
 اتِ خشدارتح-

و( يؤضخ وجغطافً اشرهط تكراته 912 – 820أتى انقاؼى ػثٍس هللا تٍ ػثس هللا اتٍ ذطزاشتح )

انجغطافً كراب انًؽانك وانًًانك، انصي وصف فٍه انًؽافاخ تٍٍ انثهساٌ وقس ػًم فً ذسيح 

األضض  إٌ:” [ أشاض هصا انؼانى صطاحح إنى كطوٌح األضض تقىنه 1انرهٍفح انؼثاؼً انًأيىٌ.]

و ٌضٍف يشٍطا إنى انجاشتٍح “. يسوضج كسوضاٌ انكطج، يىضىػح كانًحح فً جىف انثٍضح 

ٗاألسض جارتح ىَا فٜ أتذاٌّٖ ٍِ اىثقو ألُ األسض تَْضىح اىحجش اىزٛ  : تًُرهى انىضىح

 .ٝجرزب اىحذٝذ

 اتِ سسرح-2

أحًس تٍ ػًط، أتى ػهً اتٍ ضؼره )ذىفً َحى 300 هـ / َحى 912 و( هى جغطافً فاضؼً، يٍ 

إُ هللا جو ٗػض ٗظغ اىفيل ”: أهم أصفهاٌ  صُف كراب »األػالق انُفٍؽح«،و ٌقىل فٍه

اًسا.. ٗاألسض ٍسرذٝشج أًٝعا ٍٗصَرح فٜ ج٘ف اىفيل َّٗ  .“ٍسرذًٝشا ماسرذاسج اىنشج أج٘ف د

 اىَسؼ٘دٛ-3

وانًؼطوف  .انًؽؼىزي )283 هـ – 346 هـ / ~896 – 957 و(  يٍ أشهط انؼهًاء انؼطب

 (انرُثٍه واإلشطاف)تهٍطوزوذػ انؼطب.  وكرة “انًؽؼىزي” )خ: 346هـ – 956و( فً كراته 

جؼو هللا ػض ٗجو اىفيل األػيٚ ٕٗ٘ فيل االسر٘اء ٍٗا ٝشَو ػيٞٔ ٍِ غثائغ اىرذٗٝش، “ :

 ”.…فأٗىٖا مشج األسض ٝحٞػ تٖا فيل اىقَش

 اتِ حضً-4

، أكثط ػهًاء (ػهً تٍ حعو االَسنؽً  384 هـ / 994و.قططثح –  456هـ /  1064و ونثح

اإلؼالو ذصٍُفًا وذأنٍفًا تؼس انطثطي كرة ػٍ كطوٌح األضض يظهطا أٌ كطوٌرها أيط يؼطوف 

ح ذق٘ه غٞش رىل، “ : ػُس انؼهًاء ٍَّ د تأُ األسض مشَّٗٝح، ٗاىؼا قاى٘ا: إُ اىثشإِٞ قذ صحَّ

إُ أحًذا ٍِ أئَح اىَسيَِٞ اىَسرحِقِّٞ السٌ اإلٍاٍح تاىؼيٌ  ىٌ  :ٗج٘اتْا ٗتاهلل ذؼاىٚ اىر٘فٞق

ْٝنشٗا ذن٘ٝش األسض، ٗال ُٝحفَع ألحٍذ ٌٍْٖ فٜ دفؼٔ ميَحٌ، تو اىثشإِٞ ٍِ اىقشآُ ٗاىسَُّّْح قذ 

ِْٞو{ ]اىضٍش: 5[.  اَس َػيَٚ اىيَّ َٖ ُس اىَّْ ِّ٘ َُٝن َٗ اِس  َٖ َْٞو َػيَٚ اىَّْ ُس اىيَّ ِّ٘ جاءخ ترن٘ٝشٕا، قاه هللا : }َُٝن

س اىؼَاٍح، ٕٗ٘ إداسذٖا، ٕٗزا  َّ٘ ٍُ فٜ ذن٘ٝش تؼعٖا ػيٚ تؼط، ٍأخ٘ر ٍِ: م ٕٗزا أٗظح تٞا

