�سقط الأفقي(

10- م�ضجد خالد بن را�ضد اجلرب

: قرية اجلميلية مبدينة ال�سمال. 
)10( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 409

تاريخ الإن�ساء: 1960م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد خالد بن را�سد اجلرب

)امل�سقط الأفقي(



150151

12- م�ضجد اآل اأحمد اأو الأحمد

: �سوق واقف باجل�رشة - الدوحة. 
)12( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 105  

تاريخ الإن�ساء: 1964م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من ظلة قبلة تتاألف من اأروقة متعددة على م�ستوين ويتقدم هذه الظلة م�ساحة مك�سوفة اأو �سحن مك�سوف خمت�رش، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية 

الهامة مثل املحراب واملنرب مع وجود اأكرث من مئذنة، ويعد هذا التخطيط هو الطراز ال�سابع يف امل�ساجد القطرية، ويظهر هذا الطراز للمرة الأوىل يف تخطيط م�سجد الأحمد ب�سوق 

واقف 1964م، رقم: م/�س: 105.  

م�سجد الأحمد

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد اأم �سوية

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد اأم �سوية
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13- م�ضجد احلميدات

: اخلور. 
)13( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 460  

تاريخ الإن�ساء: 1965م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اأثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد احلميدات

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد الأحمد

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد الأحمد
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15- م�ضجد تنبك اأو تنبج

: قرية تنبك مبدينة الظعاين. 
)15( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 465  

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اأثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

   

م�سجد تنبك

)امل�سقط الأفقي(

14- م�ضجد اخلري�س

: قرية اخلري�س - مدينة اخلور. 
)14( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 644

تاريخ الإن�ساء: 1965م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر. 

م�سجد اخلري�س

)امل�سقط الأفقي(



اأم �سوية - مدينة اخلور" "م�سجد 
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17- م�ضجد كعب بن زهري

: مدينة الوكرة. 
)17( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 528  

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، وم�سلي مبحراب يف اجلهة ال�رشقية املقابلة لظلة القبلة، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة 

مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الرابع لتخطيط امل�ساجد يف قطر، والذي ظهر لأول مرة يف تخطيط م�سجد الذخرية القرن 13هـ/19م، رقم : م/�س 529، وا�ستخدم 

هذا الطراز للمرة الثانية يف م�سجد كعب بن زهري بالوكرة مع زيادة عدد الأروقة اإىل اأربعة اأروقة بظلة القبلة.

   

م�سجد كعب بن زهري

)امل�سقط الأفقي(

16- م�ضجد الن�رشانية

: قرية الن�رشانية مبدينة اجلميلية. 
)16( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 368  

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.   

م�سجد الن�رشانية

)امل�سقط الأفقي(
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18- م�ضجد فويرط

: قرية فويرط مبدينة ال�سمال. 
)18( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 437

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد فويرط

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد كعب بن زهري

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد كعب بن زهري
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20- م�ضجد اأبو �ضدرة

: قرية اأبو �سدرة باجلميلية. 
)20( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 510

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر. 

   

م�سجد اأبو �سدرة

)امل�سقط الأفقي(

19- م�ضجد الزغني

: قرية الزغني مبدينة اجلميلية. 
)19( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 509

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.   

م�سجد الزغني

)امل�سقط الأفقي(
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21- م�ضجد العقدة

: قرية العقدة مبدينة اخلور. 
)21( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 463

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اإثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.   

م�سجد العقدة

)امل�سقط الأفقي(

م�سجد اأبو �سدرة

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

مئذنة م�سجد اأبو �سدرة
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جامع ال�سيوخ

الواجهة الرئي�سية واملئذنة

جامع ال�سيوخ

اأروقة القبلة وقبابها من الداخل

22- جامع ال�ضيوخ

: الدوحة. 
)22( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 957

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف خمت�رش وظلة قبلة تتاألف من قاعة �سالة مغطاة مبجموعة من القباب تتقدمهم قبة كبرية مقامة على امل�ساحة التي تتقدم املحراب 

واملنرب برواق القبلة، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، ويظهر بهذا امل�سجد للمرة الأوىل الطراز ال�ساد�س لتخطيط امل�ساجد يف قطر، وهذا 

الطراز تاأثر يف تخطيطه بامل�ساجد العثمانية الكربى يف العامل الإ�سالمي.

