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 مةالمقدّ 
 
."  جغرافية القرآن: " للقسم االخير من كتاب دان جيبسون االكاديمي  ستعراضٌ ب هو إالكتيّ  هذا 

ومالحق  وخطوط الوقتصورة توضيحية  170من صفحة مع اكثر 470ن من الكتاب االصلي يتكوّ 
الكتاب متوفر بالغالف القاسي من مطابع االدباء المستقلون . ومراجع متعددة

) p://www.indipress.cahtt(  ّة المختلفة من القرآن مع ص الكتاب االصلي المراجع الجغرافيّ يتفح
رة وللناس في شبه الجزيرة عطيت الى شعوب عاد وثمود ومديان ولسكان المدينة المنوّ مقاطع كاملة اُ 

 .لكن هذه المقاطع غير مذكورة في هذا االستعراض. العربية قبل االسالم 

 

االهتمام على  زاً مركّ " جغرافية القرآن"الجزء االخير من كتاب  ، باالحرى هذا الكتاب يتناول  
هي  ض جيبسون في هذا الكتاب نتائج بحثه بان مدينة البتراء في االردنيعرِ . "مدينة االسالم المقدسة"
ل حكام حوّ  ،من وفات محمد انه بعدما يقرب من  مئة  سنة ،الذي حدثف في االسالم، "المدينة المقدسة"

ان هذه النظرية  تبدو ة االولىللوهل ."مدينة االسالم المقدسة"الى  قرية مكة في السعودية ،العراق العباسيون
 . تاريخية ليبرهن ويدعم موقفه هذاوالبراهين االدبية وال ون يقدم االدلة االثرية الساحقة،لكن جيبس ق،صدّ ال تُ 

رجو انه من خالل هذه المراجعة من الملكن  االكاديمية االصلية،تقرأ الدراسة في حين ان معظم الناس لن 
ستعراضية يمكنك ان تتعرف الى هذه الدراسة وتتفهم اكثر ما يصارعه االسالميون االكاديميون حول هذا األ

 .الموضوع

 

يخ شبه خ كندي عاش فترة طويلة يدرس تارهو مؤرّ " جغرافية القرآن"مؤلف دان جيبسون،  
باالضافة الى  ، " البتراء اؤبنّ " و"   االنباط"ن الكتب،  منها كتاب لعشرات م هو مؤلفٌ .  العربيةالجزيرة 

لقد  www.searchformecca.com:يمكن االتصال به على  . ةمن المقاالت والدراسات العلميّ  العديد
ع لك لسبب إتساذ ، عالمحول ال القراء من من الكثير  http://Nabataea.net:اكتسب موقعه االكلتروني 

وبعد ان صرف السيد جيبسون عدة . بحاثه عن حضارة شبه الجزيرة العربية في العصور البدائيةوعمق أ
 .عقود من الزمن في شبه الجزيرة العربية عاد ليقيم مع عائلته في كنده حيث يتابع ابحاثه وكتاباته 

 

 

http://www.indipress.ca/�
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 الجزء االول
 الفصل االول

ا الصالة ل ، كما اعطاهم اياها ليون مسلم ويقّدموب يسجد اكثر من خمس مرات في اليوم ، كل يوم ، 
 ، و صخرة سوداء بعيدة هناك في مكةجهوا بسجودهم نحيتّ  ،خمس مرات كل يوم كل يوم ،. نبيهم محمد

لمون من جميع ينحني المس كل يوم ، خمس مرات في اليوم ، . من جديد لدين االسالم ويقدموا انفسهم
وان كتابهم هو  وان نبيهم هو محمد، نهم لالسالم، عن تضام روا سويةً ليعبّ  بشكل جماعي،  اطراف العالم،

 .  س القرآن وان الكعبة هي مكانهم المقدّ 

 يوماً  دون ان يسأل أحدٌ  مون باتجاه المدينة المقدسة مكة ،ى المسلئة سنة صلّ على مدى الف واربعما 
هو  الكتاب الذي تقرأه االن ،. نا هذاوتستمر هذه الممارسة الى يوم... عن سبب فعل هذا اااليمان  ما

عي ان حيث يدّ  ،م 2011شر عام نُ  ،"جغرافية القرآن"ث اكاديمية من ص لعدة فصول أبحااستعراض ملخّ 
نت بالفعل مدينة االسالم كا اكثر من الف كيلومتر شمالي مكة،  مدينة البتراء في جنوب االردن والتي تبعد

 48سورة (يندهش معظم الناس عندما يكتشفوا بان مدينة مكة مذكورة مرة واحدة فقط في القرآن  .االصلية
اي الوادي الذي (وادي البكا شارة لمكة،  إ لقد سار مفسرو القرآن على تقليد ربط هذه المرة الواحدة الى). 

شارات الى االماكن المقدسة تأتي في القرآن  إ.  96: 3سورة في  مرة المذكور عنه) فيه البكاء الشديد
 مع ذلك فال يذكر لنا القرآن ان الكعبة تقع في . اليوم هذه الكلمات مرتبطة بمكة اصبحت. والكعبة والبيت

ن علم اآلثار والكتابات التاريخية االسالمية عاء جيبسون بأسنلقي نظرة سريعة في هذا الكتاب على ادّ . مكة
 . "المدينة االسالمية المقدسة"وان مكة ليست  ير الى البتراء، رة كلها تشبكّ الم

 

لكن المؤرخين قد  ع مكة الحالي، بموق مةً وا بما هو معروف عاليشكّ  ال يرى العلماء المسلمون سبباً  
  ذكرت الدكتورة بتريشا كرون في كتابها مثال، .  لماضية أسئلة  حول األمرثاروا في السنوات القليلة اأ
ان االوصاف االسالمّية االدبّية  لمكة ال تبدو انها تتوافق مع مركز مكة " ة وظهور االسالمالتجارة المكيّ "

". أم القرى" او " أم المدن: "بأسم  "المدينة المقدسة"ر يصف األدب االسالمي المبكّ  ،مثال. الجغرافي الحالي
  2002في سنة  .إما مدينة كبيرة مثيرة لألعجاب  او مدينة كبيرة قديمة ،ةالذهن من هذه العباريتبادر الى 

من المؤسف انهم لم . سأل جيبسون عدة علماء آثار اردنيون  وسعوديون عن سجل األثار حول مدينة مكة
ار لمكة قبل سنة لكنهم وافقوا بانه ال يوجد اي سجل آث اعالن اسماءهم حول هذا التصريح،  يرغبوا في

مليئة بالبيوت  كة القديمة كانت مدينة ذات أسوار،من بأفكرة التوّقع جيبسون منهم ان يدافعوا عن . م900
 ". هناك ال لم يوجد شئ من مثل ذلك" لكنهم هّزوا رؤوسهم  قائلين ...الخوالجنائن والمباني العامة والمعابد 
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هناك العديد من المناسبات حيث ُيذكر ان ". التجاريللطريق  مركزٌ " : ُتوصف المدينة المقدسة  
ابو طالب كان تاجراً ُيرسل  ،  كما ان عم محمد، "المدينة المقدسة"غادر وتجيء الى القوافل التجارّية ت

التجاري،  لكن المسلمون على ان مكة كانت مركز الطريق  في حين يصرُّ . ات تجارّيةبانتظام القوافل بمهمّ 
 :ون ما يليتفيد الدكتورة باتريشا كر. ا صورة مختلفة عن ذلكنن يعطونييالمؤرخين العصر

. ماكن الجرداء القاحلة من الطبيعي ان ال تكون محطة تجارّية مريحةاذن،  فاأل .كانت مكة بقعة جرداء "
 لستنزِ  ذالمال ونتساء. مسافة مجاورة لمحيط اخضر دت مثل هذه المحطات فقد تتوفر علىوان ُوجِ 

التوقف في منطقة الطائف  القوافل في طريق شديد االنحدار الى مكان قاحل مثل مكة بينما بامكانهم
 ".الخضراء الغّناء

 

لقد تصّور معظم المسلمون وبعض العلماء الغربيون ان القوافل كانت تحمل البخور والتوابل  
وأصبح  ،فان عصر رواج اللبان كان قد ولّى برنجر، س بحاث السيد كستر ولكن بحسب أ ،والبضائع الغريبة

فمن الصعب ان تكون مثل هذه البضائع تعمل على انشاء  ون في تجارة الجلود والثياب،العرب مهتمّ 
  .بعاد دولّيةمبراطورية تجارّية ذات أا

 

فمن المستغرب ان اسم مكة مفقود على الخرائط  ذه المدينة المقدسة مدينة كبيرة، وان كانت ه 
كر في يتوقع المرء عندما ُتذكرمدينة تجارية مهّمة في شبه الجزيرة العربية بان يكون لها ذِ . ديمةالق

لكنها تذكر بالتأكيد االماكن  ي بانها تّبين كل قرية ومستوطنة، الخرائط القديمة ال تّدع. السجالت القديمة
هذا يعني مدة .ذكرت اسم مكة م 900قبل سنة  من العجب انه ليس من خريطة واحدة. المهّمة المشهورة

 .سنة بعد ظهور محمد 300

 

بية وترجمها وكتب خاً من خرائط قديمة لشبه الجزيرة العرقد جمع جيبسون على مر السنين نسل 
أضف الى ذلك بان القرآن والحديث يتحدثان . لكن ليس من واحدة منها تذكر اسم مكة رسائل لمصادرها،
ف تماما هذا يختل .مجرى نهر قرب الكعبةوآخر صغير   وانه يوجد وادٍ  موجودة في واٍد،بوضوح بأن مكة 

