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ھذه المقالة مذكور في جمیع حقوق الطبع محفوظة، ال یسمح باقتباس او نسخ  أو استخدام اي جزء او مبدأ او اكتشاف  

تخزین معلوماتي بدون إذن المؤلفاي اسلوب او تسجیل او  بأي وسیلة او أي رسم بیاني او الكتروني او میكانیكي  
.إال في حال اقتباس جملة مختصرة ضمن مقالة او مراجعة او نقد علمي  

 



 

 

 

  الـمـقـد مــة

 

،ش���ّجعني بع���ض ال���زمالء الم���ؤرخین  2011س���نة  ف���ي  )1(جغرافی���ة الق���رآن  بع���د ان نش���رت كت���اب     
جغرافی�ة الق�رآن ك�ان التركی�ز ف�ي كت�اب . جاه القبلة االول�ي بتفاص�یل اوس�عتواالكادیمیین لنشر ابحاثي عن ا

باتج�اه  التي كانت ، مع اشارة بسیطة الى الجوامع  من الفترةاالسالمیة االولىالقرآن نفسھ  من  على مراجع
الب�راھین ھ�ي االول�ى ف�ي سلس�لة مق�االت س�أحاول فیھ�ا اظھ�ار  مق�التي التالی�ة .)2(بت�راء ف�ي االردنمدینة ال

                                                          .ل اوس����������������عالفعلّی����������������ـة لبحث����������������ي وأظھ����������������ر بع����������������ض النت����������������ائج بش����������������كل مفّص����������������
                       

ییم ما قد وجدت قبل سبع سنوات، في كل مراجعتي  لمعلوماتي االولى  قد سمحت لي فعال لفرصة تق     
ت افكاري عن بضعة جوامع ، واضفت  الیھا عددا من الجوامع ـحـقّ ـلقد ن.  التقنیة والمجال حقلي من

 ،نتیجة لذلك، سجلت  لوائح من صفحتین بمعلومات بیانیة عن اولى جوامع  شّیدت حسبما وجدت .االخرى
. )3(خ تشییدھاید جوامع اخرى ، خاصة اذا تأكدت ووثقت بتاراني مھتم دائما الیجا  .حتى ھذا التاریخ

ھذا من اول الجوامع التي " یؤكدون لي كانوا  المحلیین  عندما كنت ازور جوامع قدیمة كنت اجد ان روادھا
في آخر الالئحة ، " الجوامع القدیمة"ستجد بعض ھذه .  لكن لم یكن ھذا لیثّبت لي حقیقة تاریخ تشییده". بنیت

                  .ألظھر انھ مع ان ھذه الجوامع قدیمة، لكن ال توجد معلومات كافیة عن صحة تاریخ تشییدھا

 

 

 

 

 

.، فانكوفر، كندا 2011جغرافیة القرآن، ل دان جیبسون، مطبعة العلماء المستقلونو  – 1  
صل الثامن عشر، الذي ھو ، الف 251تجد ھذه المعلومات في كتاب جغرافیة القرآن، ابتداً من صفحة  – 2

.صفحة 480صفحة فقط من اصل  22   
:                                             یرجي ارسال إیمیل لي على العنوان التالي – 3

research@canbooks.ca   



 

 

ةــلـــبـــــالق  

 

في مدینة ) المقّدسالبیت (یجب ان تكون القبلة باتجاه بیت المقدس، بحسب التقلید االسالمي      
فقد  .م623الى سنة   610من سنة  تخبرنا المصادر االسالمیة بان ھذا االتجاه للقبلة كان سائداً . )4(اورشلیم

ان الحادي عشر من شھر یقال ان ھذا الیوم ك –النبي محمد  كر ان بعد سبعة عشر شھرا من مجيء ذُ  
اتجاه القبلة نحو المسجد الحرام ، وحسب المفھوم االسالمي ، اعطى هللا تعلیماتھ  لمحمد لیغّیر م 624شباط 

جأًة عند ف حمد ، فقد حدث ھذا التغییرالمستقاة من رفاق م حسب المعلومات التقلیدیة).  5(انھ الكعبھ في مكة 
،  اذ بینما كانت تقام الصالة .المدینة، معروف باسم جامع الكوبھ مدینة  في جامٍع عند طرف صالة الظھر

