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 الباُب األّولُ 

 مقّدمة  

 خلفية البحث .أ

(قهددداقب دددو قوددد   قب دددو قKBBIالددد وفقا لدددوقللدددو االقالنيددد قاكب اب  ددد  قال  ددد ق 
(قاالشخصددددددد و قبحقاهقوددددددد اوب قاسلدددددددوحقا ااعددددددد قال دددددددنا قا تلنلددددددد قاإلعتلدددددددو اإلميددددددو ق 

اب ئددددددتم  قانددددددد قمالدددددد وفمقسدددددد  ق ددددددفقالنيدددددد ققاآلخدددددد قاإلب ددددددو اققاإلب ددددددو بدددددد قبوللال ددددددو ق
األخد  قلنتل د قعدفقهدياقق يفقحد قن قال ندد قال     وت  ق،قاال وفقالدي قولد'قمالتلن د م

-reاس دددددفقهدددديافهوقيفقالفلدددد ققreligio  ثدددد ق ددددفقالالس   دددد قو قيالددددقreligiا فمددددا قهدددد ق

ligareتد وفق،قخدخيقود بفقبف دد ققا د  ق قم ندم ق د أقنخد  م قهدياقولد'قبد  الدي قولد'ق 
ق بوه

 ودددفقهددداقيفقهدددياقاللدددو قه دددو قعو فددد قااودددل ق دددفقاأل ودددو ق،قناددد ق ودددفقيفقاللدددو ق
 Holyاإلودال  قال تدواقا لد القيفقالد وفقا  د ا قهداققاق وفه،قاثوينقنا قق   ا 

Bibleالدددددي قولددددد'قال تدددددواقا لددددد الق،قاأل اقا  ددددد ا قيفقالنيددددد قاإلب اب  ددددد  ق،قهدددددياقق
ال تواقا ل القو دىقال تواقا ل ال قس ل  قال تبقا ل و قيفقا  د ا  قبحق  دد ق

ق(New Testament قلمدددد قا  وددددد اال(قOld Testament ،قمهددددوقاللمددددد قاللدددد  ق
 Sou'yb،ق( ٣١٧:ق١٩٩٦ق

صدنىقق(قالد قنللوهدوقال دمق دد Revealed Religionاإلودال قهداق ودفقالداح ق 
 قيفقخددد  قا موددد أقالل ب ددد قيفقب اوددد قاللددد  قال دددوبينقا ددد ال   قاإلودددال قولددد'قاهقعن ددد قاودددن 

ق،Sou'ybالااحددددد قيفق  س ددددد قا  دددددوأق اكوت دددددال قالددددديا ق،قااكوت دددددال قه دددددوقان  دددددوقبحقاهق
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ا وقخنلتقا ّفقااإلبد قمق ولقاهقسلوحق٥٦-٥١فوو ق،قاليا قيفقوافأق(٣٩٧:ق١٩٩٦
قمبكقل ل  ا 

الدددد قو تمدددد ققTragedyا  ودددوأقس  ددددينق ددددفقا صدددد،ناو قاإل ن موددد ق،قا  وددددوأقسلدددد'ق
كبتلددو ق،قهدد قا تااهددوقنددم قخدد و قاللندداا قس ل دد قا  وددوأقبحق  ددد ق،قا  وددوأقاألاحق

االد قعددو أق ددوقسصاد ق صدد قوددفاقالد  و قاالل دداأق،قاا  وددوأقالثوب د قال ا   ودد قهدد قا  وددوأق
الدد ق ددوق ددصا  أقست،ددوب ق ددينقا  وددوأقا ددم ق،قال ددفقب دد بقبلدد قا ددال ق،قمي ددفقن قس تمدد ق

قالشخصدددد  (ق  دددد ح  قحمو دددد ق ١ا  وددددوأق ددددوق لدددد ق  ق(٢٠٠٧ق،Estenلصدددد قب ددددلو أق ال
(قاألحد ا ق٢لوينق فقالداك أقريد قاللو ود قاال دصالقالد اخن قناقحد(قا دا (ق،ق سق ال     

 دددد ق صدددد قحمو دددد  قيفقا  وددددوأق،قعددددو أق ددددوقو ددددا قحتق ( قالدددد٢٠٠٣،قMoelionoا مو دددد ق 
واهد ق قوااه قودا قا دوقاو د بقلد قناقن وفبد ق شدوا لنشخص و قصفو قه  أقال فق

يفقا قفافق فقنفاو قاللو ق آو قاث أق،ق فقب  موقا  ووأقالصدن    قالد قسصاد قعندىقبفا د ق
ال  و قال قا لتقيفقالل ال قاوبتقهيهقا دن قالصن    قنا قص اعقب قا  ند قالديوفقق

ول وقاآود وقدد قا  د ا  قال وخدئ قحد وث وقاوبااقيفقال ن، قيفقنهما ق فقنافابوقامشولقن  ق
او قنح قاللاا  قيفق  ووأقا دن قالصدن    قهداقاللاا د ق قققاحوالااقاكوت ال قعنىقالل ال

ال و  دد قا م د دد ق،قال ددفقلدد  ق لددفقاللاا دد قال و  دد قال ددفقاوبددتقه ددو قعاا دد قنخدد  ق،ق
  بينقال دددددددوقGregoryاهددددددد قاللاا ددددددد قال  ووددددددد  قاال،داحدددددددو قالشخصددددددد  قلن وبدددددددوق

Hitti،اختال و قال ن قا فما قالص اعقال و'قكقسص  قسنلو  وقبحقالص اعقعنىقق (١٩٩٧
ا  دددتا قاللدنددد  قعندددىق ددد  قالتدددوفوسق،قادددو قح دددوأقال دددال قاالا دددو ق دددفق  ددد قا تددد و  ق،ق

( قالفددد  قيفق فمدددا قاأل ودددو قا اهدددا أقهددداق٢٠٠٤،Husaini لوفبددد ق دددينق دددعا قالصددد اعق 
اهمدو قال  د قلند وفقعدفقع ود قاددينق قااح أقكقمي فقألحد قن قو   هدوالاا ينق،قحل ل ق
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الددد وفقادصددد فقلنصددد اع،قا ددد قآثدددوفقع وددد أق دددواك قسف ددد قالتلدددول  قال و  ددد ق ددد أقنخددد  ،ق
قال ال  ألري اضق