     

جامع ال�سيوخ

)امل�سقط الأفقي(
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23- م�ضجد جامع ربعي بن رافع

: املعيذر - مبدينة الريان . 
)22( 

املــوقـع

رقم الوقف: م/�س 690

تاريخ الإن�ساء: الن�سف الثاين من القرن 14هـ/20م

الو�سف املعماري: 

يتكون امل�سقط الأفقي من �سحن مك�سوف وظلة قبلة تتاألف من رواقني اأثنني، بالإ�سافة اإىل العنا�رش املعمارية الهامة مثل املحراب واملنرب واملئذنة، وهو يتبع الطراز الثالث 

لتخطيط امل�ساجد يف قطر.

م�سجد جامع ربعي بن رافع

)امل�سقط الأفقي(



هـــوامـــ�س الكتاب

اأم �سوية - اخلور" "مئذنة م�سجد 
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هوام�س الف�ضل الرابع

1 .N. 487.400  E. 199.720 اإحداثيات املوقع: 

. اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر، �س 53-52. 2

    3 .N. 379.547  E. 239.635 اإحداثيات املوقع: 

4 .N. 392.880  E. 233.150 اإحداثيات املوقع: 

5 .N. 392.477  E. 233.923 اإحداثيات املوقع: 

6 .N. 452.475  E. 202.974 اإحداثيات املوقع: 

7 .N. 424.510  E. 227.290 اإحداثيات املوقع: 

8 .N 428.480  E. 187.400 اإحداثيات املوقع: 

9 .N. 379.700  E. 239.631 اإحداثيات املوقع: 

10 .N. 379.595  E. 239.743 اإحداثيات املوقع: 

11 .N. 392.780  E. 233.285 اإحداثيات املوقع: 

12 .N. 394.176  E. 230.206 اإحداثيات املوقع: 

13 .N. 436.890  E. 229.230 اإحداثيات املوقع: 

14 .N. 446.840  E. 220.225 اإحداثيات املوقع: 

15 .N. 414.665  E. 162.870 اإحداثيات املوقع: 

16 .N. 428.790  E. 186.630 اإحداثيات املوقع: 

17 .N. 424.662  E. 227.290 اإحداثيات املوقع: 

18 .N. 437.025  E. 229.165 اإحداثيات املوقع: 

19 .N. 430.345  E. 187.520 اإحداثيات املوقع: 

20 .N. 445.825  E. 179.870 اإحداثيات املوقع: 

21 .N. 452.375  E. 182.615 اإحداثيات املوقع: 

22 .N. 482.000  E. 193.825 اإحداثيات املوقع: 

23 .N. 477.300  E. 184.050 اإحداثيات املوقع: 

24 .N. 403.580  E. 201.300 اإحداثيات املوقع: 

25 .N. 472.380  E. 211.850 اإحداثيات املوقع: 

26 .N. 486.605  E. 208.720 اإحداثيات املوقع: 

27 .N. 477.005  E. 203.770 اإحداثيات املوقع: 

28 .N. 485.560  E. 196.340 اإحداثيات املوقع: 

29 .N. 395.390  E. 178.610 اإحداثيات املوقع: 

30 .N. 407.650  E. 157.630 اإحداثيات املوقع: 

31 .N. 416.450  E. 176.270 اإحداثيات املوقع: 

32 .N. 429.310  E. 186.880 اإحداثيات املوقع: 

33 .N. 419.600  E. 175.590 اإحداثيات املوقع: 

34 .N. 424.245  E. 227.370 اإحداثيات املوقع: 

35 .N. 403.775  E. 204.990 اإحداثيات املوقع: 

36 .N. 410.304  E. 174.140 اإحداثيات املوقع: 

37 .N. 455.840  E. 186.500 اإحداثيات املوقع: 

38 .N. 459.470  E. 216.990 اإحداثيات املوقع: 

39 .N. 385.595  E. 198.135 اإحداثيات املوقع: 

هوام�س الف�ضل الأول

. غنيم، حممد اأحمد عبد الرازق: التح�رش يف املجتمع القطري، الطبعة الأوىل، دار املعرفة، الإ�سكندرية2001م، �س 200-198. 1

ملزيد من التفا�سيل حول هذا الطراز ومميزاته املعمارية والفنية، اأنظر الف�سل الثاين والثالث من الكتاب.   2 .

 . اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر ، �س 47. 3

. اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر ، �س 60. 4

. اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر ، �س 52. 5

. اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر ، �س 56. 6

. اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر ، �س47. 7

. اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر ، �س 53-52. 8

هوام�س الف�ضل الثاين

مدينة دخان: من املن القطرية الهامة، وتبعد عن الدوحة م�سافة 90. 1 كم باجتاه ال�سمال الغربي، وتعترب اأول حقل نفطي، واهم مركز لنتاج النفط فـي قطر.

. اخلليفي: )حممد جا�سم(: اآثار الزبارة ومروب، املجلد الأول، الدوحة 1987 م، �س 57. 2

. املواقع الأثارية – الرتاث املعماري- املتاحف فـي قطر، اإدارة املتاحف والآثار، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث، الدوحة، قطر 1996م، �س40. 3

. اخلليفي: )حممد جا�سم(: العمارة التقليدية فـي قطر، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث، الدوحة، قطر 2003م، �س 65. 4

قطر  اخلليفي: )حممد جا�سم(: مروب الأثر العبا�سي الوحيد فـي قطر، مقال ن�رش فـي جملة ثقافة، العدد الأول، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث، �س 30 – 32، الدوحة – . 5

ذو احلجة 1426 هـ/ يناير 2005م، �س 30 – 31.

. اخلليفي: )حممد جا�سم(:اآثار الزبارة ومروب، �س 57، اخلليفي: املواقع الأثرية، �س 40، اخلليفي: العمارة التقليدية، �س 65. 6

اخلليفي: )حممد جا�سم(:اثار الزبارة ومروب، �س 57. اخلليفي: العمارة التقليدية، �س65. اخلليفي: مروب الأثر العبا�سي، �س .31. 7

. 8 الظلة: جمع ظلل وظالل، وهو ما ا�ستظل به، وقد اأطلقت علي املكان الذي كان ي�سلي فيه امل�سلمون فـي م�سجدهم الأول، و�سمي املكان بظلة القبلة، لأنها كانت موازية جلدار 

القبلة، وبازدياد عدد امل�سلني، اأ�سبحت الظلة اكرث عمقا وات�ساعا واأ�سيف األيها اأروقة موازية لها اأو عمودية عليها، وكان امل�سجد الأول فـي الإ�سالم ظلة م�سقوفة بجريد النخل 

الذي حمل علي جذوع من النخل اأي�سا، ملزيد من التفا�سيل، انظر: - غالب)عبد الرحيم(: مو�سوعة العمارة الإ�سالمية، ط 1، جرو�س بر�س، بريوت 1988م، �س 277.

. 9 رواق: جمعه اأروقة ورواقات وروق، وروق البيت ورواقه مقدمة، وفـي الع�رش اململوكي يختلف الرواق فـي البيت عن امل�سجد ففـي امل�سجد يطلق الرواق علي امل�سطحات 

امل�سقفة التي بني الأعمدة، واأما فـي الدار فيعني وحدة �سكنية اأو جزًءا من الوحدة ال�سكنية، ويعرف الرواق فـي اخلليج بذات ال�سم اي�سا. انظر:- اأمني، اإبراهيم: امل�سطلحات 

املعمارية، �س57، غالب: مو�سوعة العمارة، �س 207، ااخلليفي: العمارة التقليدية، �س 240.

الزبارة: ملزيد من التفا�سيل حول  الزبارة اأنظر:- خ�رشاوي، حممود رم�سان: الأ�رشار الكامنة يف اأطالل مدينة الزبارة العامرة واأخبار علمائها واأئمتها، الطبعة الأوىل، مركز  10 .

احل�سارة العربية، القاهرة 2008م، �س 35 وما بعدها.

