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أصبب االستشراببيسعالضرلببيهالبأصببإشالايل،ببشال يببرض االستببضالضرلببيهالس  راببي أ ال
سبببب المبببببالضر ببببت الاض  راببببيعالالالالعبببب   المببببضالالببببب بفيالاإبببباالسبلببببض السبلببببي الس بببب س الالأضضببببض ال

الستبببضالأ ال راسسرالشبببل  الالهالسرضابببش الجضشأشبببضاالأاال ض تبببضالاضبر اببب الأاالس.  تبببضالملبببض الال
االضبببينالأ الستشراببيسعال بببضا ال1978سبببب شال،اببييالهال، أضبببأس العببض الال"ستشراببيسع"

مبببال أسابب الستشببرلتضسالس اسا  الا بب الأ الالبببفالس.ببشالتالو بب السب بب  السبأ  بب الهال .بب ال
أ السب ببببأ الهالأاسااببببضالاض  راببببي  اال الال ببببإال  بببب ال  ببببأسالسرببببض ال راسسرالمبببببالضر ببببت ال

برخصببأالأ بب الالجمببضت الال"سباببيع"الأ،ببشالتالوربببالأ الضرببأ الشل  االسببض المبببالسبأس ببا
أسنالأ الحمضاببببببببب السببببببببب سرأسال  بببببببببال  إبببببببباالالمبببببببببالسب ببببببببض   االستببببببببضالأ اليخصبببببببب ض ال

 ،اضءالالاال1991سب شال،اييالهالسبقضهيةالعض الال"مق م الهالع.مالستشرغيس "اررضاش
ال"سبغببي "اال"سباببيع" الاضب جببض يالاربب المبببال،ببأمالمبببالستشراببيسعالس ضببضرال ال  ر.بب ال

ببضم جمببضختالصصصببش الال  الم  تببضالضب لبب الالض الأضببالسترعببضءالاببيل الالثالتالوربببالأ بب س الحب ببالالمبببالست  ب
اس ببببب سا االاس رخصصببببب الهالس ر االاسبل.بببببأ الالاالاضأجببببب السب بببببأ المببببببالس غبببببيسا  ال
اسخلببءسءالهالسبإ ببأ االع.مالستجرتضماالامقضس، الس رضببض االسب  ضش  االاع.أ السب.غضتاالاال

تالقر.إببب الهالسبلبببض االااشببض  السالعببب  المببببالضابببرغ.أ الا بببأس القر.إببب ال  بببض  الا قضابببض
ابرببب المببببالهببب يالسبل.بببأ الم ضهجبببشالسخلضصببب االاهالسبل.بببأ السال، بببض،  الاضبببب ستالض ببببأرال

السخل فالسحلضرال أختالس  ض  الس   ج   
  السيببببرغضختالسب ببببض   الس اساا بببب اللبببب الس  بببب.ت الاببببضبقي  السبرببببي البببببشال ضس ببببشال

.غبب الس  ض، بب الست رصضسالهاله سالس قض الع. الم ضمه السب ض ق المبب  مالاضبالسبطأض االاأار ال
مبببببببأج البببببببب ل الالهالس حببببببببضقالس رل.قببببببب الابببببببضبقي  االاب  بببببببتاال السحلضبببببببأسالالبببببببيه ال

الس   ظضتالسهلضم ال أختالالبف 
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سض،بباالس حبببضقالسبببتالس ر بباالب.تبب  رالالسبقببي، السب ببضا العاببيالاسب ببضمبالعاببيالاله
الاالا ضب ببض الااقصبب السبطلبببالسحلببضرال ض، ببض الاالصببضرسةالعبببالج بب ال ببمالايل ببضالأات العبالسبقببي  ال ر ال
عبببالاببأفالعت بب يالالبببفالسخلببأفالسببب شالأ ضس ببشالسبر ببض  الس  بب    يالالايل ببضالصببضرسة

سبرربببض الس قببب  الالأصبببإشاال"سبقبببي  السب سبببا"مبببضالسبببض السبقبببي  الض أصببب الايل،بببشالالار ببب س ال
مبببالسبقببي السب ببضمبالعاببياالال الاسعر ببضسس ال 1683ب.ل تببض،  السببب ضبال ضصببياسالا   ببضالعببض ال

 قإببببب ال سمالسببببب س مالابببب الس بأشالهالعصببببيالسبر ببببأضياالشببببضرتالاضبربببب سض االاا ببببب  السب ببببال
الاسبر ببض  االمأس بب المر ببضحم القبببضيالسبقببي  يالا.قبب ال بببضاختالضأهببض الاأبإجببض، الجأ بببشال

عقبببببب الالاال"سباببببببي اال-سببببببب ضأس السبغببببببي "بابببببب  السالهالم بإببببببشال(ال17491832-)
مصضحل الا الس ر الاسباليالهالأاسااضالا،ظ ض تضالهالسبايعالع.بب الأشببض السبررببضا اال

أ،ببشالتالملببتالب.ر ببض ختالالهالالبببفالمبببالم بب أال رببضا السب قضاببضت البقبب السببض الضببينالم ط.قببض ال
الب الا ببببضرتالسا السبر ببببأضيالهبببب يال عالأ السالجضابببب العببببال"أشالسب قضاببببضتالأاضبببب " ببببأختال

سب  سختالس رت  الهالأشالس رضض الهأالسب ضبالسبصبب  ااالالسض،بباال جضاببب اليخص ببب االا ال
سببب ضض،ضتالس. ببضالالعتأم بب  الا  قببضالهلبب سالسبببيأشالعبب   ت جضابب الالعبب  هضضربالمبالس تربببال

االلبببب الأ الأصبببب  الالجأ ببببشال،إ ببببشالسببببض الم بببب   ض الالصبببب  االأ ال المررضائبببب ال عال بببب المببببض
هضالعبببالسالشبب  االابلبب المبببال  الم لرق س ببشالسض،بباالال بب ةالعبببالسب  أرضبب الاس  بب    الاب لبب ال

الس تربالسبقأختالايل،شالسض المبالأ  ضمالم ه الا  ةالسبأجأرالأاالممبالض م أ الاضبط  ل  ال
هالسب ابببب السبببببتالأصبببب. ر ضال يسبببب السبر ببببأضيالببببباالسب سسشببببضتالس رل.قبببب الاضالشبببب  ال

 الاضب.غ الس  ض،  الم بب السبقببي السبرضشبب العاببياالاسببض السبقببض تأ الار.ببفالسب سسشببضتالاسبقي 
بببببضءالمرر بببببضتاالابرببببب  مال الضرأ،بببببأسالابببببضبط  ال أشبببببض  ةالجضملبببببضتالأاالم قإببببب الأاالأم ب

ابببببض لتالالمال الضرأ،بببببأسالم ببببب    الأاالض بببببأرس الاالستبببببضالأ الملظت بببببالم ببببب.ت الأاالعيابببببض ال
ض،االض أرض الأاالم      الال شاالا بضالسض،أسالس بفالمبلتالأ الا.إ ر مالسب قضا  السسبل ق ال
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سبقبببي السبرضشببب العابببيال الهالاالستبببضالأ ال بببيسءهمالهالأاساابببضالجببب س الالسبببض العببب رهمال .ببب   ال
ضرأ،أسالالاضبط  الم .ت الأاالعياض البق السض ال يسءال .فالسبرر الاس حبضقالو .أ الائ ال
 . . المبالأص ض الستهرتض السبلض المبالس  ض الاسب ت ببضاض الاسب أض ببيض االأشالمبببال