لكنها ال تحوي  والذي يحصل فيها فيضان بين فترة واخرى خالل فصل الربيع عما نرى عليه مكة اليوم، 
 .اي نهر

 

بدى البعض منهم عدم فأ وعن طبيعتها،تحّدث جيبسون مع العديد من الحجاج الذين زاروا مكة  
حاطة بالجبال حيث يستطيع أنها مُ  "المدينة المقدسة"وصف كذلك تُ . بالجغرافية الغامضة حولهاالرضى 

تجد ان فاما في مكة اليوم  .على ويشاهدوا الفيلة اليمنّية تهاجم الكعبةمن أ الناس ان يشاهدوا الماّرة فيها
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الى  ةتدريجي )تضاريس( مع وجود صعود لى ُبعد نصف كيلو متر من الكعبة، اقرب الصخور اليها هي ع
 !!!اعلى 

اما بقية الجبال فأقربها يقع على ُبعد ثالث كيلومترات . ال وجود آلثار اّية تحصينات على هذا الجبل 
 الحظ وقائع معركة من هذه المسافة؟كم يستطيع االنسان ان ي. فهل يمكن رؤية الفيل من هذا البعد. منها

 

. سم الصفا والمروة في مكةج بخيبة االمل بوجود جبلين بإالواقع انه قد اصيب الكثير من الحجا 
نه با هناك وصف آخر قبل االسالم عن مكة،. انهما صغيرين لدرجة انهما اصبحا ضمن منطقة حرم الجامع

 دليل أثري لمثل هذه االصنام،  واليوم ال يوجد اي. واحد على رأس كل جبل يوجد صنمين او مكانين للعبادة،
 .او كتابات او جدران او ابواب او درج لصعود الجبل للمعبد،ة قواعد وال أي

 

ان جبل حيرة يواجه المدينة وانه يقع في الجزء االعلى  نصوص االدبية االسالمية االولية، حسب ال 
 .بعيدة عن الكعبة وال يشرف على المدينة الواقع ان جبل حيرة هو بعيد عن مكة في مسافة. من مكة

 

طريق يمر بها  ة بأن لها مكان مرتفع وآخر منخفض،توصف مك مي المبكِّر، االدب االسالوحسب  
ال . نرى اليوم ان مكة تقع في مكان سهل منفتح وجبال صخرية صغيرة ترتفع وسط الرمال. من جانب آلخر

رون كانوا يتحدثون عن موقع آخر اب االسالميون المبكّ د ان الكتّ يمما يف وجود لمكان مرتفع وآخر منخفض، 
 .وليس عن مكة الحالّيه

 

من الصعب ان . االصلّية "المدينة المقدسة"خبرنا النصوص القديمة ان العشب كان ينمو في وادي تُ  
حيط بمكة االن هي صحراء حيث ان االرض التي تُ  ينطبق على مكة التي نعرفها االن، ق ان هذا نصدّ 
يل بان تلك االرض كانت ُتروى بالمياه التي كما ال يوجد اي دل ة ال عشب ينمو فيها بشكل طبيعي، رمليّ 

 .تكفي لنمو االعشاب

 

فقد كان يعمل في . له غير آمنه والد محمد زار زوجةً " عبد هللا"كيف ان  ،يروي الطبري قصة 
ف ت طلبه الى ان ينظّ فرفض  .ينام معهاان  ا طالباً التراب عالقة بجسده وثيابه  فجاء اليه آثارالحقل وكانت 

لكنه تركها وذهب الى بيت آمنه بدال من العودة الى تلك  وغسل التراب العالق به،  هب خارجاً فذ . نفسه
د غوالم لهذه القصة في سيرة سرجنت في تعليقه على ما ترجمه ألفر. ب.يقول ر. وهكذا ُحبل بمحمد. المرأة
وتشير الى  ة ارض زراعيةقطع -بالتحديد  انه في حيرة من هذا االرتباك من ان الكلمة العربية تعني محمد،
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وهذه مّرة أخرى نجد ان الوصف القديم  .ثم ينّوه قائال انه ال توجد ارض زراعية قرب مكة. الطين والوحل
 .ال ينطبق على مكة في السعودية

 

فالقرية القديمة . وهما مناطق مكة واشجار في مكة  ، "المدينة المقدسة"شارتين عن إ هناك ايضاً  
المقدسة فيها  ان المدينةب  رَ ذكِ   وبالنسبة لألشجار،. ولم يكن لها مناطق تابعة لهااً جداً، جد اآلثار قليلة  مكة

 ر ان مثل هذا كانمن الصعب  ان نتصوّ  ،ومرًة أخرى نقول. شجار مثمرة وكروم عنب في جوارهاأ
 . في موقع مكة الحالي موجودٌ 

 

من الظاهر انه لم يكن لمكة متاعب كي تجّند . كبيرة  جّندت جيوش "المدينة المقدسة"ُيقال ايضاَ ان  
ون بالسجالت يستشهد جيبس .لحمايتها اً ر جيوشسييّ تُ  انها الى حد ،كبيرة من الناس لتحمي القوافل اً اعداد

جّندت  اتوفي احد المرُ  الف الجمال، قد جّندت تكراراً مئات الجنود وآ انها عن مكة يلَ التاريخّية بأنه قد قِ 
عندما نضع في االعتبار عدد الجنود والجمال التي . يثرب  –وقاموا بمهاجمة المدينة  عشرة آالف جندي،

نتصّور المعارك المتواصلة سنة بعد سنة،  جّهزتها مكة بالرغم من الخسائر التي كانت ُتمنى بها من جراء
ة في تشير الى ان مكة ما كانت إالّ بلدة صغيراما الدالئل االثرية ف . مدينة المقدسة كانت ضخمة وكبيرةان ال

 انتجت جيوشاً كبيرة؟ذن ان نقول بانها قد فكيف الحال أ منطقة جافة جرداء، 

 

 شير جيبسون الى ان هذه المعلومات المتضاربة جعلت علماء االثار والمؤرخين يشعرون بان هناكيُ  
 .ه عن تاريخ مكة الحقيقيبين االوصاف القديمة لمكة وبين ما نعرف اً كبير اً تباين

 

مجرد مدينة كبرى وحسب لكنها كانت محوراً للحج  ان مكة لم تكناليوم  عامة الناسيقبل العديد من  
 ة ألي مزار في مكة قبل االسالم، وبينما يوجد القليل من األدلّ . في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور االسالم 

 - يجري نحو مدينة االنباط فان جيبسون يشير الى ان كل مؤرخ في السعودية يقول بان الحج كان دائما
  ."المدينة الممنوعة" او " الحرام بمدينة"  في الجزيرة العربية حيث كانت ُتعرف البتراء،

 

 كانت تبرز على انها  ان مدينة البتراءالّ من االماكن المقدسة في العربية،  إ وبينما كان يوجد العديد 
موتاهم جاعلينها مزارهم المقدس او المكان الحرام في  سي المقدس للعرب حيث كانوا يدفنونونلمكان الرئيا

 .بالد  العرب قديماً 
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انه كان يوجد نوعان من الحج عند العرب قبل . م 900يكتب المؤرخ االسالمي الطبري في سنة  
حدث هذا . قد مارس العمرة مرةً ) جد محمد(عبد المطلب  ذكر انيُ  .مرهالحج االصغر يدعى العُ . االسالم

كان  ما من بعض هذه االصنام ". المدينة االسالمية المقدسة"مرة عندما كان يتواجد العديد من االصنام في 
الحج الكبير والحج : ويخبرنا القرآن بان رحالت الحج قبل االسالم كانت تدعى. إساف ونايله,هوبال: دعىيُ 

كما ال تزال  بل االسالم واستمرت بعد االسالم، صطلحات  قستعمل هذه المُ هكذا كانت تُ .  العمره -الصغير
 .مارس المسلمون زيارتين من الحج السنويستعمل حتى اليوم اذ يُ تُ 

  

ى المركز الديني في وسط العربية،  الى مكان ال يخبرنا جيبسون بان الحج العربي كان يجري قديماً  
وفي هذه  ان العرب االنباط يدفنون موتاهم، ففي هذه المدينة ك. الى مكان الدفن المقدس في البتراء م، الحرا

فهذه العادة . المدينة كانت تجتمع العائالت او القبائل لتمارس وجبة طعام تذكاراً لموتاهم المدفونين هناك
ار الرّحل مارسة التي تجمع هؤالء التجّ عتبرت انها المكانت جزء من الممارسة الحضارية لشعب االنباط واُ 

القديمة حيث  يستطيع الزائر اليوم الى البتراء ان يرى قاعات االحتفاالت المتصلة بالمدافن. لتقاهمد مُ وتوحِّ 
 .تحتفل باالحياء واالمواتالتي ) القَبلّيه(انت تجري تلك التجمعات العائلية ك

 

شاد الجوامع ليس المقصود كيف تُ . االسالمعند " القبلة" ثير جيبسون ايضاً موضوع يُ   
بنى ضمن الجامع لتشدد على اتجاه تُ  خاصةٌ  زة معماريةٌ ميّ مُ  عالمة لكن توجد ،صالة المقبولةلتواجه ناحية ال
عّين في الحائط امع محراب ملكل جواليوم . تجاه الصالة عند المسسلميناتجاه القبلة هو إف. الصالة المقبول

اما الجوامع في الفترة المبكرة من االسالم فلم . هو بمثابة دليل االتجاه الذي يشير الى مكةهذا  ،الجنوبي منه
كانوا  شاد بحيث انه عندما كان يصلي المؤمنونألن الجوامع كانت ببساطة تُ لها فجوة هذا المحراب، يكن 

