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 دراسة حتليلية

  
   

 الملخص 

لتدميط  قبمة السدمسيغ بيغ السدجج الحخاـ كبيت السقجس دراسة تحميمية حثييجؼ ب
اتجاىيا  كالسجيشة حيث تشاكلشا أكالمة السدمسيغ في مكة الزػء عمى مدألة جػىخية كىي قب

قبل اليجخة حيث تعجدت اآلراء كالشطخيات حػؿ اختبلؼ الشاس في اكؿ عيج الخسالة في 
ف ػ كدراسة اآلراء التي تشاكليا السؤرخ ،ىسا مكة بيغ الكعبة كبيت السقجس اككبل

قخاءة  ثانيا، ك تآكيمية ف كالخكايات الجاعسة لكل جية مغ الجيات دراسة تحميميةك كالسفدخ 
كالشاس مع ندكؿ الشز بتغييخ قبمة السدمسيغ في السجيشة مغ تعامل الػحي كالشبي  كيف

اثشاء الربلة ، كىل كاف كمتى ندؿ الشز قبل اك بعج اك  ،بيت السقجس الى الكعبة 
أك باجتياده كماىي دالئل كل كأمخه بػحي مغ هللا  استكباؿ بيت السقجس مغ قبل الشبي

 ، كىل كاف لبيت السقجس أىسية عشج السدمسيغ أياـ الشبي كالخمفاء مغ بعجه . مشو

  

 

 

 أحمد فاضل عجيمي . د. م  

 ذي قار   جامعةكلية   اآلثار/ 
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The Dialectic of Muslim Qiblah between the Grand 

Mosque and the Holy City:( An analytical study) 

 

 

 

 

 Abstract 

Our research "The Muslim Qiblah between Al-Masjid Al-

Harram and Bayt al-Maqdis: A Historical Interpretative Reading" 

aims to shed light on a fundamental and sensitive issue, which is the 

Muslim Qiblah in Makkah and Madinah. First,, we dealt with its 

direction before the migration, where opinions and theories varied 

about the difference of people in the early era of the message in 

Mecca between the Ka'aba and Bayt Al-Maqdis, or both of them 

studying the opinions that historians and Interpreters who have 

dealt with and the Traditions (Hadeeths) that support each of one of 

them as an interpretive analytical study. Secondly, reading how the 

revelation, the Prophet and the people dealt with the revelation of 

the text by changing the Muslim qiblah in Medina from Bayt Al-

Maqdis to the Ka'aba, and when the text was revealed before, after, 

or during prayer, and whether it was the reception of Bayt al-

Maqdis by the Prophet with inspiration from Allah and his 

command or his juristic deduction, and what are the evidences for 

each of them, and whether Bayt Al-Maqdis was important to the 

Muslims in the days of the Prophet and the caliphs after him? 

Lect. Dr. Ahmed Fadhil Ajimi 

College of Faculty / University of Dhi-Qar      
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 المقجمة
كاياـ  (ملسو هيلع هللا ىلص)اسيع الكع التخاثي لمسخكيات التاريخية التي تبمػرت كضيخت بعج كفاة الشبي

الجكلة االمػية في تغييخ الكثيخ مغ السفاليع كالسرصمحات كأضاؼ عمييا الكثيخكف مغ رؤاىع 
كآرائيع كقجمػىا لؤلجياؿ محكسة الرشع فانتذخت بيغ الشاس كتحػلت الى مػركث مقجس ال 
يجػز الصعغ فيو حتى لػ كاف ما فيو معارضًا الصح الخكايات كأكثخىا شيػعا كلعل قبمة 

أكؿ عيجه  غ في مكة كاحجة مشيا حيث اختمف الخكاة كالسحجثيغ في قبمة صبلة الشبيالسدمسي
في مكة ما بيغ الكعبة كبيت السقجس ككحلظ اختمفػا حػؿ كيفية تغيخ القبمة بعج ندكؿ الشز 
االليي بتحػيل القبمة مغ بيت السقجس الى كعبة مكة لحلظ كاف ىجؼ الجراسة تػضيح الحقائق 

جس كالتدكيخ التي لفقت بتأثيخ الدياسة كسمصة الحكع  كارادت رفع شأف بيت ككذف ركايات ال
السقجس عمى حداب كعبة السدمسيغ في مكة ككاف مشيج الجراسة قخاءة كل الخكايات الخاصة 
بالسػضػع كشخحيا اماـ الشقاش كالجراسة كالتحميل لمسقارنة كالػصػؿ لمحكيقة ، كقدست الجراسة 

كؿ قبمة السدمسيغ في مكة بيغ بيت السقجس كالكعبة كالسبحث الثاني عغ الى مبحثيغ األكؿ تشا
مع ندكؿ الشز بتغيخ قبمة السدمسيغ مغ بيت السقجس الى كعبة مكة في  (ملسو هيلع هللا ىلص)كيفية تعامل الشبي

 السجيشة

 اوال : قبلة المدلمين في مكة بين بيت المقجس والكعبة

كيف كانت صبلة األنبياء قبل اإلسبلـ ؟: لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ نقػؿ إف القخآف  
، (ٔ)الكخيع ذكخ بعس اآليات التي  تبيغ صبلة األنبياء قبل اإلسبلـ بسا فييا مغ ركػع كسجػد

كمغ األحاديث الشبػية الذخيفة ىشاؾ نرػص تذيخ إلى أّف الربلة قبل اإلسبلـ كاف فييا ركػع 
عغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)ضػء مغ دكف تفريل لكيفيتيا كاحاديث ركيت عغ الرحابة عغ الشبيكسجػد كك 

تػضأ ثبلثًا ثبلثًا، ثّع قاؿ: كفي الحجيث أّف الشبي عميو  ،(ٕ)تذخيع الربلة لؤلنبياء الدابقيغ
كاختمفت اآلراء حػؿ قبمة االنبياء الدابقيغ فقيل اف ،  (ٖ))ىحا كضػئي ككضػُء األنبياِء قبمي(

)عميو  ككحلظ السديح ، (ٗ)اسخائيل كانػا يرمػف الى صخخة بيت السقجس كىي قبمتيعانبياء بشي 
بيشسا ذكخت ركايات كثيخ مغ السفدخيغ السدمسيغ إف ، (٘)شػؿ مقامو كاف يرمي الييا الدبلـ(
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عشج تفديخىع قػلو تعالى )كاْجَعُمػا ُبُيػَتُكع قبمة األنبياء الدابقيغ كبشي اسخائيل ىي الكعبة ف
َمًة(قالػا كاف بشػ إسخائيل ال يرمػف إال في كشائديع عمشية فمسا أرسل مػسى أمخ فخعػف ِقبْ 

بيجميا كمشعيع مغ الربلة فأمخكا أف يتخحكا اماكغ في بيػتيع يرمػف فييا سخًا خػفا مغ فخعػف 
إلى  عشو باسشاده ابغ قػلػيونقل عغ ، ككحلظ نقل عغ (ٙ)ككانت الكعبة قبمة مػسى كمغ معو

مػسى بغ  أنو أمخ القخآف قاؿ: )أف هللا تبارؾ كتعالى أخبخنا في )عميو الدبلـ(اإلماـ الرادؽ
أف يجعل بيتو قبمة في قػلو " كأكحيشا إلى مػسى كأخيو أف تبػءا لقػمكسا  )عميو الدبلـ(عسخاف 

اثشاء تػجييع كلعل القرج ىشا جعل البيت مكاف لمتعبج ،  (ٚ)بسرخ بيػتا كاجعمػا بيػتكع قبمة(
( ٛ)الى كعبة مكة خدفا مغ اؿ فخعػف كجاء في االستحكار البغ عبج البخ: عغ الخبيع بغ أنذ

كاف يرمي عشج الرخخة كيدتقبل البيت  )عميو الدبلـ(كاف يقػؿ أف مػسى( ٜ)عغ أبي العالية
مدجج صالح  الحخاـ ككانت الكعبة قبمتو ككانت الرخخة بيغ يجيو فقاؿ لو احج الييػد بيششا كبيشظ

اؿ قبمتو الكعبة ، كقػػػػ، فقاؿ لو أبػ العالية فإني صميت في مدجج صالح ك )عميو الدبلـ(الشبي
 . (ٓٔ)الخبيع كأخبخني أبػ العالية أنو رأى مدجج ذي القخنيغ كقبمتو الكعبة

)عميو ككانت الييػد تدتقبل الرخخة في بيت السقجس الى الغخب ألف الشجاء لسػسى 
اف الييػد اتجيػا لرخخة بيت السقجس عغ مذػرة ( ٕٔ)، كعغ خالج بشيديج (ٔٔ)جاء مشو الدبلـ(

مشيع حيث قاؿ: ) لع تجج الييػد في التػراة القبمة، كلكغ تابػت الدكيشة كاف عمى الرخخة، فمسَّا 
، ككاف (ٖٔ)غزب هللا عمى بشي إسخائيل رفعو، ككانت صبلتيع إلى الرخخة عغ مذػرة مشيع(

إنسا ذىب إلى  )عميو الدبلـ(استقبمػا الذخؽ مصمع الذسذ كعّجكه قبمتيع، ألف جبخائيل الشرارى 
، كذكخ الصبخي في مجسع البياف اف الكعبة كانت قبمة ألنبياء قبل  (ٗٔ)مخيع مغ جانب السذخؽ 

دمحم يتػجيػف إلييا فكتستيا الييػد كالشرارى، فتػجو بعزيع شخقا كبعزيع نحػ بيت السقجس 
التي تبيغ اف اتجاه الييػد الى بيت السقجس كقبمة  ، كنحغ مع  االراء(٘ٔ)ا أمخىع هللا بوكرفزػا م

 ليع ىي بسذػرة مشيع كانسا جسيع االنبياء الدابقيغ مكاف اتجاىيع الى كعبة مكة .

 كمغ خبلؿ ما عخضشاه اعبله نخى : 
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أي لعسـػ الشاس  ، كضع لمشاس(ٙٔ)إف الكعبة ىي اكؿ بيت كضع في األرض لعبادة هللا  -ٔ
:ما يقاؿ  ، كذلظ لعجة امػر مشيا(ٚٔ)لعبادتيع كندكيع يصػفػف بو كيرمػف إليو كيعتكفػف عشجه

، كانيا لبصت مع آدـ حيغ لبط، كرفعت حيغ أغخؽ (ٛٔ)إف الكعبة خمقت قبل االرض بالفي سشة
، كرفع نبي هللا (ٜٔ)هللا قـػ نػح أياـ الصػفاف، ثع تتبع مشو إبخاليع أثخا فبشاه عمى أساس قجيع

، كبعج ابخاليع اتبع ابشائو نفذ الخط (ٕٓ)ابخاليع ككلجه إسساعيل عمييسا الدبلـ البشياف في الكعبة
كثيخة بيحا الخرػص كميا تجؿ عمى كجػد ممة كاحجة اال كىي ممة  كاآلياتفي تقجيذ الكعبة، 

، كمع اعتقادنا إف الكعبة ىي (ٕٔ) (ملسو هيلع هللا ىلص)ابخاليع كبيت كاحج ىي الكعبة كىي نفديا ممة كبيت دمحم
عبارة عغ حجارة ال تتع اال بالبشاء ، لحلظ يسكغ اف نقػؿ اف الحي لبط مع ادـ قج يكػف الحجخ 

 االسػد كإنو قج بشى الكعبة في االرض بأمخ هللا ثع عسخت بسخكر الدمغ مع كل نبي. 

قى فييا مػسى نبييع اكتدب بيت السقجس اىسيتو الجيشية لمييػد مغ كجػد الرخخة التي تم -ٕ
بعج اف بشى الييكل ككاف  الشجاء مغ ربو ثسدادت أىسيتيا في عيج داكد كسميساف)عمييسا الدبلـ(

، لحلظ اتجو الييا الييػد عغ مذػرة مشيع لقجسيتيا لتكػف مكاف مقجس (ٕٕ)عمييا تابػت الدكيشة
، ثع بسخكر اياـ مػسى ليع ثاني غيخ الكعبة التي اكصى بيا انبيائيع في مرخ كاتجيػا الييا

الػقت تحػلت الى قبمتيع الخئيدة ألنيا اكثخ قجاسة بالشدبة ليع أكاًل، كالرتباشيا بأمػر تخز 
حيث  انبيائيع ثانيًا، كىشاؾ مغ اآليات كاالحاديث ألجالة عمى مكانتيا كعسق عبلقتيا باإلسبلـ

كقج أجسع السفدخكف أف السحكػر ، (ٖٕ)ذكخ بيت السقجس في القخآف باسع األرض التي باركشا فييا
عمى الخغع مغ أف بعزيع قاؿ السقرػد ( ٕٗ)في االرض التي باركشا فييا ىي بيت السقجس

كلكشيا ( ٕٙ)كقيل انو في مرخ ،(ٕ٘)باالرض التي باركشا فييا في اآليات انيا مكة عغ ابغ عباس
جج االقرى في ليمة اراء ضعيفة كقميمة . كذكخ القخآف الكخيع كاصفًا بيت السقجس بالسد

ككصفو بالسدجج الحي باركشا حػلو كىػ داللة عمى بخكة السدجج كمكانتو عشج هللا  ، (ٕٚ)االسخاء
كالسدمسيغ، كفي كتب الحجيث يعّج السدجج األقرى ىػ أحج السداجج الثبلثة التي ال يجػز شّج 

يعادؿ خسدسائة صبلة عغ كلمربلة في السدجج األقرى ثػاب ، (ٕٛ)الخحاؿ إلى مدجج إال إلييا
فيحه ،  (ٖٓ)الرحابة بالبقاء قخبو (ملسو هيلع هللا ىلص)، كىػ السدجج الحي أمخ الشبي(ٜٕ)غيخه مغ السداجج
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االحاديث كميا تجؿ عمى مكانة السدجج كعسق عبلقتو باإلسبلـ كىشاؾ العجيج مغ األحاديث 
 .األخخى التي ذكخت السدجج األقرى كحثت عمى زيارتو كالربلة فيو

كاف الحجيث كالتفديخ كالديخة العجيج مغ األحاديث الجالة عمى أف الشبي  ذكخت كتب -ٖ
أنو كاف قج فخض الربلة ركعتيغ في أكؿ الشيار كفي آخخه فقط  يرمي بسكة قبل اإلسخاء كقيل

، كعشج عائذة اف هللا تعالى افتخض الكياـ (ٖٔ)ثع افتخضت عميو الرمػات الخسذ ليمة اإلسخاء 
فقاـ رسػؿ هللا كأصحابو حػال حتى انتفخت أقجاميع ثع أندؿ هللا تعالى  في أكؿ سػرة السدمل

كذكخ أىل الديخة إف ، (ٕٖ)التخفيف في آخخ الدػرة فرار قياـ الميل تصػعا بعج فخيزة
كعمسو الربلة في بجاية الجعػة ككاف يرمي مع  (ملسو هيلع هللا ىلص(تػضأ اماـ الشبي )عميو الدبلـ(جبخائيل

لذعاب الجعػة  كاف أصحاب رسػؿ هللا إذا صمػا ذىبػا إلى اكمع استسخار ، (ٖٖ)خجيجة سخاً 
في مكة  (ملسو هيلع هللا ىلص)كىحه كميا ادلة اف الربلة فخضت عمى الشبي ،( ٖٗ)كاستخفػا بربلتيع عغ قػميع

 اف يرمي كيتجو لمقبمة في صبلتو .كانو ك

أكؿ عيجه في مكة فقاؿ قـػ : كاف يرمي  (ملسو هيلع هللا ىلص)لقج اختمف الشاس في قبمة صبلة الشبي
بيت السقجس، إال أنو كاف يجعل الكعبة بيشو كبيشيا، كال يرمي في غيخ السكاف الحي  بسكة إلى

يسكغ ىحا فيو، كقاؿ آخخكف بل كاف يرمي بسكة،  كبعج قجكمو السجيشة إلى بيت السقجس كلع 
يكغ عميو أف يجعل الكعبة بيشو كبيشيا ثع أمخه هللا تعالى بالتػجو إلى الكعبة ، كقاؿ قـػ  

ي بسكة إلى الكعبة  فمسا ىاجخ إلى السجيشة  أمخه هللا تعالى أف يرمي إلى بيت يرم (ملسو هيلع هللا ىلص)كاف
 كسػؼ نعخض ما تقجـ مع بياف اآلراء الخاصة بكل كجية:، (ٖ٘)السقجس ثع أعيج إلى الكعبة 

 الخأي األول : القبلة ىي بيت المقجس 

كاف يرمي  كاف الشبيكىػ القػؿ السذيػر عشج السدمسيغ إّف بيت السقجس ىػ القبمة األكلى 
كقج يكػف اتجاه  بسكة كبعج قجكمو إلى السجيشة الييا، ثع أمخه هللا تعالى بالتػجو الى الكعبة،

 اصحاب ىحا القػؿ يعػد الى سببيغ :

بسا أف بيت السقجس السذيػر عشيا انيا كانت قبمة ألنبياء الييػد كاتباعيع مغ بعجىع  االكؿ :
 (صمى هللا عميو كسمع)ي الجديخة العخبية ، لحلظ  أمخ هللا نبيو كىع شائفة االكثخ انتذارًا ف
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بالتػجو إلى السدجج األقرى ليطيخ لمشاس أف الشبي لع يكغ يختمف عغ الخسل كاالنبياء 
 الدابقيغ كالجليل أف كجيتو ىي كجية األنبياء مغ قبمو . 