الض ال  ال صبب الاض رضض الل الس  بب    الببب  الم الال  الاسض السهرتض اله تءالمج لض السب ض ق الاض  ض، 
بببض ال سهل  اشببب  االاسب أالضببب االاسببب بفالعقض ببب الالع.ببب السالشببب  الا  ببب االا ببببضال ببب الأضضب

االس ضملبببببببضتالس اساا ببببببب ال ،ببببببب س الالأشبببببببض  ةالسالشبببببببر تأالاسهل بببببببأرالسحلتبببببببي الا بببببببت ال
   بببريضر  االمرخصصببب الهالسب.غبببضتالسبليا ببب االاسبإضسشببب  االاسب س ببب االاسببب بفالهالسب

اسبصببب    االاسب ضاض، ببب  الستبببضالأ الستيبببرغضختالاضب سسشبببضتالسبقي ، ببب الالسض،ببباالببببشالع  ربببشال
سبقأضببب الالال.بببمالسب هبببأتالس  ببب  ايالاإببباالسبقبببي السبرضشببب العابببيال  بببيتالسب سسشبببضتال

مبب الالسب ق ضبب ال ببأختالسبررببض الس قبب   الالاهالهبب سالسمببضختال ببمالملظت ببضالجبب ستال ببضرس ال
مببب نالسبببض المببببالسبأسجببب الملياببب الالعالأش الاببب االسبر   ببب السبرض أب ر ببب االاسبءا  بببرض،ر  

الالم ال  السحمل طالسبرضس االب.ل  السبق  اال إالوربالا تشالسبإ مالسبص  ا؟الالاه الجي الاب ال
؟الالاهبب المببضاسرالهالس ،ضج بب السبب ال،صببأعالسبل بب الس  ضبب الع.بب ال ضهيهببضاالأشال يا ببض ال

المبالملج ستالس   اال قض  ال ضس   ؟ ال
سالوببض الاسبل.ببميالالم  اله يالس شببئ. الأ بب تالهالشبب ضعالا ببمالج ضبب الب.صببيسمالابب ال

ال بب   الالأشئ. الماضهب االا بب الأ،ببشالا السب ضبالاسبل.أ  الاا تضالضرل. الاضبقي  ال  ي االأضضض ال
مبالا.إ  السشببرلتضسض يالاتبببالس لببيافالالأ السض الستهرتض الاضب سسشضتالسبقي ،  الال،ضالض ال

الأ الأ ض، ضال ال ربالهلضال تالم رلتيستال . . االابإ ةال ص ةالاقط 
ع. السب.غضتاالاسآلرس االاسب قضاضتاالالض ال  ال ص الم ال ض البق السض الاضأختالسب ض   الس 

مبببالالاأجشالعض الاضبالأسالاست ر ببضمالاببيل السبب  الالاس رضض الس ايناالاسض الاضبط  المي  طض ال
 قببضار مالارضبب  مالأاضبب المبببال،ببأس الس بب ةاالايببضسس مالهالالبببفالست ر ببضمالأ،ببض السببض،أسال
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إأعالسببب س الالضي ضاأ الهالرضض،ر ماالض أرض السض،االأاالم بب     ال  الالبببفالسباببلأسالاببضبر
سض القضبإضال   أالسبر أضيالاار الاس ااالأعينالاار الاس االاضب  بب  الب ببضالسب ببأ االا ال

 ص ض ال .ببفالسآلسسءال ،بب س  البقبب السببض البببشال ببيل  يالهالأحبببض  ميالاإبباالالالضربالاس  ض ال
س بب المبببالسبقضببضضضالس،ط.بب السب ببض  أ الس اساا ببأ االامبببالا بب  مالس  ببض االمبببالأ رببض ال

اضبب الحمضاببب السبأصببأختال عالا ببمالأس ببيالعتقببضاالالع ضبب ةاالا   تببضالسببض المبببالس شببضاق ال
شببط ا الا  ببضا ال عالالبببفال ال ربببالملببيار مالالع.بب ال ببأ السببض،أسالس بب سالمببضالض رقبب ا ال

ال ،إببضالسببض السب ببض  أ الس  ببض الضرر ببأ ال اضب.غ السبليا  المليا السضا  الرس تض الاستضالالسببيت 
ال(ال1836ال-1930 ض، الل الم .مالمبالسبقيسء الاع  مضالس،ر  ال  أراسال،أب سشال)

الصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ضل ال  بإبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببش المببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالأاخت
شالهالسبلايضبالمبببالعتببيياالاسببض الع أس،ببالسض الالالاال1856عض الالال" ضسضخالسب أالسبقي  "

 اضب       ال

(De origine et compositione Surarum 

quranicarum ipsiusque Qorani) 

اال الالسض،بباالسب     بب التال"،ايلةالسب أالسبقببي  االا رببأضبالسب ببأسالسبقي ، بب "أش ال
 السب ببض  ةالهالأاسااببضاالاالسببض المبببالسب ببضرسالهالالبببفالسبأ بباال  سختال ، س الالسب.غبب السبل.ت ببال

أ الضبببرتربالأ ببب المببببالس  ببب.ت المببببال بببيسءةالهببب سالسبرربببض االستبببضال الضربببباله بببض الهال
أاسااببضالمبببالضاببرغ الاضب سسشببضتالسبقي ، بب االااضالشبب  االا،صأصببشالس ق شبب االا ضس ببشاال
أرالهب فالسب اأختالهالسالش  يالس ميالسب شالض ل الرب  ال ايالع. الأ السبقضسئالس قص

الار.فالسب سسشضتالسض الس  ق الس اسا  
الضرضبببباالمبببببالهبببب يالس   ظببببضتالسبقصبببب ةالأ الم ببببضه الأحبببببضقاللبببب الس  بببب.ت ال

 ببب الاالس رل.قببب الابببضبقي  اال أا.ببباالاضس  بببض اليببب ض االاساببب العبببيض المببببال  الا،ربببض ج م
 مالأا بببضسال .بببفالر ال ببب السبلبببي المببب  ماالع ببب مضالا.غببب الس  ببب.ت االاع.ببب الس ابببأالمببببال  ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

بفاالسببب شالض لبب الأضضببضالمبببالعأس بب الهبب يالسبلأسمبب السب سسشضت الالاأ  الس رب الع. الال
سبرضس   االأ،شالتالضأج ال عالسب أ ال تالا سضضتالمرأس ببل الب.رلببضا الابب الس  بب.ت الالبب ال

الس  .ت الهالجمضختالسب سسشضتالسبل.ت  ال أختالسبقي   ال
بق الا أالسبرلضا الهالهبب سالسمببضختالاضبإلبب االابربببالالاقبب سالحمبب اراالاأارالسب ببأ الأ ال

