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إٕن إذلس هلل حنمسٍ ووس خـَيَ ووس خلفصٍ وهـوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا
ومن سُئات ٔأؾامًيا من هيسٍ هللا فال مضي هل ومن ًضَي فال ُادي هل
و ٔأصِس ٔأن ال إٕهل إٕال هللا وحسٍ ال رشًم هل و ٔأصِس ٔأن محمسإ ؾحسٍ
إّلل َح ذق ثُلَا ِث َِ َوال ثَ ُموحُ ذن
ورسوهل  ،كال ثـاىل { َي َأهيه َا ذ ِإشل ٍَن أ ٓ َمٌُوإ إث ذ ُلوإ ذ َ
ون }  ،وكال ثـاىل { َي َأهيه َا إًيذ ُاس إث ذ ُلوإ َ جر ذ ُ ُك ذ ِإشلي َذََلَ ُ ْك
إ ذال َو َأه ُ ْْت ُم ْس َِ ُم َ
ِ
ِم ْن ه َ ْف ٍس َوإ ِحسَ ٍة َو َذََ َق ِم ْْنَا َز ْو َ ََجا َوت َ ذر ِم ْْنُ َما ِر َخا ًال َن ِثري ًإ َو ِو َس ًاء َوإث ذ ُلوإ
إّلل ََك َن ؿَََ َْ ُ ْك َرِكِح ًا }  ،وكال { َي
ون ِت َِ َو ْ َإْل ْر َحا َم إ ذن ذ َ
ذَ
إّلل ذ ِإشلي ج َ َس َاءًُ َ
ِ
إّلل َوكُوًُوإ كَ ْو ًال َس ِسًس ًإْ ًُ ،ع َِ ْح ًَ ُ ْك َأ ْ َْعاًَ ُ ْك َوً َ ْل ِف ْص
َأهيه َا ذ ِإشل ٍَن أ ٓ َمٌُوإ إث ذ ُلوإ ذ َ
إّلل َو َر ُس َ ُ
ٔأما تـس
وهل فَلَ ْس فَ َاز فَ ْوز ًإ َؾ ِؼميً }
ًَ ُ ْك ُذهُوجَ ُ ْك َو َم ْن ًُ ِعؽ ِ ذ َ
إًس َم َاو ِإت َو َما ِِف إ َْل ْر ِض َ ُهل إًْ ُم ْ ُ
ْل َو َ ُهل
كال ثـاىل (( ٌ َُس ّح ُِح ِ ذ ِّلل َما ِِف ذ
َش ٍء كَ ِس ٌٍص ُ َُو ذ ِإشلي َذََلَ ُ ْك فَ ِم ُ ْ
إًْ َح ْمسُ َوُ َُو ؿَ ََل ُ ِّ
يك ََك ِف ٌص َو ِم ٌُك هم ْؤ ِم ٌن
ك َْ
ون ت َ ِعريٌ )) ( سورة إًخلاجن  ، ) 1وكال ثـاىل ((
َو ذ ُ
إّلل ِت َما ثَ ْـ َمَُ َ
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وًـحسون من دون هللا ماال ًيفـِم وال ًرضمه وَكن إًاكفص ؿَل رتَ
ػِريإ )) ( إًفصكان 0 ) 55
إّلل هيَ ْ ِسي
إًِسإًة تَس هللا ؾز وخي ( إه َذم ال َتَ ْ ِسي َم ْن َأ ْح َد ْح َت َوًَ ِى ذن ذ َ
ْ ِ
َمن ٌَضَ اء َوُ َُو َأؿْ َ َُل ِابً ُمِْ َخ ِس ٍَن ) سورة إًلعط  ، 56حنن ِف إًلصن
إحلادي وإًـرشون  ،كصن إًخلٌَة وإحلضارة وإًـَل  ،فِي ثخعور وحود
إجلِي  ،هـم موحود وثضلك فاحض و ٔكن إًـَل وإحلضارة وإًخعور مل ثؼِص
إًحخة 0
مفازإل ُياك ِف تـغ إزلول إملخلسمة خسإ من ًـحس كري هللا  ،وًؤمن
تلري هللا  ،وإًـجة ٔأن ثْل إملـحودإت من دون هللا يه من ٔأضـف