  ."المدينة المقدسة"شارة تلقائية الى فقط يواجهون حائط القبلة،  إ

 

هللا موجود في كل مكان . لمسيحيون اليوم انتباها قليالً الى موضوع االتجاه عند الصالةير اُيعَ  
ليس عندهم اي إتجاه  ،كذلك اليهود ايضا .رادواأ تجاهٍ الحرّية في الصالة في اي إ عندهم كاملو  ،بالنسبة لهم

مع ان البعض يتوجهون نحو موقع هيكل سليمان في القدس استناداً الى الملك سليمان  معّين عند الصالة، 
 .بناء الهيكل في اورشليم للرب يهوه، عندما دّشن

 

لكن . ومذكور في القرآن عن هذا التغيير ،تجاه القبلة قد تغّيرالمفهوم عالمياً عند االسالم ان إمن  
وال  المكان الذي تغّير نحوه،  وال اسم كانت تتوجه اليه الصالة سابقاً  الذي النص القرآني ال يذكر اسم المكان

موضوع اتجاه الصالة قبل انه عندما اُثير  ، م 920يذكر المؤّرخ الطبري في سنة . ى جرى هذا التغييرمت
من جهة ثانية يستشهد جيبسون ان القرآن والحديث . شار عليهم محمد ان يصلوا باتجاه سوريااالسالم، أ
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دب هذا في األذكرُيوتى على ولم . رة ال تشير اطالقاً ان القبلة هي باتجاه القدسالكتابات االسالمية المبكّ و
رة تدّون ببساطة ان محمد كان كل السجالت المبكّ . االسالمي حتى  بعد مّدة ثالثمائة سنة من موت محمد

  بالطبع .ألنه ليس من سجل يذكر القدس ى باتجاه القدس فسيكون ذلك ُمستغَرباً لو صلّ . يصلي باتجاه سوريا
كان يصلي باتجاه سوريا حتى  ،حسب السجالت القديمة  لكن محمد،. همديني م كانت القدس معروفة كمركز

صبحت السجالت االسالمية تشير الى ان محمد قد غّير اتجاه القبلة نحو اذ أ م ، 624شهر شباط من سنة 
  .مكة

هناك العديد من الجوامع االولى التي كانت تتوجه الى غير . تجاه القبلةساند علم اآلثار موضوع إيُ  
تفاصيل عن ابنيتها وقبلتها داعماً دراسته بالصور الناً مبيّ وامع االولى جيبسون باعتناء هذه الجدرس . مكة

د قد تساعده جوامع التي ُبنيت خالل حياة محمال الجوامع االولى معتقداً ان بعض بدأ دراسته عن. الجوّية لها
ف انه حتى بعد مرور مئة سنه من اذ اكتش ،فقد اُصيب بالصدمة مع هذا، . ر اتجاه محمد في الصالةليقر

وباالستناد الى مواقع هذه . فقد كانت هذه الجوامع خالل المئة سنه ال تزال تتوجه نحو سورياوفاة محمد، 
الجوامع  هذهبناء وعند فحص تاريخ . خطوطن تتقاطع هذه اليع رسم خطوطاً على خريطة ليتعّرف أالجوام

ث ان علم اآلثار يبّين بوضوح حي. خاً غير صحيحيم كان تار 624الحظ ان التاريخ االسالمي يذكر ان سنة 
من هذه الجوامع مسّجل في كتاب جيبسون  ان درس كلٌ  .هذا التاريخ بكثير تجاه القبلة قد تغّير بعدان إ

   http://indipress.ca/feature.html:ويمكن الرجوع اليه على موقع " جغرافية القرآن"االكاديمي 
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 الفصل الثاني
   

. دهمتاريخ تشييّ امع حسبما استطاع ان يجد وبحسِب عدة جو" جغرافية القرآن"ُيورد جيبسون في كتابه    
تجاه لجو التي توّضح اتجاه مكة وكذلك إدنا احيانا ببعض الصور من ايزوّ . تجاه قبلتهواحد وإ ويشير لكل

."المدينة المقدسة االسالميه"كانت توجد  أنه البتراء حيث يعتقد  
 

 
ُيذكر ان هذا الجامع هو المكان الذي اُشير الى . مثال؛ هناك جامع في السعودية معروف بجامع القبلتين     

ُيقال انه صدرت اليه االوامر .  مئوية درجة 180فاستدار غّير إتجاه القبلة،يقود الصالة فيه بأن يُ  من كان
جامع تّم ترميم هذا ال. نفرد هذا الجامع بوجود محرابين فيهيَ . من القدس الى مكة) القبلة(ليغّير اتجاه الصالة 

لكن . الى مكة –المتجه نحو الجنوب  تجاه الشمال وأبقوا على المحرابفالغوا محراب إ م ، 1987عام 
اذ انهما  نحو البتراء والقدس ، ظهرت حجارة االساس بانه كان موّجهاأ ،امع بغرض ترميمهدم الجعندما هُ 

يقول جيبسون بان هذا هو سبب  االّدعاء بأن القبلة االولى كانت . بنفس االتجاه من موقع المدينة المنّورة
.بأتجاه القدس  

 
 

م  641ذي ُبني سنة جامع الفسطاط الهناك . مع هذا فليس هذا هو الجامع الوحيد ذو القبلتين      
ساسه ّدل ألكن قد عُ  البتراء،وتبّين ان أساس المبنى االصلي لهذا الجامع يتجه في قبلته نحو  .قرب القاهرة

حو البتراء لها تشير في قبلتها نامعاَ كانت كويتابع جيبسون دراسته ألكثر من اثني عشر ج. بعد عدة سنوات
.وليس نحو القدس  

 
 

اثنين وثالثين صفحة من العناوين الرئيسية للتاريخ " جغرافية القرآن"م جيبسون في كتابه قدّ يُ       
 أبن الزبير الصالة من البتراء الى مكة عندما قامتجاه قبلة ه الصفحات كيف تغير إيشرح في هذ. االسالمي

 يشير. عادة بنائهاف تّم تخريب الكعبة ثّم كيف جرى إيدّون كذلك كي). البتراء(  "المقدسة المدينة"في بثورة
ثم يقول انه خالل حكم عثمان بن . تجاه القبلةبتحديد إ جيبسون الى انه بعد هذه الحادثة ابتدأ تصميم الجوامع

 المنّورة جوامع في المدينةأصدر الخليفة أمراَ بوضع عالمة على حيطان ال ـجريةه 656 – 644ان سنة عفّ 
ان هذا األمر  ويشير جيبسون كذلك الى. حتى يعرف الحجاج بسهولة في اي اتجاه يجب ان يوّجهوا صالتهم

ن البناء تجاه حيث اإأي اذ انه حتى ذلك الوقت كان المسلمون يتجهون في صالتهم الى  كان تطوراَ غريباَ،
هذا دليل واضح  . على حيطان الجوامع القديمة عالمة محددةواألن اصبح هناك  برمته كان يتجه للقبلة ،

.عتبار يلزم التقيد بهاجديدة قد اصبحت في عين اإلعلى ان قبلة   
 
 

فأمر حاكم  جامع النبي في المدينة المنّورة ،تّم تجديد بناء  ،بعد زمن قصير من هذا        
وُوضعت العالمة الىتي أمر بها الخليفة عثمان . المدينة بوضع عالمة على الحائط لتبّين االتجاه الجديد للقبلة

وتّم  ،لتشير الى اتجاه القبلة سالمياَ مياَ إعال اصبحت سمة القبلة رمزاَ  ،على ذلك بناءً . داخل تلك الدائرة
من الواضح ان اعتماد المحراب قد تطّور حسبما  .عد ذلك التاريخُيبنى ب سم في كل جامعمثل هذا الو اعتماد 
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وأخذت الجوامع  ونتيجة لذلك فقد حصل إرتباك حول طريقة الصالة، . اه القبلةذكر جيبسون وبدأ تغييراتج
 .باالتجاه الجديد صلواتهم يّقدموا القديمة تتبنى االتجاه الجديد للمحراب حتى يستطيع المؤمنون ان

 

وخالل المئة سنة التي لحقت . جريةهـ 107بدأ حوالي سنة " ن االرتباكزم"جيبسون بان يخبرنا  
في قصور الحي الغربي والحي  الجوامع التي ُبنيت مثال،. هات مختلفةاجديدة تشير باتجأخذت الجوامع ال

 .كان لكليهما نقطة اتجاه ما بين البتراء ومكه سوريا ، –الشرقي بقرب تدمر 

 

امع المنصور اما ج. ّيد في االردن بعد ذلك الوقت ال يزال يتجه نحوالبتراءمشطا الذي شُ لكن جامع  
 .مكه تجاهإ يشير بوضوح الى م فهو 754 اي سنة بعد بضعة  سنين، الذي ُشّيد

  

ونجد ان . تجاهاتها  تختلفا واسبانيا خالل هذه الفترة فان إالجوامع التي شّيدت في شمال افريقي وهناك
حو الجنوب فقط القبلة فيها ن تجاهم كان إ 770سوسه بتونس ُوضعت سنة حجارة االساس لقلعة الرباط في 

م  784اسبانيا سنة  –وسرعان ما تبعه بعد ذلك تشييد الجامع الكبير في قرطبه . وليس باتجاه البتراء او مكة
يشكك جيبسون . لكن فقط باتجاه الجنوب ء،اي من مكه او البترا الشارة الىجامع سوسه بعدم إ مع هبَ اشَ وت