قخير كاكثانيع ككانت الدمصة بيجىع  إف الكعبة في بجاية الجعػة كانت مقخًا الصشاـ الثاني:
كاالسبلـ ضعيف كىجى هللا الشبي الى بيت السقجس لكػنيا قبمة الييػد كىع اقخب في ديشيع مغ 
السذخكيغ الى االسبلـ كلحلظ عشجما أكتدب االسبلـ القػة في السجيشة كقخب مػعج فتح مكة أمخ 

حا ما ذكخه اف ليتع نعستو عمييع كىهللا بتحػيل القبمة الييا كتخميريا مغ األصشاـ كاألكث
 (ٖٙ)الصباشبائي في تفديخه

 كمغ أبخز الخكايات كالتفاسيخ التي تجعع ىحا الخأي:

كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع يرمي بسكة نحػ بيت  ما نقل عغ اف عباس : ) -ٔ
السقجس كالكعبة بيغ يجيو كبعج ما ىاجخ إلى السجيشة ستة عذخ شيخا ، ثع صخؼ إلى الكعبة 

ىػ( أيزا ٕٓٛكنقميا ىػد اليػاري)ت( ٜٖ)الخكاية عغ قتادة( ٖٛ)، كنقمت كتب السفدخيغ (ٖٚ)(
 (ٓٗ)كندبيا الى بعس السفدخيغ

بخكاية عمي بغ ابخاليع انو قاؿ :تحػلت القبمة إلى  )عميو الدبلـ(عغ االماـ الرادؽما ركي  -ٕ
بسكة ثبلث عذخة سشة إلى بيت السقجس ، كبعج مياجختو إلى  (ملسو هيلع هللا ىلص)الكعبة بعج ما صمى الشبي

)عميو ككحلظ  ما ركي عغ االماـ العدكخي  ،(ٔٗ)السجيشة صمى إلى بيت السقجس سبعة أشيخ
رسػؿ هللا لسا كاف بسكة أمخه هللا تعالى أف يتػجو نحػ بيت السقجس في  قاؿ: أف انو الدبلـ(

صبلتو كيجعل الكعبة بيشو كبيشيا إذا أمكغ، كإذا لع يتسكغ استقبل بيت السقجس كيف كاف، ككاف 
 (ٕٗ)يفعل ذلظ شػؿ مقامو بيا ثبلث عذخة سشة  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا

يغ اختمفػا في الجية التي كاف الشبي صمى هللا ما نقل عغ البخاري : انو نقل اراء العمساء الح -ٖ
عميو كسمع يتػجو إلييا لمربلة كىػ بسكة ، فشقل القػؿ األكؿ القائل انو كاف يتػجو إلى بيت 
السقجس لكشو ال يدتجبخ الكعبة بل يجعميا بيشو كبيغ بيت السقجس كالقػؿ الثاني انو كاف يرمى 

بيت السقجس كقاؿ كىحا ضعيف كيمـد مشو دعػى  إلى الكعبة فمسا تحػؿ إلى السجيشة استقبل
الشدخ مختيغ كاألكؿ أصح ألنو يجسع بيغ القػليغ كقج صححو الحاكع كغيخه مغ حجيث ابغ 
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عباس ككأف البخاري أراد اإلشارة إلى الجـد باألصح مغ أف الربلة في مكة كانت إلى بيت 
 (ٖٗ)السقجس

ججاؿ الييػد مع الخسػؿ بعج تغيخ قبمة بيت  كما نقل عغ البحخاني : الحي نقل لشا ركاية -ٗ
السقجس في السجيشة ككبلميع لمشبي انظ صميت اربعة عذخ سشة الى بيت السقجس ثع تخكتيا فاذا 
كشت قبمتظ حق فقج تخكتيا الى باشل ، كإف كاف باشبل فقج كشت عميو شػؿ ىحه السجة  فسا يأمشا 

، كىي اشارة الى قبمة (ٗٗ)ذلظ كاف حقا كىحا حقأف تكػف اآلف عمى باشل ؟ فقاؿ رسػؿ هللا: بل 
السدمسيغ في مكة كانت نحػ بيت السقجس شػاؿ الفتخة مغ بجاية الجعػة في مكة حتى تاريخ نقل 
القبمة نحػ الكعبة في السجيشة ، كذكخ دمحم عبجه في تفديخه  اف بيت السقجس كاف قبمة انبياء بشي 

ا في مكة زمششا ككاف الشبي يتذػؽ الستكباؿ الكعبة  اسخائيل كقج صمى الشبي كالسدمسيغ اليي
  (٘ٗ)كيتسشى لػ حػؿ هللا القبمة الييا 

كمع شيخة ىحا الخأي ككثخة الخكايات التي تدشجه اال انشا نخى اف ىحا الخأي  قابل لمشقاش 
 كالخد كذلظ لعجة امػر مشيا : 

اعبله كاف نبي هللا ابخاليع اف كعبة مكة مػجػدة اصبَل قبل بيت السقجس كسا كضحشا في  -ٔ
)عميو الدبلـ ( ىػ مغ بشى القػاعج لمكعبة كدعى الشاس لمحج كالصػاؼ بيا كبقت كحلظ حتى 
قجسيا العخب بالجديخة العخبية كخارجيا كحجػا الييا في اكقات محجدة مغ الدشة كاكيج مكانتيا 

صبلتو األكلى في مكة كػنو  ضمت باقية اياـ بعثة الشبي كمغ الصبيعي اف يتجو الييا الشبي في
 نبيًا مغ العخب     

رغع قجسيتيا عشج الييػد فمع تكغ ليا أي أىسية عشج العخب  (ملسو هيلع هللا ىلص)إف بيت السقجس اياـ الشبي -ٕ
كسا تحكخ الخكايات حتى  النيا في كقتيا كانت ميسمة كسػقع مكاني فيي عبارة عغ مدبمة كبيخة

ىػ ما يفيع مغ بحث السدمسػف عغ مػقعيا عشجما دخميا عسخ بغ  كصمت الى محخاب داكدك
الخصاب كلع يججكىا إال بعج اف حفخكا التخاب عشيا كازاحػه حيث جاء عسخ كمعو كعب فقاؿ يا 
أبا إسحاؽ الرخخة أتعخؼ مػضعيا قاؿ أذرع مغ الحائط الحي يمي كادي جيشع كحا ككحا ذراعا 

خكا فطيخت ليع كمغ ثع إنكار عسخ لكعب األحبار عشجما كىي مدبمة ثع احفخ فإنظ ستججىا فحف
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اراد عسخ اف يبشي مدججًا لمربلة في السكاف فاقتخح الرخخة مكانا لبشاء السدجج قاؿ اجعمو 
خمف الرخخة فتجسع القبمتيغ قبمة مػسى كقبمة دمحم فقاؿ عسخ غاضبًا: لقج شابيت الييػدية، فإنا 

، كركي إنو (ٙٗ)بة فجعل قبمتو صجره كسا تحكخ كتب الديخة لع نؤمخ بالرخخة كلكشا أمخنا بالكع
، كقاؿ ابغ كثيخ (ٚٗ)لسا جبل السدبمة عغ الرخخة قاؿ ال ترمػا فييا حتى يريبيا ثبلث مصخات

ثع نقل التخاب عغ الرخخة في شخؼ ردائو كقبائو ، كنقل السدمسػف معو في ذلظ، كقج كانت 
الييػد ، حتى أف السخأة كانت تخسل خخقة حيزتيا مغ الخـك جعمػا الرخخة مدبمة ألنيا قبمة 

داخل الحػز لتمقى في الرخخة ، كذلظ لسا كانت الييػد عاممت بو القسامة كىي السكاف الحي 
كانت الييػد صمبػا فيو السديح فجعمػا يمقػف عمى قبخه القسامة فؤلجل ذلظ سسي ذلظ السػضع 

بشاىا الشرارى ىشالظ كقج كاف ىخقل حيغ جاءه  القسامة كاندحب ىحا االسع عمى الكشيدة التي
الكتاب الشبػي كىػ بإيمياء كعظ الشرارى فيسا كانػا قج بالغػا في إلقاء الكشاسة عمى الرخخة 
حتى كصمت إلى محخاب داكد ثع أمخكا بإزالتيا فذخعػا في ذلظ فسا أزالػا ثمثيا حتى فتحيا 

 .(ٛٗ)السدمسػف فأزاليا عسخ بغ الخصاب 

سشة مغ ىجخة الخسػؿ كاياـ عسخ كبعج ما ازاحػا  ٙٔنخى إف بيت السقجس كبعج كىكحا 
، لع يدتصيع السدمسػف كخميفتيع التعخؼ عمييا اال بعج االستعانة بكعب االحبار  ثمثيا الخـك
الييػدي كازالة التخاب مغ حػليا ، فكيف اسخى الييا الشبي ليمة االسخاء كعغ أي اماكغ في 

عشجما شمبػا مشو اف يػصف السدجج كسا تقػؿ الخكايات ؟ . كإف عسخ بغ السدجج كصف لمشاس 
الخصاب قاـ ببشاء السدجج اماـ الرخخة كقبمة السدمسيغ امامو يعشي الرخخة تربح خمف 
السرمي كىػ باقي الى اليـػ كلػ كانت ليا اىسية عشج السدمسيغ لبشاىا خمفيا لتكػف بيت السقجس 

ي ا ىي في صبلة الشبي في مكة في السذيػر مغ صبلة الشبكالكعبة عمى مدتػى كاحجة كس
 ىشاؾ .

لع نقخأ اف الييػد كخبلؿ مخاشباتيع الكثيخة مع الشبي كبياف فزميع عمى االسبلـ كعمى قبمة  -ٕ
 السدمسيغ تصخقػا الى اسخاء الشبي كىػ في مكة الى السدجج االقرى مع اىسيتو بالشدبة الييع اك

 بالقخآف.تصخقػا الى ذكخ قبمتيع 
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حاكؿ الييػد كحتى الحيغ اسمسػا مشيع دس بعس الخكايات االسخائيمية في كتب التخاث  -ٖ
كالتفديخ لخفع مقاـ بيت السقجس مقاما يزاىي الكعبة مشيا ما ركي عغ كعب األحبار إف الكعبة 

، كاف (ٓ٘)، كانيا تدؼ لبيت السقجس عشج قياـ الداعة(ٜٗ)تدجج لبيت السقجس في كل غجاة 
الجعاء كاالستجابة ال يتع اال عشج صخخة بيت السقجس ففييا يدتجاب الجعاء كيكذف هللا الحدف 

، كاف اسخافيل يقف (ٔ٘)كيخخج الحي يجعػا مغ ذنػبو كيـػ كلجتو أّمو كإف سأؿ َّللاَّ الديادة أعصاه 
إلى  عمى صخخة بيت السقجس كيجعػا الشاس لمحداب كانيا قخيبة مغ الدساء قاؿ كعب ىي أقخب

، كانيا عخش هللا االدني كالخكح كالسبلئكة يدبحػف فييا كاف الدجػد (ٕ٘)الدساء بثسانية عذخ ميبل
 (ٗ٘)كالعخض كالحداب مغ بيت السقجس ،( ٖ٘)فييا يقخب الفخد مغ الخالق

كقج تعّخض بعس الباحثيغ ليحا الشػع مغ الخكايات السػضػعة في بحػثيع فقيل ككل 
ب مفتخى كالقجـ الحي فييا كحب مػضػع مسا عسمتو أيجي السدكريغ حجيث في الرخخة فيػ كح

كأرفع شيء في الرخخة أنيا كانت قبمة الييػد كىي في السكاف كيـػ الدبت في الدماف أبجؿ هللا 
ضع في فزائميا كفزائل بيت بيا ليحه األمة الكعبة البيت الحخاـ، كقج أكثخ الكحابػف مغ الػ 

 (٘٘)السقجس

انت سمصتو يث السػضػع بذكل كبيخ عشجما كاف معاكية حاكسًا لمذاـ كككبجأ ضيػر الحج
 تزعف أحيانًا عمى مكة،

حيث مغ الصبيعي أف يسيل إلى رفع شأف مجيشة الذاـ في مقابل أرض الحجاز  
كمقجساتيا ، فافتعل الفقياء كالقزاة كالػالة االحاديث ليحطػا بحلظ عشج معاكية كيريبػا بو 
االمػاؿ كالزياع، فخكى األميشي في كتابو ) الػضاعػف كأحاديثيع ( مجسػعة مغ االحاديث 

قاؿ : عميكع بالذاـ ، كأبػ داكد كاليعقػبي ، كغيخىع أف رسػؿ هللا  مشيا : ما ركى عغ أحسج
فإنيا خيخة هللا في أرضو ، يجتبى إلييا خيختو مغ عباده ، اف هللا قج تػكل بالذاـ كأىمو  ، كفي 
حجيث آخخ : الذاـ صفػة هللا في ببلده يجتبى إلييا صفػتو مغ عباده ، فسغ خخج مغ الذاـ 

، كفي حجيث عغ أبي ىخيخة رفعو إلى مغ دخميا مغ غيخىا فبخحستوخصو ك إلى غيخىا فبد
، كىحه كميا (ٙ٘): أربع مجائغ مغ مجائغ الجشة ، مكة كالسجيشة كبيت السقجس كدمذق(ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي
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احاديث كركايات كاف الغخض مشيا رفع شأف الذاـ كتدكيخ الحقائق كشسديا حتى يزيع الجانب 
 الحكيقي مغ الخكايات الرحيحة .

ىػ  ابتجأ ٕٚفي زمغ عبجالسمظ بغ مخكاف بشى الكبة عمى الرخخة كعطع شأنيا، ففي سشة  -ٗ
عبج السمظ بغ مخكاف ببشاء الكبة عمى صخخة بيت السقجس كعسارة الجامع األقرى ، ككسمت 

ق ككاف الدبب في ذلظ كسا تحكخ كتب التخاث أف عبج هللا بغ الدبيخ كاف قج ٖٚعسارتو في سشة 
كة ، ككاف يخصب في أياـ مشى كعخفة ، كمقاـ الشاس  بسكة، كيشاؿ مغ عبج استػلى عمى م

السمظ كيحكخ مداكئ بشي مخكاف كإف الشبي لعغ الحكع كما ندل كأنو شخيج رسػؿ هللا ، ككاف 
يجعػ إلى نفدو ككاف فريحا فساؿ معطع أىل الذاـ إليو ، كبمغ ذلظ عبج السمظ فسشع الشاس مغ 

: ىحا ابغ شياب الدىخي يحجثكع أف رسػؿ هللا قاؿ : ال تذج الخحاؿ إال  الحج فزجػا ، فقاؿ ليع
إلى ثبلثة مداجج : السدجج الحخاـ ، كمدججي ، كمدجج بيت السقجس  كىػ يقـػ لكع مقاـ 
السدجج الحخاـ ، كىحه الرخخة التي يخكى أف رسػؿ هللا كضع قجمو عمييا لسا صعج إلى الدساء، 

كالجامع األقرى ليذغميع بحلظ عغ الحج كيدتعصف قمػبيع ، كعمق  ثع  بشى الكبة عمى الرخخة
عمييا ستػر الجيباج ، كأقاـ ليا سجنة كانػا يقفػف عشج الرخخة كيصػفػف حػليا كسا يصػفػف 

 (ٚ٘)حػؿ الكعبة . كيشحخكف يـػ العيج كيحمقػف رؤكسيع

ـ عبج السمظ بغ كىكحا حاكؿ االمػييغ الحيغ فقجكا شخعيتيع في مكة اياـ معاكية كايا
مخكاف تدكيخ الحقائق كبث اإلسخائيميات حػؿ اىسية بيت السقجس كتع بشاء السدجج فػؽ الكبة 

 سشة ( مغ ىجخة الشبي . ٖٚكىي اجخاءات استحجثت بعج ) 

اىسية بيت السقجس ارتبصت بالسدمسيغ مغ خبلؿ السدجج الحي ارتبط بقرة االسخاء  -٘
ـِ ِإَلى اْلَسْدِجِج اأَلْقَرى الَِّحي َباَرْكَشا كالسعخاج  }ُسْبَحاَف الَِّحي أَ  َغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا ْسَخى ِبَعْبِجِه َلْيبًل مِّ

كىشاؾ امػر في كتب التاريخ كالخكاة تتحجث حػؿ كجػد مدجج اسسو السدجج  (ٛ٘)َحْػَلُوُ {
و لمجخػؿ لمحـخ االقرى مػجػد في الجديخة العخبية بيغ مكة كالسجيشة كاف الخسػؿ يعسخ مغ خبلل

ق ( ٕٚٓالسكي تسيدًا لو عغ مدجج آخخ قخيب مشو يدسى السدجج األدنى فحكخ الػاقجي ) ت 
اف الشبي احـخ  لمعسخة مغ السدجج األقرى الحي تحت الػادي بالعجكة القرػى ككاف مرمى 
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لحي كىػ يختمف عغ السدجج االدنى  ا(ٜ٘)إذا كاف بالجعخانة(صمى هللا عميو كسمع )رسػؿ هللا 
الػادي (صمى هللا عميو كسمع )بشاه رجل مغ قخير كاتخح ذلظ الحائط عشجه  كلع يجد رسػؿ هللا 

إال محخمًا فمع يدؿ يمبي حتى استمع الخكغ ثع رجع رسػؿ هللا إلى الجعخانة مغ ليمة فكاف كبائٍت 
 (ٓٙ)بيا 

فدألتو فقاؿ اتفقت أنا كذكخ االزرقي في اخبار مكة عغ ابغ جخيج انو قاؿ لقيت دمحم ابغ شارؽ 
كمجاىج بالجعخانة فأخبخني أف السدجج األقرى الحي مغ كراء الػادي بالعجكة القرػى مرمى 

( ما كاف بالجعخانة قاؿ فأما ىحا السدجج األدنى فإنسا بشاه رجل مغ قخير كاتخح ذلظ ملسو هيلع هللا ىلصالشبي )
مكة ليبل فقزى عسختو ( خخج ليبل مغ الجعخانة حيغ السداء معتسخا فجخل ملسو هيلع هللا ىلصالحائط كأف الشبي )

ثع خخج مغ تحت ليمتو فأصبح بالجعخانة كبائت حتى إذا زالت الذسذ خخج مغ الجعخانة الى 
 .( ٔٙ)ة فخفيت عسختو عمى كثيخ مغ الشاسشخيق السجيش

إف السدجج االقرى الحي اسخى بو الشبي في كىشاؾ رأي آخخ كرد عغ االماـ الرادؽ 
ىػ ( في تفديخه  ٕٖٓكليذ في االرض حيث ذكخ العياشي ) تاآلية السحكػرة ىػ في الدساء 

قاؿ : سألتو عغ السداجج التي  )عميو الدبلـ()عغ سبلـ الحشاط ، عغ رجل ، عغ أبي عبج هللا
ليا الفزل ، فقاؿ : السدجج الحخاـ كمدجج الخسػؿ ، قمت : كالسدجج األقرى ! ؟ جعمت فجاؾ 

، فقمت : إف الشاس يقػلػف إنو بيت السقجس ،  (ملسو هيلع هللا ىلص)فقاؿ : ذاؾ في الدساء إليو أسخي رسػؿ هللا
، كىحا الخآي لع نجج عميو دليل في غيخ الكتب الذيعية  (ٕٙ)فقاؿ : مدجج الكػفة أفزل مشو (

كىػ قابل لمشقاش كالخد ايزا ، كلكغ ىحا يجعمشا نتدأؿ ىل باالمكاف اف يكػف السدجج االقرى 
ة االسخاء ال يقرج بو قبمة الييػد السػجػد في بيت الحي كرد اسسو في اآلية الكخيسة في سػر 

السقجس كانسا مكاف اخخ كالسػجػد في الجديخة العخبية اك في الدساء كسا ذكخت الخكايات أعبله 
 كإف ما نقل مغ ركايات ىي ركايات دأبيا التدكيخ كالتمفيق مغ الييػد كاالمػييغ ؟.