ددددددد قالصدددددد اعو قالدددددد قا لددددددتقبدددددد قال،اا دددددد قال و  دددددد ق،قبشدددددد  قعددددددو قا لددددددوقلدددددددق
 Husaini،قف ّققالاا دددددينق،قناكق،ق ا ددددد قمه دددددو ق ، ددددد ق  ددددد و ق ت،ددددد   قيف-٤:ق٢٠٠٤

الدد وفمق،قناقا  وودد  قال و  دد  قنالئدداقالدديوفقولن ددا قالدد وفقهدد ق صدد فقالصدد اعقلددياق ددبق
 وف قالفدددد  قيفق فمدددا قالدددد وفقهددداق صدددد فقالدددبزالتددد قاثوب دددوق،قا مددددا قال ا  ددد قبحقم  ددددوااأمق

ق الص اعقال ش  ق،قليلاقس يلقا ما قم  وااأمقال وف

ا  ددد ا قيفقهدددياق-الصددد اعو قبددد قالددد وفقاإلودددال  قحيددد  قباهدددا قالل وددد ق دددف
ا  ددددد ا قيفق-اللدددددو ،ق دددددفقسنددددداقالددددد قا لدددددتقيفقبب اب  ددددد وقهددددد قالصددددد اعو قاإلودددددال  

ودد تاباب اقفو سوودد و س نا ،قسوودد  دوكووقاهندد قهدد ا قالصدد اعو قالدد قستصدد قبو  دد ل ق
 ددو أ،قاهندد قهدد اق،قاسشدد   قن ددوافقاللالدد وفقال  وودد  قااك تصددو و قااكهتدوع دد ،قاالت شدد 

 Husainiا  ددددد ا ،قابولتدددددو قزودددددو أقيفق-نخددددديقالصددددد اعقاإلوددددال   قو( قبذاقادددد٢٠٠٣،ق
  ال و'قالي قوصا قعنىقس د  قالللو  و قاالت ش ق(Orde Baru ال  و قا  و 

   أقا  وااأقال و  د ق،ق دفق  د قبلددقاأل ودو ق،قخدوعق دفق  د ق صد،نةقالتل  ود ق
 دددينقق(٢٠٠١،قRahman  ددد ل ق،قذاددد ق  وشدددا قخدددا قيفق ال و  ددد  ق  ددددوقوتلنددد ق ددديهقا

 فمددا قالتل  ودد قال و  دد ق،قبقكقو  يدد قن قو ددا قه ددو قحل لدد قسدد ع قن ق وددفقااحدد ق لددفق
هدداقاألاثدد قصددا  قلدديلاقكقو ددت، ينقادد ق وددفقن قودد ع قن قل ودد قا ل لدد قا ،نلدد ق،قأل ق

لياق فقالاصد قنعدالهقا و  دو ققم فاّقل  ق  موقع ول قناق  وفقناقخ  قلناصالقبحقم
و ددا قمتدددينق دد  ق للدد ق،قألبدد قوت ددا ق ددفقنبددااعق تنفدد ق ددفقق  ق،قبددول، ينق،ق ددبقن بب ددوب
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يفقق،الت ددددو ةقكز قبوس ددددو قالل و دددد قااأل وددددو ق،قلنافددددو قعنددددىقالاحدددد أقبدددد قا تدددد و  ق،ق
(قاالي قول'قد فقالد ف ق،قاالتاند قبولصد ق،قKBBI و االقالني قاكب اب   قال   ق 

التف د قادوهقاألخدخو قالديوفقاال دوحقلن دوالقبدولتف  قبشد  ق تند ق،قاساود ينقب،دو ق
ق ل وم قآفا ق تنف 

 ينقالاص قنعاله،قال ث قمموق   قعندىقاألحد ا قالد قحتد  قيفقا،تددين،قا لوقاق
وض قصدافأق  دوأقاإلب دو قيفقاللدو قا ل لد ققال  الينااح ق  م قيفقاللد قاأل يبق  بق

االصد اعق دفقا  دوأق دينقه  وقبحقه بق ينقمداع قااودل ق دفقال دنا قيفق ااهمد قا  ودوأق
،ق٢٠حت ددد قسدددوفوسقبث اب دددوقيفقب اوددد قاللدددد  ققالدددد ققاألودددا قم قال ااوددد قال ددد ّقخددد  قال ااوددد قم

حددوالقال دد الينقعدد ضقنبددااعق تنفدد ق ددفقا شددوا ق قاال و دد ق ددفقاإلخدد ول و قاكهتدوع دد 
فأق دفق القاللدوقااحد قو تق ينقعدن  قسلد قال الد قبث اب دال قح ثتقيفقبث اب وقيفقذلاقالاق

اإل  ول ددد قيفقاللدددوفأقالشددد    قاالددد قس ددد قيفقبدددصفأقالضدددا ق دددينقاكدددد، ابو قا  دددتد أقلن دددماع ق
س ن  قال ماعو قال قحت  قيفقذلاقال ن ق،قال ومج قعفقا شوا قال وخدئ قاالتيندبقعن مدوق

ااحد أق دفقا شدوا قهدد ق قل  دتقمد  ق دعأقااحد أق،قال  مددوق شد ن قس د بقسد ث اق ،دداك
قه وخد الل    ق،قاخوص ق ش ن قالتد  مقيفقاإلودال  قهدو قاإلودال قبحقبث اب دوقناقق  نا ش

 قبولتا و قيفق  و  قنا ا ق،قاوبااق  ند قهوه ااقبل و أقابفقع قال مقق٦١٥  يقعو ق
، أقعنىقالد قال    د ق قواق  ندا،قهلف قبفقنيبقعولب قيفقالل  قال و القعش ق،قاو ق

قالل  قالتووينقعش ق،قافسفينقا   ا ا قانو ااقنث اب وق،قمموقهل قنث اب وقب ادن ق،قال فقيف
ال و  ددد ق،قبث اب دددوققا شددد ن بوإلددددو  قبحق ق(٢٠١٦،Fathoniاإلودددال قنوض دددوقن ن ددد قه دددو ق 

ه قنوضوق ال ق ل ا  قبو اعقاالفل  ق  ،لد ق وحند قابدو فاق دوقجي،د ق لنمدوقال ند ق دينقنودانق
ب قودصث قعندىقال د ا قاك تصدو و قلصخدخو قالديوفقهفو قيفقالل  قالتووينقعش  قادوقن
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ولددوبا ق ددفقوددا قالتييودد قألطدد قكقو ددت، لا ق لو دد قا ددااف قال،  ل دد قه ددو قب دد بقعدد  ق
 ابت و قه،القاأل ،وف 