ذَق هللا  ،فبٍٔن إًـلي ٔ ،أٍن إًـَل ِ ،ف ماكن ثـحس وِف ماكن أٓدص
جتصى ؿَََ جتارب إ ْٔلظحاء ِ ،ف ماكن ثـحس وِف ماكن أٓدص حيصث ؿَهيا
 ،فِي ًـلي ٔأن ثْل إخملَوكات إًضـَفة خسإ ميىن ٔأن حىون يه إالٕهل
إمللسس زلي إًلري 0
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دوةل إًِيس يه من ٔأنرب إزلول  ،فِيي دوةل هحرية خسإ من حِر ؿسد
إًساكن وإملساحة  ،فـسد ساكهنا {  } 1117مََار وسمة  ،وإًـجَة
ٔأهنا ما ثلسهما إًخلين إٕال ٔأهنا من ٔأنرث دول إًـامل ثيوؿا دًًِ ًا  ،فاًِيس
ثخوزع ما تني ظوإئف دًًِة وؾصكِة  ،وًلك مْنا اترخي ثصي  ،و ٔأظاةل
ْعَلة إجلشور 0
أٔوال  :إملسَمون  :ميثَون ( 0 ) % 1314
ػي إملسَمون ًعصكون ٔأتوإب إًِيس إٕىل إًلصن إحلادي ؾرش إملَالدي ،
حِر إس خلص تـغ مسَمي ٔأفلاوس خان وٕإٍصإن وأٓس َا إًوسعى ِف إًِيس
 ،إٕىل ٔأن خاء ؾرص إحلجاج جن ًوسف إًثلفي  ،وتس ٔأت محةل كوًة
مٌؼمة ثخجَ إٕىل إًِيس ًفذحِا فوخَ إحلجاج محةل كوًة حـي ؿَل ر ٔأسِا
إجن ٔأدَِ إًضاب محمس جن إًلامس إًثلفي وذكل س ية (  711م )
وإس خعاع مض مـؼم ٔأحزإء إًِيس  ،إٕال ٔأن إًفذوحات إالٕسالمِة ثوكفت
تـس ذكل متاما  ،حىت ظصق ابهبا إًلائس إالٕساليم إًرتيك محمود إًلزهوي
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إشلي تس ٔأ قزوإثَ ٌَِيس ِف س ية ( 1001م )  ،وػي ًوإظي قزوإثَ
تيجاح و ٔأسس حىام إٕسالمِا كوي إٕىل ٔأن ثوِف ؿام ( 1030م ) ،
وتـس وفاثَ اتتؽ ذَفاؤٍ من إملَوك إًل هزوًني حمكِم ْٔلرض إًِيس وثوسـِم
ِف مض ٔأرإض خسًسة مْنا إٕىل حمكِم  ،جفاء تـسٍ وزلٍ مسـود فذاتؽ
س َاسة وإزلٍ ِف إًفذح وإًخوسؽ  ،وتـس ملذي مسـود ِف ؿام ( 1040م
) خاء تـسٍ إتيَ مودود وسار سرية ٔأتََ وخسٍ ِف إًخوسؽ تبٔرض إًِيس ،
مث ثوإىل إملَوك إًل هزوًون ؿَل ؾصش إًِيس  ،إٕال ٔأن ثياحصمه ِف ما تُْنم
ٔأضـفِم وحـي إًحالد إًيت فذحوُا حمتصد ؿَهيم  ،حىت سلعت ؿامصهتم
قزهة ؿام ( 1152م ) ِف ؾِس أٓدص مَووِا هبصإم صاٍ  ،وتس ٔأ تـس ذكل
حك إزلوةل إًلورًة ٌَِيس  ،تـس ٔأن إس خوىل صِاب إزلٍن إًلوري ؿَل
الُور ِف ؿام (  ، )1186وتـس ملذي صِاب إزلٍن ِف ؿام ( 1206
) صلي إًلورًون ابخلالفات وإحلصوب تُْنم ثضبٔن إملْل  ،إ ْٔلمص إشلي
ٔأاتح ًلعة إزلٍن ٔأًحم ٔأن ًًضبٔ دوةل ممَوهَة مس خلةل ِف إًِيس ًَخوالُا