العراق لذا كانوا  -اسبانيا وكانوا في عداوة مع العباسيين حكام  -بالقول انه بما ان االمويين كانوا حكام 
المدينة "وا نحو شعوراَ منهم انهم ال يستطيعون ان يتجه وا بنفس اتجاه القبلة الى مكة، يرفضون ان يصلّ 

كذلك نجد انه بعد بضعة سنين ُشيدت  . موجود في البتراء االصلية حيث ان الحجر االسود لم يعد "المقدسة
كان هذا  .الجوامع الكبيرة في القيروان والجامع الكبير في سوسه باتجاه الجنوب وليس باتجاه البتراء او مكة

 .نسّميه زمن االرتباكما 

 

لكن يقول جيبسون اذا كنا  فريقيا ،تي ُبنيت في اسبانيا وشمال القد حّيرت  المؤرخين هذه الجوامع ال
 133فبعد سنة . الوقتشرق االوسط في ذلك نريد فهم لغز ذلك علينا ان نعرف ماذا كان يجري في ال

 الحكم بغداد مركز  جعلواسوريا و ن فيتغلّب العباسيون حكام العراق على االمويي) م750( جريةهـ
لكن االمويون .  تشير الى مكة) العباسّيه(التاريخ اخذت كل الجوامع في الشرق االوسط ومنذ هذا . االسالمي

العباسيون في الشرق  قسم االتجاه االسالمي الى اثنين ،وهكذا ان ا يحكمون اسبانيا وشمال افريقيا، بقو
االمويون لكن كان  وبينما استمرت الصراعات والثورات المدنّية في الشرق ، .واالمويون في الغرب

 .ينعمون في الغرب بالتوسع العلمي والثقافي والعمراني

جوامع فأن كل ال د بوشر به قبل استيالء العباسيين،من المرّجح ان  اساسهما ق وباستثناء مسجدين ،
لى القول ان بناء يميل جيبسون ا. اخذت اتجاها آخر االخرى الجوامعبقّية  بينما  العباسّيه اخذت تواجه مكة ،

 .ي افريقيا واسبانيا كان يجري على خط متواز بين البتراء ومكةوامع في شمالالج
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يضاحات اآلثار باالجوامع االولّيه التي كانت عدة صفحات من إ بعد ان يقّدم لنا جيبسون 
يجد ان االوصاف االولى لمكة تقول بان راه ن . دبّيه القديمهيذهب جيبسون الى المصادر األ اء ،تواجه البتر

كذلك الى ِذكر ُيشير . وهذا وصف غير موجود حالياً في مكة ه، ة لها ناحية عاليه وأخرى منخفضالمدين
رة تذكر اسم وصاف المبكّ ن هذه األوُيشير ايضاً الى ا . ن يدخل منهما النبي الى المدينةشقّين صخرّيين كا

وكان  .او آثار سوٍر للمدينة يؤكد جيبسون ان ال وجود اطالقاً في مكة ألي شقوق صخرّيةٍ . أسوار مكه
فجوة الوادي لتكون حاجزاً يحمي المدينة من المهاجمين الذين يسلكون طريق  سدُ للمدينة المقدسة أسوار تَ 

يدخل السّياح اليوم . كالهما من بين شقّين صخرّيين، مدخالن للبتراء منطقتين عاليه ومنخفضه ولها. الوادي
ض اآلخر فيقع في الجزء األخير خفنو المشق اآلخر الاما ا". الشق" رف مدينة البتراء من خالل شق يع الى

  .تمتد تلقائياً الى وادي العربه من الشارع المليء باالعمدة ويقود الى منخفضات من االودية

 

وبينما لم يصمدهذا الكتاب الى يومنا هذا، ". الزمّرد"بعد ذلك يأخذنا جيبسون الى كتاب قديم ُيدعى 
ان " زمّرد"يذكر . ضّدها وحاورستشهد به علماء ن خالل ما امو به  ان نستشف مما تضّمن لكن نستطيع

ألن المدينتين غير بعيدتين عن  الى القدس لم تكن معجزة،  "المدينة المقدسة"رحلة محمد في الليل من 
لقد رفض المسلمون صّحة هذا الكتاب . بعضهما، مما ُيمكن السفر من الواحدة الى األخرى في ليلة واحدة

هي البتراء، فان أوصافها تتفق تماما مع "مدينة االسالم المقدسة "ذا، فان كانت ل .ألنه يذكر مثل هذه الوقائع
ومع اّن مثل هذه الرحلة ستكون مضنية على ظهر . والقدس هي مئة ميل فقطفالمسافة بين البتراء . ما ورد

لكن بعد مئات من . الحصان، لكن من الممكن انجازها  خالل اربع وعشرين ساعة مع بذل مجهود معّين
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لكن مع هذا فان . السنين، وبعد ان نسي المسلمون مدينة البتراء، اصبح كتاب الزمّرد سخيفاً بالنسبة لهم
  .محمد الى القدس مقبولة لديهم كأعجوبة رحلة

 

كر لمدينة البتراء في عدم وجود اي ذِ  سته لكتب األدب االسالمي األولىالحظ جيبسون خالل درا
بما ان مخطوطات البتراء تخلق صورة عارمة عن البتراء وامكانياتها القوية لتستمر في الوجود . تلك الكتب

ذكر شيء عن البتراء في الكتب االدبّية ن المدن األخرى، فلماذا لم يُ رغم وجودها بعيدة عن ساحل البحر وع
 أي ذكر ى علىتجيوشهم في تلك المنطقة، لكن لم يؤاالسالمية؟ هناك سجالت عن أُناس مشهورين مروا مع 

م عندما جاء ذكرها في  740ة في كتب األدب حتى  سنة لمكّ  وفي نفس الوقت ال نجد اي ِذكرٍ . منهم للبتراء
 ".اليوميات البيزنطّيه العربية"

قبل نقل الحجر االسود الى مكة، أال يبدو  "المدينة االسالمية المقدسة"ان كانت مدينة البتراء هي 
جرى نقل مواصفات انه  ان الكّتاب المسلمون لم يأتوا على ِذكرها بعد ذلك؟ هل من الممكن بذلك منطقيا 

 كل ِذكر للبتراء من األدب االسالمي؟ البتراء الى مكة في العربية، وهكذا ُحذ ف

 

يدّون كيف ان هذا الحجر كان وأصل وجود الحجر األسود،  عن "جغرافية القرآن"يتابع كتاب 
عن الحجر االسود كما يذكره قاموس سودا  الصوريمكسيموس  يتكلم . عبادة في االيام القديمةلل اً مركز
 .في البتراء وليس في مكة ان مكان هذا الحجر كان .)  Suda Lexion(ايضاً 

 

االصلية،  "مدينة االسالم المقدسة"بجانب تزويدنا بأكثر من اثني عشر برهاناً أدبّياً بأن البتراء هي 
كذلك بسبعة عشر برهانا تاريخّياً على ذلك، منها وجود حجارة ضخمة تحدد المنطقة  دنافان جيبسون يّزو

يذكر المسلمون بان االله . المقدسة حول المدينة المقدسة، وهذه موجودة في البتراء وال وجود لها في مكة
َيذكر . تراءفي الب كان على وجه الحصر موجودٌ " وشارهد"كان ُيعبد في مكة، بينماالحقيقة ان " دوشاره"

من  وُيشار الى انه قد ُوجَدت عشرات ،"المدينة المقدسة"جيبسون الى ان العاب الحظ كانت ُتمارس في 
 .لوحات الحظ القديمة في البتراء

   

لى انه قد ثم يشير ا. ، اّما مكة فهي جنوبها شمالي المدينة المنّورة تابع جيبسون قائالً ان البتراء تقعي
! ،هاجمت المدينة المنّورة من جهة الشمالهاجمت جيوش قريش التي من مكة  ،المدينة ورد انه عند معركة

كذلك خالل معركة الخندق، فان المدينة دافعت عن نفسها من خالل خندق بين جبلين عند الجهة الشمالية من 
لشمال، اي نحو فان الجيوش سارت نحو ا "المدينة المقدسة"وعندما هاجمت جيوش المدينة المنّورة . المدينة

 .البتراء وليس نحو الجنوب الى مكة
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 .ان تحركات العديد من الناس زمن محمد تبّين ان مواصفات اسفارهم تتوافق مع اتجاه مدينة البتراء

 جيوش المسلمين سارت الى شمال المدينة. ان  التفاصيل االولى لمعركة مكة تثيرعدة نقاط معّقدة 
". المدينة المقدسة"وا ان يهاجموا وبعد انكسارهم االول صممّ . ب األردن لتهاجم جيوش البيزنطيين في جنو

ة العربية لتهاجم مكة قبل ان يريدنا األدب االسالمي ان نصّدق بان الجيوش االسالمية قد سارت نحو الجزير
 .كل الطريق شماال لتحارب جيوش البيزنطيين تعود

فالمسافة من . المسافة التي كانت ستقطعها الجيوشلنضع في عين االعتبار : يكتب جيبسون قائالً  
من مؤته الى مكة هي اكثر من . الى مؤته في االردن هي تسع مئة كيلومتر، باقرب خط مستقيم المدينة

هذا . ثّم ان المسافة من مكة رجوعا الى شمالي العربية السعودية هي الف كيلومتر. الف ومئتي كيلومتر
السالمية ان تقطع مسافة ثالثة االف ومئة كيلومتر في اراضي صحراوية يعني انه كان على الجيوش ا

يستعين جيبسون بالخرائط الجغرافية ليوّضح لنا وعورة هذه . حرقة وجبال وعرة واراضي جافةمُ 
 .المسافات