يفققعقيفقهدددددديهقال ااودددددد ق نددددددبقاللدددددد  قاإلب ددددددوب  قالدددددد قسدددددد  اقبشدددددد  قعددددددو قاا اددددددد
قاللد  قب دال ق دينقخدلافقبولت ددو ةق هقيفاكختال دو قاألو والاه د ،قبوووداقالدي قو ود قبند

،قالدي قكقودمالق دفقن دوفاقاللو ند ققسفد  ا ينقذلاق،قوفدعضققال و'قن قو   قل قالشلب 
اإل  اعافودد ق،قنبدد قيفقبندد ق ددوقكقمي  دد قالا ددا قبذاقاوبددتقه ددو قخال ددو ق و  دد ق،قلدديلاق

 قبث اب ددددوقن قسصدددد ةق الدددد ق  دددد ا  ق دددد أقنخدددد  ق،قلدددديلاقكقواهدددد ق وددددفقودددداققسفدددد  و ودددد ق
،ققسفد  ا   ا  قيفقبث اب و قح(قن ق صو  قال     قاوبااق فقذا قالتف  قالااح ق دينق

ا دينقذلداق،ق قس دفقه دو قق( ٢٠١٤،قRusmana بوووداليلاقعوفدااق د افقاإل  اعدافق
اختال دددو قبو والاه ددد ق لدددفق،قال ددددفقا لدددتقالل وددد ق دددفقا آودددد قحددد(ق لددد قاإل  اعددددافق

حددو وقعنددىقاإلو والاه دد قالدد قمي دداق ددوققب دد بح وسدد قا وصدد قحدد قال ددن، ق،قاعو نتدد ق
ققاإل  اعاف 

(،ق إ قآل و قال  وعقا  تخ   ق  ينقال  ضدو ق دفق١٦:ق٢٠٠٩ قMuisا لوقلق
الل فأقعنىقالاصالقبحقا ول قالااع  قيفقخد  قودنا ق،قاسل ود قسنداقالد اا ينقإلددلو ق

لو د قال دفقبذاقنصد ةقاأل د ق ت،   دوق،ق  قب دتخ الش أقاألصن  قلتي د قاألخد و قاللو ود قاا 
ق)األبدو(قمegoليلاق،ق إ قا لصا ق فقم ق   ص  قذلاقبحقونا ق م  ق ت  فقاعصم

ل  ددو قآل دد ق  وع دد قهدداقا ددبق دد فقا  ددت،وعقالتلو دد قبشدد  ق  وخدد ق ددينقال ددناا و قا دد   أق
اا د ق دفقاللند ق،ققegoال قو   موقا   قاالل ااب   قالي ضق فقآل  قال  وعقهداقاوود ق

االدددي قو دددتخ   قا د دددينقيفقن قا دددت قاللنددد قهددداقا دددا ق،قح ددد قكقواهددد قخ،ددد قيفق
ق قالاا ينق،قو  قا ، ق فق اخ ق    (
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ه دددو قعددد أققegoالددد  وعقق (ق دددفقح ددد قآل ددد٢٩:ق٢٠١٠ قMinderopاوصددد ق
الفد    قناك ق،قآل  قال  وعقه قب   قبف   قسلا قعنىق الح و قال دنا ق قبلوطق الح  

ثوب  وق،قوف  قب  قونا قالشخيق  ثد قاإلودلوطقناقالعخد  قناقاللددين(قوت،ندبق لنا دو ق
ال ا  دد ققاصددف  قل  ددتقسف دد ا قلن ددنا  قثولث ددوق،قمي ددفقاللثددافقعنددىقمج ددينقاآلل ددو قيفقا  ددوأ

هدد قاللدددينق،قالت ددو  ق،ققFreudالدد  وعقال    دد  قالدد قحدد  هوقق لصخددخو قاللددو و  قآل دد
ق قكحن افق،قالل اا قاالال  وكأق،قاا  ولالعخ  ق،قا

يفقمداع ق ت اع ق فقاألبش، قال ناا  قع  قالتفوعد ق دينقال،  لد ققاإلب و ول  ق
اال  ئ  قنبش، قاودنا قالشدخيقالدي قو د بق شدوا ق تنفد قيفقح وسد  قل  دتق شد ن ق

صد اعقبد قح وأقا   ق  تل أق ا دوق،قال فقه و قاحن ا و قيفقخد  قصد اع قالصد اعقهداقال
اللا قال قسااه قيفقاظو  قاإلب و قال قكقمي فقا  مدو قع د  وقسصد،  قآ دولقخدخيق

ق  وقناق صوحلقناق  وعو ق ينقخخيقآخ 

سفوعنددد ق دددينقال  ئددد قاا دددوفقال ااوددد قوددد ا قا شدددوا قا ختنفددد ق دددفقح دددوأقاإلب دددو قيفق
 قفاّق دددددددددينقاآلخددددددددد وف،ق ضدددددددددالقعدددددددددفقسفوعنمدددددددددوق دددددددددينققاسفوعنددددددددد ،ق دددددددددينقالددددددددد ف قاسفوعنددددددددد 

 Nurgiyantoro،ق (١٩٩٥ق

األوددا مقحيتددا قعنددىقال ددّ ق اعو قالدد قس شدد قيفقفااودد قماصدد ق  وددوأقالدد  وعقاالصدد
ق: فقفؤوت قيفقال يقا ت والقالتو ق ئ ق فقاللدينقمي

 سف  قاب ا قصاس قس ضجقبولشدوس ق:"

   قاآل قابتمتقا ل ا ((-
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   ق قس ت قبل قنوموقا    ((-

 اّ ((  قبباق ا دو قس ئق-

  قلتلند قووقسف  قن قا ل ا قال د  قكقسد س فقبداقايبقاحد  و قبطدوقصد اعقنز ق-
قاال وعدد  ق ل ادد ق  دد  قوددوقسفدد  رقببدداق قحتلدد قبصدد ا قطو  ددو قبلدد رقللدد ق بدد قا دد ل
اوت،لتقن قس   قال ص قال وه  رقاس تا قعنىقاألفضرقااوت،لتقووقسفد  ق

فهدددددواقيفقاددددد ق  دددددو رقااودددددت،لتقن قس دددددت قنصددددداا قاألحددددد افرقان قس شددددد قاإل
"ق ال ددد الين،قس خدددياينقنوددد ا رقل دددفقالشدددلبقيفقصددددت قنعندددىقهددد و ا ق ددد'قا  دددا