حرفیا، در بوجھك .(محمد على وحي یخبره فیھ ان علیھ ان یغّیر اتجاه الصالة نحو المسجد الحرام  حصل
حسب المعلومات التقلیدّیة في كتب الحدیث والسیرة ، انھ بینما كان محمد یصلي ). 7)(باتجاه المسجد الحرام

جماعة الذین كانوا   یصلون  ال  توجھھ نحو مكة ، وھكذا فعلویواجھ اورشلیم ،اتاه وحي ان یغّیر حاالً  
                                                                                                          )8.(وراءه

   

لكن ممارسة الصالة بإتجاه اورشلیم ورد في . ال یشیر القرآن او یلّمح الى ان اورشلیم ھي القبلة االولى     
كذلك ال یوجد اتفاق عن متى ابتدأت  وكم من الزمن استمّرت  .محمد وبعض مجموعات من الحدیثر یَ سِ 

                                                                                                       .ھذه الممارسة

ال یوج���د وض���وح ف���ي الس���جالت االس���المیة ع���ن ال���ى ای���ن اتجھ���ت القبل���ة االول���ى ، حی���ث ان الق���رآن      
واالم���ر معّق���د ف���ي س���جالت . وال ی���ذكر اس���م مك���ة) اي المك���ان المح���ّرم( المس���جد الح���رامی���ذكر اس���م  فق���ط

ر وال���بعض یش���ی). 10(الح���دیث التاریخی���ة حی���ث نج���د ان اس���م س���وریا م���ذكور ع���ن وجھ���ة القبل���ة االولی���ھ 
                                ).12"(الج��������������امع البعی��������������د" اي" االقص��������������ى"او ال��������������ى ) 11"(ت المق��������������دسبی��������������" ال��������������ى

   

  1:392البخاري  – 4
.والمالحظة التابعة  24الطبري، المجلد السابع، صفحة  – 5  
مراجعة مختصرة، ل ابو إمام  1992ھج وكذلك طبعة  1410ه  القیري، . أ. تاریخ معالم المدینة، الماضي والحاضر، تألیف س – 6

.، جامع القبلتین، ل عبد الوحید الوكیل، لندن ،بریطانیا 877دین، ال  SAU 
144: 2سورة  – 7  
. 25والطبري المجلد السابع، صفحة  209والمالحظة  131الطبري والمجلد السادس، صفحة  – 8  
.2016سبتمبر  5منقولة طبعة . 87صفحة . روتلدج. الفكرة والخقیقة: اوروشلیم ). 2008(تمار مایر،سلیمان علي مراد  – 9  

. 132، صفحة  1218الطبري ، المجلد السادس ، – 10  
   17:1سورة  – 11



ُكتب�ت دب االسالمي المبكر، حی�ث ان معظ�م ھ�ذه الس�جالت في سجالت األ كذلك ھذا االمر غیر واضح     
وكان ان اللغة العربیة ق�د تط�ورت خ�الل ھ�ذه الم�دة الطویل�ة حت�ى ان م�ثال كلم�ة . بعد مئتي سنة من حدوثھا

  نق�ول ان: م�ثال ). 12(اصبحت ال تعني فقط اتجاه الصالة بل صارت تفی�د ایض�ا معن�ى اتج�اه الجن�وب القبلة
لذا علینا ق�راءة النص�وص . من بیروت في اتجاه القبلھھي صیدا  ، صرنا نشیر انجنوب لبنانصیدا تقع في 

یظھ�ر ان ھن�اك اتف�اق  ،م�ع ھ�ذا. س�نادھاما ھي الفكرة التي یرید الكات�ب إ الى العربیة بأعتناء خاص ، لننتبھ
اي باتج�اه مك�ة ف�ي  فیما بع�د تتج�ھ ال�ى الجن�وب  ان اتجاه القبلة االولى كان الى الشمال، بینما اصبحتبعام 

ق�دم الجوام�ع حیثم�ا أخذت اسافر الى ع�دة ام�اكن وافح�ص أمن اتجاه القبلة االصلي ، تأكد ن حتىو. السعودیة
                                                                                                              وجدتھا

ت ف���ي البح���ث ع���ن ، اي بع���د وق���ت قص���یر م���ن اق���امتي ف���ي الش���رق االوس���ط، ب���دأ1979من���ذ س���نة      
عل��ى فت��رات متفرق��ة ف��ي وت ـم��ـقأخ��الل م��دة خم��س وعش��رین س��نة . المواق��ع االثری��ة ف��ي ال��دول العربی��ة