إملامًَم من ٔأرسثَ  ،وتـس وفاة كعة إزلٍن ثوإىل إملسَمون ؿَل حك
إًِيس دوةل تـس دوةل  ،حفمكهتا دوةل إًسالظني إخلَجَة  ،مث إزلوةل
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إًعلَلِة وإزلوةل إٍمتورًة  ،وِف ؿام ( 1525م ) قزإ إمللول إًِيس
تلِادة ابجص و ٔأسسوإ إٕمربإظورًة إمللول إًـؼمية وتس ٔأ حك دوةل خسًسة
يه دوةل إمللول (1707-1526م )  ،وتـس ذكل ضـف حك إملسَمني
ٌَِيس إٕىل ٔأن إىهتيى متاما ؿَل ٔأًسي إالٕجنَزي ِف ؿام ( ٔ ، )1857أي ٔأن
إحلك إالٕساليم ٌَِيس إس متص ملسة مثاهَة كصون وهعف َ ،كهت إًرشًـة
إالٕسالمِة يه إ ْٔلساس إًـام حلك إًحالد  ،وًحَف ؿسد إملسَمني ِف إًِيس
حاًَا حوإيل (  ) 12315مََون وسمة  ،ميثَون (  ) %12من ساكن
إًِيس  ،وًيلسمون ما تني ص َـة وس ية  ،وًيدرش إملسَمون ِف مجَؽ
ٔأحناء إًِيس ال س مي ِف مسن إًضامل إًيت ميثي إملسَمون ما ًلصب من
زَيث ساكهنا  ،ابالٕضافة إٕىل خامو ووضمري وحزٍصة الوضاد دوًة إًيت
ميثي إملسَمون حنو زَيث ساكهنا ِ ،ف حني ًـُش ما ًلصب من رتؽ
مسَمي إًِيس ِف والًة ٔأواتر جصإدٌش 0
اثهَا  :إًيعارى  :وميثَون ( 0 ) % 213
تس ٔأت إملس َحَة ثيدرش ِف إًِيس مؽ إًحـثات إًخجارًة إًلصتَة  ،وتـس
ددول إالٕجنَزي وإُامتهمم تًرشُا  ،ويه ِف إجليوب ٔأنرث مْنا ِف إًضامل
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 ،وُشإ ال ًيفي وحود تـغ ٔأثحاع ٌَمس َحَة كدي ددول إالٕسالم ،
وًلسر ؿسدمه تـ (  ) 2316مََون وسمة مبا ميثي (  ) %213من مجموع
إًساكن  ،وًـُضون ِف إملياظق إحلرضًة وًرتنزون ِف والًة نريالا ،
واتمِي اندوإ وحِاو  ،وٌضلك إملس َحَون أٔكَحَة ِف زالث واليت
ظلرية ِف إًضامل ويه انخالهس  ،مزيورإم  ،ومِلاالي 0
اثًثا  :إًِيسوس ؾحاد إًحلص  :إًِيسوس إشلٍن ًـحسون إًحلص ميثَون (
 ) % 8015من ؿسد إًساكن 0
إًِيسوس َة يه ٔأكسم ديانت إًِيس و ٔأنربُا من حِر ؿسد مـخيلهيا ،
وميىن ثلس مي إًِيسوس إٕىل زالث حامؿات  ،من ًـحسون إالًِٕة ص َفا
 ، Shivaومن ًـحسون إالٕهل فُض يا ِ Vishnuف جتسسإثَ إخملخَفة ،
و ٔأوًئم إشلٍن ًـحسون إالٕهل صانيت  ،وٌَِيسوس َة ؿسة فصق ٔأو حامؿات
ًلك مْنا صلك ؾحادة ذاص 0
ثلوم إحلَاة الاحامتؾَة ٌَِيسوس ؿَل فىصة إًعحلات  ،وُو هؼام كسمي