ق( ١٧٤:ق١٩٨٢

  ق،ققاإل  اعددافقالددي قنودد هقااحتسددمهقسفددقيفقاك ت ددوالقنعددالهقالددي قو مدد ق  وددوأ
قاو قبووواق لت لوقب  قا  اقعنىقا ،ول  قبو لا قاالل ال ق قس تد قبلد  قعندىقالد ري ق دف

  ق  ق ةقيفقاكوت ال قعنىقال ن، ق فقاإل  اعدافقبوووداق،قبكقن قبوووداقادو قكقسفن ق
ه   دوق(ق لد   قIdومالق لت لوقب  قال والق وقزالااقوص  ا قبو ل لد قالد قاقالل دو ق دو قو شد ق

أل قبوووداققبلد قهديهقا د اق قس تد نّ قلدالقويفقبووواقع د  وقق(األبو قEgoبحقه بق ينق
مي دددددفقن قو دددددا ق لنا دددددوقن قبوووددددداق،قهددددداق قولنددددد قن قال دددددوالق دددددوقزالدددددااقوص  دددددا قبو ل لددددد 

ب ددد بققبف ددد ق اوددد قهددد ا قاااثددد قهددد ا ،قحددد(قنبددد قكقوتسوهددد قلددد قEgoق ال    ددد قشخصددد  ال
 شد قو قيالدووواقل اب قيفقال سفقا  قنطوقمي فقن قولمد قبد قال دوال قالصد اعقال  ا قب

ق   احتسمقيفقال سفق   قسفقبووواالص اعقا و  قأل قاإل  اعافققهايفقاك ت والقنعالهق

  لنددد ا (ق،قلدددياقكقسلددد  قق  ت  دددخو قا دددينقذلددداق،قكقسدددمالقاألعددددولقاأل ب ددد قعددددال ق
فااودد ق  دددبقنوضددو ق صصدددو قستلندد قبددد بااعق تنفدد ق دددفقالصدد اع قعدددفقع ودد ق  وخددد أقناقخدددو  ق
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اقالاا ينقب ن ن ق فقال ندو قال قسدص  قحيوالقال  الينقاري هق فقا صلف قاأل ب  قحت و
اعو قالدد قمي ددفقسف دد هوقبشدد  قصدد قلاقابددااعق تنفدد ق ددفقا آودد قال  وع دد قبلدد قذلدداقبحقن

قنا ق فق   قالل ا  

اع عن  يينا ة 'مأساة الدفاهياق وق  ينقا صل قبحقبه ا قن قعنىقعدن قبل اا ق
،ققاأل يبعنددد قالددد ف قق فاوددد  قاألسنننف  لب ينننال ال ي  نننة' ظننن ّ لا اإلمبراطنننفي فنننة يوا نننة

 قاألوا  قال  ّقا، ول ق ل   قخخص  ق  ووأقال  وعقال قحت  قيفقفااو ق

 تحد ُد البحث .ب

اوت و ا قبحقا نف  قا ياافأقنعالهق،قو ت قال ش قعفقا شوا قا اها أقيفقفااو ق
األوددا ق،قاسلتصدد قعندىق   ددافقالدد  وعقاعند قالدد ف قاأل يبقالددي ققال د ّق  دبقال دد الينق،ق

قوشد قاللدينقاالت و  قاالعخ  قاالعاهينقاالل اا قاالال  وكأقاا  دولقاالصد اعو قال ا د أ
األوددا قالدد قندددو تقخصددو يقيفقصدد اعو ققال دد ّقمدد قاعال تدد ق ددينقفااودد ق قالدد قسشدد قب 

قالشخص   ق

ق:،قمي فقحت و قا ش ن قعنىقال ااقالتو ال وب اوت و اقبحقالاص ق

  وددددوأقالدددد  وعقعددددفق  ددددو أقاإل  اعددددافقيفقفااودددد قال ددددّ قاألوددددا قل س ددددبق ددددوقنبددددااعق  ١
 ؟ال  الين

 ؟  اعافقيفقفااو قال ّ قاألوا  وقه قعاا  قا  ووأقال قسصث قعنىقخخص  قاإل  ٢

ق
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 أهداف البحث .ج

ااوددت و اقبحقالتل ودد قالددااف قنعددالهق،ق ددإ قا صلدد قل ودد قا دد  ق،قاهدداقعنددىقال ادداق
قالتو :

 عق  ووأقال  وعقعفق  و أقاإل  اعافقيفقفااو قال ّ قاألوا  قاقباقنال ش قعفق  ١
  قعنىقعو  ق  ووأقخخص  قاإل  اعافقيفقفااو قال ّ قاألوا   اصالت  ٢
 ففائد البحث . 

اق دفقح د قس،داو قاللند ق،قب  و دوقاعدن  دوق،ق  فقا تا ينقن قو ا قهياقال ا ق ف   
ق:ن قعنىقال ااقالتو 

   وخ أ(اكوتخ ا و قال   و ق ري قا (١
إلثوفأقالل ا قبش  قعو قاخ ا قا ص فو قاأل ب  قعنىقاه قا صا قل  ابااق  (ن

ق وع دد  ددو فوفقعنددىق فاودد قا فاودد قاللددد قو دد نقاأل اق ددفقا نف دد ق،ق  وددوأقال 
 ،قالص اعقا وقبحقذلا ق الشخص 

 اد هينقيفقال ا قعفقنعدولقن ب  قنخ    (ا
 اكوتخ ا و قاللدن  ق ا  وخ أ(ق (٢

 ال ّ قاألوا  إلع،و قب  أقعو  قلنلوف قاخ حقخنف  قفااو ق  (ن
 األوا  ال ّ قمجينقنبااعق تنف ق فقال  وعقعفقال ف قيفقفااو ق  (ا
ق
ق
ق
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 الدياسات السابقة .ه

اوددددت و ا قبحقال  وبددددو قالدددد قاقاد لمددددوقب سددددوح،قاهدددد  قبلدددددقاألنددددو قا تصددددن ق
،ق ضدددالقعدددفقال اددد قبوودددتخ ا قادددو فقق الشخصددد عنددد قالددد ف قبولددد  وعقعدددفقالددد ف قدددد ق

  ختن ا  ا قال

 صددد ققيفق قنبدددويفقخخصددد بل ددداا قمآل ددد قالددد  وعققال اددد (ق٢٠١٥ قYulikeاتدددبق
 ق دفقهدياقال ادق  م قا دHoshi Shinichiالد قات مدوققNeko to Nezumiققاللصد أ