 ”…ّصٌّ ػيٚ ذن٘ٝش األسض

 اىششٝف اإلدسٝسٜ-5

انشطٌف اإلزضٌؽً ػانى يؽهى يٍ أهم انثٍد. أحس كثاض انجغطافٍٍٍ فً انراضٌد ويؤؼؽٍٍ ػهى 

و( فً كراته )َعهح انًشراق( يا 1166 – انجغطافٍا  وقس شكط “انشطٌف اإلزضٌؽً” )خ: 560هـ



ٗإُ األسض ٍذٗسج مرذٗٝش اىنشج، ٗاىَاء الصق تٖا، ٗسامذ ػيٖٞا سمً٘دا غثٞؼًّٞا ال ..“ :َصه

اُ فٜ ج٘ف اىفيل ماىَحح فٜ ج٘ف اىثٞعح.. ٗٗظؼَٖا  ٝفاسقٖا، ٗاألسض ٗاىَاء ٍسرقشَّ

وٌ  صَكط أٌ  ”…ٗظغ ٍر٘سػ، ٗاىْسٌٞ ٝحٞػ تٖا )ٝقصذ اىغالف اىج٘ٛ( ٍِ جَٞغ جٖاذٖا

ًَّ نًا أضاز ص ُغ ًَىشج نألضض كاٌ ػهى شكم كطج يٍ انفضح يُقىؾ ػهٍها صىضج  اإلزضٌؽ

األقانٍى انؽثؼح، وٌقال أٌ انسائطج انفضٍح ذحطًد فً ثىضج كاَد فً صقهٍح، تؼس انفطاؽ يُها 

 تًسج قصٍطج

 فخش اىذِٝ اىشاصٛ-6

قال اإلياو فرط انسٌٍ انطاظي )606 هـ( -ضحًه هللا ذؼانى- يجٍثاً ػهى االػرطاض تُحى قىنه 

األسض جسٌ ػظٌٞ، ٗاىنشج إرا ماّد فٜ غاٝح “ :[ذؼانى: }َوه َى انَِّصي َيسَّ األَْضَض{ ]انطػس: 3

انرفؽٍط انكثٍط 3/19 و 170( وقال فً ذفؽٍط قىنه ) .”اىنثش مأُ مو قطؼح ٍْٖا ذشإذ ماىسطح

اىَشاد ٍِ مُ٘ األسض ٍٖذاً أّٔ ذؼاىٚ “ :[ذؼانى: }انَِّصي َجؼََم نَك ْى األَْضَض َيْهسًا{ ]طه: 53

جؼيٖا تحٞث ٝرصشف اىؼثاد ٗغٞشٌٕ ػيٖٞا تاىقؼ٘د ٗاىقٞاً ٗاىًْ٘ ٗاىضساػح ٗجَٞغ ٗج٘ٓ 

 (22/68).”اىَْافغ

 اتِ اىج٘صٛ-7

اتٍ انجىظي، هى أتى انفطج ػثس انطحًٍ تٍ أتً انحؽٍ ػهً تٍ دمحم انقطشً انرًًٍ انثكطي. 

فقٍه حُثهً يحسز ويؤضخ ويركهى )510هـ/1116و – 12 ضيضاٌ 592 هـ(  ٌقىل َاقال 

ال اخرالف تِٞ اىؼيَاء فٜ أُ اىسَاء ٍثاه اىنشج، ٗأّٖا ذذٗس “ :اإلجًاع ػهى كطوٌح األضض

تجَٞغ ٍا فٖٞا ٍِ اىن٘امة مذٗس اىنشج ػيٚ قطثِٞ ثاترِٞ غٞش ٍرحشمِٞ، أحذَٕا فٜ ّاحٞح 