  س معُا وبيت المقج الخأي الثاني : القبلة كانت للكعبة

يرمي بسكة إلى بيت السقجس، إال أنو كاف يجعل الكعبة بيشو كبيشيا، كال  (ملسو هيلع هللا ىلص)كاف الشبي
يرمي في غيخ السكاف الحي يسكغ فيو ىحا كنقل ىحا الخأي عغ ابغ عباس فقاؿ: كاف يرمى 
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، كانو كاف يرمي بيغ الخكشيغ (ٖٙ)إلى بيت السقجس لكشو ال يدتجبخ الكعبة بل يجعميا بيشو كبيشيا
مخه هللا بالتػجو إلى بيت كىػ مدتقبل الرخخة فمسا ىاجخ إلى السجيشة تعحر الجسع بيشيسا فأ

)عميو ، كىػ ايزًا ما نقل عغ أئسة اىل البيت )عمييع الدبلـ( إذ سئل االماـ الرادؽ(ٗٙ)السقجس
نعع، فقيل لو أكاف يجعل : يرمي إلى بيت السقجس؟ قاؿ (ملسو هيلع هللا ىلص):ىل كاف رسػؿ هللاالدبلـ(

: أما إذا كاف بسكة فبل كأما إذا ىاجخ إلى السجيشة فشعع حتى حػؿ الكعبة خمف ضيخه ؟ فقاؿ
في مكة كاف يتػجو نحػ  (ملسو هيلع هللا ىلص)انو قاؿ اف الشبي ، ما ركي عغ االماـ العدكخي (٘ٙ)إلى الكعبة

بيت السقجس في صبلتو ، كيجعل الكعبة بيشو كبيشيا إذا أمكغ، كإذا لع يتسكغ استقبل بيت 
 . (ٙٙ)كيف كاف السقجس

يتػجو نحػ بيت  كاف (ملسو هيلع هللا ىلص)مغ قخاءتشا لمخكايات اعبله نخى إف السقرػد ىشا إف الشبي
كاف ىشاؾ تصابق ، كإذا لع يتسكغ  كيجعل الكعبة بيشو كبيشيا إذا أمكغ اي اذا السقجس في صبلتو

في كل االحػاؿ كاف يرمي  (ملسو هيلع هللا ىلص)استقبل بيت السقجس ، كىػ مخالف لسا فدخه البعس اف الشبي
إلى بيت السقجس لكشو ال يدتجبخ الكعبة بل يجعميا دائسا امامو كىػ قػؿ يؤكج جانبا فقط كىػ 

الكعبة كال اشكاؿ في ذلظ، كلكغ لبيت السقجس كالكعبة بيغ يجيو اي كالشبي اماـ  (ملسو هيلع هللا ىلص)صبلة الشبي
ما كاف يفعل رسػؿ هللا في الربلة إف كاف في بيتو أك في شعب أبي شالب الحي بقي فييا بشي 

، اكفي رحمتو إلى الصائف اك في بيت احج (ٚٙ)ىاشع كالشبي سشتيغ اك ثبلث كسا يحكخ ابغ اسحق
 اصحابو ككميا ال تتصابق فييا القبمتيغ .

 الكعبة ىي قبلة النبي في مكة  الخأي الثالث :

عمى الخأي  كىػ رأي غيخ مذيػر لكششا نخى أّف األدلة حػلو أكثخ مغ األدلة
في مكة صمى الى الكعبة كىي القبمة الجائسة  (ملسو هيلع هللا ىلص)فأصحاب ىحا الخأي يقػلػف إف الشبي السذيػر

ية كالبذخية ككانػا فمسا ىاجخ إلى السجيشة ككاف فييا عجد كبيخ مغ الييػد ككانت ليع القػة السال
في قمب السجيشة كلجييع انرار كاتباع  في فجؾ كخيبخ، باإلضافة إلى أّنيع أىل الكتاب كالفئة 
الجيشية الستسيدة آنحاؾ عمى العخب، كتأليًفا ليع كحتى يمقي الحجة عمييع أمخه هللا تعالى أف يرمي 
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نية كالتاريخية كالخكائية ما تؤكج إلى بيت السقجس ثع أعيج إلى الكعبة، كىشاؾ مغ الذػاىج القخآ
 صحة ىحا الخأي مشيا : 

 القخآن الكخيم وفدخه المفدخون  اواًل : ما عخضو

َفَياء ِمَغ الشَّاِس َما َكالَُّىْع َعغ ِقْبَمِتِيُع { -ٔ قاؿ مقاتل ،  (ٛٙ)عشج تفديخ قػلو تعالى }َسَيُقػُؿ الدُّ
أف يرمي نحػ بيت السقجس ، لئبل يكحب بو   ق( لسا ىاجخ الشبي إلى السجيشة أمخه هللآ٘ٔ)ت

أىل الكتاب إذا صمى إلى غيخ قبمتيع مع ما يججكف مغ نعتو في التػراة ، فرمى الشبي صمى 
؛ كقاؿ (ٜٙ)هللا عميو كسمع كأصحابو قبل بيت السقجس مغ أكؿ مقجمو السجيشة سبعة عذخ شيخا

مى هللا عميو كسمع إف بيت السقجس ق( في تفديخه ) أف األحبار قالػا لمشبي صٓ٘ٔالزحاؾ)ت 
،  (ٓٚ)ىػ قبمة األنبياء فإف صميت إليو اتبعشاؾ فأمخه هللا بالربلة إليو امتحانا ليع فمع يؤمشػا(

كقاؿ الزحاؾ ايزًا :)اآلية محكسة معشاىا ايغ ما كشتع مغ مذخؽ كغخب فثع كجو هللا الحي 
كىحه الشرػص تجؿ اف القبمة  ، (ٔٚ)كع (امخنا باستكبالو كىي الكعبة كىي كجو هللا الحي  كجي

كانت اصبل لمكعبة فامخه هللا بالربلة الى بيت السقجس امتحانًا لمييػد كرغبة في ايسانيع بالشبي 
، كنقل عغ ابغ عباس قاؿ: )أكؿ ما ندخ مغ القخآف فيسا ذكخ لشا وَّللاَّ أعمع شأف القبمة فاستقبل 

 (ٕٚ)ؾ البيت العتيق ، ثع صخفو َّللاَّ إلى البيت العتيق(رسػؿ َّللاَّ فرمى نحػ بيت السقجس ، كتخ 
 ، كمعشى الشز إف القبمة كانت لمكعبة ثع حػلت لبيت السقجس ثع أعيجت لمكعبة  

ق( في تفديخ قػلو تعالى} َكِإفَّ الَِّحيَغ ُأْكُتػْا اْلِكَتاَب َلَيْعَمُسػَف َأنَُّو  ٕٓٛقاؿ ىػد اليػاري)ت  -ٕ 
بِِّيْع { : عغ الحدغ البرخي يعمسػف اف القبمة ىي الكعبة كلع يبعث هللا نبيًا اال (ٖٚ)اْلَحقُّ ِمغ رَّ

ق ( في تفديخ ذات اآلية  ٕٖٚشجي )ت ، كقاؿ ابػ الميث الدسخق(ٗٚ)كىػ يرمي الى الكعبة 
 (٘ٚ)()عميو الدبلـ(يعشي أف القبمة إلى الكعبة ىػ الحق كىي قبمة  إبخاليع)

 (ٙٚ)نقل لشا الصبخي عغ قتادة قػلو : }الَِّحيَغ آَتْيَشاُىُع اْلِكَتاَب َيْعِخُفػَنُو َكَسا َيْعِخُفػَف َأْبَشاءُىْعَ { -ٖ
، كذكخ في تفديخ قػلو تعالى } َفَأْيَشَسا ُتَػلُّػْا َفَثعَّ (ٚٚ)ىػ القبمة يقػؿ : يعخفػف أف البيت الحخاـ 

عغ زيج بغ حارثة إف  رسػؿ هللا قاؿ: )ىؤالء قـػ ييػد يدتقبمػف بيتا مغ بيػت هللا ( ٛٚ)َكْجُو َّللّاِ {
 .(ٜٚ)ستة عذخ شيخا ( (ملسو هيلع هللا ىلص)لػ أنا استقبمشاه فاستقبمو الشبي
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َساء {في تفديخ قػلو تعالى} َقْج  -ٗ ق ( ٕٚٗذكخ الثعمبي ) ت  (ٓٛ)َنَخى َتَقمَُّب َكْجِيَظ ِفي الدَّ
إّف أّكؿ ما ندخ مغ أمػر الذّخع أمخ القبمة كذلظ إّف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كأصحابو )

كانػا يرّمػف بسّكة إلى الكعبة فمّسا ىاجخ الشبّي صمى هللا عميو كسمع إلى السجيشة كقجميا لميمتيغ 
مغ شيخ ربيع األّكؿ أمخه تعالى أف يرّمي نحػ الرخخة ببيت السقجس ليكػف أقخب إلى خميا 

ترجيق الييػد إّياه إذا صّمى إلى قبمتيع مع ما يججكف مغ نعتو في التػراة ( كقاؿ في نياية 
 .(ٔٛ)الكبلـ ) ىحا قػؿ عاّمة السفّدخيغ(

} َفَػؿِّ َكْجَيَظ َشْصَخ اْلَسْدِجِج  ق ( عشج كبلمو عغ قػلو تعالىٛ٘ٗنقل لشا  البييقي ت )  -٘
ـِ { الذافعي فقاؿ )كفي كبلـ  الذافعي لسا ىاجخ الشبي إلى السجيشة استقبل بيت  قػؿ (ٕٛ)اْلَحَخا

السقجس مػليا عغ البيت الحخاـ كىػ يحب لػ قزى هللا لو باستكباؿ البيت الحخاـ فأندؿ هللا عد 
 .(ٖٛ)كجل ىحه اآلية 

قاؿ الثعمبي: كقيل : معشاه القبمة  (ٗٛ)ة } َكَما َجَعْمَشا اْلِقْبَمَة الَِّتي ُكشَت َعَمْيَيا {كفي تفديخه لآلي -ٙ
لشاؾ في السجيشة مغ بيت  (٘ٛ)كقػلو } كشتع خيخ ُأمة{ أي أنتع اّلتي أنت عمييا أي الكعبة أي حػَّ

القبمة في مكة السقجس إلى الكعبة كىي القبمة التي كشت عمييا مغ قبل، فيحا نز عمى أف 
ق( في تفديخ نفذ اآلية: )كما ٖٛ٘كانت الكعبة، لكغ ذلظ كاف لفتخة ، كذكخ الدمخذخي )ت 

كاف  (صمى هللا عميو كسمع  )جعمشا القبمة الجية التي كشت عمييا كىي الكعبة ، ألف الخسػؿ
ييػد ثع يرمى بسكة إلى الكعبة ، ثع أمخ بالربلة إلى صخخة بيت السقجس بعج اليجخة تألفا لم

ق ( نفذ الخكاية كاضاؼ في اخخىا ) فيقػؿ : ٛٗ٘، كنقل الصبخسي ) ت (ٙٛ)حػؿ إلى الكعبة
، كذكخ الشدفي )ت  (ٚٛ)كما جعمشا قبمتظ الجية التي كشت تدتقبميا بسكة أكال ثع رددناؾ إلييا(

كشت  ق( في تفديخ نفذ االية ) أي كما جعمشا القبمة الجية كشت عمييا كىى الكعبة فالتيٖٚ٘
صمى هللا عميو كسمع )عمييا ليدت برفة لمقبمة بل ىي ثاني مفعػؿ جعل ركى أف رسػؿ هللا 

كاف يرمى بسكة إلى الكعبة ثع أمخ بالربلة إلى صخخة بيت السقجس بعج اليجخة تألفا لمييػد (
ق ( قاؿ ) أف يكػف ىحا الكبلـ بيانًا ٙٓٙ، كفخخ الجيغ الخازي ) ت (ٛٛ)ثع حػؿ إلى الكعبة

محكسة في جعل القبمة ، كذلظ ألنو عميو الربلة كالدبلـ كاف يرمي بسكة إلى الكعبة ثع أمخ ل
، كذكخ ابغ حياف  (ٜٛ)بالربلة إلى بيت السقجس بعج اليجخة تأليفًا لمييػد ، ثع حػؿ إلى الكعبة(
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ق( اف الشبي كاف يرمي بسكة إلى الكعبة ، ثع أمخ بالربلة إلى صخخة بيت ٘ٗٚاالنجلدي )ت 
السقجس بعج اليجخة تألفًا لمييػد ، ثع حّػؿ إلى الكعبة ، فيقػؿ : كما جعمشا القبمة التي يجب أف 

ق( في تفديخه قاؿ: عغ ٚٛ٘، اما الثعالبي ) ت (ٜٓ)تدتقبميا الجية التي كشت عمييا أكاًل بسكة
قتادة كغيخه : القبمة ىشا بيت السقجس ، لشعمع مغ يتبعظ مغ العخب الحيغ لع يألفػا إال مدجج مكة 

: " إف صميت إلى بيت السقجس ، (ملسو هيلع هللا ىلص)أك مغ الييػد عمى ما قالو الزحاؾ الحيغ قالػا لمشبي
 .(ٜٔ) اتبعشاؾ " ، فأمخه هللا بالربلة إليو ، امتحانا ليع ، فمع يؤمشػا

ق ( :) القبمة التي كشت عمييا ( ) كىي الكعبة ككاف صمى هللا ٜٔٔكقاؿ الديػشي ) ت 
عميو كسمع يرمي إلييا فمسا ىاجخ أمخ باستكباؿ بيت السقجس تألفا لمييػد فرمى إليو ستة أك 

ت ق (: )كما جعمشا القبمة الجية الَّتي كشٜٛٛ، بيشسا ذكخ الكاشاني ) ت  (ٕٜ)سبعة عذخ شيخا (
عمييا ، كىي الكعبة ، ألّنو عميو الّدبلـ كاف يرمَّي إلييا بسّكة ، ثّع لّسا ىاجخ أمخ بالّربلة إلى 

 .(ٖٜ)صخخة بيت السقجس تألَّفا لمييػد(

كىكحا نخى اف اغمب السفدخيغ كما عخض كاف نسػذجَا فقط كبسختمف االزمشة يخكف اف  
في مكة ىي كعبتيا ، كلعل بعزيع اتفق اف هللا أمخ نبيو باستكباؿ بيغ السقجس  (ملسو هيلع هللا ىلص)قبمة الشبي

 قبمة الييػد في السجيشة تألفًا ليع

إلى  (ملسو هيلع هللا ىلص)ما ركي عغ عمي بغ أبي شمحة، عغ ابغ عباس قاؿ: لسا ىاجخ رسػؿ هللا -ٚ
، كما ركي (ٜٗ)ػدككاف أكثخ أىميا الييػد ، أمخه هللا أف يدتقبل بيت السقجس، ففخحت اليي ،السجيشة

أف يرّمي نحػ بيت السقجس قالت الييػد : زّعع  (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ مقاتل بغ حياف: لّسا أمخ رسػؿ هللا 
محّسج أّنو نبي كما يخاه أحج إاّل في ديششا ، أليذ يرّمي إلى قبمتشا كيدتّغ بدّشتشا فإف كانت ىحه 

، كما (ٜ٘)كزاده شػقًا إلى الكعبةفذّق عميو (  ملسو هيلع هللا ىلص(نبّػة فشحغ أقجـ نريبًا كأكفخ فبمغ ذلظ رسػؿ هللا
ركي عغ جابخ اف الشبي صمى الى بيت السقجس لسا قجـ الى السجيشة ككاف يتذػؽ لمعػدة الى 

، كعغ ابغ ُجخيج: ) اف الشبي أكؿ ما صمَّى إلى الكعبة ثع ُصِخَؼ إلى بيت (ٜٙ)كعبة مكة 
ِحَجج، ثع ىاجخ فرمَّى إليو بعج قجكمو السجيشة ستة عذخ  ىثبلث السقجس كىػ بسكة، فرلَّ 
و إلى الكعبة( . فالخكايات اعبله تجؿ عمى أف الكعبة ىي القبمة األكلى لمسدمسيغ، (ٜٚ)شيًخا، ثع ُكجِّ
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امخ االنرار بالتػجو نحػ بيت السقجس حفاضًا كأف الشبي كالسدمسيغ صّمػا إلييا كاف الشبي 
 عمييع مغ الييػد.

 

 ًا : الجانب الخوائي ثالث

ىشاؾ مغ الذػاىج التاريخية كالخكائية التي تتحجث عغ أّف الشاس كانػا يخكف الشبي يرمي 
 كىي كثيخة مشيا :  تمقاء الكعبة

التي نقمتيا كتب الديخة  عشجما أتى لمعباس بغ عبج السصمب ككاف ( ٜٛ)ركاية عفيف الكشجي -ٔ
، (ٜٜ)يرمػف بجاية الجعػة  باتجاه الكعبة كخجيجة كاالماـ عمي (ملسو هيلع هللا ىلص)يقرج الكعبة كشاىج الشبي

كذكخ ابغ سعج بعج اف اكرد القرة نفديا ) حتى دنا مغ الكعبة فخفع رأسو إلى الدساء فشطخ ثع 
، كذكخ الجاحظ ركاية عفيف الكشجي، كأضاؼ الييا كيفية  (ٓٓٔ)استقبل الكعبة قائسا مدتقبميا (

رخه إلى الدساء ، فشطخ إلى الذسذ ساعة ثع أقبل حتى دنا مغ الربلة فقاؿ )حتى رمى بب
كاف يرمي الى الكعبة كقبمة اثشاء  (ملسو هيلع هللا ىلص)، كىكحا نخى اف الشبي (ٔٓٔ)الكعبة فرف قجميو يرمى (

 الربلة بجليل قػليع ) قائسَا مدتقبميا ( ك) فرف قجميو يرمي (

الكشجي كصبلة الثبلثة الى الكعبة ركاية عبج هللا بغ مدعػد كأحجاثيا تذابو ركاية عفيف  -ٕ
 (ٕٓٔ)كلكشيا ندبت الى عبج هللا بغ مدعػد حيث ذكخىا الجاحظ مغ سشج اخخ

قرة الرحابي الجميل البخاء بغ معخكر سيج األنرار الحي رفس كىػ في السجيشة أف   -ٖ
يعصي الكعبة ضيخه كيرمي لبيت السقجس كضل عمى ذلظ عاما حتى التقى بخسػؿ هللا في مػسع 
الحج قبل اليجخة فقاؿ لو البخاء بغ معخكر يا نبي هللا إني خخجت في سفخي ىحا كقج ىجاني هللا 

خأيت أف ال أجعل ىحه البشية مشى بطيخ فرميت إلييا كقج خالفشي أصحابي في ذلظ لبلسبلـ ف
حتى كقع في نفدي مغ ذلظ شئ فساذا تخى يا رسػؿ هللا ، قاؿ قج كشت عمى قبمة لػ صبخت 

 (ٖٓٔ)عمييا  ، فدعع أىمو أنو صمى إلى الكعبة حتى مات
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البخاء كشمب الربلة نحػ كىشا لػ كانت قبمة الشبي لبيت السقجس لسا تجخأ الرحابي 
الكعبة كأصخ عمييا حتى كفاتو كلكغ الشبي كاف يرمي لمكعبة كشمب مغ أىل يثخب البقاء عمى 
قبمة الييػد نحػ بيت السقجس خػفا عمييع مشيع كاراد مغ البخاء اف يمتـد بقبمة قػمو خػفا عميو 