. اخلليفي: اآثار الزبارة ومروب، �س23. 11

�س   م،  12 .2005 القاهرة،  جامعة  الآثار  كلية  من�سور،  غري  دكتوراة  ر�سالة  قطر،  دولة  يف  الإ�سالمية  الدفاعية  للعمارة  العامة  املعمارية  ال�سمات  رم�سان:  حممود  خ�رشاوي،   

.175-170

.  اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر ، �س 38. 13

.  اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر ، �س 38-37. 14

.  خ�رشاوي ، حممود رم�سان: ال�سمات املعمارية العامة، الكتالوج، لوحات 208-200. 15

 ابن �سند: �سبايك الع�سجد، عثمان بن �سند  ،  �س62. ، خ�رشاوي: الأ�رشار الكامنة، �س 75. 16 وما بعدها.

 ابن �سند: �سبايك الع�سجد، عثمان بن �سند  ، �س 60 – 62.، خ�رشاوي: الأ�رشار الكامنة، �س 75. 17 وما بعدها.

هوام�س الف�ضل الثالث

. قور�سون: قطر، �س38-33. 1

.  قور�سون: قطر، �س38-33. 2

  3 .N.479.210  E.186.740  اإحداثيات املوقع: 

.  اأبو حممد التميمي: املعا�سيد وقطر، �س460. 4

5 .N. 479.210  E. 186.740 اإحداثيات املوقع: 

.  اخلليفي: العمارة التقليدية، �س 52. 6

7 .N. 442.660  E. 233.175  اإحداثيات املوقع: 

.  اخلليفي: العمارة التقليدية فـي قطر، �س 56. 8
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هوام�س الف�ضل اخلام�س

1 .N. 421.720  E. 193.650 اإحداثيات املوقع: 

2 .N. 436.600  E. 229.650 اإحداثيات املوقع: 

3 .N. 453.930  E. 224.740 اإحداثيات املوقع: 

4 .N. 452.040  E. 193.475 اإحداثيات املوقع: 

5 .N. 392.640  E. 231.330 اإحداثيات املوقع: 

6 .N. 393.500  E. 220.800 اإحداثيات املوقع: 

7 .N. 390.900  E. 175.145 اإحداثيات املوقع: 

8 .N. 439.975  E. 183.425 اإحداثيات املوقع: 

9 .N. 477.430  E. 210.350  اإحداثيات املوقع: 

10 .N. 477.005  E. 203.770  اإحداثيات املوقع: 

11 .N. 432.665  E. 223.485  اإحداثيات املوقع: 

12 .N. 392.730  E. 231.980  اإحداثيات املوقع: 

13 .N. 436.500  E. 229.000  اإحداثيات املوقع: 

14 .N. 456.039  E. 222.375  اإحداثيات املوقع: 

15 .N. 429.035  E. 225.250  اإحداثيات املوقع: 

16 .N. 405.860  E. 185.640  اإحداثيات املوقع: 

17 .N. 379.789  E. 239.427  اإحداثيات املوقع: 

18 .N. 474.308  E. 215.530  اإحداثيات املوقع: 

19 .N. 395.610  E. 166.910  اإحداثيات املوقع: 

20 .N. 441.180  E. 178.536  اإحداثيات املوقع: 

21 .N. 437.075  E. 225.240  اإحداثيات املوقع: 

22 .N. 392.915  E. 231.480  اإحداثيات املوقع: 

23 .N. 389.235  E. 218.470 "مئذنة م�سجد النعمان - مدينة ال�سمال" اإحداثيات املوقع: 



املـراجــــــــع

"م�سجد الروي�س - مدينة ال�سمال"
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اإىل موؤمتر درا�سات تاريخ �رشق اجلزيرة العربية، �س 97- 123، اجلزء الأول، الدوحة – قطر، 21-28 مار�س 1976م.

•عبد الرحمن اخلليفـي يو�سف: قطر ما�سيه وحا�رشه، احتاد املوؤرخني العرب، جلنة تدوين تاريخ قطر، بحث ن�رش �سمن البحوث املقدمة اإىل موؤمتر درا�سات تاريخ �رشق اجلزيرة  	
العربية، �س 539-548، اجلزء الثاين، الدوحة – قطر، 21-28 مار�س 1976 م. 

