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

الستبببضالأ ال راسسرالشبببل  الالهالسرضابببش الجضشأشبببضاالأاال ض تبببضالاضبر اببب الأاالس.  تبببضالملبببض الال
االضيىالأ الستشرايسعالتضاعالمبال1791سب يال،ايهالهال، أضأسكالعضمالال"ستشرايسع"

تأساببعالستشببرلتضسالسيباسا  الا بب الأ الهبببفالس.ببشالتالا بب السب بب  السبأ  بب الهال .بب المبببال
أ السب ببأمالهالأاسااببضالاض  راببي حاال هال ببوال  بب الإ ببأسالسرببض ال راسسرالشببل  االالضر ببت ال

برخصبببحالأ ببب المببببالالجمبببضت الال"سبابببيع"الأ،بببشالتالارببببالأ الضرببأ السببض المببببالسبأس بببا
مق مب ال"أسىالأ الحمضاب السبب سرأسال  ببال يإباالاررضابشالسب ض  حاالستضالأيناليخص ض ال

 ،اببببضعال،ببببأ المبببببالالاال1771سببببب يال،اببببيهالهالسبقببببض ي العببببضمالال"هالع.ببببسالستشببببر يس 
مبببببالال"سب ببببي "اال"سباببببيع" الاضبيجببببضكيالاربببب المبببببالستشراببببيسعالس ضببببضرال الُتر. بببب

جمضلالختصصبش الاضأجب الال  المي تضالضُبل الالض الأضسترعضعالايل الالثالتالاربالأ  س الحب الستت بض 
اس بببنيس حاالاس رخصصبببحالهالسيبر االاسبل.بببأمالسب  ضشببب  االالاالسب بببأمالمببببالسي بببيسا ح
اسخلببءسعالهالسبإيببأ االااشببض  الع.ببسالستجرتببض االامقضس،بب السيبرضببض االاع.ببأمالسب. ببض االاال

 الفر.إب الهالسبلبض االابرب المببالسإلعالمالمببالضابر .أ الايبأسكالفر.إب ال يبضقاالا قضابض
 ب هالسبل.ببأمالميض جببشالسخلضصب االاهالسبل.ببأمالسإل، ببض،  الاضبب س الض ببأرالسخلببال الس ببضرال

ال ألالس  ض  الس ي ج   
  السيببببر ضلالسب ببببض  حالسيباساا ببببحاللبببب الس  بببب.تحالاببببضبقي  السبرببببي البببببشالتضس ببببشال

. ب السيب ض، ب الست رصضسالهال  سالس قضمالع. الم ضمه السبيضققحالمبي سالاضبالسبطأض االاأار ال
مببببببأج الببببببب ل الالهالسيبحبببببببضلالس رل.قبببببب الاببببببضبقي  االاب  ببببببتاال الس ضببببببأسالالببببببيه ال

الس ال ظض السهلضم ال ألالهبف 
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سض،بباالسيبحبببضلالسبببتالُسر بباالب.تبب الرالالسبقببي،حالسب ببضاعالعاببيالاسب ببضمبالعاببيالاله
الاالا ضب بض الااقصب السبطلببالس بضرال ض، بض الاالصبضرس العببالج ب ال بسالايلابضالأات العبالسبقبي  التر ال
عبببال ببأ العت ببايالهبببفالسخلببأ السببب يالأ ضستببشالسبريببض  الس  بب    يالالايلاببضالصببضرس 

سبرربببض الس قببب  الالأصبببإشاال"سبقبببي  السب سبببا"مبببضالسبببض السبقبببي  الضُأصببب الايل،بببشالالار ببب س ال
مبببالسبقببي السب ببضمبالعاببياالال الاسعر ببضسس الم1811ب.ل تببض، حالسببب ضبال ضصببياسالا  يببضالعببضمال

 قإببببحال س السببببب س سالاببببحالس بأيالهالعصببببيالسبريببببأضياالشببببضر الاضبربببب سض االاا بببب  السبيبببب
الاسبريببض  االمأس بب المر ببضحم القببضهالسبقببي  يالا.قبب ال ببضالالضأ ببض الاأبإجببض، الجأتببشال

عقبببببب الالاال"سباببببببي اال-سببببببب ضأس السب ببببببي "بابببببب  السالهالمنيبإببببببشال(ال17491112-)
مصض  الاحالسيبر الاسباليالهالأاسااضالا،ظ ض تضالهالسبايعالع. الأشبض السبرربضانياال

أ،بشالتالملبلالب.ر ببض لالالهالهببفالمبببالم ب أالتربضانيالسب قضاببض  البقب السبض الضببيىالميط.قبض ال
الب الا ببببضر الساكالسبريببببأضيال بببب هال عالأ السإلجضابببب العبببب"أيالسب قضاببببض الأاضبببب " ببببألال