 Neko toقققاالدد قسدد ل  قيفق صدد قاللصدد أقنبددوقهدداق ل  دد قآل دد قالدد  وعقيفقخخصدد ت

Nezumiال قات موققHoshi Shinichiند ق دفق قبتو جقYulikeهد قااتشدو قالل ود قق
 Neko toقيفق صددد قاللصددد أق قنبدددوالددد قس دددتخ  موقخخصددد قEgo دددفقآل دددو قالددد  وعق

Nezumiا لو ل قيفقن ق قYulikeاقيفقاوتخ ا قب  و قاللند قالد قه،قق ا القا ينقهيق
لتان دد ق اددداعقال فاودد ق  دد قال فاودد  قيفقحدد قن قالفدد  قيفققSigmund Freud دد  موق
قاالدد  وعق لدددفقال دددفقهددديق و دددو  قآل دددقYulikeن ققهدددا دددينقهدددياقال ادد ق،ققYulikeندد ق

ق الشخص  قال       و  ق  ووأقال  وعقعفق ا قوال

يفقق قحندفل اخن قلشخصد لص اعقاال اا قمال ا ينقال ا قب(ق٢٠١٣ قAgusاتبق
ق األ يبقم قاوتخ ا قطجقعن قالد ف Iwan SimatupangِلققMerahnya Merahقفااو 

اع قا  ددوقوتلند قصد ق  و شد قالاعندىقحد قوداا قهدياقال اد ق دينقاأل اقا لو ل قيفقال ا ق
ق  قال  وعقاو بيلا،قن قكق
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ال    ددد  ققشخصددد  بل ددداا قمالتان ددد قال ف ددد قلنقال اددد (ق٢٠١١ قHelmiاتدددبق
ق٥٠٠gق قيفقفااودد الثوب ددقشخصدد  اال Deق Umaretaق MusumeِلققMichiyo Inoueق 

عنددد قالددد ف ق دددفقالشخصددد و قال    ددد  قاالثوب ددد قاسددد ث قب دددو قالتلنددد  ققال اددد قات دددوالقهددديو
kyouiku mamaقال   ودد قا  دتخ   قهد قس   دد قشخصد  عندىقس،داو قعندد قالد ف قلنق 

هداققSkinnerب قهداه قسف د ق قB.F Skinner فقق(Operant Conditioning قا اا 
هدددياقال اددد ق لدددوققن قاددد قبب دددو قوتاددد  قألبددد قحيصددد قعندددىقا   مدددو ق دددفقب ئتددد  قوددد فال

ا اابددبقال ف دد  قلنشخصدد  قال    دد  ق،قاا ددد قستيدد قال  ئدد قاسشدد  قخخصدد  قالشدددخي ق
ا دددينقذلددداق،قه دددو قاختال دددو ق دددفقح ددد قب  وددد قانهددد ا قال اددد قن ددد قس دددا قبتدددو جق

ق  تنف قب  قس ا  قال ا 

ال    ددددددددد  ققشخصددددددددد  بل ددددددددداا قمحتن ددددددددد قالقال اددددددددد (ق٢٠١٠ قErnawatiقتات ددددددددد
Wanatabe Toruيفقفااو ققNoruwei No MoriقلقHaruki Murakamiدو  قوم قق 

بووددتخ ا ققNoruwei No Moriيفقفااودد ققWanatabe Toru  قال ف ددقال ادد قاهددي
االدد قس ل دد قبحقثددال ق  ددوع قذه  دد ق،ققSigmund Freudب  ودد قالتان دد قال ف دد ق ددفق

 Wanatabeبحقن قخخصدد  ققال ادد قاهدديسشدد قبتددو جق قSuperego،ققEgo،ققIdاهدد ق

Toruعوبتق دفقاكفس دو قاا ضداعقحد(قخدل قن قح وسد قاوبدتقع ميد قالفو د أ ق دفقهدياقق
  قا   قا فقح  قال   ود قه دو قال ف يفقا ف  قس ث قا شوا قعنىققال وااأمي فق الح  ق

الل ودد ق  مددوقالددد قوددت قاوددتخ ا مو قالفددد  ق ددينقهددياقال اددد قهدداق ددفقا آوددد قالدد قحتددد  ق
ق ااببقا ختنف قلنش  اا 

 The Thanatos Saiko(ق،ق فقخاللقنث قبل داا قم٢٠٠٦ قPrassetyoاتبق

Death Drive in Yasushi Inoue The Hunting Gunمقحندد قنودد واقا ددوأق
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 قيفقنثدد ق،قYasushi InoueلققHunting GunقTheقيفقفااودد قSaikoخخصد  قنبثددىق
نودد واقا ددوأقق فاودد لنتان دد قال ف دد قلقSigmund Freudب  ودد ققPrassetyoاوددتخ  ق

Saikoلدا قبد قس،ق فقا ل ا قن قاكبتاوفقالدي قاقال ا  فقهي قSaikoهداقخد  ق دفقق
 فقح  قال   و قق  واأ،قاه وقساه قناه قق(Self Destruction قنخ ولقالت   قاليا 

 ادددديقنودددد واقا ددددوأققPrassetyoهدددداقن ققاقال ادددد هدددديا  ددددتخ   ق،قب  دددددوقالفدددد  ق ددددفق
ق  قاو ق  ووأ قال  وعقعفقالشخص ال ا قق،قب  دوقيفققSaikoق قاألبث  خخص

 اإلطاي الف ري .و

 س ددبقال دد الينقهد قخدد  ق ددفقنخد ولقاللددد قاأل يبقالددي قلاألودا ققال دد ّقفااود ق
:ق١٩٨٧،Aminuddin تنفدد  قيفقهددياقالصدد  ق ق  ددوهجمي ددفق فاوددت ق ددفقخدداللقعدد  قاق

ل فاود قالل وصد قااللال دو قبد قالل وصد قيفق(قس يقعنىقن ق فاو قاأل اقهاقبشوطق٣٩
ق هجقاال   وو قاع  قاللد و اللد قاأل يبقعفقع و قاكبتلو قعفقبلدقا 

الددد مجقالدددي قوددد ت قاودددتخ ا  قهددداقالددد مجقللنددد قالددد ف قاأل يب قطدددجقعنددد قالددد ف ق
( ق٩٦:ق٢٠٠٣،Endaswara ف د ق ولهاق فاو قاأل اقالي قو   قبحقاأل اقاقاأل يب