ِف إًِيس ٌسمى ( فاران ) وتياء ؿَََ ًلسم إجملمتؽ إٕىل إًعحلات إًخاًَة :
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إًعحلة إًحِـــضاء  ( :إًربمهَني )  ،وثضم إًلساوسة وإًـَامء 0
إًعحلة إذلـــصإء  ( :إًاكصرتي ) ومه إحلاكم وإجليود وإالٕدإرًون 0
إًعحلة إًعــفصإء  ( :إًفزيًة ) ومه إًفالحون وإملزإرؾون وإًخجار 0
إًعحلة إًســـودإء  ( :إًسودرإ ) ٔأضَفت ُشٍ إًعحلة ِف ما تـس  ،ومه
إًـامل إملِصة َكخلزإفني وإًًساخني وظاهـي إًسالل وإخلسم 0
إًعحلة إًــزامسة  ( :إًضودرإ ) ٔأو إمليحوذٍن  ،فِم من ًلومون
ابخلسمات إحللرية وًـامَِم إًربمهَون تلسوة وًخجيحون حىت ملسِم ،
ورمغ إًٕلاء ُشٍ إًعحلة كاهوهَا ؿام  1950وٕإظالق إمس ٔأظفال هللا
ؿَهيم فإهنم حيحشون جسمَة ٔأهفسِم ابمليحوذٍن 0
ٌَِيسوس َة ٔأثص هحري ِف ك مؼاُص إحلَاة إًِيسًة  ،وًيدرش إًِيسوس ِف
مجَؽ إًواليت إًِيسًة حِر ًعي ؿسدمه إٕىل (  ) 83714مََون وسمة
مبا ميثي (  ) %8113من مجموع إًضـة إًِيسي  ،وٌس َعص إًِيسوس
ؿَل مجَؽ مٌايح إحلَاة إًس َاس َة والاكذعادًة مٌش إس خلالل إًِيس ؾن
جصًعاهَا ِف ( 1947 /8/ 15م ) 0
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يتربكون ببول البقر
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رإتـا  :إًس َخ  :إٕحسى إزليانت إًِيسًة ً ،عَق مـخيلوُا ؿَل ٔأهفسِم
إمس إًس َخ  ،وثـين لكمة إًس َخ إًخاتؽ  ،فِم ًددـون ثـاًمي ؾرش
مـَمني روحِني  ،وحيخوي نخاب إًس َخ إمللسس إملـصوف ابمس (
قودو حصإهت حاُة ) ؿَل ثـاًمي ُؤالء إًـرشة  ،وتس ٔأ ٔأول مـَل
س َري وًسؾى انانك توؾغ حوإيل (  ) 500فصد  ،وكس ؿارض الك
من إًِيسوس َة وإالٕسالم وإؾخيلت إًس َرَة الاؾخلاد إًِيسويس ِف
إًخياخس  ،وتـس وفاة انانك هون إًس َخ كوة ؾسىصًة ٌسلفاع ؾن ٔأهفسِم
 ،ففي ؿام ( 1699م ) كاد حوهحسس ًيج  ،إملـَل إًـارش  ،مجموؿة من
إجليود إًس َخ ِف ؿسة مـارك من ٔأخي حتلِق الاس خلالل إزلًين ،
وحارب إًس َخ الٕكامة ممَىة مس خلةل حىت ؿام ( 1849م ) ؾيسما
قزَتم جصًعاهَا  ،وتـس إس خلالل إًِيس ؿام ( 1946م ) ظاًة إًس َخ
توالًة ذاظة هبم ِف إًِيس  ،وِف ؿام (  1966م ) ٔأكامت إحلىومة
إًِيسًة والًة إًحيجاب إًيت حيمكِا إًس َخ حزئَا  ،حِر ثلؽ إملسًية
إمللسسة ٌَس َخ ٔأمصجسار ِف ُشٍ إًوالًة  ،وِف ؿام ( 1980م )