ع.بببب السبرلببببضا الابببب الالبببب الالع الضلرتبببب س الأشضشببببض الأعببببيهالع.بببب ال ضببببيس رمالماببببياال
السب ض   المبالس  ض الاسبلي يالا الم .ت الال الم .ت  

ضبط ل السبببتالأايج ببضالجأشببرضفالا.أجبب الب.بب أالسبقببي  ال  لبب الا  ختالسشر الال-أات
الس ص  السبايض السبتالسعرت هضالس زهي 

 سرأسالمايامالس  ض،  يالس شرضالالسب سرأسالأبء بباال،ببأقاالاس شببرضالالسبببالال- ض، ض
السارجيضسالاأضبالب م مالقطأ ضتالسبقي  الهالص لضء -ج ر

ال
 :طبعة جوستاف فلوجل للنص القرآني وما فيها من أخطاء -1

  السب أالسبقي  السب شالس،رايالع. ال،طضعالاسش الا الل الس  .ت الهالأاسااببضال
هالسبقي السبرضش العايال تشالس ص  السب شال ض الاط لببشالا،اببييالجأشببرضفالا.أجبب ال

اال ايهببببضالاا تببببضال ببب الالببببفالمبببببال  لبببضتالس ببب ةالبببببشاال،قببب ال)ال1834الهالتض ببب االعبببض 
ال ال(ال1924جأشرضفال  السض ش.أ الهالتض  االعض ال

يالاقبببب السرببببب الالاض ببببب  الال(العض ببببض ال1870ال-1802سببببض الجأشببببرضفالا.أجببببب ال)
عيا بب الالب.تخطأ ضتالسبليا  الاسبإضسش  الاسب س بب الهالا   ببضاالستببضال،اببيال،صأصببض الالا يشض ال

ييال اختالمببيةاالستببضالسببب شال ققببشالا،اببالاالتابالسب   ال"سبإ يشا"هضم االم  السرض ال
ع.بب الأاضبب الس خطأ ببضتالس لياابب الهالأاسااببضاالالاالسعرتببضرس ال ق الا،اي اختالمببيةالأضضببض ال

ضءالأ العبببالأ ببالسابب السبظ ببال"السرببض الال1858 عالعببض الال1833ض المبببالعببالالاهالسبإبب ة
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)شببب ل الأجببب سء(الب.لبببض السبل تبببض السض ببب اليببب. االس لبببيافالاضشبببمالال"سبررببب الاسبإ بببأ 
ال( ال1067ال–ال1017ال/ال1657ال–ال1609 ضجاالا. إ ال)

بببببببب الهالتض بببببببب االعببببببببال الأس ال ببببببببالال1834ض ال  ببببببببيتال  لبببببببب الا.أجبببببببب الب.تص بب
ا عالجض، اله سالسبل أس السبلي السض،بباالسبط لبب ال تبب الالال"سهل نالاسبإي ض ال-سبقي  "

الاضب       الع أس،ض ال
Corani Textus Arabicus ad fidem librorum manuscriptorum 

et impressorum et ad praecipuorum interpretum lectiones et  

auctoritatem recensuit indicesque triginta sectionum et 

suratarum addidit Gustavus Fluegel 

بببب ل الس خطأ بببضتالاس يسجببب الس ط أعببب االالأش السبببب أالسبلبببي الب.قبببي  ال  قبببض ال  
اإ ببي ال جبب سءالسبقببي  السب   بب الالا  بب ال ببيسءستالا أسعبب الماببضه السبقببيسءاالمبب ارس ال

ال ع سرالجأشرضفالا.أج  الالاب أسيا
ابب أتال .ببفالسبط لبب المبق مبب السر  ببضالا.أجبب الاضب     بب االاالسببيالا  ببضالسب بب  الهال
عببب  السبأ بببأعالسبربببض الاط لبببتالسبببب أالسبقبببي  السب.رببب الأصببب سمهضالأايسهبببض اله  ر .تبببض الهال

 الا  ببضا ال عال1698االابأراا رببأالمضس س ابباالهالاببضراسالعببض ال1694هببضم أساالعببض ال
املضرضبب البالشبب  االسر  ببضالم اببر. ال  الارل. قببضتالالبفالسض،االهض ض السبط لرض الم ار

أمببببيتالسبق صببببيةالسض ضسض ببببضالال1787ع.تببببضءالتهببببأتالم بببب   أ  الاسعر ببببضسسالمبببببالعببببض ال
السب ض،  الالايل الضرمالهالاطيش أساالال   المصض  الب.ت .ت المبالشرض الساش ض ال

ا  الأ الأاختال  ل الب. أالسبقي  ال ض الهبببضالم بب.تأ السض،ببااال  بب الع.تببااال .ببفالال
هالم ض بب ال ببضزس الالسبلضصببت السحلضب بب الالالالال1803االالالالال1801ضماالالسبتال  ببيتالا تببضالابب العببال

 الاالبب الالبببفال ببض الالبب الس  بب.ت الال  طقبب ال ض ضسشببرض االسبرضالبب الب.إ  سسب بب السبياشبب  ال ضب ببض ال
ا صبب سسال  لببضتالأاببينالب.تصبب  السباببيض االسض،بباالأاتهببضالسبط لبب السبببتال  ببيتالهالال

االستببببضالصبببب ستالأاختال  لبببب الب.تصبببب  الهالع بببب الال1850م ض بببب البر ببببأالاضهل بببب العببببض الال
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  أس  لببب الب.ببب أالسبقبببي  الهالالالال الاضببب سيالا.أجببب ال1872ل تبببض،  الهال شبببط  أختالعبببض الالسبال
  لبب ال، ببأرهلا الالاالال  لبب البر ببأاالأالاالالاتال، سشالالمضال السالسض ال ص ال  لبب الس.رأ ببضاالأالالالسهل  اال

 اله يالسبط لضتالسض،االصببل  السبرببأايالهالاشببطالأاسااببضاالاببب بفالال ال الا ضختالا.أج اليضس ض ال
ال الضرتربالمبالستعرتضرالع.  ض الال

 الضقصبب ال عال صبب سسال  لبب الب.بب أالسبقببي  االستببضال ببيأيالماببضه البق السض الا.أجببال
ضصبببب الخبسبقببببيسءاالاسعرتبببب يالع.تببببضءالسبرإ بببب الس  بببب.تأ االا ببببيأالاببببشالعضمبببب الس  بببب.ت االاال

هالايب االالالسبلي  الالاهالالبفالسعرت الا.أج الع. المضالسض المرأايس الس  المبالالس  يس االاال
ببببببببببببببببببببببببببببببببب  االاالابببببببببببببببببببببببببببببببببضسض المببببببببببببببببببببببببببببببببببالقطأ بببببببببببببببببببببببببببببببببضتالبرربببببببببببببببببببببببببببببببببض  الاالرسض ب

ب.  ضببببضاش الاسببببض الهببببضض يضخالب    بببباالا ضاببببيالال"سبريلاضبببب  ض الاأشببببيسسالبأ،ببببأسسالسبر ببببال"
،اببببيالأاختال  لبببب الال(ال1888 عالعببببض الال1801)سببببب شالعببببضةالهالسبإبببب ةالمبببببالعببببض ال