، وبع���د  1980زی���ارتي االول���ى ال���ى الس���عودیة كان���ت س���نة . ك���ل م���ن االردن واالم���ارات العربی���ة وال���یمن
                       .ذل�������ك ب�������دأت ازور واستكش�������ف المواق�������ع االثری�������ة ف�������ي ال�������بالد العربی�������ة ، بك�������ل م�������ا امك�������ن

  

االردنیة  واآلثار السیاحةباالشتراك مع وزارة   ألبحث وأكتبانتقلت الى جنوبي االردن، 2000في سنة      
حون الى اھمیة القسم ـان بعض المؤرخین یلمّ  كنت مدركاً  .جنوبي االردن دلیال للسیاح الجدد القادمین  الى

في  ). 13(حول مكة للتاریخ االسالمي ، اكثر من اھتمامھم بالواقع التاریخيالشمالي من العربیة بالنسبة 
بدأت أبحث عن العالقة بین الكتابات االسالمیة وجغرافیة جنوب ) 2004سنة خالل  (حدود ھذا الوقت 

امكانیة وجود  ومتوفرة ألخصص بعض الوقت وأدرس بجد  اصبحت مقتنعا بوجود مواد كافیة .االردن
                                                                   .االردن        ة لالسالم  في جنوبـّ یـجذور اول

                                                    

، درس بشوق عن اتجاه القبلة األولىوتفرغت الأخرى ،  وھكذا أخلیت  برنامج عملي من مشغولیات    
فوجئت، اذ وجدت ان بعض الجوامع ال تزال تجد . اي جدل لصالح جنوبي االردن او أُسكت آمال في ان 
موجود حتى اآلن بھذا االتجاه،  بعد اآلخر،  جامعاً  وجدت .    التجاه الصالة الى جنوب االردنفیھا القبلة 

لما وجھت انتباھي و. صار واضحا لي  ان اتجاھھم االولي ھو مرّكز على مدینة البتراء في جنوب االردنف
، مما سمح الى البتراء ، الحظت ان المواصفات التي ُتـنسب الى مكة في حالتھا السابقة توافق تماما البتراء

  ).14(جبلي المروة والصفا واماكن اخرى لي ألمّیز جیدا مكان الكعبة االولي ، وموقع

                               .                               . 86ھج صفحة  199) باللغة العربیة(ابن زبعلھ، أخبار المدینة، – 12
                                       http://www.free –minds.org, 13 -  

1977وكوك، جامعة كامبرد و ھاكارزم، تكوین العالم االسالمي، ل كرون 2007نوفمبر   11أین كان محمد؟ طبعة مجددة   
                                                                                          .لم تنشر بعد 2016بتاریخ سبتمبر . المقالة التالیة – 14
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، الذي نشر بواسطة مطبعة العلماء  جغرافیة القرآن – ضفت مقطعا جدیدا الى كتابي االولھكذا ا     

بلغ  .كان موضوع ھذا الكتاب مسح شامل لالماكن التاریخیة المذكورة في القــرآن . 2010المستقلون سنة 
. ةـّ یـع القبلة االصلـواقـممن ربع الكتاب لموضوع صفحة ، خصصت اقل بقلیل  400عدد صفحات الكتاب 

جد سألخراج فیلم وثائقي عن الموقع االصلي للم.عمل مع شركة افالم بریطانیة بدأت أ  2014 وفي سنة
                                            ).15"(المدینة المقدسة"بعنوان  2016 وصدر الفیلم في سنة. الحرام

                                          

ن���دما ق���دم الُمعـلـن���ـون الف���یلم ال���ى الخب���راء المس���لمین ألب���داء وع. واج���ھ الف���یلم مقاوم���ة ف���ي ك���ل مك���ان     
لك���ن م���ع   .ستحس���نوا موض���وعھمعوا بھ���ذا الموض���وع  اطالق���ا ، ول���م  ییس���  ل���م   ال���رأي فی���ھ، ق���الوا انھ���م

                        .ح��������ول الموض��������وع ل ی��������زدادلف��������یلم والكت��������اب ینتش��������ران وأخ��������ذ الج��������دبع��������ض الوق��������ت ب��������دأ ا
   