إجتِت تـغ حامؿات إًس َخ إٕىل إًلِام تبٔؾامل ؾيف وثعاؿست
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حوإدث الاكذخال إًعائفي تني إًِيسوس وإًس َخ ِف ملاظـة إًحيجاب ،
مؽ إرثفاع ٔأظوإت إًس َخ ِف إ ٕالرصإر ؿَل موإظةل إًيضال إملسَح من
ٔأخي حتلِق حَمِم إًىدري ِف ثبٔسُس دوةل إًس َخ إملس خلةل ذاًس خان
 ،إ ْٔلمص إشلي دؿا إحلىومة إًِيسًة إٕىل إٕرسال كوإَتا إٕىل إًحيجاب ِف ؿام
( 1984م ) وثحَف وس حة إًس َخ ( ً ) %119ـُضون ِف إملياظق
إًصًفِة ِف إٕكَمي إًحيجاب0
ذامسا  :إًحوذًون
إًحوذًة يه اثين ٔأكسم ديانت إًِيس تـس إًِيسوس َة ويه حصنة دًًِة
ُيسًة إٕظالحِة ػِصت ِف إًلصن إًسادس كدي إملَالد  ،ومؽ ػِور
ٔأول إٕمربإظورًة ُيسًة ذاًعة موري ِف ؿام  324ق1م  ،أٔظححت
إًحوذًة يه ديهة إًِيس إ ْٔلساس َة  ،ختخَط ِف مؼاُصُا ابًِيسوس َة ،
وتس ٔأ إًحوذًون إشلٍن ًلوم مشُهبم ؿَل ؿسم الاؿرتإف ابْلًِٓة ً ،ـرتفون
هبا وًخلصتون إٍٕهيا  ،شلكل مل حىن مؼاُص إًحوذًة ذاًعة ٌَحوذًة  ،تي
َكهت ذََعا مْنا ومن إًِيسوس َة  ،ومن ُيا ٔأذشت إًحوذًة ثخالىش
صُئا فضُئا  ،وًيسمج ٔأثحاؾِا ِف ثلاًَس وظلوس إًِيسوس َة وأًِٓهتا حىت
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ػِصت إًحوذًة مبؼِص إًِيسوس َة  ،إ ْٔلمص إشلي همس إًسخِي الحنسار
موخة إًحوذًة من إًِيس ورحوع إًِيسوس َة إٕىل ماكىهتا إًلسمية  ،تـس ٔأن
َكهت إًحوذًة إزليهة إ ْٔلوىل ِف إًِيس ذالل ٔأًف س ية من ػِورُا ،
وًعي ؿسد مـخيلي إملشُة إًحوذي ِف إًِيس حاًَا حوإيل ( ) 1013
مالًني مبا ميثي (  ) %1من مجموع إًضـة إًِيسي  ،وًـُش مـؼمِم
ِف ٔأؿسإد ظلرية حبحال إًِميالي 0
سادسا  :إجلًَِون
إجلًَِة يه إٕحسى إزليانت إمليدرشة ِف إًِيس  ،وٕإن َكن ٔأثحاؾِا حىت
إْلٓن كَََني مثي إًحوذًة  ،وكس كامت إجلًَِة نام كامت إًحوذًة ِف وكت
اثرت فَِ إًعحلة إحملارتة ؿَل إًربإمهة الس خحوإذمه ؿَل مجَؽ الامذَازإت
 ،وَكن هماوٍصإ من ُشٍ إًعحلة إحملارتة  ،فبٔسس ُشٍ إزليهة إًيت ختخَف
ؾن إًربمهَة إًِيسوس َة  ،ال س مي ِف إًلول تخلس مي إًياس إٕىل ظحلات
وِف ؿسم الاؿرتإف تبًِٓة إًِيسوس َة إًثالزة  ،وؿسم الاؿرتإف مبسبٔةل
ثياخس إ ْٔلروإح  ،و ٔأمه َشء ِف إجلًَِة ُو إزلؾوة إٕىل جتصد إالٕوسان من