هالم ض ببببب الالال1849 عالعبببببض الال1846برإ ببببب السبقبببببي  الهببببب سالهالسبإببببب ةالمببببببالعبببببض ال
تض بب ااالاالبببفالهالجبب أضبال   لببضالهال،إبب الس ط لبب السبببتال   لبباالا  ببضال  لبب الا.أجبب ال

الب. أالسبقي   
الض لببببببببببببي الا.أجبببببببببببب الهالصببببببببببببيس  العبببببببببببببالأشببببببببببببإشالبلبببببببببببب  ال صببببببببببببأبشالع.بببببببببببب اال

الال" ض الاالع بببأ الس  ضاضببب الهالاجبببأيالسبريلاضببب بسبرابببضفالعببببال قبببض  اللبببأسم السبر بببال"
ب. قاببيش الا بب الأ الا.أجبب السعرتبب الهالس قضابب الااأجببشالاببضعالع.بب المببضال ببأايالبببشالمبببال

الار ببببببيةالهالع بببببب السبل تببببببض،  االاض  ببببببت القطببببببأريالبرإ بببببب الب.قببببببي  السببببببض الم ربببببب سات ال
سب بب. مال عالم سضببضالسبررببض السبرببي الهال إ بب السبقببي  الع.بب المبب ه الال سيببضرالسبلقبب "

إببشالسبلببض السبل تببض االسببب شالسببض الضلتبب الهالرضببأس السب بب.طض الشبب. تض الأب الال *"سب لتببض 
 

 ق الع.  ضالهالع أس السبرإ  الأاالمق مرش الا ال،ال((سا السبظ أ ال))الاسسرةالهال((ع. الم ه السب لتض ال))ع ضسةال *
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سبقببض،أ يالأاببأالسب ببلأرالحمتبب الابببالحمتببأرالابببالمصببطإ السبلتببضرشاالسببب شالعببضةالهال
اضضبب  الا.أجبب الأ،ببشال ال1574ال/982 عالعببض الال1492ال/898سبإبب ةالمبببالعببض ال

أاضبب الس صببض  االاجبب هضالهالمرر ببضتالال  الع.بب المصببض  السض،بباال  لببالالرتبب الأضضببض السع
الضاب الب.أصأختال عال،أالص  االب.قي  السبري  هالحما   ضالارسض   االاايب اال

ي  المبببببالقببببالا  بببب الأ الأ طببببيعال عالمببببضالسيببببرت.االع. ببببشال  لبببب الا.أجبببب الب.بببب أالسب
ض اله  ر .تببالاالاال اله يالسبط ل التالمترببضزالعبببال  لببتالمضس س اببال ال طضءالا صأساالأ أختاأ

ابببيل الا.أجببب ال صببب الهببببضالأ الضقببب  السبببب أالالا  ببب االا ببببضالأضضبببض الالايل بببضالأ ببب الأاطبببضء ال
سبقبببببببي  الاقبببببببطالبقيس بببببببشاالرا ال  ببببببببضا الأشال ل. قبببببببضتاالأاالممضسشببببببب الأشالس،رقببببببببضرستال

ضربببيل يالسبقبببضسئالب.ببب أالسبقبببي  الابببيأشال،ضيبببيييالالب.ت ببب.ت الأاالبالشببب   البقببب الأسسرالأت ال
السبرق   الالمبالامباله ضالا  الا.أج ال ق الاط لرشالب. أالسبقي  ال،أعض ال

أمببضالاضب  بب  ال عالمببضالا  ببضالمبببالأاطببضءيالالاقبب السض،بباال ببيافالسبط ضعبب الشبب ئ اال
الببب الصبببضحل الال  بببضسالمجبببضختالسبيشبببمالسبقبببي  االا  بببضا ال عالالببببفال  ببب  االأاطبببضءال

ال الأاينالأشأأالمبالالبفالهال اأضشال .فالسبط ل االع. الش   الس  ضخت
  الأاينالالالالسةالالسشمالسبررضا الا  ضالتالضطضا السبيشمالسبل تض االاتالأشالسرضا الميل أالالالال-
الالالأالبأس   اللضب ضاالا ي  مالسآلضضتالقضب البر المضالهباأسص السآلضضتالعاالال-
 سبايل  الميل أسالهاله سالالالال

 أاطضءالمط ل  الأاينالس  ة الال-

سبببض الأابببيزالعبببض الأ بببض السسراببب الهببب يالس اطبببضءاالاعبببضسهالسشبببرخ س ال  لببب ال
.بب الا.أج الب. أالسبقي  الالهالابب سضضتالسبقببي السبلاببيضبالهببأالس شببرضالالسببب سرأسالجأ  

 عالال1886ايجا شبببببياالسبببببب شالعبببببضةالهالسبإببببب ةالمببببببالسخلبببببضم المببببببالأايضببببب العبببببض ال
جبضملبب الم ببأ، خاالستببضالالعتبب الأشببرضالس ال ال1933سب ببضر العاببيالمبببالأل ببط العببض ال
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اض ضمل الس صببيض الالبقببضءالحمض ببيستالهالسب.غببضتالسب ببضم  الهالسبإبب ةالالزس يس الالعت الأشرضالس ال
شيالا ةال  ضمرشالهالاسلر مالايجا ال ال1930 عالض ضضيالعض الال1929مبال،أاتءالعض ال

المصيالخل م الأحبض شاالسبتال يس تالاار الاضعال أختالسبقي  السبري  
سشبببرخ  الايجا شبببيال  لببب الا.أجببب الب.ببب أالسبقبببي  االأمبببضالالع ببب مضالسبببض ال ضب بببض ال

 ببضالاسعرتبب  ضال  بب المبببالس زهببيالهالر الاضب    ال عالمضالسببض ال عالجض،  ببضالمبببال  لبب السسجل ال
ال/هجيضببببب ال1342الهجيضببببب االا  بببببيتالهالمصبببببيالشببببب  ال1342سا ببببب الس اختالشببببب  ال

أاالعبببببض الال1927م  رضبببب االاقببببب ال بببب الع  بببببضالايجا شبببببيالأاختالمببببيةالعبببببض الال1924
مح الملشال، خ المبال  ل الال1929ا  الأ،شالع  مضالشضايال عالمصيالعض الال الال1928

ال1929ا.أجببب الب.ببب أالسبقبببي  االاع ببب مضالاصببب ال عالسالشبببر  سض الهالايضببب العبببض ال
صببببيضاالصببببضرستاله ئبببب الس تببببضس اله ببببض ال .ببببفالسب  ببببخ اال الالسببببض الض ابببب ريالصبببب اسال 

ا اأختالأشال  ل الب.تص  ال عالمصي الاال الحمضاتتالل الجم ض المبالايجا شيال
تشرلضرةال .فالسب  خ اال أجشال عاليبب خالس قببضسئالهالسبقببضهيةال ،بب س االسبابب خالحمتبب ال

، ببببخرشالمبببببالالابببببالع.بببباالابببببالا.بببب السحل بببب ين الاع بببب مضالزسسيالهالمرر ببببشالاببببأج الاببببيل ال
 ،بب س االسبابب خالالالاليسجبب الس صببض  الس ص  الع. المرر شاالاسض السبا خال  ال .بب المبببالم ال