كايات اف االنرار صمػا مغ الييػد كالنو يعمع انيا ستتغيخ فقاؿ لػ صبخت عمييا كذكخت الخ 
 (ٗٓٔ)نحػ بيت السقجس سشتيغ اك ثبلث في السجيشة قبل ىجخة الشبي الييع 

 ومن خالل قخاءتنا لكل ما سبق من روايات وادلة تجعم ىحا الخأي فأننا نخى : 

أّف القبمة الحكيكية ىي الكعبة السذخفة كىي كانت قبمة الشبي كالسدمسيغ في مكة قبل اليجخة  -ٔ
سػقعيا في مشطػمة التػحيج هلل سبحانو عشج جسيع األنبياء كالسػحجيغ كألّنيا قبمة أبيو كذلظ ل

، فشبلحظ اف ( ٘ٓٔ)إبخاليع كأقجـ القبمتيغ، كأدعى لمعخب إلى اإليساف، ألّنيا مفخخة العخب كمصافيع
شيء عبة كانت بالشدبة ليع قخيذا قبل االسبلـ كالتي لع تكغ تكيع قجاسة ألي شىء لكّغ الك

بشػ ىاشع الحيغ كانػا كرثة االتجاه اإلبخاليسي كانػا يعّطسػف الكعبة كسا نخى في قزية مقجس ك 
ابخىة الحبذي كعبج السصمب جج الشبي عشجما جاء إبخىة ليجـ الكعبة فقاؿ عبج السصمب : أردد 

، كقاـ  عمي أبمي كدكنظ كالبيت فاف لو ربا سيسشعو ثع قاـ عبج السصمب فأخح بحمقة باب الكعبة
آخح معو نفخ مغ قخير يجعػف هللا كيدتشرخكنو عمى أبخىة كجشجه ، فقاؿ عبج السصمب كىػ 

 ال ىع إف العبج يسشع رحمو فامشع حبللظبحمقة باب الكعبة : 

 ال يغلبن صليبيم ومحاليم غجوا محالك      
 إن كنت تاركيم وقبلتنا فأمخ ما بجا لك                                        

فأقبمت الصيخ مغ البحخ أبابيل فقحفت الحجارة عمييع ال تريب شيئا اال ىذستو  
فأىسجتيع الحجارة كبعث هللا سيبل أتيا فحىب بيع فألقاىع في البحخ قاؿ ككلى أبخىة كمغ بقي 

فأقبل عميو رجبلف مغ  معو ىخبًا فجعل أبخىة يدقط عزػا عزػا كندؿ عبج السصمب مغ حخاء
 (ٙٓٔ)الحبذة فكببل رأسو كقاال لو أنت كشت أعمع
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ابخىة تخؾ بيت السقجس قبمة السدمسيغ كسا يجعػف كقصع الرحخاء ليجـ الكعبة فمػ كانت 
صخخة بيت السقجسة ىي قبمة الشاس لحاكؿ ىجميا كىي اقخب لو مغ الكعبة اضافة الى اف عبج 

اف هللا يحسي البيت ألّنيع يعمسػف مشدلتو  ككػنو بشاء التػحيج مشح السصمب كقخيذًا كانا يتأّمبلف 
السكاف السقجس األعطع ، ككػنو قبمة السػحجيغ كسا في ابيات عبج   البجايات البذخية ، ككػنو

السصمب ، فكيف يعقل أّف الشبي يكػف في كسط مكة كمع ذلظ يعصييا ضيخه كال يدتقبميا، كعميو 
ة قبمة الف الشاس اصبلكانت تتجو في صبلتيع كقخبانيع كىي تحريل فبل يػجج نز عمى الكعب

 حاصل مػجػدة كقبمة لمشاس كلمسدمسيغ في مكة قبل البعثة .

اختمفػا في استكباؿ بيت السقجس بعج اليجخة ، أكاف بػحي متمّػ؟ أك بأمخ مغ هللا غيخ متمػ؟  -ٕ
 باجتياده بغيخ كحي؟ اختار بيت السقجس؟ أك أك بتخييخ هللا رسػلو في الشػاحيف

كىػ رأي ابغ عباس كأكثخ السفدخيغ حيث كجب عميو استكباؿ بيت السقجس  بأمخ  قيل بػحي:
هللا تعالى ككحيو ال محالة ، ثع ندخ هللا ذلظ كأمخه هللا أف يدتقبل بربلتو الكعبة ، كاستجلػا 

الخسػؿ مسغ يشقمب عمى بقػلو تعالى : " كما جعمشا القبمة التي كشت عمييا إال لشعمع مغ يتبع 
 (ٓٔٚ)عقبيو " اآلية ، ضاىخ ذلظ أنو معيغ ككاف التػجو إليو فخضًا محققًا ببل تخييخ

ِ  كقيل بأمخ مغ هللا غيخ متمػ)مغ دكف نز( :قاؿ أبػ حياف األنجلدي في تفديخ قػلو تعالى)َكّلِلَّ
ِ ( : قاؿ الحدغ كقتادة : أباح ليع في االبتجاء أف  اْلَسْذِخُؽ َكاْلَسْغِخُب َفَأْيَشَسا ُتَػلُّػْا َفَثعَّ َكْجُو َّللاَّ

 ، كركى عغ ابغ عباس، قاؿ: لسَّا ىاجخ الشبي ػ صمى هللا(ٓٔٛ)يرمػا حيث شاؤكا ، فشدخ ذلظ
عميو كسمع ػ إلى السجيشة كالييػد أكثخىع يدتقبمػف بيت السقجس أمخه هللا تعالى أف يدتقبل بيت 

، كما نقل عغ البخاء بغ عازب أف  (ٜٓٔ)السقجس. ففخحت الييػد لطشيع أنو استقبمو اقتجاء بيع(
ف قبمتو ِقَبل الشبي ِقَبَل بيت السقجس ستة عذخ شيًخا أك سبعة عذخ شيًخا، ككاف ُيْعِجُبُو أف تكػ 

 .،  فاستكبالو لمبيت السقجس مع شػقو لقبمة إبخاليع دليل عمى أنو أمخ مغ هللا(ٓٔٔ)البيت

نقل عغ الخبيع بغ أنذ قػلو: كاف ذلظ عمى كجو التخييخ ، خيخ  كقيل بتخييخ مغ هللا لخسػلو :
الخبيع ، عغ أبي  كقاؿ الصبخي  قاؿ ،( ٔٔٔ)هللا نبيو بيغ اف يتػجو إلى بيت السقجس كبيغ غيخىا

العالية : خيخ نبي هللا ) ص ( أف يػجو كجيو حيث شاء ، فاختار بيت السقجس لكي يتألف أىل 
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الكتاب ، فكانت قبمتو ستة عذخ شيخا ، كىػ في ذلظ يقمب كجيو في الدساء ثع كجيو هللا إلى 
ِ اْلَسْذِخُؽ َكاْلسَ (ٕٔٔ)البيت الحخاـ ِ ( قاؿ ، كفي تفديخ قػلو تعالى ) َكّلِلَّ ْغِخُب َفَأْيَشَسا ُتَػلُّػْا َفَثعَّ َكْجُو َّللاَّ

ابغ عصية : ) كاختمف السفدخكف في سبب ىحه اآلية فقاؿ قتادة أباح هللا لشبيو صمى هللا عميو 
كسمع بيحه اآلية أف يرمي السدمسػف حيث شاؤكا فاختار الشبي صمى هللا عميو كسمع بيت 

 (ٖٔٔ)تحػؿ إلى الكعبةالسقجس حيشئح ثع ندخ ذلظ كمو بال

، كعغ  (ٗٔٔ) (ملسو هيلع هللا ىلص)حيث ذكخ الصبخي كاف ذلظ باختيار مغ الشبي كقيل اجتياد مغ دكف كحي
 (٘ٔٔ)عكخمة كأبي العالية كالحدغ البرخي أف التػجو إلى بيت السقجس كاف باجتياده 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)كنحغ نعتقج إف القبمة قج تكػف غيخ مشرػص عمييا اكؿ مخة في مكة لحلظ صمى الشبي
باتجاه الكعبة لعمسو انيا القبمة كعمى ما كجج عميو اىل قخير كالعخب في تقجيديع لمكعبة كحدب 

الى السجيشة  )ملسو هيلع هللا ىلص(ما ندؿ مغ القخآف كالػحي )  فأيشسا تػلػا فثع كجو هللا( ثع بعج ىجخة الشبي
إف الشبي كحدب حاجة االسبلـ كالسخحمة أمخه هللا أف يتػجو بالقبمة الى بيت السقجس ليشقل فكخة 

امتجادا حكيكيًا لمجيانات الدساكية االخخى كانو جدءًا مشيا مغ جية كتألَّفا لمييػد مغ جية اخخى 
لفتح السجاؿ ليع لسعخفة االسبلـ كاعبلف اسبلميع كىحا ما فعمو البعس مشيع ، كىػ ما فعمو 

يسانيع كفيسيع الشبي ايزا بعج ذلظ مع السؤتمفة قمػبيع كمع مذخكي قخير الصمقاء امبًل في ا
لمجيغ بعج ذلظ فيحدغ اسبلميع . كىشا بجأ يتخقب كانتطخ الػحي االليي لتحجيج القبمة التي 
َساء َفَمُشَػلَِّيشََّظ ِقْبَمًة َتْخَضاَىا َفَػؿِّ َكْجَيَظ  يتسشاىا فجاء نز الػحي : }َقْج َنَخى َتَقمَُّب َكْجِيَظ ِفي الدَّ

ـِ َكحَ  ْيُث َما ُكشُتْع َفَػلُّػْا ُكُجِػَىُكْع َشْصَخُه َكِإفَّ الَِّحيَغ ُأْكُتػْا اْلِكَتاَب َلَيْعَمُسػَف َأنَُّو َشْصَخ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا
بِِّيْع َكَما َّللّاُ ِبَغاِفٍل َعسَّا َيْعَسُمػَف {البقخة:  ٗٗٔاْلَحقُّ ِمغ رَّ

 ثانيًا : كيف تعامل الػحي كالشبي مع ندكؿ الشز بتغييخ قبمة السدمسيغ

كمغ االختبلفات السذيػرة في قزية القبمة ىػ كيف تعامل الػحي كالشبي مع ندكؿ الشز 
 بتغييخ قبمة السدمسيغ في السجيشة مغ بيت السقجس الى الكعبة في مكة 

الخكاية السذيػرة انيا في مدجج بشي سمسة كفي كقت الطيخ حيث تخكي كتب الديخة إف  -ٔ
في مدجج بشي سمسة بالسدمسيغ ثع أمخ أف يػجو إلى  رسػؿ هللا صمى ركعتيغ مغ صبلة الطيخ
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فاستجار إليو كدارت الرفػؼ خمفو ثع أتسػا  السدجج الحخاـ كىػ راكع في الخكعة الثانية
، كفي كتب التفديخ انو صمى بأصحابو ركعتيغ مغ صبلة الطيخ فتحػؿ في (ٙٔٔ)الربلة

مكاف الخجاؿ فدسي ذلظ السدجج  الربلة كاستقبل الكعبة كحػؿ الخجاؿ مكاف الشداء كالشداء
، كقيل بل اف الشبي بعج اف صمى مغ الطيخ ركعتيغ ندؿ جبخئيل فأخح (ٚٔٔ)مدجج القبمتيغ

 (ٛٔٔ)بعزجيو كحػلو إلى الجية االخخى فرمى ركعتيغ الى الكعبة

كفي ىحه الخكاية السذيػرة نخى الػحي يشدؿ بأمخ التحػيل كالشبي بالربلة ادى ركعتيغ 
طيخ فقط كيأخح جبخئيل بعزجيو كيحػلو الى الجية االخخى كيحػؿ الشداء مغ صبلة ال

مكاف الخجاؿ كتدتسخ الربلة كيؤدي السدمسيغ الخكعتيغ؟ ، ال اعتقج ىحا مشصقي رغع شيختو 
فسسكغ مثبل اف يتع االمخ قبل الربلة حتى يتع تختيب الربلة كالسرميغ فيل تقبل الربلة 

كلساذا لع يتع اعادة الربلة مثبًل كليذ تكسمتيا لحجكث قصع  كىي ىكحا اتعّج صبلة حكيكية ؟
بالربلة كحجكث الجكراف كاالنتقاؿ بيغ الخجاؿ كالشداء بالربلة ؟ ككع استسخت عسمية تختيب 
السرميغ كدكرانيع حتى استقخكا لتكسمة الربلة؟ كاذا قيل اف تغيخ القبمة بيحا الذكل سيجعميا 

سخع نقػؿ تغيخ القبمة مغ بيت السقجس قبمة الييػد الى الكعبة ىػ اكثخ انتذارًا كيتع تجاكليا ا
 بحج ذاتو خبخ ييد مزاجع السجيشة كال يحتاج الى ىكحا قرة 

الخكاية الثانية في السدجج الشبػي فسغ مغ خبلؿ قخاءتشا لمخكايات األتية يتزح اف الشبي  -ٕ
سػاء كانت ضيخا اـ  ة )صمى في السدجج الشبػي كاف قخار تغيخ القبمة جاء قبل الربل

فشسخ عمى  (ملسو هيلع هللا ىلص)فعغ أبي سعيج بغ السعمى قاؿ كشا نغجكا لمدػؽ عمى عيج رسػؿ هللا (،عرخا
قاعج عمى السشبخ فقمت لقج حجث أمخ  (ملسو هيلع هللا ىلص)السدجج فشرمي فيو فسخرنا يػما كرسػؿ هللا

فجمدت فقخأ رسػؿ هللا )قج نخى تقمب كجيظ في الدساء( حتى فخغ مغ اآلية قمت لراحبي 
تعاؿ نخكع ركعتيغ قبل أف يشدؿ رسػؿ هللا فشكػف أكؿ مغ صمى فتػاريشا فرميشا ثع ندؿ 

خكاية كقاؿ )إف اآلية ، كذكخ القخشبي ال(ٜٔٔ)رسػؿ هللا فرمى لمشاس الطيخ يػمئح إلى الكعبة
 . (ٕٓٔ)ندلت في غيخ صبلة  كىػ األكثخ ، ككاف أكؿ صبلة إلى الكعبة العرخ(

 كىحه الخكاية ىي االصح كىشاؾ ركايات اخخى تجعع ىحا االمخ :
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ما ركي عغ البخاري أكؿ صبلة صبلىا الشبي باتجاه الكعبة صبلة العرخ كصمى معو  -ٔ
أىل مدجج كىع راكعػف فقاؿ إف الشبي صمى قبل  عمى قـػ فخخج رجل مسغ صمى معو فسخ

 (ٕٔٔ) فجاركا كسا ىع قبل البيت مكة
ذكخ الصبخي في تفديخه عغ البخاء ) أنو صمى صبلة العرخ كمعو قـػ  فخخج رجل  -ٕ

فسخ عمى أىل السدجج كىع ركػع ، فقاؿ: أشيج لقج صميت مع رسػؿ هللا  مسغ صمى معو،
 (ٕٕٔ)البيت( كسا ىع قبل ( قبل مكة. فجاركاملسو هيلع هللا ىلص)
قاؿ البغػي بعج أف اكرد الخكاية االكلى كقيل كاف التحػيل خارج الربلة بيغ الربلتيغ ،  -ٖ

،  فخخج رجل مسغ صمى معو  كاف أكؿ صبلة صبلىا الخسػؿ صبلة العرخ كصمى معو قـػ
 ، كلع يحجد راكي اك سشج الخكاية (ٖٕٔ)فسخ عمى أىل مدجج كىع راكعػف 

ابغ كثيخ )السذيػر أف أكؿ صبلة صبلىا إلى الكعبة صبلة العرخ كليحا تأخخ  ذكخ -ٗ
 (ٕٗٔ)الخبخ عغ أىل قباء إلى صبلة الفجخ(

 كمغ قخاءتشا لمخكايات الدابقة :
صمى أكؿ صبلة كانت باتجاه الكعبة كقت الطيخ نحغ مع الخأي الحي يقػؿ اف الشبي -ٔ

 في السدجج الشبػي 
كقج اكردت ليا كتب  (ملسو هيلع هللا ىلص)السدمسػف بقبمتيغ كانت مغ دكف الشبيالربلة التي صبلىا  -ٕ

التخاث مجسػعة مغ الخكايات الستشاقزة حػؿ مكاف كىيئة السرميغ كقج تكػف ىي التي 
 اثارت قزية التذابو مع االحجاث لمخكاية االكلى :

في مدجج بشي سمسة : قاؿ بعزيع إنيا صبلة العرخ ككانت في مدجج بشي سمسة  -أ 
بقبمتيغ كالخجل الحي نقل الخبخ قيل: اسسو عبَّاد بغ بذخ حيث اكرد ابغ حجخ قرة مخكر 
عباد بغ بذخ عمى مدجج بشي سمسة بعج اف صبلة الشبي قبل الكعبة في السدجج الشبػي 

  ،(ٕ٘ٔ)(كأىل السدجج الحيغ مخ بيع قيل ىع مغ بشى سمسةا كقاؿ)ع بتحػيل القبمة فتحػلػ كاخبخى
 فيسا لع تدِع بعس الخكايات السدجج فقج يكػف مدجج بشي سمسة السقرػد بو:
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إلى بيت السقجس ستة ( صمى هللا عميو كسمع  )فعغ البخاء بغ عازب قاؿ : صميت مع الشبي
كشتع فػلػا كجػىكع شصخه ( فشدلت بعجما عذخ شيخا حتى ندلت اآلية التي في البقخة ) كحيثسا 

فانصمق رجل مغ القػـ فسخ بشاس مغ األنرار كىع يرمػف فحجثيع  (ملسو هيلع هللا ىلص)صمى الشبي
، كفي ركاية اخخى قيل فسخ عمى أىل السدجج كىع (ٕٙٔ)بالحجيث فػلػا كجػىيع قبل البيت

 (ٕٚٔ)قبل البيت (( قبل مكة . فجاركا كساىعركػع ، فقاؿ : أشيج لقج صميت مع رسػؿ هللا 
مػشغ بشي عسخك بغ عػؼ. كقج ُنزَّ ” قباء“صمى اىل قباء صمػا بقبمتيغ، ككانت في  -ب

  ،عمييا في حجيث ابغ عسخ الحي قاؿ : ) أكؿ صبلة صميت إلى الكعبة كانت صبلة العرخ
كركى أنيا حػلت إلى الكعبة ككانػا في الربلة . كالرحيح : أف التحػيل كاف خارج 

كإنسا كاف ذلظ في حق أىل قباء ؛ فإنيع شخعػا في صبلة العرخ، ككانت صبلة   ،الربلة
العرخ نحػ بيت السقجس ، فأتاىع آت كقاؿ : ' أشيج أني صميت ىحه الربلة مع رسػؿ هللا 