سب نيسلالس رت  الهالأيالسيبرضض ال أالسب ضبالسبصب  ااالالسض،باال جضابب اليخص بب االا ال
سبب ضض،ض الس. بضالالعتأم ب  الاق قبضالهلب سالسببيأيالُعب    جضاب الالعب   ضضربالمبالس ترببال

االلببب الأ الأصبببال الالجأتبببشال،إ بببشالسبببض الم ببب   ض الالصببب  االأ ال المررضائببب ال عال ببب المبببض
 ضالعبببالسإلشببالماالابلبب المبببال  الُملرق ستببشالسض،بباالال بب  العبببالسب  أرضبب الاس  بب    الاُبل بب

الس تربالسبقألالايل،شالسض المبالأت ض الم   الا   السبأجأرالأاالممبالضنيميأ الاضبط  ل  ال
هالسب اببب السببببتالأصببب. ر ضال يسببب السبريبببأضيالعببباالسب سسشبببض الس رل.قببب الاضإلشبببالمال

 الاضب.  السيب ض،  الميب السبقبي السبرضشبعالعابياالاسبض السبقبض تأ الار.بفالسب سسشبض الاسبقي 
أشببببضت  الجضملبببببض الأاالم قإببببحالأاالأميببببببضعالمرر بببببض االابرببببي سال الضرأ،بببببأسالابببببضبط عال

ابببببض للالالسال الضرأ،بببببأسالم ببببب   حالأاالض بببببأرس الاالستبببببضالأ الملظت بببببم ببببب.تحالأاالعيابببببض ال
ض،االض أرض الأاالم      الال ياالا عضالسض،أسالس بفالمبللالأ ال .إ ر سالسب قضا  السسبل ق ال
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سبقبببي السبرضشبببعالعابببيال الهالاالستبببضالأ ال بببيسع سالهالأاساابببضالجببب س الالسبببض العببب ر سال .ببب ال ال
ضرأ،أسالالاضبط عالم .تحالأاالعياض البق السض ال يسعالت.فالسبرر الاسيبحبضلالا .أ الائ ال
 . . المبالأص ض الست رتضمالسبلضمالمبالسيب ض الاسبيت بضاضحالاسب أض بيضحاالأيالمببال

الض ال  اليص باضيبرضض الل الس  ب    البب  الماُلال  الاسض الس رتضمال نيتعالمج لض السبيضققحالاضيب ض، 
سهلي اشببب  االاسب أهضببب االاسببب بفالعقض ببب الالع.ببب السإلشبببالمالا  ببب االا عبببضال ببب الأضضببببض ال

االسيضملبببببببض السيباساا ببببببب ال ،ببببببب سكالالأشبببببببضت  السإلشبببببببر تأالاسهليبببببببأرالس تبببببببي الا بببببببت ال
 ي بببريضر  االمرخصصبببحالهالسب. بببض السبليا ببب االاسبإضسشببب  االاسب س ببب االاسببب بفالهالسب

اسبصببب ي  االاسب ضاض، ببب  الستبببضالأ الستيبببر ضلالاضب سسشبببض السبقي ، ببب الالسض،ببباالببببشالعال ربببشال
سبقأضببب الالال.بببسالسبال بببأ الس  ببب  ايالاإببباالسبقبببي السبرضشبببعالعابببيالإ بببي السب سسشبببض ال

مببعالالسبيق ضبب ال ببألالسبررببض الس قبب   الالاهال بب سالسمببضلال ببسالملظت ببضالجبب ستال ببضرس ال
مببب ىالسبببض المببببالسبأسجببب الملياببب الالعالأي الاببب االسبري  ببب السبرض أب ر ببب االاسبءات بببرض،ر  

الالساُل  السحمل طالسبرضس االب.ل  السبق  اال والاربالا تشالسبإ سالسبص  ا؟الالا  الجي الاب ال
؟الالا بب المببضاسرالهالسيب،ضج بب السبب ال،صببأعالسبل بب السي ضبب الع.بب الإض ي ببضاالأيال يا ببض ال

المبالملج س الس   اال قض االتضس   ؟ ال
سإلابض الاسبل.بسيالالم  ال  هالسيبشبئ. الأ ب  الهالشب ضعالا بسالج ضب الب.صبيس الابح

ال  ب  الالأشئ. الماضهب االا ب الأ،بشالاحالسب ضبالاسبل.أم الاا تضالضرل.االاضبقي  القُي االأضضض ال
مبال .إ  السشبرلتضسض يالاتببالس لبيا الالأ السض الست رتضمالاضب سسشض السبقي ،  الال،ضالض ال

الأ الأ ض، ضال التربالهلضال تالم رلتيس ال . . االابإ  ال ص  الاقط 
ع. السب. ض االاسآلرس االاسب قضاض االالض ال  اليص الماُل ض البق السض الاضألالسب ض  حالسيب