 “ٗمزىل أجَؼ٘ا ػيٚ أُ األسض ٍثو اىنشج،  .اىشَاه، ٗاٟخش فٜ ّاحٞح اىجْ٘ب

 اىقضْٜٗٝ-8

أتى ػثس هللا تٍ ظكطٌا تٍ دمحم تٍ يحًىز انقعوٌُى ، ػانى ػطتً يؽهى قعوًٌُ انًىنس حجاظي 

األصم ٌطذفغ َؽثه إنى االياو اَػ تٍ يانك ػانى انًسٌُح، ونس فً ػاو 605 وذىفى ػاو 

األسض مشج.. ٗاىذىٞو “ :(682  وٌقىل “انقعوًٌُ  ؼُح 1283و فً كراته )ػجائة انًرهىقاخ

ػيٚ رىل أُ خس٘ف اىقَش إرا ماُ ُٝشٙ ٍِ تيذاُ ٍخريفح فإّٔ ال ُٝشٙ فٖٞا ميٖا فٜ ٗقد ٗاحذ 

تو فٜ أٗقاخ ٍرؼاقثح ألُ غي٘ع اىقَش ٗغشٗتٔ ٝنّ٘اُ فٜ أٗقاخ ٍخريفح فٜ األٍامِ 

و ٌفُِِّس انقعوًٌُ آضاء ػهًاء  .“..اىَخريفح. ٗاألسض ٗاقفح فٜ ٗسػ األفالك ميٖا تإرُ هللا ذؼاىٚ

انكٍُؽح انصٌٍ ٌقىنىٌ: إٌ األضض نى كاَد كطج نؽقظ انُاغ فً انجاَة اَذط يُها، أو كاَد 

إُ اإلّساُ فٜ أٛ ٍ٘ظغ ٝقف ػيٚ سطح األسض فشأسٔ أتًذا ٍَا “ :ضءوؼهى يقهىتح.. فٍقىل

ٝيٜ اىسَاء، ٗسجئ أتًذا ٍَا ٝيٜ األسض، ٕٗ٘ ٝشٙ ٍِ اىسَاء ّصفٖا.. ٗإرا اّرقو إىٚ 



ٍ٘ظغ آخش ظٖش ىٔ ٍِ جاّة اىسَاء اىزٛ أٍأٍ تقذس ٍا ماُ قذ خفٜ ػْٔ ٍِ اىجاّة 

 ”..اٟخش

 اىثٞعاٗٛ-9

قال انؼاليح انقاضً َاصط انسٌٍ ػثس هللا تٍ ػًط انشهٍط تانثٍضاوي )685 هـ( –ضحًه هللا 

أٛ ٍّٖٞأج ألُ ٝقؼذٗا ْٗٝاٍ٘ا “ :{ذؼانى- فً ذفؽٍط قىنه ذؼانى: }انَِّصي َجؼََم نَك ْى األَْضَض فَِطاًشا

ػيٖٞا، ماىفشاش اىَثس٘غ. ٗرىل ال ٝسرذػٜ مّٖ٘ا ٍسطحح، ألُ مشٗٝح شنيٖا ٍغ ػظٌ 

 .(يٍ )أَىاض انرُعٌم 16/1 .”حجَٖا ال ٝأتٚ االفرشاش ػيٖٞا

 اتِ ذَٞٞح-10

اتٍ ذًٍٍح، وهى أحًس تٍ ػثس انحهٍى تٍ ػثس انؽالو تٍ ػثس هللا تٍ أتً انقاؼى تٍ دمحم اتٍ ذًٍٍح، 

ذقً انسٌٍ أتى انؼثاغ انًٍُطي انؼايطي انهىاظًَ، ونقثه »شٍد اإلؼالو« ونس ٌىو اإلثٍٍُ 10 

ُّ األسض قذ اذفق٘ا  ”  : ضتٍغ األول 661هـ أحس ػهًاء انحُاتهح ٌقىل ػٍ كطوٌح األضض اػيٌ أ

 (األؼًاء وانصفاخ نهشٍد اإلؼالو اتٍ ذًٍٍح )114/2 ”ػيٚ أّٖا مشٝح اىشنو
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