، كنقل سفياف الثػري الخكاية  (ٕٛٔ)إلى الكعبة ؛ فاستجاركا إلى الكعبة كبشػا عمى صبلتيع (
تمف قميبًل إذ قاؿ انيا كانت صبلة الربح كليذ العرخ كاف الخجل عغ ابغ عسخ بذكل يخ

فأمخ أف يتحػؿ إلى الكعبة فاستقبمػىا ككانت كجػىيع إلى  قاؿ ندؿ عمى الشبي  الميمة قخآف
 (ٜٕٔ)الذاـ فاستجاركا إلى الكعبة 

بشت مدمع عغ لحطة  مدجج بشي حارثة كتع فيو صمى صبلة العرخ بقبمتيغ فعغ نػيمة -ج
ؿ إلى الكعبة، قالت صميشا الطيخ أك العرخ في مدجج بشي حارثة فاستقبمشا مدجج  الّتحػُّ
إيمياء فرميشا ركعتيغ ثع جاءنا مغ يحجثشا أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع قج استقبل 

لباقيتيغ البيت الحخاـ فتحػؿ الخجاؿ مكاف الشداء كالشداء مكاف الخجاؿ فرميشا الدججتيغ ا
 (ٖٓٔ)كنحغ مدتقبمػف البيت الحخاـ

كاختمفت الخكايات  في السجة التي صبلىا رسػؿ هللا ) ص ( نحػ بيت السقجس بعج  
اليجخة كىي كميا ليدت مغ كبلـ الخسػؿ، بل مغ كبلـ الرحابة، فقيل ستة عذخ شيخًا اك سبعة 

، كقيل ثبلثة (ٕٖٔ)جيشة (كىػ األشيخ، كقيل) ثسانية عذخ شيخًا مغ مياجخه الس( ٖٔٔ)عذخ
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، كقيل بل اكؿ قجكمو السجيشة بجكف تحجيج (ٖٗٔ)، كقيل تدعة أشيخ أك عذخة أشيخ(ٖٖٔ)عذخشيخا
 . (ٖ٘ٔ)يـػ معيغ

 
 

 

 

 

 

  الخاتمة

ثبت لشا إف قبمة االنبياء الدابقيغ كبشي اسخائيل ىي الكعبة كىي قبمة مػسى كمغ معو قبل  -ٔ

 أف يشحخفػا عشيا 

يتػجو الييا في مكة قبل  القبمة الحكيكية ىي الكعبة السذخفة كىي التي كاف الشبينعتقج إف  -ٕ

إبخاليع  اليجخة الى السجيشة كذلظ لسػقعيا في مشطػمة التػحيج هلل سبحانو كتعالى كألّنيا قبمة

كحدب الذػاىج القخآنية كالتاريخية كالخكائية التي ثبتشاىا مغ خبلؿ  كجسيع األنبياء السػحجيغ

 بحثال

صمى الى الكعبة الكؿ مخة في صبلة الطيخ كالػحي ندؿ عميو بالتحػيل  )ملسو هيلع هللا ىلص(نخى اف الشبي -ٖ

 قبل الربلة لحلظ كانت الربلة االكلى الى الكعبة ال يتخمميا تحػيل بيغ الربلة 
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الربلة التي صبلىا السدمسػف بقبمتيغ كانت مغ دكف الشبي كقج اكردت ليا كتب التخاث  -ٗ

تكػف ىي التي اثارت قزية  ايات الستشاقزة حػؿ مكاف كىيئة السرميغ كقجمجسػعة مغ الخك 

 و مع االحجاث لمخكاية االكلىالتذاب

 

 

 

 

 اليهامش

َخا َبْيِتَي ِلمصَّاِئِفيَغ َكاْلَعاِكِفيَغ َكالخُّكَِّع {مشيا قػلو تعالى: (ٔ) ُجػِد{ َكَعِيْجَنا ِإَلى ِإْبَخاِليَع َكِإْسَساِعيَل َأْف َشيِّ الدُّ
 ٖٗ، كقػلو:}َيا َمْخَيُع اْقُشِتي ِلَخبِِّظ َكاْسُجِجي َكاْرَكِعي َمَع الخَّاِكِعيَغ { آؿ عسخاف :ٕ٘ٔالبقخة :

قاؿ:)إنَّا معذَخ األنبياِء ُأِمخنا بتعجيِل فصِخنا كتأخيِخ سحػِرنا  (ملسو هيلع هللا ىلص)مشيا ما ركي عغ ابغ عباس أّنو  (ٕ)
بلِة( يشطخ الصبخانيشا كأْف نزَع أيساَنشا عمى شسائمِ  ، ؛ البييقي ٓٙٔ،صٔٔعجع الكبيخ ، ج، السفي الرَّ

 ٖٕٛ،ص ٗالدشغ الكبخى ، ج
 ٓٛ،ص ٔ؛ البييقي ، الدشغ الكبخى ، جٜٛ،صٕاحسج بغ حشبل ، مدشج احسج ، ج  (ٖ)
  ٕ، ص  ٕدمحم عبجه ، تفديخ السشار ، ج  (ٗ)
  ٕٜ٘ - ٜٔ٘، ص  ٕيل ،ج الذيخ صالح الياشسي ، تخجيل مغ حخؼ التػراة كاإلنج (٘)
؛ الشدفي، مجارؾ  ٖ٘ٙ، ص  ٕ؛البغػي ، تفديخ البغػي  ، ج  ٗٗٔ،ص٘الثعمبي ، التفديخ ، ج (ٙ)

؛  ٜٕٗ؛ الدمخذخي ، الكذاؼ ، ص ٜٖٔ،صٕالتشديل كحقائق التأكيل ) تفديخ الشدفي( ، ج 
  ٖٕ٘،صٖالكاشاني ، زبجة التفاسيخ ، ج

 ٔٚ، ص  ٔٛالسجمدي  ، بحار االنػار ،ج، يشطخ   ٚٛسػرة يػنذ :( ٚ)
الخبيع بغ انذ بغ زياد البكخي ، برخي ندؿ خخاساف ركى عغ انذ بغ مالظ كعغ ابغ السبارؾ ( ٛ)

؛  ٖٔ٘، ص ٔىجخية ، يشطخ العجمي ، مع معخفة الثقات ،  ج ٓٗكقيل انو برخي ثقة ، تػفي سشة 
  ٕٕٛ، ٗابغ حباف ، الثقات ، ج
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د البكخي ، برخي ندؿ خخاساف ركى عغ انذ بغ مالظ كعغ ابغ السبارؾ كقيل انو الخبيع بغ انذ بغ زيا
، ؛ ابغ حباف ٖٔ٘، ص ٔ،  ج، يشطخ العجمي ، مع معخفة الثقاتىجخية  ٓٗبرخي ثقة ، تػفي سشة 

  ٕٕٛ، ٗالثقات ، ج

رياح ، ركى  ابغ العالية الخياحي كاسسو رفيع اسمع لدشتيغ مغ خبلفة ابػ بكخ اعتقتو امخأة مغ بشي(ٜ)
ىجخية ، يشطخ العجمي ، مع معخفة  ٖٜعشو قتادة كاىل البرخة كىػ تابعي مغ كبار التابعيغ تػفي سشة 

؛ ابغ حباف ،  ٓٔ٘،صٖ؛ ابغ ابي حاتع الخازي ، الجخح كالتعجيل ، ج ٕٔٗ، ص ٕالثقات ،  ج
 ٜٖٕ، ٗالثقات ، ج

الخحسغ الدييمي ، الخكض األنف في ؛ كيشطخ عبج  ٕٓ، ص  ٔابغ عبج البخ ، االستحكار ،ج (ٓٔ)
  ٕٔٓص  - ٕتفديخ الديخة الشبػية البغ ىذاـ ، ج 

اِىِجيَغ {  (ٔٔ) كذلظ قػلو تعالى }َكَما ُكشَت ِبَجاِنِب اْلَغْخِبيِّ ِإْذ َقَزْيَشا ِإَلى ُمػَسى اأْلَْمَخ َكَما ُكشَت ِمَغ الذَّ
 ٙٓٔ، ص ٗج  ، يشطخ فخخ الجيغ الخازي ، تفديخ الخازي ،ٗٗالقرز : 

خالج بغ يديج بغ معاكية ابغ أبي سفياف ،كاف مغ أعمع قخير بفشػف العمع ككاف بريخا بعمسي  (ٕٔ)
الصب كالكيسياء كىػ مغ الصبقة الثانية مغ تابعي اىل الذاـ ، يشطخ ابغ ابي حاتع الخازي ، الجخح 

 ٕٔٗ-ٔٔٗ، ص ٜ؛ الحىبي ، سيخ أعبلـ الشببلء ، جٖ٘ٚ،صٖكالتعجيل ، ج

  ٕٔٓ، ص  ٕعبج الخحسغ الدييمي ، الخكض األنف في تفديخ الديخة الشبػية البغ ىذاـ ، ج  (ٖٔ)
الفخخ ، يشطخ  ٙٔلقػلو تعالى }َكاْذُكْخ ِفي اْلِكَتاِب َمْخَيَع ِإِذ انَتَبَحْت ِمْغ أَْىِمَيا َمَكانًا َشْخِقّيًا{ مخيع : (ٗٔ)

 ٙٓٔ،ص  ٗالخازي ، تفديخ الخازي ،ج 
؛ كيشطخ ابػ السشرػر السا تخيجي ، تفديخ القخآف  ٖٚ، ص  ٕالصبخي  ، جامع البياف ، ج  (٘ٔ)

  ٔٓٔ،صٔالكخيع السعخكؼ ب تأكيبلت اىل الدشة ، ج
َؿ َبْيٍت ُكِضَع ِلمشَّاِس َلمَِّحي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َكُىًجى ِلْمَعاَلِسيَغ{ اؿ عسخاف:  (ٙٔ) ، ٜٙمغ قػلو تعالى } ِإفَّ َأكَّ
 ٕٛٔطخ الدجي الكبيخ ، التفديخ ،  ص يش
  ٜٖٔ، ص ٔابغ كثيخ ، التفديخ ، ج  (ٚٔ)
  ٜٕٗص  ٔابغ السشحر الشيدابػري ، كتاب تفديخ القخآف ، ج  (ٛٔ)
  ٕ٘ٚص  ٔالصبخي ، جامع البياف ، ج (ٜٔ)
ـِ ِإْبَخاِليَع ُمَرمِّى َكَعِيْجَنا ِإَلى ِإْبَخاِليَع  قاؿ تعالى }َكِإْذ َجَعْمَشا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِلمشَّاِس َكَأْمًشا َكاتَِّخُحكا( ٕٓ) ِمْغ َمَقا

ُجػِد{ البقخة :  َخا َبْيِتَي ِلمصَّاِئِفيَغ َكاْلَعاِكِفيَغ َكالخُّكَِّع الدُّ  َٕ٘ٔكِإْسَساِعيَل َأْف َشيِّ
ِ  } َكاتََّبْعُت ِممََّة آَباِئي ِإْبَخاِليَع َكِإْسَحاؽَ فقالػا عمى لداف يػسف ( ٕٔ) َكَيْعُقػَب َما َكاَف َلَشا َأْف ُنْذِخَؾ ِباّلِلَّ
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ِ َعَمْيَشا َكَعَمى الشَّاِس َكَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل َيْذُكُخكَف{ يػسف :  ، كقػلو ِٖٛمْغ َشْيٍء َذِلَظ ِمْغ َفْزِل َّللاَّ
ِ َكَما ُأْنِدَؿ ِإَلْيَشا َكَما ُأْنِدَؿ إِ  َلى ِإْبَخاِليَع َكِإْسَساِعيَل َكِإْسَحاَؽ َكَيْعُقػَب َكاأْلَْسَباِط َكَما ُأكِتَي تعالى }ُقػُلػا آَمشَّا ِباّلِلَّ

كقػلو ، ٖٙٔالبقخة : ُمػَسى َكِعيَدى َكَما ُأكِتَي الشَِّبيُّػَف ِمْغ َربِِّيْع اَل ُنَفخُِّؽ َبْيَغ َأَحٍج ِمْشُيْع َكَنْحُغ َلُو ُمْدِمُسػَف{
( ، كقػلو ٔا َأْك َنَراَرى َتْيَتُجكا ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبَخاِليَع َحِشيًفا َكَما َكاَف ِمَغ اْلُسْذِخِكيغ{)تعالى }َكَقاُلػا ُكػُنػا ُىػدً 

 ٖ٘ٔالبقخة :  تعالى }ُقْل َصَجَؽ َّللّاُ َفاتَِّبُعػْا ِممََّة ِإْبَخاِليَع َحِشيفًا َكَما َكاَف ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ {
 ٚٙٔ، ص  ٘معجع البمجاف ، ج  الحسػي ،ياقػت  (ٕٕ)
          ، ٔٚاذ قاؿ تعالى : }نجيشاه كلػشًا إلى األرض التي باركشا فييا لمعالسيغ{ األنبياء، آية ( ٖٕ)

} كلدميساف الخيح عاصفة تجخي بأمخه إلى األرض التي باركشا فييا ككشا بكل شيء عالسيغ{ األنبياء، آية 
ة التي كتب هللا لكع كال تختجكا عمى أدباركع فتشقمبػا خاسخيغ{السائجة، ، } يا قـػ ادخمػا األرض السقجسٔٛ
 ٕٔآية
؛ الصػسي ، البياف ،  ٓٙ/ٚٔ؛ الصبخي ، مجسع البياف ،  ٖٙٙ/ٕمقاتل ، تفديخ مقاتل ،( ٕٗ)
حيث ذكخ ثبلث اماكغ ىي الذاـ كمرخ كمكة كلكشو قاؿ  ٕٜٖ/ٖ؛ الدسعاني ، التفديخ ، ٖٕٙ/ٚ

، ٔٔ؛ القخشبي ، التفديخ ،  ج ٕٔٓ/ٕٕنو مذيػر ؛ الفخخ الخازي ، التفديخ ، االصح ىػ االكؿ ال
   ٜٗٔ، ص ٖ؛ ابغ كثيخ ، التفديخ ، ج ٖ٘ٓص

 ،؛ الدسعاني، التفديخ ٖٕٙ، صٚ؛ الصػسي ، البياف ،ج ٖٓ٘،صٔٔ، جالقخشبي ، التفديخ( ٕ٘)
؛ابغ  ٕٕٛ، صٙ؛ الثعمبي ، التفديخ ، ج ٕٔٓ،صٕٕ؛ الفخخ الخازي ، التفديخ ، ج ٕٜٖ،صٖج

   ٜٗٔ، صٖكثيخ ، التفديخ ، ج
 ٖ٘ٓ، ص ٔٔ؛ القخشبي ، التفديخ ، ج ٕٜٖ، صٖالدسعاني ، التفديخ ،ج( ٕٙ)
حػلو لشخيو  }سبحاف الحي أسخى بعبجه ليبًل مغ السدجج الحخاـ إلى السدجج األقرى الحي باركشا( ٕٚ)

 ٔ: مغ آياتشا إنو ىػ الدسيع البريخ{ االسخاء 
: مدجِج  قاؿ: )ال ُتَذجُّ الخحاُؿ إال إلى ثبلثِة مداججَ )ملسو هيلع هللا ىلص(دمحم، عغ الشبي أبي سعيج الخجري فعغ   (ٕٛ)

ـِ، كمدجِج األقَرى، كمدججي ىحا( ، يشطخ البخاري ، ج ؛ احسج بغ حشبل ، مدشج  ٙ٘، صٕالحخا
 ٜٙٗ، صٗحباف ، ج ؛ ابغ بمباف الفارسي ، صحيح ابغ ٖٗ، صٖاحسج ، ج

قاؿ الشبي : "الربلة في السدجج الحخاـ بسائة ألف صبلة، كالربلة في مدججي بألف صبلة،  (ٜٕ)
؛ ابغ حجخ  ٚ، صٗكالربلة في بيت السقجس بخسدسائة صبلة  يشطخ الييثسي ، مجسع الدكائج ج

  ٓٙٔ، صٚالعدقبلني ، فتح الباري ، ج
األَصأِبِع َقاؿ: قمت يا رسػؿ هللا، ِإِف أْبُتِميَشا بعجؾ بالبقاء أيغ ركى أحسج في مدشجه عغ ِذي  (ٖٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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، يشطخ  ."تأمخنا؟ قاؿ: عميظ ببيت السقجس فمعمو أف يشذأ لظ ذرية يعجكف إلى ذلظ السدجج كيخكحػف 
 ٚٙ، صٗاحسج بغ حشبل ، مدشج احسج ، ج

، ص  ٕابغ إسحاؽ ، ج ؛ ابغ اسحاؽ ، سيخة  ٕٛ،ص  ٔمقاتل بغ سميساف ، التفديخ ، ج  (ٖٔ)
؛  ٖٖ، ص  ٖج  ؛ ابغ الجػزي،  زاد السديخ ، ٜٖ٘، ص  ٔ؛ البييقي ، الدشغ الكبخى ، ج  ٚٔٔ

، الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر ،ج ؛ الديػشي ٖٜٖ، ص  ٔالباري ، ج  ، فتحابغ حجخ العدقبلني
 ٕ٘ٗ، ص  ٔ؛ الحمبي ، الديخة الحمبية ، ج ٚٚٔ،ص  ٔ
،ج ؛ ابغ سيج الشاس، الديخة الشبػية ) عيػف األثخ ( ٖٛ٘، ص  ٔى ، ج ، الدشغ الكبخ البييقي ( ٕٖ)
 ٕٔٔ، ص  ٔ
؛ كيشطخ ايزًا الصبخي ، تاريخ الخسل  ٚٔٔ،ص  ٕابغ اسحاؽ ، سيخة ابغ إسحاؽ ، ج ( ٖٖ)

 ؛ الحمبي ، ٕٔٔ، ص  ٔ) عيػف األثخ( ، ج ابغ سيج الشاس ، الديخة الشبػية ؛ ٖ٘،ص ٕج  ،كالسمػؾ
 ٕ٘ٗ، ص  ٔالديخة الحمبية ، ج 

 ٜٕٔ – ٕٛٔ، ص  ٕابغ اسحاؽ ، سيخة ابغ إسحاؽ ، ج   (ٖٗ)
؛ ابغ  ٕٗٔ،ص  ٗ؛ الفخخ الخازي ، التفديخ ، ج  ٖٕٗ، ص ٔالصبخسي، مجسع البياف ،ج  (ٖ٘)

 ٜٛ – ٛٛ، ص   ٔحجخ العدقبلني ، فتح الباري ، ج
 ٜٕٖ،ص  ٔتفديخ السيداف ، ج   (ٖٙ)
؛ الصبخاني ،  ٕ٘، صٔ؛ احسج بغ حشبل ، السدشج ، ج ٖٕٗ،صٔابغ سعج ، الصبقات ، ج (ٖٚ)