، حيث يشير الطبري الى جيبسون نقطة أخرى، وهي وصف لمكة موجود في كتاب الطبرييعالج  
د هاجم المدينة المقدسة بدون ضوضاء وذلك عن طريق االودية الملتويه ليصل الى ان جيش المسلمين ق
ولذا يقّدم جيبسون صوراً جغرافية لألودية الملتويه جنوب البتراء والتي تتطابق مع  .جنائن مكة المسُورة

 .وصف الطبري، وهذا الوصف ينطبق على البتراء وليس على مكة

اذ يعتقد المسلمون ان مكة القديمة كانت مدينة مهّمه  –" افية القرآنجغر"كما ذكرنا سابقاً من كتاب  
قد يعتقد  .مع هذا فأن التاريخ ال يدّل على ذلك اطالقاً . على طريق القوافل التجارّية في شبه الجزيرة العربية

مكة، لكن قع الى الجنوب من مكة قد ساهمت في عمران لممالك القديمة مثل اليمن، التي تالبعض ان بعض ا
لقد ُوِجدت عدة ممالك صغيرة جنوب وشمالي . يثبت ذلك من علم اآلثار ليس من دليل تاريخي او من شاهدٍ 

 .مكة، لكن لم يوجد  في اي منها ِذكٌر لمدينة مكة ليفيد بان مكة كانت قائمة منذ آالف السنين

روا ان يقوموا بحٍج قر في العراق ثم يفحص جيبسون االدعاء القائل بان ضباط جيش المسلمين 
يريد التاريخ . في الوقت الذي كانت فيه جيوشهم تسير نحو مدينة أخرى" المدينة المقدسة"سريع الى 

كيلو متر  1500  يكون كيلو متر الى مكة بدل ان 3000ا ان نصّدق انهم قد سافروا منّ  )لتقليديا (المتداول 
كاٍف لقطع تلك  وقتٌ  مسيرة، يتبّين لنا انه ال يوجدهناك سجالت لتلك ال .الى البتراء ثم يعودوا بسرعة

، اما المسافة الى البتراء فكانت أسهل واسرع بكثير، اذ ما عليهم االّ بتلك السرعة المرجّوة المسافة الى مكة
كيف قد امكن  ثّم يكتب لنا جيبسون عدة صفحات واصفاً .  ان يقطعوا الصحراء مباشرة الى االردن بسهولة

 من العراق الى االردنآنذاك  للعبور بتلك الرحلة  ومواقع مخازن المياه في الصحراء  الرحلةتحقيق تلك 
 . بسرعة

يقول . مكة توليس "مدينة االسالم المقدسة"ان البتراء هي موقع  وضوحٍ جميع هذه الدالئل تبّين بان  
ما قبل   "مدينة االسالم المقدسة"جيبسون ان التاريخ االسالمي سيكون اكثر وضوحاً لو قال ان البتراء هي 

  .م وليس مكة 700سنة 
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  الفصل الثالث
ما الذي حدث حتى تغّيرت وجهة القبلة من البتراء الى مكة في تاريٍخ  :الذي يطرح نفسه هو السؤال

اي  ريةهج 683ففي سنة . الحرب االهلية االسالمية الثانية جرياتمُ  " جغرافية القرآن"الحق؟ يشرح كتاب 
كان هذا أمراً ". مدينة المقدسةال"سنة من تأسيس االسالم ، اعلن عبد هللا ابن الزبير نفسه خليفة في  64بعد 

  رسلوا جيشاً ضد ان تجاوبوا بسرعة على عصيانه وأمشق، فما كان منهم إالالمويين في دعاكساً للحكام ام
وصل زبير واعوانه الى ان الن ببين اواستمرت المعارك بين الجيش االموي السوري ". دسةقالمدينة الم" 

راد االعضاء من أفراد العائلة االموية المرافقين للجيش العودة الى عندئٍذ أ . وفاة الخليفة في دمشقب فيديُ   نبأ 
ل ان تكون هذه الجيوش وبحسب تدوين االحداث ومجرياتها وبحسب تاريخ الوقائع، يصعب التخيّ . دمشق

ي السعودية لتصل الى دمشق بعد اربعين يوما من وفاة الخليفة، آخذين في السورية قد سافرت من مكة ف
 .االعتبار وسائل النقل والمواصالت في تلك االيام

ساساته، ثم قلع الحجر أً  ، حافراً بير قد حّطم معبد الكعبة الى االرض زاليخبرنا الطبري ان ابن 
  .االسود من اساسه ووضعه في قفص خشبي ولّفه بالحرير

التي وضعها  بير انه اكتشف حجارة االساساّدعى ابن الز جريةهـ 65ي السنة الثانية اي سنة فو
واالرجح ان ابن الزبير . يعتقد جيبسون اّن إّدعاء هذا االكتشاف حصل في مكة في السعودية. النبي ابراهيم

 أما. ، فبنى هناك معبداً للكعبةي دمشقسالماً من هجوم االمويين ف الحجر االسود قد أختار  مكاناً بعيداً ليبقى
 .حينذاك منشغلون بصراعات داخلية، حيث توفي خليفٌة بعد اآلخر فكانوا االمويون

ذهبت اربعة مجموعات مختلفة للحج، كٌل منها كان تحت علم مختلف،ألنهم  جريةهـ 68وفي سنة 
هذا يبّين بوضوح لماذا ذهبت . كانوا في خالف ونزاع مع بعضهم حول موضوع نقل الحجر االسود ام ال

المدينة "ثّم حصلت ثورةٌ في دمشق مما جعل االنظار بعيدة عن المشاكل في . كل مجموعة الى مكان مختلف
 ". ةالمقدس

فيذكر لنا انه  ،التاريخ  -كتابه  في لكل سنة  ُيشير جيبسون الى ان الطبري يخصص عدة صفحات 
ان  اشترى ابن الزبير عدداً كبيراً من الجمال واالحصنة والمفروشات ، مما ُيستنتج منه جريةهـ 70في سنة 

  .ر االسود هناك في مكةهذا كان لكي ينقل بها حاشيته وامالكه الى مكة، وهكذا تقرر إبقاء الحج

لقد ثارت مدينة الكوفه في . جريةهـ 71رات أخرى في بالد العرب سنة كذلك فقد حدثت عدة ثو
واخبروا ابن الزبير انهم الشعب الذي سيتوجه الى . العراق وانضمت الى ابن الزبير في ترويج القبلة الجديدة

 .نفس القبلة التي يعتبرها هو

البتراء " المدينة المقدسة"ة االمويّ  –حاصرت الجيوش السورية  جريةهـ 74 – 73وفي سنة 
واذا ذهبنا الى مكة فلن نجد فيها اي اثر . حجارة المنجنيق ودّمرت الجزء الداخلي من المدينة مستخدمةً 

لكن علماء اآلثار اكتشفوا مئات من . من فوقها حجارة المنجنيق لترمى ثار ألسوارآ لحجارة المنجنيق او اي
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يعتقد جيبسون انه  .في البتراء "جوشاره"حجارة المنجنيق مرمّية  الى وسط الساحة العامة ،امام معبد 
المنطقة  بيان حدودتِ  سنتمّكن من من سطح المعبد الكبير القريب، حجارة السطح التي سقطت  بتفّحص

وقد تغطت تلك  .م 551الزلزال الذي حدث سنة  تاريخ حدوث المحّصنة وحجارتها الى وقت قريب من
ويتساءل . م 713الساحة برمتها من آثار ردم االنقاض التي سقطت من الزلزال الثاني الذي حدث سنة 

اليس من المستغرب ان يتزامن استخدام حجارة المنجنيق ضد البتراء في نفس الزمن "جيبسون بخفٍة، 
  ."الذي يذكر فيه الطبري انه اُسُتخدَم  ضد مكة؟

كان هذا سجل بناء ألول . في عمان باتجاه مكة جريةهـ 82وي وأبنية الجامع سنة االم ّشيد البالط
 87 – 83من الغريب انه ال توجد اي سجالت ألول رحالت حٍج ما بين سنة . جامع باتجاه القبلة نحو مكة

وال عن المكان الذي يمكن  ،خالل تلك السنواتوومتفق عليه بعد  يبدو ان اتجاه القبلة لم يكن مؤكدٌ . جريةهـ
م. ليهللحجاج ان يتوجهوا ا رة في البتراء ام الى الكعبة الجديدة التي تضم الحجر هل يذهبوا الى االبنية المدَّ

   .االسود في العربية

شارات على الحائط في كل جامع لتدّل على ذه الفترة الزمنّية أبتدأ تعليق إوالذي جرى انه خالل ه
ى انه في هذه السنة تغّيرحائط القبلة في جامع المدينة المنّورة بحسب جيبسون الويشير . ديداتجاه القبلة الج

في  وهكذا تقرر. أمر حاكم المدينة الذي قال انه يجب تغيير االتجاه الى مكة حتى وان أحتّج الشعب ضد ذلك
 . وجهة الصالة لتحديد تجاه المحراب في الجوامع الجديدة إ ان  هجرية 89سنة 

الى انه قد حدثت  مشيراً  ،الل هذه الفترةعن سجل الزالزل في الشرق االوسط خجيبسون  يكتب لنا
ُيعتقد انه بعد هذا الوقت . مما جعل سكانها يهجرونها ودّمرت الجزء الكبير من البتراء جريةهـ94زلزلة سنة 