حو اورشلیم الى مكة یر صحیح ، اذن فان القصة التقلیدیة حول تغییر وجھة القبلة من نان كان بحثي غ     
ان ما یوثق  ویصّد ق بھ ، ان القبلة كانت فعال باتجاه البتراء . ال یمكن الوثوق بھا ھي قصة م 624في سنة 

اتجاه القبلة رویدا رویدا ، وخالل مئة سنة  بعد بدء االسالم ، بدأ تغییر م  727في االردن ، وأنھ منذ سنة 
              .م 743ھج او  125كان في سنة ني بالتأكید باتجاه البتراء ـآخر جامع بُ . نحو مكة في السعودیة

                                                   

بق وكتب��ت ھ��ذه المقال��ة ھ��ي ج��واب لطلب��ات متك��ررة ألنش��ر المزی��د م��ن المعلوم��ات المس��اندة لم��ا س��     
س��أبدأ بنش��ر بی��ان یحت��وي عل��ى اس��ماء الجوام��ع الت��ي فحص��تھا . وف��ي الف��یلمجغرافی��ة الق��رآن ف��ي كت��اب 

حت���ى االن، مرفق���ة ب���بعض الخ���رائط ، وث���م بض���عة ص���فحات م���ن المعلوم���ات ح���ول ك���ل ج���امع ذك���ر ف���ي 
ھ���ذا  ،عن���ى آخ���ربم. ض���یف اس���ماء جوام���ع اخ���رى قدیم���ة كلم���ا وج���دت ذل���كل���ن اّدخ���ر جھ���دا أل .البی���ان

                   .أنش������ره ف������ي االش������ھر القلیل������ھ القادم������ة ك������ل م������ا یج������ّد م������ن معلوم������ات س������وفوح������ث مس������تمر ، ب
   

جاب��ة عل��ى األس��ئلة الت��ي یس��ألھا الھ��دف منھ��ا اال ،م��ن سلس��لة مق��االت فق��ط واح��دةھ��ي  ھ��ذه المقال��ةو     
ح���ت عن���وان وعن���دما تكتم���ل ھ���ذه ال���ردود ، س���وف اجمعھ���ا ف���ي مجموع���ة واح���دة وت. العلم���اء المس���لمون
            . ارجو ان تكون ھذه المقالة مساعدة جیدة للراغبین في متابعة ھذا الموضوع. معّین

                                                                                     

http:// sacred city   15 -                         

  

 



معلومات عن اتجاه القبلة

إعادة الـبـناء درجة الخطأ القبلة االصلیة اسم الجامــع اسم البالد اسم المدینة السنة المیالدیة السنة الھجریة
غیر معروف 435ھج  جامع الكوبھ السعودیھ المدینة 622 1

707و1951 غیر معروف جامع النبي السعودیھ المدینة 623 2
1987ھج البتراء واورشلیم جامع القبلتین السعودیھ المدینة 626 5
1011ھج غیر معروف جمایل-الجند الیمن الجند 627 6
اطالقا 2.81 البتراء الجامع الكبیر الصین كوانغسو 627 6

القرن التاسع غیر معروف جامع الجواثا السعودیھ القالبیھ 629 8
غیر معلوم 0.26 البتراء شیرامان تجوما الھند مثاال ، كیراال 629 8

1793 غیر معروف جامع عمربن الخطاب السعودیھ دوامة الجندل 634 13
اطالقا 0.61 البتراء جامع حماة الكبیر سوریا حماة 637 15

غیر معروف 1393م جامع الیونس العراق الموصل 637 16
749م غیر معروف مسجد الكوفھ العراق الكوفھ 638 16

211ھج البتراء مسجد عمر بن العاص مصر الفسطاط 642 21
1323م غیر معروف ھال سلطان تكّي قبرص الرنكا 649 28

1214و  416ھج غیر معروف جامع سیدي عقبھ الجزائر بسكرا 686 67
اطالقا - غیر معروف جامع الصخرة اسرائیل اورشلیم 690 71
اطالقا 7.23 البتراء جامع قصر الحمیمھ االردن الحمیمھ 699 80
اطالقا 11.34 البتراء جامع االمویین االردن عمان 701 82
اطالقا 0.36 البتراء واورشلیم الجامع الكبیر الیمن صنعاء 705 86
اطالقا 0.8 البتراء جامع خربة المنیا اسرائیل خربة المنیا 706 87
اطالقا 0.29 ما بین جامع الحجاج العراق الوسطى 706 87
اطالقا 5.59 البتراء مسجد طارق خانھ ایران دمغان 708 89