الالع.االابالحمت الابالسحل بالابال ايسه مالسبض ضماالستضالالسيالايجا شياالأ الضرربب ال قيضببيس ال
مط أع الب.تصبب  ال اببرت الع.بب الالالالمضالسض الضظ يالأ ال، خض الالالعبالال  ل الا.أج يالار  س ال

مبصببضرسستالالالالاضصببض الالالأاطضء الاالسيالايجا شيالأ،شالسأنالع. المرر الي خالس قضسئالم.إببض ال
 ض ال صبب سسس زهيالبط لبب الم يسجلبب الب.تصبب  الأ الالس صببض  الس غ.أ بب  الاسببض المبببالأشببال

 الالالال1924سبر بب المبببالس صببض  السبببتال   لبباالهالالبب السببب اختالسالشبب م  ال  بب العببض الال
الال ربالاضب  المبالس اطضء ال
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أعببببضراليبببب خالس قببببضسئال عالايجا شببببيال، ببببخرشاالع.بببب الأ الضرل بببب الايجا شببببيال
يسجببب الس صبببض  الع.  بببضاالاأتال لبببضرال  ضعببب الا رابببضختال صببب   ضتالام  ظبببضتالم ال

ا،اببيالأشال، ببخ اللبب الم صبب   المبببال  لبب الا.أجبب  الاا بب الايجا شببيالع.بب الهبب سال
سببببض ال بببب الس ر بببب الايلاضبببب.  السبط لبببب السبي  بببب البرل بببب الاربببب السس  ببببض اال ،ببببشالستببببضال ضختاس

ر يالب.تص  السبايض السبتالأص س ضالمصيال زسءال  ل الا.أج  الاسض الايجا شيالض ال
 الا ال قرصببيال بشالأضضببض البهالجضم السب بب.طض ال  ببباالاهالم ببالمبالزضضسةالسبا خالسحل  ينال

المبالا ختالسرضاشالي يةالسبا خالسحل  ينالع. السأ،شالي خالس قضسئيالاق السير يالأضضض ال
سبابببببليال"هال،قببببب ال سسءالسبببببب سرأسال بببببشال  ببببب الهالسرضابببببشالال"سب ببببب أفالسب بببببض ق "

 الستببببضال،اببببيلتالصبببب س  ال أضبببب الابببب الايجا شببببيالاس رخصببببأالهالأ رببببض ال"س ببببضه.ا
 الس صببببض  االسبابببب خالع.بببباالابببببالحمتبببب الابببببالسحل بببببالابببببال اببببيسه ماليسجببببالسبرجأضبببب االم ال
السبض ضم 

الالDer Islamاال، اببيالهالجم.بب ال" ببيسءةالسبقببي  الهالسبقببضهية"هالمقببضختالبببشالال ببأس ال
ا  ببببب الااض بببببشالاق. ببببب االشبببببيرالالاال1933هالسب بببببضر العابببببيالمببببببالأل بببببط العبببببض ال

ايجا شيالمضالعضضاشالهال .فالس ي . المبال  ض شاالستببضال بب الهالهبب سالس قببضختالسبرل. بب ال
بربببض السبببب شالض لببب الأاختال ل. ببب البلبببض اللببب الم ببب.مالع.ببب السبط لببب الس صبببيض الب.تصببب  الس

السباببيض  البقبب الأ ببتالايجا شببيالع.بب ال  لبب الس صبب  السبببتالس هببضالهالمصببيالاقببضخت 
 شالمبببالأج.ببشالسبر  ئبب السبصببضر  ال عالسبل.تببضءالس صببيض اال  ببضال  ببضزالجبب الممرببضزاال بب ال"

.بباالابببالا.بب الس ببضبراالضقص السبا خالحمت الابالع)اخبضص ال عالي خالس قضسئال ضب ضال
سحل  ينالس ليافالاضحلبب سر( ال  الهبب يالسبط لبب السبي  بب الب.تصبب  السباببيض ال  ببضزال ال
ضرببببالا مربببض الستشرابببيسعالس اسا ال قببب  المبببضالهبببأالأاضببب الم بببشالأاالمبببضالضأسزضبببش ال  بببضال
اضب  المتضمضالمبالسبريل  الس اسا االامبالا هلضال ط الع.  ضالع.أ ال ش م  ال  و المر   ال
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ع. الس  ببرأنالسبيا بب السببب شالا.غرببشال ضب ببضالرسسشببضتالع.ببأ السبقببي  الالام تية ال  ضالايهض 
ال ال"هالمصي

  الهبب يالسبط لبب الب.تصبب  السباببيض الب  بباال"الاض ببرطيرالايجا شببيال ببض   
 تالاب  ةالمبب   الع.ببمالسبقببيسءستالا بب ياالا الضربببالبربب السب  بب الاسبل ضضبب السبإ. ببإ  الهال

ال ال"أاسااضالأ ال ص ال عاله يالسب   السبإض ق 
.تصببب  الاقبببيسءةال إبببأالعببببالعضصبببماالسببببتالاصبببإ ضالهببب يالسبط لببب الس صبببيض الب

ايجا شببيالايل ببضالسبط لبب السبي  بب الب.تصبب  الهبباالسبط لبب السب ببض  ةالهالأضضم ببضالهبب ي ال
  ببضاالا  بب الع.تببااالمت بب الس شببض البط لبب الجمتبب الس .ببفالا بب البط ضعبب الس صبب  ال

الس  ارةالا مجضتالمرل رةال لض السبقي  السبري  ال*سبايض الاض  ض  الس  أسة
،االسع س ضتالايجا شيالع. ال  لبب الا.أجبب الب.تصبب  الهالمقضا الالبفالسض

اضب  بب  البر بب المبببال"السع س ببضتالاس بب  الأرتال عال لط . ببض البقبب ال ببضختالهالالبببف 
سبرر السبليا بب الس ط أعبب الهالأاسااببضالهالسب صبب الس اختالمبببالسبقببي السبرضشبب العاببياال بب ال

سض،االع. الم رأنالمق أخت الابربالالال-ال   الس لضض السب ض  ةال ، س ال-ال ض ض قضختال
 ببضال ال رببباالع.بب الس  بب الهالعصببيياالرل.بب الاط لبب الا.أجبب الب.بب أالسبقببي  االا ا تببضالض
الال1834اضبرقبب ضييالال بب مضال  ببيتالهبب يالسبط لبب ال اختالمببيةالعببض الالاالج ضيس السس لض الال  ضزس ال

سض،االم. ئ الاض اطضءاالاالبفالب  المبال،ض   الس لببضض السخلضصبب الاضب صببأعالسبليا بب ال
 قق الهالسبغي الا   االا بضالأضضضالاضب    الب.تل

 
ضض السخلضص الاض لضسفالسباي   الس 

فالب شرايسعالهالأاسااضالس. ضالاهالأ ض، ضالاأجشالاضعالااشض . ض الاالب  المبالس اي ال
 

مص  الس  ض  السب  أض الس ط أمالهالسمت الهأالسبط ل السب ض  ةالسبتالضيج ال ب  ضالسب ض  أ اال  اله سالس ص  الال( *)
السبر  ال مض الهالسرضارشالاس شالا  طشالا ايسجشالاتال،ق. المبالييل السبلت الهالس صض  السبريو السبتال  لاال  .شاالار  ال