طددجقعندد قالدد ف قاأل يبقعنددىقحتن دد قالن  ددو قالشددو ن قلصعدددولقاأل ب دد ق،قودداا ق ددفقوشدد  ق
ح  قالصد اعقناقالشخصد و قاللوعف د  ق دفقح د ق  ودوأقالد  وعق،ق دوقودت قالت ا د قعن د ق

يفقهددياقالصدد  ق،ق ددفقالضدد اف قال ادد قعددفقال دد أق قهدداقخددلافقا صلدد قيفقبعددال قاللصدد 
ق صل قنعدول الياس  قلندصل ق،قبحقن ق   قنعن قا 

Freudيفق قSantrock،ق صددددددد،نةق  ودددددددوأقالددددددد  وعق دددددددتخ و،قق(٤٣٨:ق٢٠٠٧ 
( قفري و ق ت و ضد قanxitasوش قبحقعدن  قالالاع ق فقخخيقو ا ينقع موقد قاللن ق 
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ال ري ددد قيفقحتل ددد ققegoعندددىقودد   قا ثدددولق،قع ددد  وقسل ددد ق ق ددفقب  ددد قالشخصددد  قس دددتجقاللنددد 
قego قهياقو  بقحول قري ق  حي قع   وقسشل قال اخ  فق،قو شل قبوللن ققidا تل ق فق

لنتيندبقعندىقالصد اعق دفققegoمي فقن قس  بقس خال قلنف   قاللن قهاقا يفق فققidب  ق
ق ق ينقا  ق فقاللن قال وه قعفقالص اعقegoخاللقال  وعقعفقال ف ق،قااوو ق

سدد افقحددالقالدداع قاري ددواققSigmund Freudووودد  قل   ودد قبلدددقا فددوه  قاأل
قWalgitoيفقFreud الاع قال قسلت قهااببق فقالشخص  قاعفقالي ا دمقااللند  قا لدوقل

حيتددا قعنددىقبف دد  قا  ددوأقهددم  ق،قامهددوقالدداع قاالالاعدد  قا ددم قا   دد قق(٧٧:ق٢٠٠٣،ق 
 ددفقالددداع ق ثددد قوددد،ةقه ددد قا ن ددد قهدداقهدددم قصدددي ق دددفقالشخصددد  ق،قيفقحددد قن قا دددم ق

ق ب وينالالااع ق الي قهاقحتتقو،ةقا و (قحيتا قعنىقري ا مقسشسينقا قال نا قاإل

 وعو قال ف   قال ق،ق إ قمج ينقال ق(١٠٩:ق١٩٨٧ قGuloقاقKartonoا لوقل
بف   قحتد قال ف ق فقالت ث ا قري قال دوفأ قعلد قق    سلوينق  موقالشخص و قست  بقب

ناثددد قاا ل ددد ق،قهددداقف ق لددد قعندددىقخ  ددد قاأل ددد قالددد قجي دددينقالشدددلافقبدددوللن قاسلدددد قاي،دددو ق
نعدد اضقالد  وعقبولفلد ق دفق  دد قلند اا ينقااألهد ا قالد قهد قيفقالاا ددينقممنااد  قودت قاخت دوفق

ق ا ينقذلاق،قا قخ  قيفقال ااو قهاق لفقيفقن  وفقا صل  قا ل ل  قب و إلا

 وذاقاوتخ ا قطدجقعند قالد ف قاأل يب؟قيفقهديهقا ولد ق،قجيتندئقاألعددولقاأل ب د ق،ق
ال ااوددو قاالدد فا وقاالشددل قيفقاللصدد قا دد و قبولل وصدد قال ف دد  قاد ددوه قبف دد  قلندددصلف ق

للددد ا  قاه دددياق،ق دددإ ق فاوددد قاأل اق دددفقخددداللقالددد مجقاالشخصددد و قا  ول ددد قيفقال ددد  قاا
األ اققوحث قاال،ددددالاقاايوددددد وفال ف دددد قيفقاآلابدددد قاألخدددد أق ددددوق  ددددو قيفق نددددااقال دددد

 Minderopق (٥٣:ق٢٠١٠،ق
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عندددددد قالدددددد ف قاأل يبقهدددددداق فاودددددد قاأل اقالددددددي قولتلدددددد قنبدددددد قول دددددد قاللدن ددددددو ق
اق دد  ق شددوفا قعندد قاال شددوعو قال ف دد   قع دد ق فاودد قعددد قبف دد ق مدد ق ددبق مددد قهدد

الددد ف قلندصلددد قا ددد فأقا صلددد قعندددىقبظمدددوفقالشخصددد و قا شدددوفا قيفقا شدددوا قال ف ددد  ق
 Minderopق ق(٥٥ق:٢٠١٠،ق

األ اقلدد قعال دد قاظ ف دد ق،قاهدداق ف دد قعنددىقعددد ققيفقالاا ددينق،ق ددإ قعندد قالدد ف قا
األع اضقال ف   قيفق   قا  وااأقااو ن قل فاو قا وك قالللن  قلآلخ وف قالف  قهاقن ق

قبب دددو هددد قنعددد اضقبف ددد  قلخب دددو قالتخ ددد ق،قب  ددددوقيفقعنددد قالددد ف قهددد ققاأل اقاللدددد 
 د قاد ق  مددوقاآلخد قلناصدالقو وتلدوو قاقوعندىقحد قوداا قاحد(ق دينقذلدا،ق قحل ل ا 

ق( ٩٢:ق١٩٨٧،Aminuddin لن نا قاإلب وينقلن ف  و قاقعنىق م قنعد ق

(ق،قست،دافقالشخصد  قق٥٥:ق٢٠٠٥ قWindaryatiيفققLindzeyاقHall قا لدوقل
(قاإلح وطق٢ ق؛   ف (قعدن و قال داقال١اووتسوب قألفبل ق صو فقبهمو قف     قاه ق 

(قالتم وددددد ا قال ومجددددد قعدددددفقالضدددددياطقا تماوددددد أقال ومجددددد قعدددددفقهددددديهق٤ ق؛اعو صددددد ق(قال٣؛ق 
ق ا صو ف

للدددددينق،قه ددددو قعدددد أقعدددد  قيوالدددد قحدددد قالفشدددد ق،قاالت و ضددددو ق،قااللندددد ق،ق ثدددد قا
اكحنددددد افق،قاقف ا قالفلددددد قالت و  ددددد  ق،قاقالعخددددد  ق،قاقال لددددد ق،قاقاإلودددددلوطق،قاقالت دددددو  ق،قاق
قاالال  وكأق،قاا  ول ق،قالل اا اق