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رشور إحلَاة وصِوإَتا حىت ثسذي إًيفس حاةل من إدلود وإرلود ال
جضـص فهيا تبٔي َشء مما حوًِا 0
ورمغ كةل ؿسد ٔأثحاع ُشإ إملشُة ِف إًِيس حاًَا  ،حِر ميثَون ٔأكي من
(  ) %1من مجموع إًساكن إٕال ٔأن مـؼمِم من ٔأقىن إ ْٔلقيَاء و ٔأجنح
إًياس ِف إًخجارة وإملسإوالت إملاًَة  ،حىت إٕهنم ًـخربون إًَوم من
إًعحلة إًـََا إحامتؾَا وإكذعادي و ٔأسِموإ إٕسِاما ال ٌس هتان تَ ِف حصإث
إًِيس إًثلاِف وإًـليل 0
ساتـا  :ؾحسة إًيار  :ميثي ؾحاد إًيار وإًلمص وإًضمس وإًفرئإن ما
وسخذَ ( 0 )% 318
ؾحادة إًيار مـخلس كسمي ًلوم ؿَل زمع ٔأن إًيار ملسسة 1وكس ؾحس تـغ
إًياس إًيار مٌش ٔأزمان حسَلة ملا ًِا من ذاظَات إًخسمري وإًخعِري،
و ْٔلهنا ثـعي إزلفء وإًضوء 1وًـخلس تـغ إًياس ٔأن ُياك أًِٓة ٔأو
ٔأروإ ًحا جسىن إًيار 1وًخزش ٔأثحاع إًعائفة إًحارس َة إًِيسًة ونشكل ٔأثحاع
ملسسا هلمٔ 1أما كسماء إالٕقصًق
إزليهة إًزرإدصدِة من إًيار ً
رمزإ ً
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وإًصومان ،فلس إؾخربوإ إًيار وإحسة من إًـيارص إًصئُس َة إًيت ثؤًف
إًـامل 1وتـغ إًِيود إ ْٔلمصٍىِني َكهوإ ٌضـَون إًيريإن ؾيسما ثحس ٔأ إًس ية
نثريإ من إًياس ٌضـَون إًيريإن ِف إًِوإء
إجلسًسةٔ 1أما إًَوم ،فٌجس ً
إًعَق ِف مٌاس حات ؿسًسة  ،ورمبا إحنسرت ُشٍ إًـادة من إًخلاًَس
إًلسمية إخلاظة تـحادة إًيار 0

اثمٌا  :ؾحسة إًلمص  :ميثي ؾحاد إًيار وإًلمص وإًضمس وإًفرئإن ما وسخذَ
( 0 )% 318
ثيدرش ؾحادة إًلمص ِف إًِيس  ،مـخلسٍن ٔأن إًلمص مْل من إملالئىة
ٌس خحق إًخـؼمي وإًـحادة  ،فِو إشلي ًسٍص إًـامل إًسفيل وإ ْٔلمور إجلزئَة
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 ،ومٌَ هضج إ ْٔلص َاء إملخىوهة وٕإًعاًِا إٕيل نامًِا  ،وجزيدثَ وهلعاهَ
ثـصف إ ْٔلزمان وإًساؿات وُو كصٍن إًضمس ومْنا هورٍ  ،وكس إختشوإ
ٌَلمص ظمن ؿيل صلك جعي جيصٍ ٔأرتـة  ،وتَس إًعمن حوُص  ،ومن دٍْنم
ٔأن ٌسجسوإ هل وًـحسوٍ وإن ًعوموإ إًيعف من ك صِص وال ًفعصوإ
حىت ًعَؽ إًلمص  ،جيَحون ًعمنَ إًعـام وإًرشإب  ،وًيؼصون إًََٕ ،
وٌسبًٔوهَ حوإجئِم  ،فإذإ إس هتي إًضِص ظـسوإ ؿَل ٔأسعح إمليازل
و ٔأوكسوإ إزلذان ودؾوإ ؾيس رؤًخَ مث ًزنًون ٌَعـام وإًرشإب وإٌَِو