عليه من هللا للعبادة، كأن هللا قد أمر َفق االمكان المو ا في اعتقادهماصبحت مكة المركز الجديد للكعبة، وكأنه
جه بقبلتها بخط ع األموّيه في اسبانيا كانت في ذلك الوقت تتويالحظ جيبسون الى ان الجوام. بحدوث الزلزال

ظهر اول سجل  جريةهـ 122انه بعد عّدة سنوات من هذه، اي في سنة  كذلك، نجد. متواٍز بين البتراء ومكة
في سوريا واالردن  جريةهـ 128ثم حدثت زلزلة جديدة سنة  ."ية لبالد العربالسجالت البيزنط"لمكة في 

المدينة "ة ارجاع الحجر االسود الى يقد انقطع بامكان أملٍ  يّدعي جيبسون ان كلَ . ماراً كبيراً واحدثت د
 ".المقدسة

وبما ان مدينة . العراق كم العباسيين فيبدأ حُ  جريةهـ 132سنة  وبعد اربع سنوات من ذلك، اي
 اصبحت كل الجوامع الجديدة تواجه مكة اتجاه القبلة في مكة، لذا فقد الكوفه في العراق كانت قد تبّنت سابقاً 

تبت بالخط الكوفي تحتوي آياٍت في السورة الثانية منها تشيرالى ن التي كُ في السعودية، كما نجد ان نسخ القرآ
تجاه القبلة المذكور في السورة الثانية من القرآن في جيبسون الى موضوع إد يعو. ر في اتجاه القبلةالتغييّ 

ُيغّير وجه القبلة حتى  يشير الى انه لو لم. ن االولى ومحتوياتهاحيث يزّودنا بالئحة بنسخ القرآ ،آخر كتابه
 اّيةِ لم تحتوي على فليس من المستغرب ان القرآئين السابقة . ُذكًر في قرآئين الكوفه كان ماجرية لهـ 70سنة 

 بخصوص هذا االمر آيةٍ 
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 الفصل الرابع

 
يشرح كيف كانت ُتقاس المسافات في زمن ما قبل االسالم " جغرافية القرآن"ق في فصل شيّ  هناك

لتحديد مواقعها واتجاهاتها، هكذا تمّكن المعماريون ووكيف كانت ُتستخدم النجوم لتجد األمكنة بدّقة تاّمة 
 .تحديد اتجاه القبلة بدقة متناهيهاالسالميون من 

ماء فقد شّجع هؤالء الحكام العل.  كيف ان الحكام العباسيين قد اعادوا كتابة التاريخ ثّم يتابع بدراسته،
 هذهان  يشير جيبسون الى . االسالم، اي قبل نحو مئتي سنة بتداءليدرسوا التاريخ القديم في فترة  إ

 .في االسالمالدراسات قد قادت الى فراغ ادبي 

مثال على ذلك، يستشهد جيبسون برسالة من الخليفة ُعَمر الى َعمر قائد الجيوش االسالمية التي 
سأل عمر بن العاص الخليفة عما يجب ان يفعل بأآلف المخطوطات التي . غزت مصر واحتلت االسكندرية

 :رّد عليه الخليفة قائال. وجدها في مصر

ان كانت محتوياتهم بحسب كتاب هللا ، يمكننا االستغناء . ذكرتهذا جوابي بالنسبة للكتب التي 
تتوافق  تامعلوم لكن ان كانوا ال يحتووا على. في هذه الحاله عندنا كتاب هللا الذي فيه الكفاية عنهم، ألن

 .فأعمل على تدميرهم. مع كتاب هللا، فليس من حاجة لالحتفاظ بهم

مسلماً آخر هو ابن  ُيشير جيبسون بأن كاتباً . مكتبة االسكندريةيقول جيبسون، انه بعد هذا تّم إحراق 
ع على حمامات الشعب في االسكندرية الحراقها في تسخين مياه ي، يخبرنا بان الكتب كانت ُتوزّ تفالك

ستة  قَ ستغرِ ه قد اُ يتابع قائال، ان. تهميسعدد الحمامات كان معروفا لكنني نان  "يكتب ابن الكفتي، . الحمامات
يخبرنا يوتيخوس انه كان يتواجد اربعة آالف حمام في االسكندرية ".  شهر ألحراق تلك المخطوطاتا

 .استلمت مخطوطات من المكتبة

في الرسائل المتبادلة بين القائد المسلم عمر بن العاص والبطريرك نجد إشارة الى هذا االمر
كما توجد مخطوطة سريانية تشهد لذلك وقد ُنشرت مع تعليق في . نجدها في البترولوجيا الشرقيه المصري، 

 . 1915سنة " الجورنال االسيوي"مجلة 

جيوش الخليفة عمر نحو مدينة  فعندما زحفت. ان هذا الحرق للكتب لم يبدأ في مصر بل في ايران
حتلتها وا ريةهج 637اوائل كانون الثاني من سنةفون عاصمة االمبراطورية السسانية في ايران في ستسي

 .فانها اقدمت على احراق القصور والمكتبة الكبيرة في مدينة ستسيفون

كانت هناك مكتبة نالندا، أشهر . نجد مثال آخر لحرق المكتبات عندما غزا المسلمون بالد الهند الحقاً 
من مئات آالف المجلدات التي اُضرمت فيها  مكتبة في العالم للديانة البوذية، كانت تحتوي على مجموعة

 .النيران
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. خريب الجيوش االسالمية بل عانت الكثير من الدمارم من تية لم تسلَ كذلك فان الكنائس المسيح
حيث أمر  جريةهـ 723 – 722سنة " قرار يزيد"هناك قرار للخليفة االموي يزيد الثاني، المعروف ب

حتى اليوم، نجد في األردن برهانا أثريا واضحا . بتدمير كل الرسوم المسيحية الموجودة ضمن سلطة الخليفة
على ذلك، اذ ان الكنائس القديمة في االردن أزالت بنفسها او طمرت تلك الرسوم الُمشاده بالموزاييك داخل 

كما يستطيع المرء ان يالحظ . م الى االردنالكنائيس، ويعود ذلك الى تلك الردهة من زمن دخول االسال
اليوم بوضوح، ان مدينة البتراء قد اُعدمت من الكتابات التاريخية بسبب اعمال المسلمين المتشددين خالل 

 .حكم الخليفة يزيد الثاني

 مع ذلك ". القرآن العظيم"َم من دمار المسلمين هو لِ في نهاية المطاف نجد ان الكتاب الوحيد الذي سَ 
يعود السبب الى ان القرآن كان محفوظ غيباً شفهّياً . جاهد ويجاهد المؤرخون ليعرفوا نصوصه الحقيقية

لكن حفظ . صحاب ذاكرة قوّية، اذ يقال ان بعضهم كان يحفظ القرآن غيباً أ ومع ان العرب كانوا. وليس كتابّياً 
ذاكرة االشخاص الحافظين يجب ان  االولى، ان دّقة. المعلومات عن طريق الذاكرة فقط يواجه صعوبتين

ذا كان ة آيات عن كيفّية إدائهم، او ما إلهذا السبب نجد انه قد برزت جداالت حول صّحة عد. تكون حاّدة
تعلّم الى المتبديء غالباً ما من المُ  الثانية، ان مشكلة نقل المعلوماتالصعوبة . يجب ان يكونوا في النص ام ال

كما هو الحال، فان . ذين حفظوا القرآن كانوا محاربينة القرآن، فان معظم المسألففي . تكون خطوة صعبة
يكون قد مات خالل الحروب، وتكون معلوماتهم عن القرآن قد ُدِفنت معهم، هذا عدداً من هؤالء المحاربين 

 . ة شخص ممن كانواحافظين القرآن غيباً عركة اليمامة ، حيث قُِتَل اربع مئواضح مثال في م

لخليفة عثمان بن عفّان بتجميع آيات من القرآن زمن حكمه وارسل نسخة من كٍل منها الى كل قام ا
هذا . ت كاملة او جزئيةكان ثّم أرسل أمراً باحراق كل مخطوطة متداولة من القرآن سواءٌ . مقاطعة اسالمية

 .البالد العربية ودة من القرآن في كلكان هناك خمس نسخ فقط موج زمن حياة الخليفة عمر يعني انه في

وجد مخطوطات معاكسة او مساندة يون كتابة التاريخ االسالمي فلم توهكذا عندما أعاد الكّتاب العباس
وكذلك فان معظم ابناء قبيلة قريش الذين عاصروا محمد وكان لديهم معلومات اولّية قد  .لصّحة كتاباتهم

فأن اي  قرآن ولذا . االمبراطورية أطراف ماتوا في الحروب، او أصبحوا يسكنون في أماكن مختلفة من
مكان العباسيين ان كان بإ .كامالً، فهو صحيح كان جزءاً امكان مقبوالً، واقتنع اصحابه ان ما لديهم  أ تواجدَ 

 التعليمات الجديدة عن كل آيات القرآن ومن ضمنها تحتوي من القرآن،  "كاملةً "ينشروا بسهولة نسخاً 
فلو فعلوا ذلك لكانت النسخ الجديدة ستكون مأخوذة في عين االعتبار، وان النسخ . لةاتجاه القب التغيير في

التي تفيد ان اتجاه القبلة قد تغّير في  145 – 143: 2الجديدة ستكون تحتوي بضع آيات جديدة، مثل السورة 
 .زمن محمد

ن هشام، االول، هو اب. يختار جيبسون اربعة من الكتاب العباسيين ليوّضح ما حدث خالل هذه الفترة
اي (سيرة رسول هللا:بما هو معروف واّول ما بدأ بتحريره هو . السابقة الذي بدأ باعادة تحرير الكتابات