 اضبقأسع الس  ا ، الع  الأه اله سالسبايل  ال]سب.ج  السبل.ت  ال يسجل الس ص  السبايض [ 
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 بببأسختال بببي المببببالسب مبببض الأ،بببشالبببب  المببببالسبضبببياسشالسبرأصببب ال عالاببب ض الهلببب يالالينأ الضبببال
ال "ب صأعالسباي   سبتالض قص ضالأهمالسسبط ل ال

مبببالسآل الال  ال الب.قببي  ال  لببال  السبط لبب الس صببيض السبي  ببال"الاضرببضا الايجا شببيال ببض   
ميجلضالب. ض ثالس اسا االام بب ال  أسهببضال الضلبب اله ببض المببضالضببءسالسشببرخ س الالاصضع س ال

ال "  ل الا.أج الب. أالسبقي  
اسلببمالالبببفالسببض البط لبب الا.أجبب ال يل  س ببضال عالأاسشببطالسبقببي السبلاببيضبيالال.بب ال
سمربب سرال ببأس ال ببي المبببالسب مببض السببض السب ببض  أ الس اساا ببأ الضلرتبب ا الهالس ر ضشبب مال
آلضبببببضتالسبقبببببي  الع.ببببب ال ي  ت بببببضالهالهببببب يالسبط لببببب  الا ببببب الأ،بببببشالبرج ببببب القبببببضازالهببببب يال
سب سسشضتالس اساا  العبالسبقي  ال  السبر  ا المبببالسب ببض   الس اساا بب الابب ةال أض.بب ال

ب   ت ببضالهالسبط لربب االأشال  بب السب  بب مالسبرببأهالب ضببضتالالضقر  أ السآلضضتال  قببض ال
مببضال بب الالاهل سالس  س الاال  ل الا.أج الهال  ل الس زهياال  ضا ال عالسب   مالسبلاأس االه

ال2 السب ببأسةالب ض يالات  ال بب المررأاببض الالم راجض الالهالس حبضقالس اساا  السبق و ال ي  تض ال
مبببالال200ي مالالستالسبببالممضالضلينالأ ببضالسآلضبب الال196مثالا ال أش الس مالالاال200سآلض ال

  ببب ال بببي  مالا.أجببب االال196ي مالالستالسببببالشبببأسةالسب قبببيةال  ببب السب  ببب مالسبربببأهاالاال
شالض  ال  ةالاضبغ الب نالس المبالتالضليفالا.إ ضتاله سالسب  بب مالس بب راا الس ميالسب 

الا بب الهالس بب المبببالسبرربب الس اساا بب الجبب ساختالمقضس،بب اال رضببتبال ببي  مالسآلضببضتال  قببض ال
اع.ببب السبب الاببب  السب بببض   الالب  بب مالا.أجببب االاسب  بب مالس قضاببب الببببشالهالسبط لبب الس صبببيض  

القط س اساا  الضر لأ السب أ السب   مالسبرأهالب ضضتالا
المإ يشببض الالملجتببض الال 1842 الا.أجبب العببض ال عالجض،بب ال  لرببشالب.تصبب  الأببب ال

ال ال" أ السبإي ض الهالأ يسفالسبقي  " بإضظالسبقي  الال أس ال
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اببضرئالالشالابب ءال ببيل يالهبب سالس لجببمالاربب الس اطببضءالسبببتالسيببرت.االع.  ببضال  لبب ال
االا الضلبب الض  ببرخ   الا.أج الب. أالسبقي  االاس بب يالسبط لبب الأصبب االس لجببمالمرقضرمببض ال

ب.تلجبببمالس إ بببي ال بإبببضظالسبقبببي  السبربببي االسبببب شالالالببببفالاقببب السبببض السب ببب.  الامببب ال
ا لشالسب ض ثالس صيشالحمت الا سرالع  السب ض ااالسب شالاضجيل،ضالاضاليببضرةالهالمق مبب ال

ا الالسببض الابب المببضالأ ببب الاأس يهببضالسشببر لضاضالهالهبب سال"الملجتببشالمبلجببمالا.أجبب الاقببضخت 
 بب الأاختالمببيةالعببض السبإبالرا الم ببضزمالاتالملببضسهالهببأالسرببض الا.أجبب الس  ببض السببب شال  ال

ال " لجتاالاالاق السعرض تالاشالاجل.رشالأشضشض ال1842
الا بببب الأ،ببببشالمبببب الس  ببببرأنالسببببب شالا.غرببببشال ق  بببب السبرأم  ببببأ يالسب ببببأ الأصبببب االملجببببمال

  بببيالملجبببمال ابببيالال1924 عال ببب الس ببب  الاهالعبببض الالمرقضرمبببض الالع ببب السب بببض االأضضبببض ال
 ال بإببضظالسبقببي  الهالم ض بب الاطيشبب أساالاضب.غبب السبإي، بب  االا ببلشالمبب زسالأ سببض مالاببف

هالس.رأ ببضاالابربببالال1812أمضالأاختالملجببمالا ببلشالأ بب الس  بب.ت الاقبب ال، اببيالعببض ال
العبالم ب اله سالس لجم ياءال الضر بال المليا ال

الا،لأرال عالايجا شيالسب شالسر الأضضض 
الالالاالاهأالمبال1930ع. السبقي   ال،اييالهالم أ، خالعض الالمايامال أسة الال-
الممر.رضتالأسضرو  السبل.أ الهالاضاضسضض الالال
ال رالسب ض الالباالسبلIslamica ب صيشالب.قي  اال، ايالهالجم. ال يسءةالسحل بالسالال-
الال 1926عض الالالال
ال ضسضخالسبقي  يالس  ءالسب ضبث ال ضسضخالسب أالسبقي  االاضتي س الم الأا أالالال-
ال ال 1938ايضر ختاالسبط ل الس اعاالتض  االعض الالالال

ب.قبببي  االا صببب الالالالشبببيالسخلبببضعالابببشالهبببأالا ببب ال بببأسة البقببب السبببض المابببيامالالايجا ال
ع.بب الس يسجبب السبليا بب  الاهالالبببفالالالالسفالب.قببيسءستالس ببيل أسةاالسعرتببضرس الابب بفال قبب  العببيهالاال
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 الضربببالايجا شببيالضيضبب الست رصببضسالع.بب السبقببيسءستالسب بب  الأاالسبلاببيالأاالس سابب العاببيةاالال
سبقببيسءستالسبببتال ببيأالهبببضالالالالهالسبب المببضالض  ببت الااببأسالالي الااقبب سالسالمرببض العبب الالالا بببضالأسسرالأضضببض ال

الض  ة المبالسبقيسءستالسب الالال  اللالسبقيسءالاسبل.تضءاالا ال الال الال
الاببب أالايجا شبببيالهالهببب سالسبلتببب الاضتعرتبببضرالع.ببب الساببببالاضبأضبببشاالاارل ببب الأرعالع.ببب الال