األوددا قهدداقعددد قن يبقممنددا قبولدد  وعقعددفققال دد ّقال ف دد  قأل قفااودد ققطددجس ددتخ  ق
اعقال ف   قالد مجقال ف د قهداقطدجقا  اهلد قاأل ب د قالد قسصاد قعندىقا اابدبقص قال ف قاال
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ال ف   قالااف أقيفقاللد قاأل يبقاحيوالقاصد قال  وبدو قالد قاقا صدالقعن مدوق دفقبتدو جق
ق ال اا 

(ق،قالصددد اعق٢٢:ق٢٠٠٨ قKartikaاآخددد ا قيفققAlwiبددد كق دددفقالصددد اعقا لدددوقل
 قيفقاأل اق،قهدياقولد'قن قالصد اعقهداقالتداس قناقالد فا وقا  واخد ناقال ماعقناققتسو لهاقال

،قن قالص اعقيفقاللص قا  ول  قناقال فا وق،قن قالص اعقبد ق داس ق،قاالصد اعقيفقخخصد  ق
ق ااح أق،قا لوفد قخخص ق،قاه يا

(ق،قن قسل ودد قالصدد اعقهدداقخدد طقل مددافقاث دد ق٢٠٧:ق١٩٩٧ قIrwantoا لددوقلق
فدد قالا ددت قه ددو قآفا قنخدد  قستلندد قب دداعقالصدد اعقالدد قاقناقناثدد ق ددفقاكحت وهددو قيفقب

(ق،قن قالصدد اعقلدد قعدد أقنخدد ولق،قعددوقيفقذلدداق ددوق٢٩٣-٢٩٢:ق٢٠٠٣،Soburذا هددوق 
ق:ون 

 (Approach-approach conflictسل اق ق–الص اعقسل اق  ١
 (Approach-advance conflictس ل ق ق–الص اعقسل اق  ٢
 (advance-advance conflict قس ل ق–قس ل  ق- الص اع  ٣

يفقا دددتققال دددماعالصددد اعقا لدددوقلنلدددو االقال و ددد قللنددد قالددد ف ق،قحيددد  قالصددد اعقناق
ااحدد قاث دد قناقناثدد ق ددفقالدد اا ينقالما فدد قناقالل ااب دد  قبددماعق لندد قعددو أق ددوقو دد عق ددفقنز دد ق
بف   ق،قامي فقجي  مهقعفقص اعقهيف ق ص اعقنووو ق،قص اعقهيف (قبش ق  يقال،فال ق

 ،قاهاقيفقحول قبو د قناقري قبش،  
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بدد ،قممددوقولدد'قدددد و قن قالصدد اعقخدد  ق"هو ندد "،ق شدد ا قبحق ل ادد قبدد قاللدداس ق تاازق
اها قعد قابه ا ا قالد   قال دفقه دو قنخد ا قناثد ق ال  د قو  د قبل مدوقعندىقنطدوقخدفق

ق( ١٩٨٩:ق٢٨٥،قWellekقاقWarren  تل  قناقاكاوهق 

ن قهددياقالشدد  ق ددفقالصدد اع،قخدد ال ق ددفقنخدد ولقالت دداوف،قادددوققStansonاذادد ق
ندد قاالصدد اعقالدد اخن قللالصدد اعقال ددفقالصدد اعقا ددو  ،قاققمي ددفقن قس ددا ق ت وو دد قيفق ئتدد 

ق (١٢٤:ق٢٠١٠،قNurgiyantoroاالص اعقا وفه ق 

الصددد اعقالددد اخن ق ناقالصددد اعقال ف ددد (ق،ق دددفقبوح ددد قنخددد  ق،قهددداقالصددد اعقالدددي ق
 دددينققب دددو حيدد  قيفقاللندددبق،قفاحق صددد قخخصدد  ق ناقنف دددو ( قبذا ق،قببددد قصدد اعقولوب ددد قاإل

عنددىقوددد   قا ثدددولق،قحيدد  قهدددياقب ددد بق قنبف ددم ق،قببددد ق شددد ن ق اخن دد قناثددد قلخب دددو 
اهددددا قسلددددوفضقبدددد قفري تدددد قناق لتلدددد ا قناقخ ددددوفا ق تنفدددد قناقسا لددددو قناق شدددد ال ق

ق (١٢٤:ق٢٠١٠،قNurgiyantoroنخ  ق 

(قهدداقصدد اعقحيدد  قبدد قخددخيق ددوقابدد قexternal conflictالصدد اعقا ددوفه ق 
  قبف مو قو ل د قهدياقالصد اعقب وبئ قال،  ل  قناقال  ئ قاإلخ  قخوفجقبف  ق،قفعوق ينقال  

ناقالصددد اعقالل صددد  قهددداق(physical conflict الصددد اعقا  ددد  قق:ا ددوفه قبحقبددداع ق
 socialاالصدددد اعقاكهتدددددوع ق قبددددوه قعددددفقصدددد ا قبدددد قاللددددو أقاال  ئدددد قال،  ل دددد  قصدددد اع

conflictق شددوا قب ددوينصدد اعقحيدد  قب دد بقالتفوعدد قبدد قاإل(قالصدد اعقاكهتدددوع قهدداق 
ق نبف م قب و ب  ق تنف ق  دوقوتلن قبوإلبب و

ح ددبقا الح ددو قا ص تدد ق،قهدد ققال ددّ قاألوددا ال ف دد  قأل قفااودد ققطددج قاوددتخ ا
اعقال ف د  قالد مجقال ف د قهداقطدجقا  اهلد قصد قعد قن يبق ش اطقبول  وعقعفقال ف قاال
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صدد قال  وبددو قاأل ب دد قالدد قسصادد قعنددىقا اابددبقال ف دد  قالددااف أقيفقاللددد قاأل يبقاحيددوالقاق
ق ال قاقا صالقعن موق فقبتو جقال اا 

 

 البحث وخطفاته  ياسة .ز
 ال ا ق فاو   ١

الاصددف قالتان ندد  قب قق فاودد ال، ولدد قا  ددتخ   قيفقهددياقال ادد قهدد قال
الدددددد ق(قهدددددداقع ولدددددد ق٥٣:ق٢٠٠٤ Ratnaالاصددددددف قالتان ندددددد قا لددددددوقلدددددددقق فاودددددد ال