م. • غالب، عبد الرحيم: مو�سوعة العمارة الإ�سالمية، ط 1، جرو�س بر�س، بريوت 1988	

م. • غنيم، حممد اأحمد عبد الرازق: التح�رش يف املجتمع القطري، الطبعة الأوىل، دار املعرفة، الإ�سكندرية2001	

بريوت،  للمو�سوعات،  العربية  دار  الأوىل،  الطبعة  �سعيد،  حازم  منت�رش،  ترجمة   ،  / وثائقية  درا�سة   ،) م   • 	1916  -  1871  ( العثماين  العهد  يف  قطر  زكريا:  قور�سون، 

لبنان1428هـ/2008م. 

م. • جملة لغة العرب: ال�سنة الثالثة،اجلزء الثالث،�سوال1331،ايلول1913	

م، مادة مدينة ال�سمال. • مركز قطر للمعلومات اجلغرافية: املر�سد لالأ�سماء اجلغرافية فـي دولة قطر )قر�س الليزر CD(، الدوحة 1996	

م. • مطر، عبد العزيز: الأ�سول اللغوية لالأ�سماء اجلغرافية فـي فطر، دار قطري ابن الفجاءة، الدوحة – قطر 1404هـ/ 1984	

•وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية- دولة قطر، اإدارة الأمالك، اإدارة �سوؤون امل�ساجد، ملفات امل�ساجد. 	
Claire Hardy – Guilbert	• : Dix ans De Recherché Archeologique sur la Periode Islamique Dans Le Golfe )1987 –  1977( 

. Documents De L Islam Medieval Nouvelles Perspsctives De Recherche . Publie Avec Le Concours Du C. N. R. S. 

Institut François D Archologie Orientale Taei 1991 –  29

Guilbert 	• )Dr. Claire Hardy( ; Study of The Ceramic of Murwab. .Report of The Mission )Doha . 2th October.– 29th 
November 2002

املـراجــــع

م(: �سبايك الع�سجد فـي اأخبار اأحمد بن رزق الأ�سعد، مطبعة البيان، مببي،  • ابن �سند، بدر الدين عثمان بن �سند النجدي الوائلي الب�رشي: ت )1180-1242هـ/ 1826-1766	

الهند �سنة 1315هـ/1897م.

م. • اإبراهيم، عبد اللطيف: الوثائق فـي خدمة الآثار – الع�رش اململوكي )بحث فـي كتاب درا�سات فـي الآثار الإ�سالمية(، القاهرة، املنظمة العربية للرتبية والثقافة، 1979	

•اأبو حممد التميمى )اإبراهيم جاراهلل بن دحنة ال�رُشيفـى الأ�سيدى العمروى: املعا�سيد وقطر )تاريخ ون�سب وح�سارة(، الطبعة الأوىل، ابن دخنة ال�رُشيفى، اخلالدية، الكويت  	
1420هـ/1999م 

م  • اأمني، حممد اأمني، اإبراهيم، ليلي: امل�سطلحات املعمارية فـي الوثائق اململوكية )648 – 923 هـ/ 1250- 1517م(، اجلامعة الأمريكية، القاهرة 1980	

•اآل مال، عبدالرحمن بن عثمان بن حممد: تاريخ هجر : درا�سة ح�سارية �ساملة لالأحوال العمرانية و ال�سيا�سية و القت�سادية، جزءان، الطبعة الأوىل، مكتبة التعاون الثقايف،  	
الإح�ساء، الهفوف، اململكة العربية ال�سعودية1410هـ/1990م. 

• م. اخلليفي، حممد جا�سم: اآثار الزبارة ومروب، املجلد الأول، الدوحة 1987	

م. • اخلليفي، حممد جا�سم: املواقع الأثرية – الرتاث املعماري- املتاحف فـي قطر، اإدارة املتاحف والآثار، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث، الدوحة، قطر 1996	

م. • اخلليفي، حممد جا�سم: العمارة التقليدية فـي قطر، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث، الدوحة، قطر 2003	

قطر  • اخلليفي، حممد جا�سم: مروب الأثر العبا�سي الوحيد فـي قطر، مقال ن�رش فـي جملة ثقافة، العدد الأول، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث، �س 30 – 32، الدوحة – 	

ذو احلجة 1426 هـ/ يناير 2005م.