وإًرسور  ،وِف هعف إًضِص إٕذإ فصقوإ من إالٕفعار إذشوإ ِف إًصكط
وإٌَـة ابملـازف تني ًسي إًعمن0
اتسـا  :ؾحسة إًضمس  :ميثي ؾحاد إًيار وإًلمص وإًضمس وإًفرئإن ما
وسخذَ ( 0 )% 318
ؾحادة إًضمس ممارسة دًًِة وضبٔت ِف تـغ إًحسلإن ؾيسما زمع تـغ
إًياس ٔأن ٌَضمس إرثحاظ ًا ابملومس إًزرإؾي وإزلفء  ،وثع ذورت وسط
إملزإرؿني  ،حِر إحلاخة ْٔلصـة إًضمس ًيضوج حماظََِم  ،ومل ثًضبٔ
تني إًعَادٍن ٔأو خامـي إحلحوب إشلٍن ال ًـمتسون ؿَل إًضمس ،
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وَكهت ؾحادة إًضمس مـصوفة ِف زلافة ومـخلسإت مرص إًلسمية وابتي
وإًفصس  ،وِف صاميل إًِيس  ،و َؾحست إًضـوب إالٕسىٌسًيافِة إًضمس
ٔأًضً ا  ،و ٔأظَلت إًضـوب إًخَوثوهَة إمس إًضمس ؿَل ٔأول ٔأيم إ ْٔلس حوع
 ،وؾحادة إًضمس مضِورة زلى إًِيود إ ْٔلمصٍىِني ِف إملياظق إًزرإؾَة
إًيت ثلؽ إْلٓن ِف حٌوب رشيق وحٌوب قصيب إًواليت إملخحسة
إ ْٔلمصٍىِة  ،نام إص هتصت ٔأًضً ا تني ساكن إ ْٔلزثم وإملاي إشلٍن كعيوإ
ٔأمصٍاك إًوسعى و ٔأمصٍاك إجليوتَة  ،وٍزمع إملَوك وإ ْٔلمصإء ِف تـغ
إملياظق ٔأهنم إٕدوإن إًضمس ٔأو ٔأتياء إًضمس  ،و ٔأظحح تـغ إًياس
ًـحسوهنم َكْلًِٓة  ،وكس ؾحس إًَاابهَون إٕمربإظورمه مئات إًس يني
ابؾخحارٍ حفِس أًِٓة إًضمس ٔأماثريإسو ٔأويم ـ َكيم 0
ؾحس نثري من إًلسماء إًضمس  ،وؿسوُا إًًِٕا هلم  ،مثي إملرصًني ِف
إٕفصًلِا  ،وإًسومصًني ِف أٓس َا ،وإالٕقصًق ِف ٔأورواب  ،وإ ْٔلزحىِني وإملاي
ِف ٔأمصٍاك إًضامًَة  ،وتـغ إًِيود ِف ٔأمصٍاك إجليوتَة  ،وػن تـضِم ٔأن
إًىسوف إًضميس ما ُو إٕال ثـحري ؾن قضة إالٕهل ؿَهيم  ،وَكهوإ
ًؤدون إًعَوإت  ،وًلسمون إًلصإتني ٔأم ًال ِف إًخلََي من قضحَ ،
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ونثري من إملـخلسإت إًلسمية حول إًضمس َكهت حماوالت ًخفسري حصنة
إًضمس ؿرب إًسامء من إًرشق إٕىل إًلصب ؛ فؼن إالٕقصًق ٔأن إٕهل
إًضمس ََُوس ًلود ؾصتخَ ؿرب إًسامء  ،وػن إملرصًون ٔأن إٕهل
إًضمس رع َكن ًـرب إًسامء ِف كارتَ  ،وكس حاول ٔأانس أٓدصون ثفسري
حصنة إًضمس ومْنم إ ٕالسىميو وإملاوورًون ِف هَوزًَيسإ  ،فاؾخلس
إ ٕالسىميو ٔأن إًضمس ٔأحبصت تلارب ٔأزياء إٌََي ؿرب إ ْٔلفق إًضاميل ،
وَكهت إملسؤوةل ؾن حسوث ػاُصة إ ْٔلضوإء إًضامًَة ٔ ( ،أورورإ ) ،