رصبببياليبببأسالالسبقبببي  المببببالسربببض السب ببب ض التاببببالاضبأضبببشال" )سبببب شال، ابببيالهالسبقبببضهيةالعبببض الالالال"ق 
 ر  التابالجيناالسعرت الا شالسابالال1934

 
(االاس بفالاضتعرتضرالع. الج ءالمبالسرض الس 

الضة الالشالس  تبالبفالهالرسسشرالضه  االاالالجمالجينالع. السرض السباأسالالتابالال
Nichtkanonische Koranlesarten des Ibn Ginni"ال" 

االاهبباال1933اال، اببيتالهالم ببأ، خالعببض ال"يببأسالالسبقببيسءستالتابببالجببين"أشال
 عالجض،ببب الالببببفالأسسرالايجا شببببيالأ الالمببببالممر.ربببضتالأسضرو ببب السبل.بببأ الهالاضاضسضبببض 

أال اببببرت السحلأسيبببباالع.بببب الرسسشببببضتال خطأ ببببضتالعيا بببب الب.قببببي  االاع.بببب الس ابببببال
ب.تصبببض  السبق وببب الس ررأاببب الابببضخلطالسبربببأه الاهلببب سالسبغبببيهاليبببيمالايجا شبببيالهال
ا  الأسي  المصأسال خطأ ضتال ارت الع. السب أالسبقي  الاضخلطالسبرأهيالاإاال
سبقبببضهيةالا شبببط  أختال بببض الايجا شبببيالارصبببأضيالسبلابببيستالمببببالس خطأ بببضتالسبليا ببب اال

 شببيالس إضجئببب االاع ضبب المبببالس خطأ بببضتالس رل.قبب الابببضبقيسءست الا بب الأ الاابببضةالايجا
الا،اأ السحلي السبلض   السب ض،  ال ضتالرا ال متض اله يالس  أر ال

ااضب  بب  ال ابب  الهبب يالس خطأ ببضتالا أجبب الم  ببضالسآل العبب رال . بب الهالجضملبب ال
الايب ال االسعضض الس شرضالةالسب سرأسةالأ  . رضال،أضإ ت 

سا بباالبءجا شببييالايلشببرضالشالهالالابل.رمال  ت أ ال االاضبقأختالايل ال إ بب  ال
م أ، خاال  ثالرسشااالسض الس شرضالالسب سرأسالأ،طأ الي  رضبياالسب شالعضةالالالجضمل 

االاسبببب شالرس الع ببب الايجا شبببياال 2003 عالعبببض الال 1911هالسبإببب ةالمببببالعبببض ال
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اعت الهالماياعشالسخلضعالاضبقي  االستضالسربب الأاختالرسسشبب الا.غبب الأج   بب العبببال ببي  مال
السآلضضتالهالسبقي   

"Die Verszählung des Koran nach islamischer Überlieferung"ال
اال، اببيتالهالم ببأ، خال" ببي  مال ضببضتالسبقببي  ال  قببضالب.تببيل أسستالسالشبب م  "أشالال
ال ال 1935عض ال

ال
 :ترميم مخطوطات القرآن في صنعاء – 2

متالسبل بببببأسالهالال1972  بببب الأس ببببيالمببببببال   بببب العضمببببضاالااضبر  ضببببب الالهالعببببض ال
شبببيسرض الس ر ببب السببببأ ينالهالصببب لضءالع.ببب الأس بببض الس ببب ةاالسض،ببباالمببببالمقر  بببضتال

 الايضبب المبببال،أعببش السض،بباال رببأشالع.بب البضم السبر بب الهالصبب لضءاال رببأشالع.بب الس ببالس ببال
مخ بب العاببيالأبببب ال طلبب القطأ ببب الع.بب السببببيعاال لببأرال عال بببأس الأببب المصببب  اال

مبالأاس  الس خطأ ببضتالسبببتال  بباال عالسآل الأ ببضال لببأرال عالسب صبب السب ببض المبببالال  الا  ل
ر.بب الهبب يالسبي ببض  السبقي الس اختالأاال عالسب ص الس اختالمبالسبقي السب ض الب. جببية الاص

مببببال  بببثالسحلجبببماالستبببضالأ الالضببب ضالع بببضسةالعببببالصببب ض  السضم.ببب االابرببببالأل.  بببضال
ع بببضسةالعببببالأجببب سءالمببببالصببب ض  ال ابببرت الع.ببب الالببب الس بإبببضظ الا ال ابببرت الهببب يال
سبي ض  الع. المص  المررضم  السببض الملظت ببضالهال ضببب الشبب ئ اال الالسض،بباالمم  بب الأاال

سب بب  ال بب الضرببأ الببب شال  ببضسالسبي أابب االا ببيهالسحلاببيستاالس مببيالسالا  ضمر صق االاال
 عال  شبب ر ضال الجيبب السبببرخ.أالم  ببضااللبب الأ الالهالعبب  السشببرخ سم ض الستببضالأ،ببشال،ظببيس ال

ال1980ا ببل ضالهالأس ببض الس بب ةاالا بب ةال أض.بب اال الل  بببالمبببال ضبر ببض الاهالعببض ال
ب مببب مالالأايمبباالسحلرأمرببض الس  ض، بب الاسب ت  بب الس إض  ببب ال  ض  بب الا   تببضالااببيل الماببيامال

ابب أالسبلتبب الهالهبب سالالال1981اهالعببض الاأسيببإر ض الال وبب س خطأ ببضتالسالشبب م  السبق
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ال الأ الأ ،ائاالهل سالسبغيهالاسي ال لرت الع. السبرق  ضتالسحل ض بب الب مبب مالالاالس ايام
الس خطأ ضتاالاالبفالهالرسسالس خطأ ضتالاص لضء ال

ضيج السبإض الهالالبفالس.ببشال عالسبقض بباال  ضع بب الس سببأماالسببب شالسببض الضببيأ ال
سبرربببب الهالسببببب تباالالاهالس ض،بببب الس  ببببض ال عالال ،بببب س السهل ئبببب السبلضمبببب الب  ببببضسالاراس

هالجضملبب الاببأ االالس شرضالالسب سرأسالأبءضااال،ببأقالسببب شالسببض الضلتبب ال ،بب س الأشببرضالس ال
ال ال 1999 ل  السب سسشضتالسالش م  الجبضمل الهضم أسغال عالااض شالعض الالمثالعت  س ال

 ولكن لماذا أضحت هذه الرقائق بالغة القيمة؟  
هالأ الالببب الهببب يالسبي بببض  الس ر ببباالع.ببب ال  الأهبببمالس شببب ض الهالالببببفالضرت ببب ال

ع.بببب الالس سجبببباالهالسبقببببي الس اختالسهلجببببيشاالا  لبببب الابببب بفالمبببببالأ بببب  السباببببأسه ال قببببض ال
سبربببب اضبالاضب.غبببب السبليا بببب  الاهال  بببب نالهبببب يالسبصبببب ض  السبي  بببب ال بببب الع.بببب الاج  ببببضال
سشأمضتالملتضسض ال ش م  االاع. ال  يهضالشأسةالسبإض بب  الاضلرقبب الس رخصصببأ الأ ال