م. • الدباغ )م�سطفـي مراد(: قطر ما�سيها وحا�رشها، من�سورات دار الطليعة للطباعة والن�رش، بريوت 1381هـ/ 1961	

م. •  الدخيل، �سليمان بن �سالح النجدي: حتفة الألباء يف  تاريخ الأح�ساء، الطبعة الثانية، الدار العربية للمو�سوعات، بريوت، لبنان2002	

• م.  الدليمي، حميد عبد حمادي �ساحي: التطورات الداخلية فى قطر 1949 – 1975 م )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، كلية الرتبية، جامعة بغداد، العراق 1418 هـ/ 1997	

م. • الريحاين، اأمني : تاريخ جند احلديث وملحقاته، الطبعة الأوىل، املطبعة العلمية ليو�سف �سادر، بريوت1928	

م.  • الزيد، خالد �سعود: �سري وتراجم خليجيه فى املجالت الكويتية، الطبعة الأوىل، �رشكه الربيعان للن�رش، الكويت 1983	

•ال�سدلن) �سالح بن غامن( دكتور:عناية الدعوة الإ�سالحية يف اجلزيرة العربية بالوقف،بحث قدم يف ندوة الوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية وجمالته. 	
م. • امل�رشى، ح�سني علي تاريخ البحرين وعمان من ع�رش النبوة اإىل نهاية الع�رش الأموي، جمل�س الن�رش العلمي، جامعة الكويت، الكويت 2000	

م. • ال�سيباين، حممد �رشيف: اأمارة قطر العربية بني املا�سي واحلا�رش، اجلزء الأول، دار الثقافة، بريوت – لبنان، اجلمعة 6 جمادى الأوىل 1382هـ/ 5 ت�رشين اأول )اأكتوبر( 1962	

م. • ال�سيخ، راأفت غنيمي: العرب درا�سات فـي التاريخ احلديث واملعا�رش، القاهرة 1983	

م. • ال�رشاف، حممود ح�سن: تطور قطر ال�سيا�سي والجتماعي فـي عهد ال�سيخ قا�سم بن حممد اآل ثاين، �سوهاج، جمهورية م�رش العربية 1400 هـ/ 1980	

•الطائي )العالمة ال�سيخ حممد بن ال�سيخ خليفة بن حمد بن مو�سى النبهاين الطائي(: التحفة النبهانية فـي تاريخ اجلزيرة العربية، الطبعة الثانية، دار اإحياء العلوم، بريوت،لبنان،  	
املكتبة الوطنية بالبحرين 1419 هـ/ 1999م.

• م: تاريخ الأمم وامللوك، دار القامو�س للطباعة والن�رش،بريوت )د. ت(. - خطاب )حممود �سيت(: العالء بن احل�رشمي ال�سفري القائد،  الطربي، حممد بن جرير ت 310 هـ/ 920	

بحث ن�رش مبجلة الوثيقة، العدد اخلام�س، ال�سنة الثالثة، �س 16- 35، مركز الوثائق التاريخية، املنامة – البحرين �سوال 1405 هـ/ يوليو 1984م.

م. • العناين، اأحمد: املعامل الأ�سا�سية لتاريخ اخلليج، الطبعة الأوىل، موؤ�س�سه ال�رشق للعالقات العامة والن�رش،  الدوحة -عمان الأردن 1984	

 . • الناخي، مبارك داعية و اأديب / عبدالرحمن بو علي:من اأعالم اخلليج العربي : املجلة العربية، ال�سنة 25 ، العدد281، جمادى الآخر 1421 ، �سبتمرب 2000	

بغداد، اجلمهورية  • النجم، عبد الرحمن عبد الكرمي: البحرين فـي �سدر الإ�سالم واأثرها فـي حركة اخلوارج، �سل�سة الكتب احلديثة، مديرة الثقافة العامة، مطبعة اجلمهورية – 	

العراقية 1973م.

 ، • النعيم، م�ساري عبد اهلل: الدللت الثقافية للم�سطلحات املحلية فـي العمارة اخلليجية، بحث ن�رش فـي جملة املاأثورات ال�سعبية، العدد 57، ال�سنة اخلام�سة ع�رش، �س 7- 35	

مركز الرتاث ال�سعبي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، اأول يناير 2000م.