؛ ، الييثسي ،  مجسع الدكائج ، ج ٖ،صٕ؛ البييقي ، الددغ الكبخى ، ج ٙ٘،صٔٔالسعجع الكبيخ ، ج
 ٕٔص ‘ ٕ
؛ ابغ  ٔٓٚ، ص  ٔ؛ الصبخي ، جامع البياف ، ج  ٙ٘،ص  ٔالرشعاني ، تفديخ القخآف ، ج   (ٖٛ)

  ٗٛٔ، ص  ٔأبي الدمشيغ ، تفديخ ابغ زمشيغ ،ج 
قتادة بغ الشعساف ابغ زيج بغ عامخ األنراري بجري يكشى أبا عثساف كيقاؿ أبػ عسخ مغ  (ٜٖ)

لخجري المو ، لو أحاديث  ركى عشو : أخػه أبػ شيج بجرا مغ األنرار كىػ أخػ أبي سعيج ا ،الرحابة
سعيج ، كابشو عسخ ، ككاف عمى مقجمة جير عسخ بغ الخصاب لسا سار إلى الذاـ ، ككاف مغ الخماة 
السعجكديغ ، عاش خسدا كستيغ سشة . تػفي في سشة ثبلث كعذخيغ بالسجيشة يشطخ  الصبخاني ، السعجع 

 ٕٖٖ-ٖٖٔ، ص ٕعبلـ الشببلء ، ج؛ الحىبي ، سيخ أ  ٖ، ص  ٜٔالكبيخ ، ج 

  ٗ٘ٔ، ص  ٔىػد اليػاري ، التفديخ ، ج( ٓٗ)
؛ ٖٓٗ،صٔ؛ البحخاني ، البخىاف ،ج ٗٔٗ،ص  ٔالصبخسي ، تفديخ مجسع البياف ، ج   (ٔٗ)



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثهن العجد  مجلة دراسات تاريخية
322 

 ججلية قبلة المدلمين بين المدجج الحخام وبيت المقجس 

 ٖٖٔ،صٔ؛ الصباشبائي ، السيداف ، ج ٔٚ، ص  ٔٛالسجمدي ، بحار االنػار  ج
  ،؛ الصبخسي ٕٜٗشدػب إلى اإلماـ العدكخي ) ع ( ، ص اإلماـ العدكخي ) ع ( ، التفديخ الس  (ٕٗ)

 ٖٓٗ، ص  ٔ؛ البحخاني ، البخىاف في تفديخ القخآف ، ج  ٖٗ، ص  ٔاالحتجاج ، ج 

 ، ٔ؛ العيشي ، عسجة القاري ، ج   ٜٛ – ٛٛ، ص  ٔابغ حجخ العدقبلني ، فتح الباري ، ج   (ٖٗ)
 ٕٓٗص 

 ٖٔٗ، ص  ٔ، ج البحخاني ، البخىاف في تفديخ القخآف ( ٗٗ)
  ٕ، ص ٕدمحم عبجه ، تفديخ السشار ، ج( ٘ٗ)
؛ ابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ، ج  ٚٓٔ – ٙٓٔ، ص  ٖالصبخي ، تاريخ الخسل كالسمػؾ ، ج   (ٙٗ)
 ٜٙ؛ الحسيخي ، الخكض السعصار ،ص  ٔٚٔ، ص  ٕ
 ٕٙ٘، ص  ٔمجيخ الجيغ الحشبمي ، األنذ الجميل بتاريخ القجس كالخميل ، ج   (ٚٗ)
  ٙٙ – ٘ٙ، ص  ٚابغ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج   (ٛٗ)

 ٕٓٗ، ص  ٗالكميشي ، الكافي ، ج   (ٜٗ)
، ٔلجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر، ج ؛ الديػشي ، ا ٜٖٖ،ص  ٔ، ج الشػيخي ، نياية األرب( ٓ٘)

 ٖٕٙ، ص  ٔج  ٔ؛ مجيخ الجيغ الحشبمي ، األنذ الجميل بتاريخ القجس كالخميل ،ٖٙٔص 
 ٖٖٙ،ص  ٔالشػيخي ، نياية األرب ، ج ( ٔ٘)
 ٖٖ٘،ص  ٔالشػيخي ، نياية األرب ، ج   (ٕ٘)
 ٖٖٚ،ص  ٔالشػيخي ، نياية األرب ، ج   (ٖ٘)
 ٖٖٗ،ص  ٔالشػيخي ، نياية األرب ، ج   (ٗ٘)
مبل عمي القاري ، األسخار السخفػعة في األخبار السػضػعة ) السػضػعات الكبخى ( ،  ص   (٘٘)

ٖٗ٘ – ٖٗٙ 
 ٕٛ - ٕٚاألميشي ، الػضاعػف كأحاديثيع ، ص   (ٙ٘)

؛  ٖٛٓ،ص  ٛ؛ ابغ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج  ٕٔٙ، ص  ٕاليعقػبي ، تاريخ اليعقػبي ، ج ( ٚ٘)
 ٛٛٔ، ص - ٔالتغخي بخدي ، الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة ، ج 

 ٔاإلسخاء:  (ٛ٘)
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، لسا قدع غشائع ىػازف مخجعو ىي ماء بيغ الصائف كمكة ، كىي إلى مكة أقخب ، ندليا الشبي ( ٜ٘)
مغ غداة حشيغ كأحـخ مشيا ، كلو فييا مدجج ، كبيا بئار متقاربة ،  يشطخ ياقػت الحسػي ، معجع 

 ٕٗٔ، ص  ٕج  ،البمجاف

إلى الجعخانة ليمة الخسيذ لخسذ لياٍؿ  (صمى هللا عميو كسمع)تقػؿ الخكاية )انتيى رسػؿ هللا ( ٓٙ)
خمػف مغ ذي القعجة فأقاـ بالجعخانة ثبلث عذخة فمسا أراد االنرخاؼ إلى السجيشة خخج مغ الجعخانة ليمة 
األربعاء الثشتي عذخة بقيت مغ ذي العقجة ليبًل فأحـخ مغ السدجج األقرى الحي تحت الػادي  بالعجكة 

فأما ىحا السدجج األدنى  -إذا كاف بالجعخانة (ى هللا عميو كسمع صم)القرػى ككاف مرمى رسػؿ هللا 
الػادي إال (صمى هللا عميو كسمع )كلع يجد رسػؿ هللا  -فبشاه رجل مغ قخير كاتخح ذلظ الحائط . عشجه 

محخمًا فمع يدؿ يمبي حتى استمع الخكغ . كيقاؿ : لسا نطخ إلى البيت قصع التمبية فمسا أتى أناخ راحمتو 
باب بشي شيبة كدخل كشاؼ ثبلثة أشػاط يخمل مغ الحجخ إلى الحجخ ثع خخج فصاؼ بيغ الرفا عمى 

 )كالسخكة عمى راحمتو حتى إذا انتيى إلى السخكة في الصػاؼ الدابع حمق رأسو ..  ثع انرخؼ رسػؿ هللا
خج يـػ الخسيذ إلى الجعخانة مغ ليمة فكاف كبائٍت بيا فمسا رجع إلى الجعخانة خ( صمى هللا عميو كسمع 

فدمظ في كادي الجعخانة كسمظ معو حتى خخج عمى سخؼ ثع أخح الصخيق حتى انتيى إلى مخ الطيخاف 
عتاب بغ أسيج عمى مكة كخمف معاذ بغ جبل كأبا مػسى (صمى هللا عميو كسمع ). كاستعسل رسػؿ هللا 

؛  ٜٜ٘ – ٜٛ٘، ص  ٕ، ج  ( يشطخ الػاقجي ، السغازي اف الشاس القخآف كالفقو في الجيغاألشعخي يعمس
 ٖٕ، ص  ٜكيشطخ السقخيدي ، إمتاع األسساع ، ج 

) حجثشا أبػ الػليج قاؿ حجثشي ججي عغ الدنجي عغ ابغ جخيج قاؿ أخبخني زياد أف تقػؿ الخكاية ( ٔٙ)
دمحم بغ شارؽ أخبخه أنو اعتسخ مع مجاىج مغ الجعخانة فأحـخ مغ كراء الػادي حيث الحجارة السشرػبة 

( كإني ألعخؼ أكؿ مغ اتخح ىحا السدجج عمى األكسة بشاه رجل مغ ملسو هيلع هللا ىلصمغ ىا ىشا أحـخ الشبي )قالف 
قخير سساه كاشتخى ماال عشجه نخبل فبشى ىحا السدجج قاؿ ابغ جخيج فمقيت أنا دمحم ابغ شارؽ فدألتو 

كة القرػى فقاؿ اتفقت أنا كمجاىج بالجعخانة فأخبخني أف السدجج األقرى الحي مغ كراء الػادي بالعج
( ما كاف بالجعخانة قاؿ فأما ىحا السدجج األدنى فإنسا بشاه رجل مغ قخير كاتخح ذلظ ملسو هيلع هللا ىلصمرمى الشبي )

الحائط حجثشا أبػ الػليج قاؿ حجثشي ججي عغ عبج السجيج عغ ابغ جخيج عغ مداحع بغ أبي مداحع عغ 
جعخانة حيغ السداء معتسخا ( خخج ليبل مغ الملسو هيلع هللا ىلصعبج العديد بغ عبج هللا عغ مخخش الكعبي أف الشبي )

فجخل مكة ليبل فقزى عسختو ثع خخج مغ تحت ليمتو فأصبح بالجعخانة كبائت حتى إذا زالت الذسذ 
الجعخانة في بصغ سخؼ حتى جامع الصخيق شخيق السجيشة بدخؼ قاؿ مخخش ‹  ٕٛٓصفحة › خخج مغ 
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ة كما جاء فييا مغ اآلثار ، ج فمحلظ خفيت عسختو عمى كثيخ مغ الشاس( ، يشطخ  األزرقي ، أخبار مك
 ٕٛٓ – ٕٚٓ، ص  ٕ
؛  كنقمو البحخاني ، البخىاف في تفديخ القخآف ، ج  ٜٕٚ، ص  ٕالعياشي ،تفديخ العياشي ، ج ( ٕٙ)
، الفيس الكاشاني ، التفديخ الرافي؛ ، ٖ٘ٛ،ص  ٛٔ؛ السجمدي ، بحار األنػار، ج  ٖٜٗص  ، ٖ

  ٙٙٔص  - ٖج 
، ص  ٔ، العيشي ، عسجة القاري ، ج ٜٛ – ٛٛ،ص  ٔابغ حجخ العدقبلني ، فتح الباري ، ج   (ٖٙ)

 ٘،ص  ٕ؛ اآللػسي ، تفديخ اآللػسي ،ج ٕٓٗ

؛ دمحم عبجه ، ٜ٘ٔ، ص  ٔ؛ ابغ كثيخ، التفديخ، ج ٕٗٔ، ص ٗالفخخ الخازي، التفديخ، ج  (ٗٙ)
  ٕ، ص ٕتفديخ السشار ،ج

 ٖٙ٘ - ٖ٘٘،ص  ٚ، الفيس الكاشاني،  الػافي ، ج  ٕٙٛ، ص  ٖالكميشي ، الكافي ، ج ( ٘ٙ)
؛ الصبخسي ، االحتجاج ،  ٕٜٗاإلماـ العدكخي ، التفديخ السشدػب إلى اإلماـ العدكخي ، ص  (ٙٙ)

 ٖٓٗ، ص  ٔ؛ البحخاني ، البخىاف ، ج  ٖٗ، ص  ٔج 
 ٕٗٔ – ٔٗٔ، ص  ٕابغ اسحاؽ ، سيخة ابغ إسحاؽ ، ج ( ٚٙ)
  ٕٗٔالبقخة:   (ٛٙ)
 ٕٛ،ص  ٔمقاتل بغ سميساف ، التفديخ ، ج   (ٜٙ)
؛ كيشطخ كحلظ ابغ عصية األنجلدي ، السحخر الػجيد  ٙٙٔالزحاؾ ، تفديخ الزحاؾ ، ص  (ٓٚ)

؛ الثعالبي ، جػاىخ الحداف في تفديخ القخآف ) تفديخ  ٜٕٔ، ص  ٔفي تفديخ الكتاب العديد ، ج 
 ٕٖٚ، ص  ٔالثعالبي ( ، ج 

)) مكتبة التفديخ ( ؛ ابغ عصية األنجلدي ، السحخر  ٖٙٔالزحاؾ ، تفديخ الزحاؾ ، ص  (ٔٚ)
؛ أبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج  ٕٓٓ، ص  ٔالػجيد في تفديخ الكتاب العديد ، ج 

 ٜٕ٘، ص ٔ
، الخازي ؛ نقمو ابغ ابي حاتع  ٓٓٚ ، ص ٔ، جامع البياف عغ تأكيل آي القخآف ، ج الصبخي  (ٕٚ)

؛ ابغ كثيخ ، تفديخ  ٕٗ؛ الػاحجي الشيدابػري ، أسباب ندكؿ اآليات ،ص   ٖٕ٘، ص  ٔالتفديخ ،ج
 ٕٙٔ،ص  ٔالقخآف العطيع ، ج 

  ٗٗٔالبقخة :( ٖٚ)
 ٘٘ٔ، ص ٕىػد اليػاري ، التفديخ ، ج(ٗٚ)
 ٕٚٔ، ص  ٔأبػ الميث الدسخقشجي ، تفديخ الدسخقشجي ، ج ( ٘ٚ)
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 ٙٗٔالبقخة :   (ٙٚ)
 ٖٙ، ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ،ج   (ٚٚ)
 ٘ٔٔالبقخة :  (ٛٚ)
 ٔٔ، ص  ٕ؛ الثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج   ٕٓٚ، ص  ٔالصبخي ، جامع البياف ، ج   (ٜٚ)
   ٗٗٔسػرة البقخة:( ٓٛ)
، ص  ٔ؛ كىحا ما نقمو البغػي ، تفديخ البغػي ، ج  ٓٔ، ص  ٕالثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج   (ٔٛ)

ٕٔٗ 
 ٗٗٔالبقخة : ( ٕٛ)
 ٕٔ، ص  ٕالبييقي ، الدشغ الكبخى ، ج   (ٖٛ)
   ٖٗٔسػرة البقخة:  (ٗٛ)
 ٜ، ص  ٕالثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج   (٘ٛ)
 ٖٛٔ، ص  ٔالدمخذخي ، الكذاؼ عغ ،ج   (ٙٛ)
 ٜ٘ٔ، ص  ٔالصبخسي ، تفديخ جػامع الجامع ، ج   (ٚٛ)

 ٙٚ، ص  ٔالشدفي ، تفديخ الشدفي ، ج   (ٛٛ)
 ٙٔٔ – ٘ٔٔ، ص  ٗالخازي ، التفديخ الخازي ، ج الفخخ   (ٜٛ)
 ٜٚ٘، ص  ٔأبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ،ج   (ٜٓ)
 ٕٖٚ،ص  ٔالثعالبي ، تفديخ الثعالبي  ، ج  (ٜٔ)
 ٜٕالديػشي ، تفديخ الجبلليغ ،  ص   (ٕٜ)

 ٕٙ٘، ص  ٔالكاشاني ، زبجة التفاسيخ ، ج  (ٖٜ)
، ص  ٔ؛ ابغ أبي حاتع الخازي، تفديخ القخآف العطيع ،ج  ٛ،ص  ٕالصبخي ،جامع البياف ، ج ( ٜٗ)

  ٜٛٔ، ص  ٔ؛  ابغ كثيخ ، تفديخ القخآف العطيع ، ج ٕٛٗ
 ٔٔ، ص  ٕالثعمبي ، تفديخ الثعمبي ،ج   (ٜ٘)
 ٔ٘ٔ – ٓ٘ٔ، ص  ٔالدسعاني ، تفديخ الدسعاني ، ج  (ٜٙ)
  ٛ ، ص ٕج الصبخي ، جامع البياف ،  (ٜٚ)
عفيف الكشجي بغ عع األشعث بغ قيذ كقيل عسو كبو جـد الصبخي كقيل أخػه كاألكثخ عمى أنو   (ٜٛ)

بغ عسو كأخػه المو ،قاؿ بغ حباف لو صحبة كقاؿ الصبخي اسسو شخحبيل كعفيف لقب كقاؿ الجاحظ 
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عسا تعمسيشا ، يشطخ   اسسو شخاحيل كلقب عفيفا لقػلو في أبيات كقالت لي ىمع إلي الترابي فقمت عففت
،  ٗ؛ ابغ حجخ العدقبلني ، اإلصابة ، ج  ٜٕ، ص  ٚابغ أبي حاتع الخازي ، الجخح كالتعجيل ، ج 

 ٕ٘ٗص 
قاؿ ابغ اسحاؽ )أنو قاؿ كشت امخأ تاجخا فقجمت أياـ مشي أياـ الحج ككاف العباس بغ عبج ( ٜٜ)

نحغ إذ خخج رجل مغ خباء يرمي فقاـ تجاه الكعبة السصمب امخأ تاجخا كأتيتو أبتاع مشو كأبيعو قاؿ فبيشا 
ثع خخجت امخأة فقامت ترمي معو كخخج غبلـ فقاـ يرمي معو فقمت يا عباس ما ىحا الجيغ أف ىحا 
الجيغ ما نجري ما ىػ فقاؿ العباس ىحا دمحم بغ عبج هللا يدعع أف هللا أرسمو كأف كشػز كدخى كقيرخ 

يمج آمشت بو كىحا الغبلـ ابغ عسو عمي بغ أبي شالب آمغ بو قاؿ ستفتح لو كىحه امخأتو خجيجة بشت خػ 
؛ كيشطخ ابغ  ٜٔٔ، ص  ٕالعفيف فميتشي آمشت يػمئح فكشت أكػف ثانيا( ، سيخة ابغ إسحاؽ ،ج 

  ٕ٘ٗ، ص ٗ؛ ابغ حجخ العدقبلني ، االصابة ، ج ٚ٘، ص  ٕالكامل في التاريخ ، ج  ،األثيخ
؛ يشطخ كحلظ ابغ عداكخ ، تاريخ مجيشة  ٛٔ - ٚٔ، ص  ٛ، ج  ابغ سعج ، الصبقات الكبخى   (ٓٓٔ)

 ٖٗ،ص  ٕٗدمذق ، ج 
 ٕٕٙ، صٖٔ؛ ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج الببلغة ، ج ٕٛٛالجاحظ ، العثسانية ، ص   (ٔٓٔ)
قاؿ الجاحظ ) ما ركى شخيظ بغ عبج هللا عغ سميساف بغ السغيخة ، عغ زيج بغ كىب عغ عبج   (ٕٓٔ)

أنو قاؿ : أكؿ شئ عمستو مغ أمخ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو أنى قجمت مكة مع هللا بغ مدعػد 
عسػمة لي كناس مغ قػمي ، ككاف مغ أنفدشا شخاء عصخ ، فأرشجنا إلى العباس بغ عبج السصمب ، 
فانتييشا إليو كىػ جالذ إلى زمـد ، فبيشا نحغ عشجه جمػسا إذ أقبل رجل مغ باب الرفا كعميو ثػباف 

