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دائما للقالع حدیث من تراث وتاریخ من شموخ 

، فماذا لو كانت ھذه القلعة ھي كنز من كنوز 
 التراث ونقطة مضیئة في سماء قطر الرائعة .

 
 

 لعلنا ال نبالغ اذا امتدحنا ھذه القلعة التي حملت بین طیاتھا العدید من الروائع االبداعیة االستثنائیة .
 

 متحف الشیخ فیصل ھو استثناء ثري بكل ماھو تاریخي .
 

كیلو متر ، لعل وقتك لن یجود علیك باروع من ھذا المكان لتشاھدة ، خاصة لعشاق  22یبعد عن الدوحة بحوالي 
 الفن االسالمي وعبق الماضي .

  
 متحف الشیخ فیصل بن قاسم آل ثاني 

 
Sheikh Faisal Museum 
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لیس كل االحادیث تستحق االصغاء ،  
ولكن حدیث ھذا المتحف وھمساتھ 

تستحق الصمت التام ، فما ان تشاھده 
حتى تبھر بھ  وتتساءل ھل من المعقول 

ان یسخر البعض نفسھ لرعایة ھذا الثراء 
 من الفن االسالمي واالھتمام بھ .

 
لقد حدث ذلك في ھذا المتحف حیث 
یحتوي على ماال عین رأت وال أذن 

سمعت ، فكل التحف تحكي حكایة ذات 
 ابداع واستثناء في ھذا المكان .

 
 

فھو یحتوي على مجموعة مثیرة من 
المالبس التقلیدیة ، والعمالت الذھبیة باالضافة للمنسوجات والمخطوطات االسالمیة واالسلحة ، وروائع السجاد 
التي جلبت من بلدان مختلفة من العالم ، فلعشاق السجاد علیكم بحبس االنفاس ، لیس ھذا كل شيء فھو یصور 

الحیاة القطریة التقلیدیة القدیمة من خالل عرض التراث القطري الرائع ، اما عشاق السیارات فھذا المكان ربما كان 
 من اروع االماكن لمشاھدة جمال السیارات قدیما  .
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الف تحفة مختلفة  15یحتوي ھذا المتحف على  
، لكل واحده منھا قصة تاریخیة مثیرة  ، وغیر 

ذلك من الروعة والجمال الذي الیوصف اال 
 بالنظر والتامل بھ .

 
ربما ال یكون من الیسیر علیك الذھاب من 

الدوحة إلى ھذا المتحف ، ولكن في حالة حالفك 
الحظ بالذھاب الیھ فحتما سوف تحفظ ھذا الیوم  

من ضمن االیام السعیدة في حیاتك ، فھناك 
اماكن یجلبھا الحظ الیك فكن محظوظ ھذه 

 المرة .
 
 

ھناك طریقة یمكنك من خاللھا الذھاب إلى ھذا المتحف اذا لم تكن لدیك وسیلة مواصالت خاصة (سیارتك الخاصة )
 فبعض الجوالت المحلیة تشمل متحف الشیخ فیصل .

 
 مساء ، عدا یوم الجمعة مغلق . 6صباحا إلى الساعة  9یفتح یومیا من الساعة 

 
 www.fbqmuseum.org    -لمزید من االطالعات :

 

 

www.fbqmuseum.org