• م. الغنيم، يعقوب يو�سف: البيت الكويتي القدمي، جمع مادته اخلر�س )حممد علي(، العقرقة )مرمي را�سد(، الطبعة الثانية، مركز البحوث والدرا�سات الكويتية، الكويت 1424هـ/ 2003	

• م.  املن�سور، عبد العزيز حممد: التطور ال�سيا�سي فـي قطر فـي الفرتة ما بني 1868 –1916 م، الطبعة الثانية، من�سورات دار ذات ال�سال�سل، الكويت 1400هـ/ 1980	

مادة ميدانية -، بحث ن�رش فـي جملة الرتاث ال�سعبي لدول اخلليج العربية، العدد الربع والأربعون، ال�سنة احلادية ع�رش، �س  • املهندي، را�سد �سعد: املجال�س القدمية فـي قطر – 	

99- 105، الدوحة – قطر جمادى الأوىل 1417هـ/ اكتوبر1996م.

• ملحق خا�س ي�سدر عن الوطن..يف ذكرى املوؤ�س�س  الوزان، خالد: دور بارز لل�سيخ جا�سم يف تن�سيط احلياة الفكرية يف بالد الإ�سالم، مقال ن�رش بجريدة الوطن القطرية،العدد 5	

ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين،ال�سبت 20 دي�سمرب2008م.

• م، اجلزء الأول.  جامعة قطر،  كلية الإن�سانيات والعلوم الجتماعية: مو�سوعة املعلومات القطرية، املجلد اجلغرافـي 1998	

العدد  القطرية،  العرب  بجريدة  ن�رش  مقال  جا�سم،  ال�سيخ  قطر  موؤ�س�س  حياة  من  مواقف  على  نظرات  ثاين:  اآل  غامن  بن  حممد  بن  خالد  ثاين،ال�سيخ  اآل  •خالد  	
7494،اخلمي�س18دي�سمرب2008م-املوافق20ذي احلجة 1429هـ،حمليات.

•خ�رشاوي، حممود رم�سان عبد العزيز: فل�سفة التح�سني وتنوعها فـي العمارة الدفاعية فـي �سبه جزيرة قطر فـي الع�رش الإ�سالمي، بحث من�سور فـي جملة الثقافة، العدد �سفر،  	
دي�سمرب 2004 م، �س 35 –37، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث، الدوحة – قطر 2004م.

م. • خ�رشاوي، حممود رم�سان عبدالعزيز: ال�سمات املعمارية العامة للعمارة الدفاعية الإ�سالمية يف دولة قطر، ر�سالة دكتوراه غري من�سور، كلية الآثار جامعة القاهرة، 2005	

م. • خ�رشاوي، حممود رم�سان عبدالعزيز: قطر فـي اخلرائط اجلغرافية والتاريخية من 150 –1931م، �سدر عن مركز احل�سارة العربية لالإعالم والن�رش بالقاهرة 2006	

م. • خ�رشاوي، حممود رم�سان عبدالعزيز: الق�سة التاريخية... للخليج احلائر من 325 ق.م –1931م، �سدر عن مركز احل�سارة العربية لالإعالم والن�رش بالقاهرة 2008	

م. • خ�رشاوي، حممود رم�سان عبدالعزيز: الأ�رشار الكامنة يف اأطالل مدينة الزبارة العامرة واأخبار علمائها واأئمتها، الطبعة الأوىل، مركز احل�سارة العربية، القاهرة 20008	

م. • �سنان )حممود بهجت(: تاريخ قطر العام، الطبعة الأوىل، مطبعة املعارف، بغداد 1386هـ/1966	

• م. ذياب، حممد عبد اهلل: دولة قطر )درا�سة لظروف البيئة الطبيعية وعالقاتها(، دار الفكر العربي، القاهرة 1421 هـ/ 2001	

م.  • رزق، عا�سم حممد: معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية، مكتبة مد بويل، القاهرة 2000	

•عاقل، نبيه: انت�سار الإ�سالم فـي اخلليج زمن الر�سول الكرمي )مالحظات ومنطلقات للدرا�سة(، احتاد املوؤرخني العرب، جلنة تدوين تاريخ قطر، بحث ن�رش �سمن البحوث املقدمة  	
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