اف كلو كفخة إلى أنراؼ أذنيو جعجة ، أشع أقشى ، أدعج العيشيغ ، كث المحية ، بخاؽ الثشايا ، أبيز
حدغ ‹  ٕٛٛصفحة › أبيس تعمػه حسخة ، كأنو القسخ ليمة البجر . كعمى يسيشو غبلـ مخاىق أك محتمع 

لغبلـ ثع استمستو الػجو ، تقفػىع امخأة قج ستخت محاسشيا ، حتى قرجكا نحػ الحجخ . فاستمسو كاستمسو ا
السخأة ، ثع شاؼ بالبيت سبعا كالغبلـ كالسخأة يصػفاف معو ، ثع استقبل الحجخ فقاـ كرفع يجيو ككبخ( ، 

، ٖٔ؛ يشطخ الخكاية عشج ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج الببلغة ، ج ٕٛٛ – ٕٚٛالعثسانية ، ص 
  ٖٙٗ، صٔ؛ الحىبي ، سيخ اعبلـ الشببلء ، ج ٕٕ٘ص

 ٜٔ، صٕ؛ الصبخي ، تاريخ الخسل كالسمػؾ ، ج ٖٔٓ، صٕـ ، الديخة الشبػية ، جابغ ىذا  (ٖٓٔ)
؛  ٖٜٔ، صٖ؛ابغ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج ٓٓٔ، صٕ؛ابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ، ج

 ٕٖٓ، ص ٔالحىبي ، تاريخ االسبلـ ، ج
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؛  ٔٔ،ص  ٕعمبي ، ج ؛  الثعمبي ، تفديخ الث ٚ – ٙ، ص  ٕجامع البياف ، ج ،  الصبخي ( ٗٓٔ)
 ٘ - ٗ، ص  ٕالصػسي ، التبياف ، ج 

 ٕٛ٘،ص  ٔزبجة التفاسيخ ، ج  الكاشاني،( ٘ٓٔ)
، ص  ٔ؛ ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج  ٖٗ – ٖٖ، ص  ٔابغ ىذاـ ، الديخة الشبػية ، ج ( ٙٓٔ)

ٜٕ 
، ص  ٗالتفديخ ، ج فخخ الخازي ، ال؛   ٘ – ٗ،ص  ٕالصػسي التبياف في تفديخ القخآف ، ج ( ٚٓٔ)

؛ أبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج ٓ٘ٔ، ص  ٕ؛ القخشبي ، تفديخ القخشبي ، ج ٕٗٔ
 ٜٗ٘ص  ، ٔ
  ٜٕ٘،ص  ٔأبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج   (ٛٓٔ)
جي ؛ الػاح ٕٗٛ،صٔ؛ ابغ حاتع الخازي ، التفديخ ،ج ٓٓٚ،صٔالصبخي ، جامع البياف ، ج( ٜٓٔ)

 ٕٗالشيدابػري ، أسباب ندكؿ اآليات ، ص 
، ؛ البييقي ٙ،صٕ، جامع البياف ، ج؛  الصبخي  ٘ٔ، ص  ٔ، ج البخاري ، صحيح البخاري ( ٓٔٔ)

 ٖ، صٕالدشغ ، ج
، ص   ٗ؛ الفخخ الخازي ، التفديخ ، ج ٗ، ص ٕالصػسي، التبياف في تفديخ القخآف ،ج   (ٔٔٔ)

 ٜٗ٘، ص  ٔالبحخ السحيط ، ج ؛ أبي حياف األنجلدي، تفديخ  ٕٗٔ
؛ القخشبي ، الجامع ألحكاـ القخآف ) تفديخ القخشبي ( ، ٛ -ٚ،ص ٔ، جالصبخي، جامع البياف  (ٕٔٔ)

 ٓ٘ٔ،ص  ٕج 
  ٕٓٓ، ص  ٔابغ عصية األنجلدي ، السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد ، ج   (ٖٔٔ)
 ٛ-ٚ،ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ، ج   (ٗٔٔ)
 ٔتفديخ القخآف العطيع ،ج  ؛ ابغ كثيخ ، ٓ٘ٔ، ص ٕالقخشبي ، الجامع ألحكاـ القخآف ، ج   (٘ٔٔ)

 ٜٗ٘، ص  ٔ؛ أبي حياف األنجلدي، تفديخ البحخ السحيط ، ج ٜ٘ٔ،ص
 ٔ؛ الببلذري ، أنداب األشخاؼ ،ج  ٕٕٗ – ٕٔٗ، ص  ٔابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج   (ٙٔٔ)
؛ ابغ الجػزي ، السشتطع في تاريخ األمع  ٕٗ، ص  ٕاليعقػبي ، ج ؛ اليعقػبي ، تاريخ  ٕٙٗص  -

 ٖٜ، ص  ٖكالسمػؾ ، ج 
؛  ٕ٘ٔ، ص  ٔ؛ البغػي ، التفديخ ، ج  ٚ – ٙ، ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ، ج   (ٚٔٔ)

 ٜ، ص  ٕاآللػسي ، التفديخ ،ج 
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؛ الصباشبائي ،  ٔٗ٘،صٔ؛ الصبخسي ، مجسع البياف ، ج ٖٙ،صٔالقسي ، تفديخ القسي ، ج( ٛٔٔ)
 ٖٖٔ،ص  ٔالسيداف ،ج 

 ٖٖٓ، ص  ٕٕ؛ الصبخاني ، السعجع الكبيخ ، ج  ٜٕٔ، ص  ٙالشدائي ، الدشغ الكبخى ، ج ( ٜٔٔ)
،  ٔ؛ ابغ كثيخ تفديخ القخآف العطيع ، ج  ٓٚٙٔ،ص  ٗ؛  ابغ عبج البخ ، االستيعاب ، ج  ٖٗٓ –

؛ الديػشي ، الجر السشثػر في ٖٔ - ٕٔ، ص  ٕ؛ الييثسي ، مجسع الدكائج ، ج ٜٜٔ - ٜٛٔص 
 ٙٗٔ، ص  ٔ، ج  -التفديخ بالسأثػر 

 ٜٗٔ، ص  ٕالقخشبي ، لجامع ألحكاـ القخآف ) تفديخ القخشبي ( ، ج  (ٕٓٔ)
، ص  ٗ؛ يشطخ ايزا أحسج بغ حشبل ، مدشج أحسج ، ج  ٘ٔ، ص  ٔصحيح البخاري ، ج ( ٕٔٔ)

 ٕٔٗ، ص  ٔ؛ العيشي ، عسجة القاري ، ج  ٖٛٗ، ص  ٔ؛ البييقي ، معخفة الدشغ كاآلثار ، ج  ٖٕٛ
 ٙ، ص  ٕجامع البياف ، ج   (ٕٕٔ)
،  ٔ؛ كيشطخ الدسعاني ، تفديخ الدسعاني ، ج  ٕ٘ٔ، ص  ٔالبغػي ، تفديخ البغػي  ،ج   (ٖٕٔ)

 ٕ٘ٔص 
 ٜٜٔ،ص  ٔتفديخ القخآف العطيع ، ج   (ٕٗٔ)
   ٜٓ،ص  ٔابغ حجخ العدقبلني ،  فتح الباري ،ج   (ٕ٘ٔ)
؛  ٘ٗ،صٕ؛ مدمع ، صحيح مدمع ، ج ٜٖٙ، ص  ٔابغ أبي شيبة الكػفي ، السرشف ، ج ( ٕٙٔ)

 ٖٙٔ،صٖٕابغ عبج البخ ، التسييج ، ج
؛  ٖٕٗ،صٔ؛ ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج ٘ٔ،صٔالبخاري ، صحيح البخاري ، ج  (ٕٚٔ)

 ٕ٘ٔ،ص ٔ؛ البغػي ، معالع التشديل ، ج ٙ،ص  ٕ، ج  الصبخي ، جامع البياف
؛ يشطخ الجراص ، الفرػؿ في األصػؿ ،  ٕ٘ٔ، ص  ٔالدسعاني ، تفديخ الدسعاني ،ج   (ٕٛٔ)

 ٕٗ، ص  ٗج 
،ص ٔ، كيشطخ ؛ البغػي ، معالع التشديل ، ج ٕ٘ – ٔ٘سفياف الثػري ، تفديخ الثػري ، ص ( ٜٕٔ)

ٕٔ٘ 
؛ ابغ  ٖٗ،ص  ٕ٘؛الصبخاني ، السعجع الكبيخ ،ج  ٖٚ، ص ٔفديخ، جابػ حاتع الخازي، الت( ٖٓٔ)

  ٗٗ، ص  ٔكثيخ ،التفديخ ،ج
؛  ٙ – ٘، ص  ٕ؛ الصبخي ،جامع البياف ، ج  ٕ٘ص ،ياف الثػري ، تفديخ سفياف الثػري سف( ٖٔٔ)

 ٜٗ٘، ص ٔأبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج 
 ٖ٘ٔالدجي الكبيخ  ، التفديخ ، ص   (ٕٖٔ)
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،  ٔ؛ أبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج  ٚ، ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ، ج ( ٖٖٔ)
 ٜٗ٘ص 

 ٙ، ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ،ج   (ٖٗٔ)
 ٕٗٔ، ص  ٗفخخ الخازي ، التفديخ ، ج ال  (ٖ٘ٔ)
 

 المصادر والمخاجع 
  القخآن الكخيم 

 اواًل : المصادر الخئيدية 

 .ـ ( ٖٖٕٔق/ ٖٓٙ* ابغ األثيخ ، عد الجيغ ابػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ الذيباني ) ت 

  .( ٜٙٙٔالكامل في التاريخ  ، ) دار صادر  ، بيخكت  ،    -ٔ

  .ـ( ٙ٘ٛق / ٕٔٗ* أحسج بغ حشبل ، احسج بغ دمحم بغ حشبل ) ت 

  .ت  ، د.ت (مدشج أحسج، )  دار صادر  ، بيخك   -ٕ

  .ق( ٕٓ٘* األزرقي ، دمحم بغ عبج هللا ) ت 

 - ٔٔٗٔ،انتذارات الذخى ، قع ،ٔأخبار مكة كما جاء فييا مغ اآلثار، تح  رشجي الرالح ،) ط -ٖ
 ش( ٜٖٙٔ

 .ق (  ٔ٘ٔابغ اسحاؽ ، ابػ عبج هللا دمحم بغ اسحاؽ بغ يدار السصمبي السجني ) ت 

 .الديخة الشبػية ، تح : احسج فخيج السديجي ، ) مشذػرات دار الكتب العمسية ، بيخكت ، د.ت ( -ٗ

 ق ( ،ٕٓٙ* اإلماـ العدكخي ) ع ( ) ت 

قع  -، ميخ ٔالتفديخ السشدػب لئلماـ العدكخي ) ع ( ، تح  مجرسة اإلماـ السيجي )ع( )ط -٘
 .ىػ(ٜٓٗٔالسقجسة ،  

 .ق (ٙٔ٘بغ مدعػد البغػي ) ت  * البغػي ، ابي دمحم الحديغ
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معالع التشديل فى تفديخ القخآف ) تفديخ البغػي ( ، تحقيق : خالج عبج الخحسغ العظ) دار السعخفة،  -ٛ 
 .بيخكت ، د.ت(

  .(  ـٜٙٙٔق/ ٚٓٔٔديشي البحخاني  ) ت * البحخاني  ، العبلمة السحجث السفدخ الديج ىاشع الح

البخىاف في تفديخ القخآف ، تقجيع :  دمحم ميجي اآلصفي ، )  قدع الجراسات االسبلمية مؤسدة  -ٜ
  .البعثة  ، قع  ، د.ت ( 

 .ق (  ٕٙ٘* البخاري، ابػ عبج هللا دمحم بغ اسساعيل بغ ابخاليع الجعفي ) ت 

 صحيح   -ٓٔ 

 ـ ٜٔٛٔ - ٔٓٗٔالبخاري ) دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، بإستانبػؿ 

  .ـ ( ٖٜٛق/ ٜٕٚ* الببلذري ، احسج بغ يحيى بغ جابخ ) ت 

 .ـ (  ٜٜ٘ٔأنداب األشخاؼ ، تح دمحم حسيج هللا ، ) دار السعارؼ ، القاىخة ،  -ٔٔ

  .ـ  (ٜٖٔٔ/ ل ٜٖٚ* ابغ بمباف الفارسي ،  األميخ عبلء الجيغ عمي بغ بمباف الفارسي  ) ت  

، ) مؤسدة الخسالة ،  ٕصحيح ابغ حباف بتختيب ابغ بمباف  ، تح :  شعيب االرنؤكط  ، ط -ٕٔ
 .ـ ( ٖٜٜٔ - ٗٔٗٔبيخكت ،  

  .ـ ( ٙٙٓٔق/ ٛ٘ٗ* البييقي ، ابػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي ) ت 

 .الدشغ الكبخى ، )  دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، بيخكت ، د.ت (  -ٖٔ

 .معخفة الدشغ كاآلثار ، تح : سيج كدخكي حدغ ، ) دار الكتب العمسية ، بيخكت ، د.ت ( -ٗٔ

  .( ٗٗٗٔق / ٗٚٛ* ابغ تغخي بخدي ، جساؿ الجيغ ابي السحاسغ بغ تغخي بخدي االتابكي ) ت 

 ،  دار الكتب العمسية ، ٔالشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة ، تح : دمحم حديغ شسذ ،) ط  -٘ٔ
 .ـ (  ٕٜٜٔبيخكت ، 
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 .ق (  ٘ٚٛ* الثعالبي، عبج الخحسغ بغ مخمػؼ ابا زيج الثعالبي السالكي ) ت 
جػاىخ الحداف في تفديخ القخآف )تفديخ الثعالبي( ، تح :الجكتػر عبج الفتاح أبػ سشة كاخخكف ،   -ٙٔ

 .ىػ (ٛٔٗٔدار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ، )

   .ـ( ٖٙٓٔق / ٕٚٗغ إبخاليع الثعمبي ) ت * الثعمبي ،  أحسج بغ دمحم ب

، دار  ٔالكذف كالبياف عغ تفديخ القخآف ) تفديخ الثعمبي ( ، تح: أبي دمحم بغ عاشػر ، ) ط -ٚٔ
 .ـ (ٕٕٓٓ - ٕٕٗٔإحياء التخاث العخبي ، بيخكت ،  

 .ـ( ٜٙٛق / ٕ٘٘* الجاحظ ، ابػ عثساف عسخك بغ بحخ الجاحظ ) ت 

 .عبج الدبلـ دمحم ىاركف، )دار الكتاب العخبي ، مرخ، د.ت (العثسانية ، تح :  -ٛٔ
  .ـ( ٕٔٓٔق/  ٜٚ٘* ابغ الجػزي  ، أبى الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ الجػزي القخشي  ) ت  

زاد السديخ في عمع التفديخ ، تح  : دمحم بغ عبج الخحسغ عبج هللا ، ) دار الفكخ لمصباعة ،  -ٜٔ
 .ـ( ٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ  ،القاىخة

السشتطع في تاريخ السمػؾ كاالمع ،  تح : دمحم كمرصفى عبج القادر عصا ، ) دار الكتب العمسية ،  -ٕٓ
 .(  ٕٜٜٔبيخكت ، 

 ق (،  ٕٖٚ* ابغ أبي حاتع الخازي ، ابي دمحم عبج الخحسغ بغ ابي حاتع دمحم بغ ادريذ التسيسي الخازي ) 

 .ـ( ٕٜ٘ٔ - ٖٔٚٔبيخكت ،  –الجخح كالتعجيل،  ) دار إحياء التخاث العخبي  -ٕٔ

تفديخ القخآف العطيع ) تفديخ ابغ أبي حاتع ( ، تح :أسعج دمحم الصبيب ، )دار الفكخ لمصباعة  - ٕٕ
 .( ٖٕٓٓكالشذخ ، 

 ـ( ، ٛٗٗٔق/ ٕ٘ٛ* ابغ حجخ العدقبلني، شياب الجيغ أحسج بغ عمي ابغ حجخ العدقبلني ) ت 

 ) دار السعخفة لمصباعة كالشذخ  ، بيخكت  ، د.ت (،   ٕفتح الباري شخح صحيح البخاري ، ط -ٕٖ

ق / ٙ٘ٙ* ابغ أبي الحجيج ، عد الجيغ ابي حامج عبج الحسيج بغ لبة هللا مجائشي السعتدلي )ت 
 .ـ(ٕٛ٘ٔ
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، ) دار احياء الكتب العخبية ، القاىخة ،   ٔ: دمحم أبػ الفزل إبخاليع  ، طشخح نيج الببلغة ، تح  -ٕٗ
 .ـ (  ٜٜ٘ٔ - ٖٛٚٔ

  .ق ( ٖٗ٘* ابغ حباف ، ابي حاتع دمحم بغ حباف بغ احسج التسيسي البدتي ) ت 

  .ق (  ٖٜٖٔ،) مؤسدة الكتب الثقافية ، حيجر اباد الجكغ ، اليشج ، ٔالثقات ، ط - ٕ٘

 ـ ( ، ٖ٘ٙٔق /  ٗٗٓٔ* الحمبي ، نػر الجيغ  ابػ الحدغ عمي بغ إبخاليع القاىخي  الذافعي  ) ت 

  .(ٓٓٗٔمبية،  دار السعخفة ، بيخكت  ، الديخة الح  -ٕٙ

  .ـ ( ٜ٘ٗٔق/ ٜٓٓ* الحسيخي ، دمحم بغ عبج السشعع الحسيخي) ت 

  .(قٜٗٛٔ، ) مكتبة لبشاف ، بيخكت ، ، تح : احداف عباس الخكض السعصار في اخبار االقصار -ٕٚ

 .ـ( ٖ٘ٗٔق/ ٘ٗٚ* ابي حياف االنجلدي ، دمحم بغ يػسف الذييخ بابي حياف االنجلدي  ) ت 

، )دار الكتب العمسية  ٔتفديخ البحخ السحيط ، تح : عادؿ عبج السػجػد ، كعمي دمحم عػض ، ط -ٕٛ
 .ـ ( ٕٔٓٓ، بيخكت ، 

 .ـ (ٖٛٗٔ/ق ٛٗٚ* الحىبي ، شسذ الجيغ ابػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثساف ) ت  

سيخ أعبلـ الشببلء ، تح : شعيب األرنؤكط ، دمحم نعيع العخقدػسي ، )مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،   -ٜٕ
 .ـ ( ٖٜٜٔ

 ،  ق(ٖٛ٘محسػد بغ عسخ الدمخذخي) ت  * الدمخذخي ، ابي القاسع جار هللا
حمبي الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل كعيػف األقاكيل في كجػه التأكيل ،)  مرصفى ال -ٖٓ