م ببشاال بب الس ربب الهالرمابب الالهبب يالسبي ببض  السبقي ، بب الجبب ءس الالس صبب  السبيس بب السببب شال  لبب 
ال705سب شال أعالسخل ا المبالعض ال)ايلميالمبالسخل. إ الس مأشالع  الس .فالابالمياس ال

 الامبببالس لببيافالأ الهبب سالسخل. إبب ال الضببيلميالا  ببضءالس  ببج الس مببأشال(ال715 عالعببض ال
هالالارج ضببب ال) بببيم م(الس بببضم السبر ببب السبر ببب الهالرماببب الا  ببب االا ببببضالأمبببيالأضضبببض ال

الص لضءاالممضالض ختالع. الستهرتض السبر  السب شالسض،االسخل ا الس مأض ال أب شالب. تب 
  السبي ببض  السبقي ، بب السبببتالمتالسبل أسع.  ببضالهالسبلضصببت السب ت  بب الصبب لضءال قبب  الب ببضال

يال الالمل.أمضتالج ض ةالعبال طأسالسخلطالسبلي الهال   نالميس .شالس  ريةالج س الالالأضضض ال
  الس ر بباالاببضخلطالس . بب االااببضخلطالس ربباال بب الابب الهبب يالسبي ببض  الاقضضببضالمبببالمصببض

اس   االأشالاببضخلطالسحلجببضزش الابربببالملظببمالهبب يالسبي ببض  الالس ر بباالاببضخلطالسبرببأه ال
عبالالبفالا اال  ط.ل ضالع. الجأس، الهضم الأاينيال  ضال أ اال طأسال  ق طالالااض  ال
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سبببب أالسبقبببي  االاس ببب السض،ببباالس يبببرضختالس  ربببيةال بببضال ببب قالت قبببضالمببببال ابببر  ال
االأشالسحليسببضتالاسبرابب ض الاسب ببرأ االاس إ بب السرضابب السهلتببب ةيال بإببضظالسبقببي  السبرببي 

ع. ال يفاالأ المإيرةاالاس  ال طأستالسبل مضتالسخلضص الاضبإأسصبب الابب السآلضببضتاال
اس بب المتبباالسرضابب الع ببضاضبالسب ببأساالا،ببأمالمببضالسشببر خ  المبببالس ببض  الامبب سراالاس إ بب ال
ق. ببب الس صبببض  االا بببضالسالسض،ببباالس صبببض  ال  ررببب الاضبطيضقببب السبيأشببب  االمثالس ر ببباال

الاضبيأش  ؟الالاضبطيضق الس اق  االاأا س ال
 رراببإ الهالسببب تبال ر.بب السبيشببمال،أعببض ال

مببضالالهال . بب المبببالهبب يالس خطأ ببضتالس 
عبالسبيشمالسبل تض يالات  ال  الأب الس  السبقص الهال  ضضضالسب.إظالمررأا الضضءالا ا ال

ا ببببببضال ببببب الالببببببفالهالبإبببببظالالاال"جميسهبببببض"،قطرببببب  الاتالضقرصبببببيالالببببببفالع.ببببب البإبببببظال
(االابإبببظالال76ي مالالستالسببببالسب ضرشببب المببببالشبببأسةالس ببببال)سب بببأسةالهالسآلضببب الال"سجبببضخت"
ال( الال6ي مالالستالسببببببالسب بببببأسةالهالسآلضببببب السبرضشبببببل العابببببيةالمببببببالشبببببأسةالس ،لبببببض ال)الال" ببببببش"

  السب سسش السب   ق ال خطأ ضتالص لضءالشر ض الاار الجأهيشالمبببالمليار ببضالا اببيلةال
ر ببيع الأ بب  الأ،ببأسمالسبررضابب السبليا بب  الاا اببضال ببضالجببضءالهالالبب السبرقببضسضيالسبصبب إ  الس 

اببببب  القطأ بببببضتالصببببب لضءال ال رضبببببتبالأشالمغبببببضضيةالب.ببببب أالسبقبببببي  الس ربببببأس ييال الال  ال
ستار اضتالا   تضال رل. الاقببطالا ببأمالسخلببطاالا ي  بب السب ببأساالاع مببضتالسبإأسصبب ال

الا السآلضضتاالاسبإأسص الا الس   س االاس ج سءاالاس  ضزخت ال
 عالالض رتبببباال ببببأس ال . بببباالهبببب يالس خطأ ببببضتال عالسببببب تباالا  تببببضال لببببأرالاق ر ببببض

م بببض  الأابببينالمببببالسبلبببض السبلبببي  الا ببب المتالهالس   بببضءال بببيم مالس ببب ءالس سبببءالم  بببضاال
ا ي  ت ضاالاا يشر ضاالاسبرليفالع. المضال ضتشالمبال،ببأال ببي   الستببضالجببينال  ض بب الال
س الس  ق الم  ضالاغ فالا شببر رااليببإضفالام غ.بب الااببر التاللجبب السهلببأسءالمتضمببضال

را السال ببيسسالهبببض الا أجبب الهبب يالع  ضاالاالبفالحلتضضر ضاالا    ال  ض ر ضالب. سسش ال
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س خطأ بببضتالسب بببأ الهالرسسالس خطأ بببضتالس أسج ببب الب.جبببضم السبر ببب الهالصببب لضء ال  ال
أعتضختالسب م مال ال ص الالبب البفشبب ال عال ضضر ببضاالستببضالأ السب سسشببضتالسبببتال، اببيتال
العباله يالس خطأ ضتالال رل. الاضبق.  الم  ض الامبالسبأسج المأسص. اله يالس عتضخت 

ببببأالج الأسنالأ تبببضالم بببضت الب جبببض السبرلبببضا الالبقببب العي ببباالع.ببب ال ضبببيس رم
سبري االا  الأ اله سالسبرلضا السبل.تاالا الس  .ت الال الس  .ت المبالأج السبقي  ال

سب ببببأ يالاضبصببببلأاضتالسبببببتالضأسج  ببببضالسبرلببببضا الابببب السببببب ل المبببببالالأمببببيسالعضمببببض الال  اللببببالتالض
الا الالبب المبببالسب ببض   السبلببي الاس  ببض الهالسب سسشببضتاالس  .ت الال الس  .ت اال

 أختالسبقي  االأسببءالار بب المبببالسبصببلأاضتالسبببتالضأسج  ببضالم بب الهبب سالسبرلببضا الهالأشال
جمضختالع.تاال اييال الالضينالع رالل ال .  المبببالسب ببض   الأ،ببشالتالورببباالابب التالجيببأزال
أ الضأجبب الم بب الهبب سالسبرلببضا الهالسب سسشببضتالس رل.قبب الاببضبقي  السبرببي  الابرببينالأعرقبب ال

.ببأ السال، ببض،  الشببرجل المبببالسبضببياسشالأ العأ بب السب سسشببضتالس رل.قبب الاضب قضاببضتالاسبل
ع.بب المبب نالس ضببض السبق ببض الع.بب الس  بب الابب ل الس  ببأرالس ابب س الهالجمببضختالسب سسشببضتال

ا مببب الأ ال ربببأ الهببب يالسب ببب اةالاطبببأةالج ضببب ةالهالهببب يالال الس رل.قببب الابببضبقي  السبربببي 
الستقضي 
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