 .وقد أخذ يصحح األخطاء المريرة التي اقترفها محمد جاعالً الكتاب مقبول سياسّياً لذلك الوقت) سيرة محمد

عتبر انه ثه التي يُ يجمع تقاليد تصرفات محمد وأحاديبدأ البخاري . ثم جاء البخاري بعد ابن هشام
حديث في كتابه،  2602منها  حديث وحادثة، لكنه أختار)  300000( الف ةمئ مع ثالثفج. موثوق بها
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في نفس الوقت شعر علماء مسلمون آخرون . هامالً بقية االحاديث األخرى معتبراً انها غير موثوق بها
لذا فأن الكثير . فجمعوا وصححوا ما قاله الناس عن محمد. يحيط بنشأة االسالمبالفراغ االدبي الكامل الذي 

كّتاب متأخرون جمعوا هذه االحاديث والعوائد كما ُنِقلت من   من السجالت األولية عن االسالم قد ُدّونت
 .اليهم من اشخاص متعددين وليس من السامعين االولين

كتب الطبري التاريخ االسالمي . جريةهـ 923 – 839ة ذلك الطبري، مؤرخ مسلم عاش من سن عَ بَ تَ 
بعد ذلك جمع الكاتب ياقوت معلومات جغرافّية عن االسالم، ألنه . بحسب االحاديث والتقاليد التي وصلته

هو كتب بعد مئات من السنين من نشأة االسالم، فأنه . رأى ان هناك تضارباً كبيراً حول عّدة مواقع اسالمية
  .المواقع القديمة بحسب االحاديث والتقاليد المتداولة في زمنهحاول ان يفّسر 

نجد سجال لهم في الملحق أ و ب في كتاب جغرافية ( ب والمؤرخين االربعة احظ ان هؤالء الكتّ نال
قد كتبوا سجالتهم بعد مئات السنين من مجرى تلك االحاديث ، ثّم أخذوا بتفسير كتاباتهم بحسب ) القرآن

 .السياسية المعاصرة لزمانهماالجواء 

عتراض، يجب ان نتذكر ان ض احد على ما ُكتب؟ فاذا كان من إألم يعتر: ناقش البعض قائالقد يُ 
ثانيا، ان افراد قبيلة . محمدل هم  كان ذو قرابةاحد افراد سلطان حكمهم على أساس ان سسواأالعباسيين قد 

أضف الى ذلك انه . العديد منهم قد قتلوا في الثورات لكن. قريش اصبحوا موزعين في ارجاء االمبراطورية
فمن يريد الحوار . تواجد العديد من العلماء المسلمين في بغداد ممن كانوا يساندون القرآن الجديد وموقع مكة

الحقة، لوفي السنوات ا. و ان العباسيين كانوا يشجعون ليس فقط دراسة الدين بل سائر العلوم يبد بعد هذا؟
 .شرات من العلماء في بغداد، حتى اصبحت بغداد مركزاً مشهوراً عالمّياً للعلم والمعرفةبرز الع

موا ان في العربية، بالقرب من مكة، لكنهم كانوا يعلّ  من الناس وجد فريقهذا كله، نجد انه كان يمع 
مّدوا  الهجر، ثم – فقام هؤالء بثورة ناجحة واستولوا على عاصمة البحرين. الحج الى مكة هو أمر مغلوط

حاول هؤالء القرامطة ان . على االحساء حيث اتخذوها عاصمتهم ودعوا سلطتهم، الدولة القرماطية نفوذهم
قاوموا الحج الى مكة بشراسة الى درجة انهم كانوا يكمنون في طريق . يمنعوا الحجاج من التوّجه الى مكة

احتلوا مكة وملئوا بئر زمزم بجثث الحجاج  ريةجهـ 929ثم حدث انه في سنة . بحونهمقوافل الحجاج ويذ
ازمة في  توّقف الحج الى مكة  مما احدث  ،واذ اخذوا الحجر االسود واحتجزوه. ونزعوا الحجر االسود

على دفع مبلغ كبيٍر من المال السترجاع الحجر جرية  هـ 952هذا وافق العباسيون في سنة عند . االسالم
متهم على يد العباسيين اّما القرامطة فتّمت هزي .ان الحجر قد انكسر الى عّدة قطعلكن لما اُسترِجَع ك. االسود

 .،  عند هذا عّدل القرامطة اهتمامهم ورّكزوا نشاطهم  داخلّياً، واصبحوا قّوة محلّية فقطجريةهـ 976سنة 

ات قد يعود السبب الى ان العديد من المخطوط. بعض المصاعب في بحثه هَ واجَ  هيعترف جيبسون ان
، وهذا جعله يستصعب في تحديد ماهية محتويات الكتابات " صحيحة سياسّياً "جرى التالعب فيها لتكون 

مثال، . االماكن التي نسي المحررون تغييرهاعيد قراءة النصوص ليكتشف يه ان يُ تبعاً لذلك كان عل. االصلّية
لى الكّتاب الى مكة في جنوب العربية، فكان عذكر بان اتجاه الصالة هو نحو البتراء، لكنه تغّير ان كان قد ُ

ن يجدوا الوسائل المناسبة لتغيير المخطوطات االولّية ليبّدلوا كل إشارة الى البتراء والمحررون الالحقون ا
نجد هذه الفكرة . ان تكون القدس القبلة إلتجاه الصالةهو حين قيل  ،مثال آخر على ذلك. وتغييرها الى مكة
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الكتابات المتأخرة حين أخذ الكّتاب العباسيون يعّدلون الكتب، وال نجد ذلك في الكتابات على االغلب في 
اصبحت تشير الى القدس كيما ُتعطى القدس أهمّية وكأنها النقطة المركزّية " االقصى" حتى كلمة . االولى
ل ان يقوم المحررون لذا يجد الباحثون اليوم صعوبة في قراءة النصوص وما كانت تحتويه أصالً قب. للقبلة

 .لتالئم االتجاهات السياسية والدينية السائدة  "بتحسينها"الالحقون 

ه القبلة هو نحو الشام، االسم ان اتجا يقول يشير جيبسون مثالً الى مشكلة في كتابات البخاري حيث
ر يقول ان القبلة لكن بعد بضعة أسط) شمالي البتراء( يعني هذا انها كانت لجهة الشمالمما . لعربي لدمشقا

 ".الشام"ير البخاري بوضوح الى ان دمشق تعني عّدة صفحات أخرى يشوبعد . االولى كانت نحو القدس

، يعتقد جيبسون الى ان القبلة االولى كانت تشير الى البتراء، وكان العرب يشيرون اليها ببالد الشام
كأن نقول في جملة، إننا نصلي باتجاه اُونتاريو هذا يشبه القول . الن البتراء كانت مقاطعة سورّية رومانّية

في كال الحالين، إما ان . )تورنتو اكبر مدينة في مقاطعة اونتاريو بكنده(وفي جملة أخرى نقول نحو تورنتو
الشام الى  –البخاري او كاتب مجهول قد أدخل كلمة القدس في النص لكنه نسي ان يغّير النص االول 

 .دمشق

االسالمية هو " المدينة المقدسة" مركز  انب  اشّد جدٍل يُعارض إن: قائالً  كتابهينهي جيبسون 
 ’االخيرة من حكم االمويين تالبتراء في شمال العربية واّنه قد تّم تغييرها الى جنوب العربية خالل السنوا

النص القرآني الذي يشير الى هذا موجود في سورة . هو ان القرآن يشير الى هذا التغيير في زمن محمد
يخبرنا الى والحظ ان القرآن ال يقول الى اين كانت تشير القبلة االولى، فهو يوافق فقط .  147- 142: 2

فقط للجميع ما قبلة هو أمٌر مهٌم كما يوافق على ان تغيير اتجاه ال. الجامع المقدسان القبلة تغيّرت نحو 
 ؟؟؟  .عدا المنقادين بال

نسخة عن الطبعة االصلية الموجودة في السماء، اذن فال يمكن ان كان القرآن هو كالم هللا و
ر هذه اآليات ان اتجاه القبلة قد تغيّ  كل المسلمون في كل مكان إستناداً الىيعرف . التغيير او التصحيح فيه

يخبرنا العديد من علماء المسلمين الذين عاشوا بعد محمد بمئات السنين، ان القبلة . محمدخالل حياة 
كما يؤكدوا انه عندما جاء الوحي لمحمد للسورة الثانية فانه وقف في جامع . االصلّية كانت باتجاه القدس

طينا أية عالمة عن مع هذا فالقرآن ال يع). نحو سوريا(جهاً نحو الجنوب بدل الشمالالمدينة والتفت مت
 ...ال عن القبلة الجديدة، كل ما في االمر انه يقول انها باتجاه الجامع المقدس.اتجاه القبلة االول، و

"أخبرني يحي عن ابن مالك عن ابن سعيد ابن مصيعب قال:  7: 14يقول المعطى  ان رسول هللا :
ن اتجاه القبلة تغير قبل ثم ا. ةشهراً بعدما وصل الى المدينصلى نحو بيت المقدس لمدة ستة عشر 

"هرين من معركة بدرش . 