 دفقخداللقاصد قال  وبدو قيفققو ق، فاود س تخ  قإل و قاالتل د قعدفقا شدوا قال
األوددددا ققال دددد ّقال  وع دددد قيفقفااودددد ققوأودددد ا ال  وع دددد قاعاا دددد ققوأودددد   قنبددددااعقا خدددد

قل س بقال  الين 
قن  دوفو لىقال ا قالتان ن قبحق م قاأل  وفق،قاال، ول قالد قولد  ق دوق

ا اه وددد قا صلدد قناقل دد قن  ددوفهق،قا ا دد قا صلدد قيفقسلدد  قن  ددوفهق،قاالل وصدد ق
حدددد(قوددددتد فق ددددفقب ددددو قالا ددددو قاالاحدددد أق ددددفقنهدددد قب ددددو قالشدددد  قال ندددد قاا لدددد ق

 Aminuddin،ق (٤٤:ق١٩٨٧
 ال ا قخ،اا   ٢
  ص فقال  وبو   ن

األوددددا قل س ددددبققال دددد ّق  وبددددو قهددددياقال ادددد قهدددداقفااوددد قبل دددداا قال صددد فق
قال ق،قاقبشدد قال ااودد ق ددفق  دد ق اف صددق٢٠صددفا قاقق٢١٢،قوت ددا ق ددفقال دد الين

 هدقيفق ص  ١٤٠٢ ق/قق١٩٨٢عو قس قوال ف
 نبااعقال  وبو   ا
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عددفقبصددا قيفقخدد  قخ،وبددو ققا ع ددوفقهدد قق ادد لاقا  وبددو قهدديبدداعقال
قوأودددد  دددد الينق،قاالدددد قستلندددد قبدددد بااعقا  س ددددبقاللاألوددددا ققال دددد ّقفااودددد ققالددددااف أقيف
 س ددبقلقاألوددا قال دد ّقيفقفااودد ققوأودد االلاا دد قالدد قسددصث قعنددىقحدد ا ق ال  وع دد ق
  ال  الين

 ال  وبو قمجينقالتل  و    
التل  دددو قا  دددتخ   قيفقمجدددينقال  وبدددو قا  دددتخ   قيفقهدددياقال اددد قهددد ق

 قال  وبددددو قالدددد قجيددددتق فاوددددتموقهدددد قب وبددددو قباع دددد  قيفقهدددديهقألقسل  ددددو قا  ت دددد 
ال فاوددد قال  وبدددو قالددد قاقا صدددالقعن مدددوقهددد قب وبدددو قاصدددف  قيفقخددد  قب وبدددو ق

(ق١ :ق ددد قيفقخددد  قنددد قالددد يق دددينقا  احددد قالتول ددد   تابددد  قهددديهقال  وبدددو قال اث
األودا ق د افاقاس د افاقبل وود قاد قاندد قامجند قال دّ ق  ا أقالد يقب ادند ق دفقال ااود ق

(قا خددما قعددفقع ودد قبعددو أقاتوبدد قيفق٣(قوشدد قبحقال  وبددو قا  ددوظ أ،ق ٢دندد ،ق جب
وصدددد  قق(٤اف دددد قال  وبددددو قددددد قال  وبددددو قا اهددددا أق ددددفقفااودددد قن زوندددداقاألوددددا ،ق 

قال د ّقال  وبو قا لعب ق دينقهدياقال داعق دفقا  ودوأ،قاا  ودوأقيفق لو د قالد  وعقفااود ق
  ل س بقا الينقاألوا 

 ال  وبو قحتن  قالتل  و    
ه ددو قالل ودد ق ددفقا ،دداا قالدد قالدديهوقال ددوحثا قيفقبهدد ا قحتن دد قال  وبددو ق،ق ددفق

قب قن افقنخ  :
  مج ينقال  وبو قال قاقمجلموقبقحتن  قاص قال  وبو ق،قاهاقاص   (ن
  ئو قال  وبو ق،قن قاد ينقال  وبو قا اصا  قووبل وقا ل وقل اعقا ش ن   (ا
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حتن دد قال  وبددو ق،قن قال ادد قعددفقال  وبددو قالدد قمي ددفقن قجيثدد قال  وبددو قاألخدد  ق  ( 
اققSigmund Freudب  وددد قعنددد قالفددد قاأل يبقلقالددد قاقسصددد  فموق،قبوودددتخ ا ق

 خوص قعفق  ووأقا  ا ين 
سف  قال  وبو ق،قاه قخ،اأقسف د قناقاشد قا لد قالدااف قيفقالتف د ق،قا تلنلد ق  ( 

 يفقهيهقال ااو  قبو شوا قاكهتدوع  
 ص وري قاوت توج  ج

فااودد ققال ادد قيفستدثدد قا ،دداأقاألخدد أقيفقهدديهقال فاودد قيفقحت ودد قبتددو جق
ل س دددبقال دددد الينق،ق ددددفقخددداللق فاودددد قعنددد قالدددد ف قاأل يب قهددددياقال دددّ قاألوددددا ق

اكوت توجقهاقبهوب قلص وري ق ش ن قال ا ق،قاهد ق ل  د قنبدااعقا آود قال  وع د ق
قل س بقال  الين ال ّ قاألوا قااللاا  قا  وواو قيفقفااو ق

 
  ظاميات ال تابة .ح

انه ا قال ا قال واقاألالقا ل   ،قحيتا قعنىقخنف  قال ا قاحت و قال ا ق
ال ا قاخ،ااس قاب و  و قق فاو اال فاو قال وبل قابعوفقالف   قاققال ا قا اا  
ق.ال توب 

ال واقالثوينقحيتا قعنىقنووالقال   و قال قحتتا قعنىقالتل و قاللو قللن ق
ق ،ق م قالص اعقSigmund Freudال ف ق،قا فما قاألووو قلنتان  قال ف  ق

التان  قاا  و ش قال قستضدفقحتن ال ق  ووأقال  وعقال واقالثول ،قحيتا قعن ق
 مجقعن قبق  تخ     الينقال س بقلاألوا ققال  ّقه  وقبحقه بق ينقالص اعقيفقفااو ق

ق ال ف قاأل يب
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ال ددددواقال ابددددين،قاهدددداقال ددددواقاألخدددد ق ددددفقون ددددن قاألبشدددد، قال اث دددد قحيتددددا قعنددددىق
      اكوت توهو قااك عاحو  

 