ٔأما إملاوورًون فاكهوإ ًـخلسون ٔأن ٔأحس ٔأتعاهلم دذي ِف ؾصإك مؽ
إًضمس  ،وإهخرص ؿَهيا  ،و ٔأظاهبا  ،فعارت ثـصج ِف مضُهتا ؿرب
إًسامء  ،إًلسماء َكهوإ ًخٌون تـغ إملحاين إًخشَكرًة ٌَضمس  ،وَكن
مـؼم ُشٍ إ ْٔلتًِة جس خزسم ًـحادة إًضمس نام َكن تـضِا ملـصفة إًوكت
 ،و كس كام إملرصًون إًلسماء تـمي ظور حمفورة ٌَضمس  ،و ٔأوًئم مه
إشلٍن ًـحسوهنا 0
ؿارشإ  :ؾحسة إًفرئإن  :ميثي ؾحاد إًيار وإًلمص وإًضمس وإًفرئإن ما
وسخذَ ( 0 )% 318
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ِف إًِيس تسلة ظلرية فلرية حصيب إًفرئإن وثـحسُا وحتمهيا  ،وًـخلسون
ٔأهنا يه إالٕهل إشلي ثـرب ؾْنم وؾن فلصمه 0
إًلط وإًفبٔر
مييؽ مٌـا ابات حصتَة إًلعط ِف ُشٍ إًلصًة ْٔ ،لهنا سوف ثبٔك إًفرئإن إًيت
ًـحسوهنا  ،فإذإ وخس كط من إًلعط فإهَ ًت إؾخلاهل وٕإتـادٍ ؾن إًلصًة
ٔأو كذهل 0
ملاجص ٌَفرئإن
إٕذإ مات إًفبٔر فبٔهنم ًسفٌوٍ وًوخس ًِا ملاجص ذاظة ابًفرئإن فلط ،
وًًذاهبم إحلزن ملوت إًفرئإن 0
جعَة وقصًة ٔأن جنس ِف إًِيس من ًـحس إًفرئإن وًعي ؿسدمه ما ًلصب
من ( هعف مََون ) ُيسي ًـحسوهنا وٍصتوهنا دإذي تَوَتم وًلسمون ًِا
إٌَنب ِف أٓهَة هحرية وًرتهوُا ثَِو و ثَـة مؽ إ ْٔلظفال 0
مـخلسإَتم ابًفرئإن
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ٔ -1أن جيـي ًِا مـاتس  ،وك مـحس حيخوي ك ؿَل حجور نثرية حىت
جس خعَؽ إًفرئإن ٔأن متارس حِاَتا إًعحَـَة  ،و ٔأن ثَِو وثَـة حبصًة
معَلة و ٔكهنا ثـُش ِف موظْنا إ ْٔلظيل 0
 -2إًفبٔر إ ْٔلتَغ هل ماكهة ذاظة وملسسة ؾن تلِة إًفرئإن إ ْٔلدصى ،
فَىوهَ ٔأتَغ إٌَون ٍصون ٔأهَ معسر ٌَخفاؤل وإخلري 0
 -3إًفبٔر إملَت معسر جضاؤم  ،مفن صاُس فبٔر ًإ مِخا فإن إًيحس
سوف ًعاردٍ و ٔأن إالٕهل كاضة ؿَََ  ،وال ٍزول ؾيَ إًيحس حىت
ٍصى فبٔرإ حِا ٍزًي حنس ذكل إًفبٔر إملَت 0
 -4إًفبٔر إملَت ِف ؾصفِم رساةل من إالٕهل ًـرب فهيا ؾن قضحَ إًضسًس 0
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مٌلول من ؿسة موإكؽ ومٌخسيت  ،و نخاب مَي وحني ٌَضِصس خاين  ،وملال ً ٔلخ إًحاحر مبصنز
إزلرإسات إًس َاس َة وإالٕسرتإثَجَة اب ْٔلُصإم ؿاظف سـسإوي كامس  ،وموكؽ إملوسوؿة إملـصفِة إًضامةل
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