708 89
اطالقا 3.43 البتراء جامع االقصى اسرائیل اورشلیم 709 90
اطالقا 1.75 ما بین جامع االموي الكبیر سوریا دمشق 709 91
اطالقا 0.59 البتراء جامع خربة المفجر اسرائیل اریحا 714 95
اطالقا 3.61 البتراء جامع قصر عنجر لبنان عنجر 714 95
1260م - غیر معروف جامع االموي الكبیر سوریا حلب 715 96
449ھج - غیر معروف مسجد الخمیس البحرین المنامة 717 99
اطالقا 0.35 ما بین مسجد بصرى سوریا بصرى 721 102

غیر معلوم - غیر معروف جامع الرصافة العراق بغداد 724 105
غیر معلوم - غیر معروف جامع الحسین الكبیر االردن عمان 725 106

اطالقا 3.21 ما بین جامع حایر الغربي سوریا حایر الغربي 726 107
اطالقا 2.44 مكة جامع بن بنبھور باكستان بنبھور 727 109
اطالقا 2.8 ما بین جامع حایر الشرقي سوریا حایر الشرقي 728 110
اطالقا 1.36 مكة جامع قصر امیّة االردن قلعة عمان 730 112
اطالقا 0.99 مواز جامع الزیتونھ تونس تونس 732 115
اطالقا 0.67 ما بین جامع بعلبك لبنان بعلبك 740 122



الئحة الجــوامــع

إعادة البناء نسبة الخطأ القبلة االصلیة اسم الجامع اسم البالد اسم المدینة السنة المیالدیة السنة الھجریة
اول ما ذكر اسم مكة في االدب االسالمي 122

1392 ال شيء غیر معروف الصین جامع ھوجكسیا اكسیان 742 124
اطالقا ا 3.99 انش البتراء قصر مشاتھ االردن مطار عمان 743 125
اطالقا 0.32انش ما بین جامع الجامعة العراق حرّان 744 127
1279 ال شيء غیر معروف جامع فنھوانغ الصین ھانغ شو غیر معروف غیر معروف

غیر معروف ال شيء غیر معروف قصر الشیبان الیمن شیبان 753 135
منھدم ال شيء مكة جامع المنصور العراق بغداد 762 145

3.9 مكة قصر الخیدر العراق الكوفھ 764 146
اطالقا خط مواز قصر الربعة تونس الرباط 770 153
اطالقا غیر معروف بیر اورا القبلتین اسرائیل بیر اورا غیر معروف غیر معروف
اطالقا 0.58 البتراء ج ساھي رمده عمان بوار غیر معروف غیر معروف
اطالقا 1.55 البتراء سومیل العماني عمان سومیل غیر معروف غیر معروف
اطالقا 0.86 ما بین جامع الرقة سوریا الرقة 772 155

غیر معروف ھج   419 مسجد الجمیع ایران اشفان 772 155
غیر معروف غیر معروف مزار النبي أیوب عُمان ساللھ غیر معروف غیر معروف

اطالقا 1.78 البتراء واورشلیم بیبي سمرقند اوزبكستان سمرقند غیر معروف غیر معروف
اطالقا 2.01 خط مواز جامع كوردوبا اسبانیا كوردوبا 784 168

غیر معروف غیر معروف مزار الكاظمیھ العراق بغداد 799 183
اطالقا 4.22 خط مواز عقبة بن نافع تونس القیروان 836 221

 1.13 مكة سماره الكبیر العراق سماره 847 232
اطالقا 6.78 خط مواز سوسھ الكبیر تونس سوسھ 850 236

4.6 مكة جامع ابوالدولف العراق سماره 859 245
اطالقا 3.54 خط مواز االبوان الثالثھ تونس القیروان 866 252

قرن الثاني عشر غیر معروف الجامع الكبیر الیمن شیبام اقیان 871 257
9.27 مكة جا بن طولون مصر القاھرة 876 263
4.15 مكة جامع الجمعة ایران فھراج غیر معروف غیر معروف

القرن التاسع 10.84 مكة جامع الجمیع ایران فھراج غیر معروف غیر معروف
القرن العاشر 5.33 مكة جامع البلد عُمان ساللھ غیر معروف غیر معروف



الالئحة القصیرة
سبعة عشر  جامع من الفترة االسالمیة المبكرة تواجھ في وجھة صالتھا جنوب االردن     