كل هذه االقوال واالحاديث المتناقلة تقف مقابل أدلّة علم اآلثار والبراهين التاريخية والنصوص 
سنة من الهجرة، وان هذا التغيير قُبِلَ تدريجياً بعد  قد تغيّرت بعد سبعين االدبّية التي تشير الى ان القبلة

سجالت قد لعبوا في الوجد مئات المؤشرات القوّية بان الكّتاب الالحقون كذلك ت. المئة سنة التي تلت
ما الذي حدث فعلّيا في العربية بعد ألف ومئتي سنة؟ ف. تواريخ جديدة لتساند نظرياتهم  وضعواوالمقدسة 
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مع ادلّة علم اآلثار ومع  ننا من الكّتاب في زمن العباسييدلّة الجغرافية المتوفّرة لدين األعندما نقار
 .ح لهذا االختالفاالدبية نجد ان هناك تفارق واض السجالت التاريخية و

. هو ان االسالم قد تأسس في شمال العربية بمدينة البتراء) بكل يقين(ان النتيجة التي وصلُت اليها
. )يثرب(الهرب الى المدينة  االسالم علىر اتباع حيت هناك قبل ان ُيجبَ لى من القرآن قد أوُ ان االجزاء االو

االطالق مركزاً  تكن مكة علىلم . ر مكة اطالقاً وال حتى الخلفاء االربعة من بعدهيزُ مد لم َإذن فان مح
يحّجون منذ زمن بعيد الى  كانوا العرب ان. فل التجارّية في العربيةالقديمة، كما لم تكن طريقاً للقوا للعبادة

انه في البتراء كان يتواجد . االماكن المقدسة في البتراء، والتي  كانت تحتوي العديد من المعابد والكنائس
ِشفَت من بين انقاض الزالزل وعُ  من االصنام، والتي قد 350 وفي . ِرَضت في الساحة الرئيسية للبتراءُك

وبقي هذا الحجر في كعبة . صنام ما عدا واحداً الذي هو الحجر االسودالبتراء أمَر محمد بإزالة كل اال
. الجيوش األموّية البتراء الى ان نقله اتباع ابن الزبير الى قرية مكة في العربية ليكون في مأمن من

واليوم يوّجه المسلمون صلواتهم نحوه بدالً من الوجهة التي قال لهم عنها محمد الى بيت المقدس في 
 .راءالبت

انني ال أجد أي تفسير آخر للحقائق التي اكتشفتها، سواٌء من الدالئل األثرية او التاريخية او 
، ل لكل مزيد من العلمانني منفتح ومتقبّ  ،مع هذا، في نفس الوقت. هذه هي اكتشافاتي الشخصّية. االدبية

 .وللتعرف اكثر عما كان يجري في العربية في الزمن القديم

حيث " جغرافية القرآن"راسة هذا الموضوع بإسهاٍب اكثر، يمكنك ان تشتري كتاب ان كنت تود د
. تجده مليء بالشواهد والمالحظات والصور الجوّية والبيانات وخطوط الوقت والسَير الشخصية وغيرها

يدرسوا المواد المذكورة  لماء الغربين او االسالميين بعد انسيكون من الشّيق ان تعرف ردود الفعل من الع
 .في كتاب جيبسون
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آنجغرافية القر  
  .هو بحث وتقييم لألماكن المذكورة في القرآن مع الحلول المقترحة

.لحل المشاكل والمواضيع الغير واضحة فيه  

  978- 0- 9733642- 8- 6:رقم االيداع. تأليف دان جيبسون  2011كتاب بالغالف القاسي، إصدار 

 

تحد العرب واندفعوا من ي تاريخ شبه الجزيرة العربية ان إيبسون انه حدث اربع مرات فيعتقد دان ج
يصف الكتاب . ورة في القرآن عن شعب عادكالمّرة االولى هي المذ. الصحراء الحتالل بالد أخرى حولهم

المصريون  وصفهم. رض عوزل العربية تحت قيادة االدوميين في أت القبائلمقدس هذه المرحلة عندما اّتحدا
هذه الصفات الثالث سوية، يرى  واذ إندمجت .القدماء ب الهكسوس او ملوك الرعاة الذين غزوا مصر

واضحاً لهذا االتحاد القوي من خالل الموجودات االثرية في مصر وفلسطين والعراق  جيبسون ايضاحاً 
المصريون هذا االتحاد وما بقي من قبائل تشتت الى مجموعات  حقَ وفي النهاية س. ردن واليمن وُعمانواال

.معزولة في الصحراء صغيرة منتشرة و  

تلك من تفيد  السجالت القرآنية و. ت قيادة المديانيينحدت هذه القبائل، هذه المّرة تحتّ أخرى إ مّرةً       
المديانيين فأنهم تحدوا الشعوب التي بوضوح اّنه عندما اّتحدت القبائل العربية تحت قيادة  ،لكتاب المقدسا

.لكن هزيمتهم جاءت هذه المّرة من المشرق. تقع خارج شبه الجزيرة العربية  

سماعيل تبوأت القيادة، تحت تعليمات قبيلة ئل إوحدث ايضا بعد عّدة قرون ان قبا       
كانت تختلف في اهدافها اذ انها لكن هذه االمبراطورية . االنباط ، الذين يرجعون الى االبن االكبر ألسماعيل

اما . يدعوهم القرآن شعب ثمود، المشتّقة من كلمة اُود. كانت تهدف الى التوّسع التجاري وليس العسكري
م بضم الجزء  106وقامت االمبراطورية الرومانية  سنة . اليهود فدعوهم االنباط، ودعاهم الرومان العرب

.النظاروهكذا اختفوا عن ا الشمالي من مملكتهم  

 رايةتحت  حدت شبه الجزيرة العربية م حين  أتّ  600وأستمر وضعهم السياسي هكذا الى سنة  
ة هذه القبائل لم هزيم لكن. دان المجاورةلومّرة أخرى  انطلقت القبائل العربية من الصحراء الى الب.  االسالم

الى الصين شرقا واسبانيا غربا والنمسا  هذه المّرة ، وقد تمّكنت جيوشهم من الوصول تكن باالمر السهل  
. شماال  

:بامكانك طلب هذا الكتاب بواسطة االنترنت على الموقع التالي       

http://indipress.ca 

http://indipress.ca/�
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هذا لكن .  على اكثر من دراسة عن عظمة  التوّسع العربي عبر العصورالكتاب يحتوي    
تظهر . السجالت التاريخية االقليمّية لقرآن مقابالً شواهده بالقرائن معص الشواهد الجغرافّيه في اتفحّ الكتاب ي

االيضاحات  جيبسون  هنا يجد".  م المقدسة، المعروفة ب مكةمدينة االسال"المفاجأة عندما يتفّحص جيبسون 
يستنتج انه خالل فترة من . بيةراء  في شمالي العرالبت هي مدينة" مدينة االسالم المقدسة"الدامغة ان 

ه الحالي عبعد مئة سنة من قيام محمد، دّمَرت الكعبة وُنِقِل الحجر االسود الى موق الحروب االسالمية االهلية
يتفّحص جيبسون األدلّة االثرية والتاريخية واالدبية التي يدعم بها حّجته ويعالج الكثير . في مكة بالسعوديه

.بادر الى ذهن القاريء الباحثمن االستفسارات التي تت  

اللوائح المفيدة من ضمنها اثنان وثالثون صفحة من تاريخ  يحتوي الكتاب ايضاً العديد من الشواهد، وكذلك
، وعشرون صفحة من سجالّت السّير الشخصّية من المصادر ريةهج 1096 – 550االسالم من سنة 

م باالضافة كذلك الى الئحة من  1100 – 724االسالمية المبكرة حسب الترتيب السنوي من سنة 
.صفحة وفهرس 470يتألف الكتاب من . المخطوطات القرآنية  
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 محتويات الكتاب
 

خلفّية جغرافية شبه  –الجزء االول 
 الجزيرة العربية

 المواقع الجغرافية في القرآن: الفصل االول

 تأسيس االمم: الفصل الثاني

 

 شعب عاد –الجزء الثاني 
 شعب عاد: الفصل الثالث

 شعب عاد في الكتاب المقدس: الفصل الرابع

 ملوك عاد: الفصل الخامس

 شعب عاد في سفر أيوب: الفصل السادس

 شعب عاد والفراعنة: السابعالفصل 

 شعوب عاد وآدوم وملوك الهكسوس: الفصل الثامن

 

 شعب مديان –الجزء الثالث  
 شعب مديان: الفصل التاسع

 

 شعب ثمود –الجزء الرابع 
 مملكة ثمود: الفصل العاشر

 طرق تجارة ثمود: الفصل الحادي عشر

 عصر ثمود الذهبي: الفصل الثاني عشر 

 تفتت مملكة ثمود :الفصل الثالث عشر 

 

 العربية ما قبل االسالم: الجزء الخامس 

 القبائل العربية: الفصل الرابع عشر

 يثرب -المدينة  :الخامس عشرالفصل 

 

 مدينة االسالم المقدسة: الجزء السادس
 المدينة المقدسة: الفصل السادس عشر 

 القبلة: الفصل السابع عشر 

 براهين اآلثار: الفصل الثامن عشر 

 البراهين االدبية: الفصل التاسع عشر 

 البراهين التاريخية: الفصل العشرون 

 بحار والشعر ما قبل االسالماإل:  الفصل الحادي والعشرون

 الكّتاب العباسيون: الفصل الثاني والعشرون 

 مسألة العقبة واألقصى: الفصل الثالث والعشرون 

 جغرافية القرآن: الفصل الرابع والعشرون 

 

 الفهارس: ء السابع الجز
 الحدود الزمنية لتاريخ ما قبل االسالم: أ 

 رةسجالت المصادر االسالمية المبكِّ :ب

   األولى نسخ القرآن : ج

 سجالت المصادر االسالمية الثانوية:د 

 فهرس:ه 

دوالر مضافاً اليها  40سعر النسخة  – النسخة الخاّصة تجليد قاسي
تكليف الشح
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