 .ـ( ٜٙٙٔمرخ ،   ،كأكالده

  .ق(  ٜٜٖ* ابغ أبي الدمشيغ ) ت 

، الفاركؽ ،  ٔدمحم مرصفى الكشد ،) ط -تفديخ ابغ زمشيغ ، تح : أبػ عبج هللا حديغ بغ عكاشة  -ٖٔ
   .ـ (ٕٕٓٓالقاىخة ،  

 .ق(ٕٛٔ* الدجي الكبيخ ، ابػ دمحم اسساعيل بغ عبج الخحسغ الدجي الكبيخ )ت
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 .(ٖٜٜٔ، دار الػفاء ،السشرػرة ،ٔلدجي الكبيخ ، تح: دمحم عصا يػسف ،) طتفديخ ا -ٕٖ

 .ـ ( ٗٗٛىػ/ٖٕٓ* ابغ سعج  ، دمحم بغ مشيع البرخي )ت 

  .الصبقات الكبخى ، تح : زياد دمحم مشرػر ، ) دار صادر ، بيخكت ، د.ت (  -ٖٖ

  .ـ( ٜٜٙٔق / ٜٛٗ* الدسعاني ، ابػ السطفخ مشرػر بغ دمحم الدسعاني ) ت 

، )دار الػشغ  ،  ٔتفديخ الدسعاني ، تح :  ياسخ بغ إبخاليع كغشيع بغ عباس بغ غشيع ، ط -ٖٗ
 .ـ( ٜٜٚٔ - ٛٔٗٔالخياض ،

 .ق (  ٖٗٚ* ابغ سيج الشاس ، دمحم بغ عبج هللا بغ يحيى بغ سيج الشاس ) ت 

الديخة الشبػية السدسى عيػف األثخ في فشػف السغازي كالذسائل كالديخ،) مؤسدة عد الجيغ  -ٖ٘
 .ـ( ٜٙٛٔبيخكت ، -لمصباعة 

  .ـ ( ٙٓ٘ٔق/ ٜٔٔ* الديػشي ، جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي ) ت  

  .الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر، ) دار السعخفة ، بيخكت ، ) د . ت ( -ٖٙ 

 .لبشاف، د . ت ( –، تح :  مخكاف سػار)دار السعخفة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،  بيخكت تفديخ الجبلليغ

  .ـ(ٓ٘ٛ/  ل ٖٕ٘* ابغ أبي شيبة الكػفي  ، عبج هللا بغ دمحم بغ أبي شيبة الكػفي العبدي ) ت 

  .ـ( ٜٜٚٛٔ –ق ٜٓٗٔ:  سعيج المحاـ،) دار الفكخ ، بيخكت ، السرشف، ضبصو كعمق عميو   -ٖٚ

  .ق (  ٓ٘ٔ* الزحاؾ ، ابي القاسع الزحاؾ بغ مداحع البمخمي اليبللي ) ت

  .( ٜٜٜٔ، دار الدبلـ ، القاىخة ،  ٔتفديخ الزحاؾ ، تح: دمحم شكخي الداكيشي ، )ط -ٖٛ

  .ـ ( ٜٔٚق/ ٖٓٙ* الصبخاني ، الحافظ أبي القاسع سميساف بغ أحسج بغ ايػب المخسي الصبخاني ) ت 

  .(ٜ٘ٛٔء التخاث العخبي ، بيخكت ،  ، ) دار احياالسعجع الكبيخ، تح: حسجي عبج السجيج الدمفي -ٜٖ

  .( مغ اعبلـ القخف الدادس اليجخي   * الصبخسي ، ابػ مشرػر احسج بغ عمي بغ ابي شالب ) ت



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثهن العجد  مجلة دراسات تاريخية
303 

 ججلية قبلة المدلمين بين المدجج الحخام وبيت المقجس 

  .(ـ ٜٙٙٔ - ٖٙٛٔ، الشجف األشخؼ ،  االحتجاج ، تح :  دمحم باقخ الخخساف ، ) دار الشعساف -ٓٗ

  .ـ  ( ٗ٘ٔٔق/ ٛٗ٘* الصبخسي ، أبػ عمي الفزل بغ الحدغ الصبخسي ) ت 

مجسع البياف في تفديخ القخاف  ، تح : لجشة مغ العمساء كالسحققيغ األخرائييغ ، قجـ لو  : الديج  -ٔٗ
 .(ـ  ٜٜ٘ٔ -  ل ٘ٔٗٔات ، بيخكت ،  ، )مؤسدة األعمسي لمسصبػع ٔمحدغ األميغ العاممي ، ط 

، )  مؤسدة الشذخ اإلسبلمي ، قع  ٔتفديخ جػامع الجامع ،  تح : مؤسدة الشذخ اإلسبلمي ، ط -ٕٗ
  .ق (ٛٔٗٔالسذخفة ،  

 .ـ( ٖٕٜق / ٖٓٔ* الصبخي ، ابػ جعفخ دمحم بغ جخيخ الصبخي ) ت  

كت  ،) مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ، بيخ  ٗتاريخ الخسل كالسمػؾ ، تح  : نخبة مغ العمساء  ، ط  -ٖٗ
 .ـ (  ٖٜٛٔ -ٖٓٗٔ، 

جامع البياف عغ تأكيل آي القخآف ، تح :  خميل السيذ ك صجقي جسيل العصار ، ) دار الفكخ ،   -ٗٗ
 .ـ (  ٜٜ٘ٔبيخكت ،  

  .ـ( ٛٙٓٔ/  ل ٓٙٗ* الصػسي ، أبى جعفخ دمحم بغ الحدغ الصػسي ) ت 

)  مصبعة مكتب االعبلـ االسبلمي التبياف في تفديخ القخآف ، تح : أحسج حبيب قريخ العاممي ،  -٘ٗ
   .(   ٜٓٗٔ، قع ، 

 ٖٙٗ* ابغ عبج البخ ، ابػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ الشسخي القخشبي)ت 
 .( ٔٚٓٔق/

، ) دار الجيل ، بيخكت ،  ٔاالستيعاب في معخفة األصحاب  ، تح : عمي دمحم البجاكي ، ط -ٙٗ
 .ـ ( ٕٜٜٔ -    ل ٕٔٗٔ

تسييج ، تح : مرصفى العمػي ، ودمحم البكخي ، ) كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية ،  السغخب ، ال -ٚٗ
 .ق ( ٖٚٛٔ
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* عبج الخحسغ الدييمي ، عبج الخحسغ بغ عبج هللا ابغ أحسج بغ أبي الحدغ الخثعسي الدييمي ) 
 .ق(  ٔٛ٘ت
عبج الخؤكؼ سعج، )  دار الفكخ  الخكض األنف في تفديخ الديخة الشبػية البغ ىذاـ، تح:  : شو -ٛٗ 
 .ـ( ٜٜٛبيخكت ،  -

  .ـ ( ٕٚٛق/ ٕٔٔ* عبج الخزاؽ الرشعاني ، عبج الخزاؽ بغ ىساـ الرشعاني ) ت  

 ٓٔٗٔ، مكتبة الخشج لمشذخ ، الخياض ،   ٔتفديخ القخآف ، تح : الجكتػر مرصفى مدمع دمحم ) ط -ٜٗ
 .ـ( ٜٜٛٔ -

 .ق ( ٕٔٙ* العجمي ، ابي الحدغ احسج بغ عبج هللا بغ صالح العجمي ) ت 

   .ق (٘ٓٗٔ، ) مكتبة الجار ، السجيشة السشػرة ،  ٔمعخفة الثقات ، ط -ٓ٘

 ق( ، ٙٗ٘* ابغ عصية األنجلدي ، ابػ دمحم عبج الحق ابغ الفكيو ابغ عصية االنجلدي ) ت
، دار الكتب  ٔ، تح  عبج الدبلـ عبج الذافي ، ) طالسحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد -ٔ٘

 .( ٖٜٜٔالعمسية، بيخكت ، 

  .ـ ( ٙٚٔٔق/ ٔٚ٘) ت بغ لبة هللا بغ عبج هللا الذافعي، أبي القاسع عمي بغ الحدغ ا* ابغ عداكخ 

/   ل ٘ٔٗٔتاريخ مجيشة دمذق ، تح : عمي شيخي ، )  دار الفكخ لمصباعة كالشذخ ، بيخكت ،   -ٕ٘
 .ـ  (  ٜٜ٘ٔ

 ـ ( ،ٕٖٜق/ ٕٖٓ* العياشي ، أبي الشطخ دمحم بغ مدعػد بغ عياش الدمسي الدسخقشجي ) ت 

كتاب التفديخ ) تفديخ العياشي (، ، تح : الديج ىاشع الخسػلي ، )  السكتبة العمسية االسبلمية  ،  -ٖ٘
 شيخاف ، د.ت ( 

 .ـ ( ٔ٘ٗٔق/ ٘٘ٛ* العيشي ، بجر الجيغ ابػ دمحم محسػد بغ احسج العيشي ) ت 

 .عسجة القاري شخح صحيح البخاري  ، ) دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ، د.ت ( -ٗ٘

  .ـ (ٕٛٓٔق/ ٗٓٙ* الفخخ الخازي ، ابػ عبج هللا دمحم فخخ الجيغ بغ عسخ بغ الحدغ الخازي  ) ت 
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فكخ ،  بيخكت ، ، ) دار الٔتفديخ الفخخ الخازي السذتيخ بالتفديخ الكبيخ كمفاتيح الغيب ، ط -٘٘
 .ـ (  ٜٔٛٔ –ق ٔٓٗٔ

  .ـ ( ٜٓٛٙٔق/ ٜٔٓٔ* الفيس الكاشاني ،  السػلى محدغ الفيس الكاشاني ) ت 

، ) مشذػرات مكتبة  ٕتفديخ الرافي ، صححو كقجـ لو كعمق عميو  : حديغ األعمسي ، ط -ٙ٘
 .ق (   ٙٔٗٔالرجر ، شيخاف ، 

 .( ل ٙٓٗٔ)شباعة أفدت نذاط ، أصفياف ، ايخاف ،   ٔ، طالػافي، تح: ضياء الجيغ الحديشي  -ٚ٘

  .ـ( ٖٕٚٔق / ٔٚٙ* القخشبي ، ابػ عبج هللا دمحم بغ أحسج األنراري القخشبي ) ت 

 -  ل٘ٓٗٔالجامع ألحكاـ القخآف)تفديخ القخشبي( ، )دار احياء التخاث العخبي ، بيخكت ،  -ٛ٘
  .ـ(ٜ٘ٛٔ

 .ق ( ٜٛٛ الذخيف الكاشاني ) ت * الكاشاني ، السبل فتح هللا بغ شكخ هللا
 ق ( ٖٕٗٔ، مصبعة عتخت ، شيخاف  ،  ٔزبجة التفاسيخ، تح : مؤسدة السعارؼ ، ) ط  -ٜ٘

 .ـ( ٖٖٚٔق / ٗٚٚ* ابغ كثيخ ،  االماـ أبي الفجاء إسساعيل بغ كثيخ ) ت  

، ) دار السعخفة لمصباعة ،  بيخكت ،  تفديخ القخآف العطيع ، تح : يػسف عبج الخحسغ السخعذمي -ٓٙ
 .ـ (  ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔ

 ٜٛٛٔ - ٛٓٗٔ، ) دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ،  ٔالبجاية كالشياية ، تح: عمي شيخي، ط-ٔٙ
 .ـ (

  .ـ ( ٜٔٗق/ ٜٕٖ* الكميشي ، الذيخ ابػ جعفخ دمحم بغ يعقػب بغ اسحاؽ الكميشي ) ت  

 .ش ( ٖٖٙٔ، ) دار الكتب اإلسبلمية  ،  شيخاف ،  ٘غفاري ، طالكافي ، تح ، عمي أكبخ ال -ٕٙ

 .ق ( ٖٖٛ* أبػ الميث الدسخقشجي ، نرخ بغ ابخاليع الدسخقشجي ) ت 

 .تفديخ الدسخقشجي ، تح  د.محسػدمصخجي ، )دار الفكخ ، بيخكت ، د.ت( -ٖٙ
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الجيغ الحشبمي  ) ت * مجيخ الجيغ الحشبمي ، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبج الخحسغ العميسي مجيخ 
 .ق (ٕٜٚ

األنذ الجميل بتاريخ القجس كالخميل، تح:  دمحم بحخ العمػ، )  السصبعة الحيجرية ، الشجف  -ٗٙ 
 .(  ٜٛٙٔاالشخؼ ، 

  .ـ( ٓٓٚٔق / ٔٔٔٔ* السجمدي ، العبلمة الحجة فخخ األمة السػلى الذيخ دمحم باقخ السجمدي ) ت

 ٖٓٗٔ، )  مؤسدة الػفاء ، بيخكت  ،   ٕبحار األنػار الجامعة لجرر أخبار األئسة األشيار ، ط -٘ٙ
 .ـ (  ٖٜٛٔ -  ل

  .ـ( ٚٙٚق/ ٓ٘ٔ* مقاتل بغ سميساف ، ابػ الحدغ مقاتل بغ سميساف بغ بذيخ البمخي االزدي ) ت  

-قٕٗٗٔعمسية ، بيخكت ،،) دار الكتب الٔتفديخ مقاتل بغ سميساف، تح : أحسج فخيج ، ط -ٙٙ
 .ـ ( ٖٕٓٓ

  .ـ( ٕٗٗٔ/  ل ٘ٗٛ* السقخيدي ، تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر بغ دمحم السقخيدي ) ت  

مغ االمػاؿ كاالحػاؿ كالحفجة كالستاع )إمتاع األسساع( ، تح : دمحم  امتاع االسساع بسا لمشبي  -ٚٙ 
لبشاف ،  –بيخكت  -ي بيزػف ، دار الكتب العمسية ، مشذػرات دمحم عم ٔعبج الحسيج الشسيدي ) ط

 .ـ( ٜٜٜٔ - ٕٓٗٔ

 .ق (  ٖٖٖ* ابػ مشرػر الساتخيجي ، دمحم بغ دمحم بغ محسػد الساتخيجي الدسخقشجي )ت

تفديخ القخآف الكخيع السدسى تأكيبلت أىل الدشة ، تح: فاشسة يػسف  الخيسي ، ) مكتبة الخسالة ،  -ٛٙ
 .(  ٕٗٓٓبيخكت ، 

  .ـ( ٜٙٔق / ٖٖٓدائي ، أبي عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب ) ت * الش

، ) دار الكتب العمسية ،  ٔالدشغ الكبخى ، تح : عبج الغفار البشجاري كسيج كدخكي حدغ ، ط -ٜٙ
 .(  ٜٜٔٔبيخكت ،

 .ـ( ٖٖٖٔىػ/ٖٖٚ* الشػيخي ، احسج بغ عبج الػىاب )ت
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 ججلية قبلة المدلمين بين المدجج الحخام وبيت المقجس 

 .ـ(ٜٕٜٔ)دار الكتب السرخية ، القاىخة ،  نياية اإلرب في فشػف األدب ، -ٓٚ

 .ق(ٖٛٔ* الشيدابػري ، ابػ بكخ دمحم بغ ابخاليع بغ السشحر الشبيدابػري ) ت 

    ٕٕٓٓ، دار السأثخ ، السجيشة السشػرة ، ٔكتاب تفديخ القخأف الكخيع ، تح: سعج دمحم الدعج ، ) ط -ٔٚ

  .ق ( ٕٛٔالحسيخي ) ت   ابػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ بغ ايػب* ابغ ىذاـ ، 

الديخة الشبػية ، تح : دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج ، مكتبة دمحم عمي صبيح كأكالده ، القاىخة ،   -ٕٚ
 .ـ( ٖٜٙٔ

  .ق (ٕٓٛ* ىػد اليػاري ، ىػد بغ محكع اليػاري ) ت 

ر الغخب االسبلمي ، بيخكت ، ، دا ٔتفديخ كتاب هللا العديد ، تح: الحاج بغ سعيج شخيفي ، ) ط -ٖٚ
ٜٜٔٓ ).  

  .ـ ( ٘ٓٗٔق/ ٚٓٛ* الييثسي ، الحافظ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ الييثسي ) ت  

 .( ـ ٜٛٛٔ -.   ل ٛٓٗٔمجسع الدكائج كمشبع الفػائج ، ) دار الكتب العمسية ، بيخكت ،  -ٗٚ

 .ق (ٛٙٗ* الػاحجي الشيدابػري ، ابي الحدغ عمي بغ احسج الػاحجي الشيدابػري ) ت 

 .(  ٜٛٙٔأسباب ندكؿ اآليات ، ) مؤسدة الحمبي كشخكاه لمشذخ كالتػزيع ،  القاىخة ،  -٘ٚ

  .ـ( ٖٕٛ/  ل ٕٚٓ* الػاقجي ،  دمحم بغ عسخ بغ كاقج ) ت  

  .(٘ٓٗٔ)  مصبعة  دانر اسبلمي  ، قع ، رمزاف كتاب السغازي ، تح :  مارسجف جػنذ   -ٙٚ

 ٕٙٙالخكمي البغجادي ) ت ، شياب الجيغ أبي عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا* ياقػت الحسػي 
  .(ـٜٕٕٔق/
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 .ـ (  ٜٜٚٔ - ٜٜٖٔمعجع البمجاف ، ) دار إحياء التخاث العخبي  ، بيخكت  ،   -ٚٚ

* اليعقػبي ، أحسج بغ أبي يعقػب بغ جعفخ بغ كىب ابغ كاضح الكاتب العباسي السعخكؼ باليعقػبي  
  .ـ  (ٜٚٛق/ ٕٗٛت )

 .تاريخ اليعقػبي الشاشخ : مؤسدة كنذخ أىل بيت ) ع ( ، قع ، ) دار صادر ، بيخكت ، د.ت ( -ٛٚ

 ثانيًا : المخاجع الثانهية 
  .ـ ( ٕٜٚٔق/ ٕٜٖٔ* األميشي ، الذيخ عبج الحديغ  احسج االميشي الشجفي  ) 

 ٜٜٜٔ-ٕٓٗٔ،)مخكد الغجيخ لمجراسات، بيخكت ،ٔ: رامي يػزبكي، طالػضاعػف كأحاديثيع، تح -ٜٚ
  .ـ (

 * صالح الياشسي ، صالح بغ الحديغ الجعفخي الياشسي

، مكتبة العبيكاف،  ٔعبج الخحسغ قجح ، )ط تخجيل مغ حخؼ التػراة كاإلنجيل ، تح  محسػد  -ٓٛ
 .( ٜٜٛٔالخياض، 

 .ـ ( ٕٜٛٔق/ ٕٓٗٔ* الصباشبائي ، الديج دمحم حديغ الصباشبائي ) ت  

  .السيداف في تفديخ القخآف ، )  مؤسدة الشذخ اإلسبلمي التابعة لجساعة السجرسيغ ، قع ، د.ت ( -ٔٛ