شیّد یواجھ مكة درجة الخطأ القبلة االصلیة اسم الجامع البالد المدینة السنة المیالدیة السنة الھجریة
1987ھج  - البتراء واورشلیم جامع القبلتین السعودیة المدینة 626 5
اطالقا 2.81" البتراء الجامع الكبیر الصین كوانجزھو 627 6

غیر معروف 0.26 البتراء مسجد شیرامان جمعھ الھند میثاال كیراال 629 8
اطالقا 0.61 البتراء جامع حماة الكبیر سوریا حماة 637 15
211ھج - البتراء جامع عمر بن العاص مصر الفصطاط 642 21
اطالقا 7.33 البتراء جامع قصر حمیمھ االردن الحمیمھ 699 80
اطالقا 11.34 البتراء جامع امیّة القدیم االردن عمان 701 82
اطالقا 0.36 البتراء الجامع الكبیر الیمن صنعاء 705 86
اطالقا 0.8 البتراء جامع خربة المنیا اسرائیل خربة المنیا 706 87
اطالقا 5.59 البتراء مسجد طارق خانھ ایران دمغان 708 89
اطالقا 3.43 البتراء الجامع االقصى اسرائیل اورشلیم 709 90
اطالقا 0.59 البتراء جامع خربة المفجر اسرائیل اریحا 714 95
اطالقا 3.61 البتراء جامع القصر لبنان عنجر 714 95
اطالقا 3.99 البتراء جامع قصر مشاتھ االردن مطار عمّان 743 125
اطالقا 0.58 البتراء جامع ساھي رمده عُـمان البوھـر غیر معلوم غیر معلوم
اطالقا 1.55 البتراء جامع سمیل العُماني عُـمان سمیل غیر معلوم غیر معلوم
اطالقا 1.78 البتراء جامع بیبي سمرقند اوزبكستان سمرقند غیر معلوم غیر معلوم

ان نسبة الخطأ في وجھة الجوامع ھي من 11.34 انش الى 0.26 من االنش من موقع مدینة البتراء
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The Short List 
17  mosques from early Islam that face Petra in southern Jordan. 

 

Year AH Year CE City Country Name Original 
Qibla 

Degree 
of Error 

Rebuilt Facing 
Mecca 

5 626 Medina Saudi Arabia Qiblatain Mosque Petra & 
Jer. 

- 1987 CE 

6 627 Guangzhou China Grand Mosque Petra   2.81˚ never 

8 629 Methala, Kerala India Cheraman Juma Masjid Petra   0.26˚ unknown 

15 637 Hama Syria Jāmi’ Hama al’Kabīr Petra   0.61˚ never 

21 642 Fusṭaṭ Egypt ‘Amr ibn -Al-As Mosque Petra     - 211 AH 

80 699 Humeima Jordan Qaṣr Humeima  Petra   7.33˚ never 

82 701 Amman Jordan Old Umayyad Mosque Petra 11.34˚ never 

86 705 Ṣan’ā Yemen Grand Mosque Petra   0.36˚ never 

87 706 Khirbat al Minya Israel Khirbit al Minya Petra   0.8˚ never 

89 708 Damghan Iran Masjid i Tarik Khana Petra   5.59˚ never 

90 709 Jerusalem Israel Al Aqṣa Mosque Petra   3.43 never 

95 714 Jericho Israel Khirbat al-Mafjar Petra   0.59˚ never 

95 714 ‘Anjar Lebanon Palace Mosque Petra   3.61˚ never 

125 743 Amman Airport Jordan Mushatta Palace Petra   3.99˚ never 
unknown unknown Bowhar Oman Sahī Ramdah Mosque Petra   0.58˚ never 
unknown unknown Suma’il Oman Suma’il Omani Mosque Petra   1.55˚ never 
unknown unknown Samarkand Uzbekistan Bibi Samarkand Petra   1.78˚ never 

Above:  Mosque degrees of error vary from 11.34˚ to 0.26˚ with an average of 2.5˚ from Petra. 

 

 
Above: Mosques from the first century of Islam where we can still determine their original Qilba direction 1 - 109 AH. 
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Above: Mosques that point to Mecca where we can still determine their original Qibla direction 109-245 AH. 

 
Above: Mosques that point between Mecca and Petra 87 -155 AH 

 
Above: Mosques that point parallel to a line drawn between Mecca and Petra  115- 252 AH 
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