مببالالاأجشالعضمالاضبالأسالاست ريبض الابيل السبال الالاسيبرضض السيب يىاالاسض الاضبط عالميت طض ال
 قببضار سالارضببي سالأاضبب المبببال،ببأسكالس بب  االايببضسس سالهالهبببفالست ريببض الأ،ببض السببض،أسال
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إأعالسبب س الالضيتضاأ الهالرضض،ر ساالض أرض السض،االأاالم ب     ال  الهببفالسبابلأسالابضبر
سض الفضبإضال   أالسبريأضيالاار الاس ااالأعينالاار الاس االاضبي ب  البيبضالسب بأماالا ال

يبص ض الت.بفالسآلسسعال ،ب سك البقب السبض الببشالتبيل  هالهالأحببض  سيالاإباالالالضربالاس  ض ال
س بب المبببالسبقضببضضضالس،ط.بباالسب ببض  أ السيباساا ببأ االامبببالا ببي سالسيب ببض االمبببالأ رببضمال

اضبب الحمضاببب السبأصببألال عالا ببسالأس ببيالعتقببضاالالع ضبب  االا   تببضالسببض المبببالسيبشببضاق ال
شببط ا الا  ببضا ال عالهبببفال التربببالملببيار سالالع.بب ال ببأ السببض،أسالس بب سالمببضالضيرقبب ا ال

اضب.  السبليا  المليا السضا  الرس تض الاستضالهسبيُ ال ،إبضالسبض السب بض  أ السيب بض الضرر بأ ال
ال(ال1118ال-1711يض، الل الم .سالمبالسبقيسع الاعيب مضالس،ر ب الت بأراسال،أب سبشال)

الصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ضل ال نيبإبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببش المببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالأال
شالهالسبلابيضبالمببالعتبيهاالاسبض العيأس،بسبض الالالاال1188عضمالالال"تضسضخالسبيحالسبقي ين"

 اضبالت ي   ال

(De origine et compositione Surarum 

quranicarum ipsiusque Qorani) 

اال هالسض،باالسبالت ي ب التال"،ايل السبيحالسبقبي يناالاتربأضبالسب بأسالسبقي ، ب "أي ال
 السب بض   الهالأاساابضاالاالسبض المببالسبيبضرسالهالهببفالسبأ باالت سلال ، سكالالسب. ب السبل.ت ب

أ الضببرتربالأ بب المببببالس  بب.تحالمبببال بببيسع ال بب سالسبررببض االستبببضال الضربببال يبببضكالهال
أاساابضالمبببالضاببر  الاضب سسشببض السبقي ، بب االااضإلشببالماالا،صأصببشالس ق شبب االاتضس ببشاال
أرالهب  السب  ألالهالسإلشالميالسيبميالسب يالضُل الرب الال  يالع. الأ السبقضسئالس قص

الار.فالسب سسشض السض الس  ق السيباسا  
الضرضبببباالمبببببال بببب هالس ال ظببببض السبقصبببب  الأ الميببببض  الأحبببببضلاللبببب الس  بببب.تح

 ببب الاالس رل.قببب الابببضبقي  اال أا.ببباالاضست بببض اليببب ض االاساببب العبببيض المببببال  الا،ربببض ج س
 سالأ  بببضسالت.بببفالر ال ببب السبلبببي المبببي ساالعيببب مضالا.  بببس  ببب.تحاالاع.ببب السيب بببحالمببببال  ال
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بفاالسبب يالضُلب الأضضبضالمببالعأس ب ال ب هالسبلأسمب السب سسشض  الالاأ  السيبرب الع. اله
سبرضس   االأ،شالتالضأج ال عالسب أمال تالا سضض المرأس بل الب.رلبضا الابحالس  ب.تحالالب ال

الس  .تحالهالجمضلالسب سسشض السبل.ت  ال ألالسبقي   ال
بق الا أالسبرلضا الهال ب سالسمبضلالاضبإلب االابرببالالاقب سالحمب اراالاأارالسب بأمالأ ال

ع.بببب السبرلببببضا الاببببحالالبببب الالعحالضلرتبببب س الأشضشببببض الأعببببيهالع.بببب ال ضببببيسترسالماببببياال
السب ض  حالمبالسيب ض الاسبلي يالاحالم .تحالال الم .تح 

ضبط ل السببتالأ يج بضالجأشبرض الا.أجب الب.بيحالسبقبي ينالق لب الا  لالسشراُلال-أات
الس ص  السبايض السبتالسعرت  ضالسيبز ي 

 سرأسالمايا السيب ض، حيالسيبشرضهالسب سرأسالأبء باال،بألاالاسيبشبرضهالسببال- ض، ض
السارجيضسالاأضبالب م سالفطأقض السبقي  الهالصيلضع -ج ر

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

  السبيحالسبقي ينالسب يالس،رايالع. ال،طضعالاسشعالاحالل الس  .تحالهالأاساابضال
هالسبقي السبرضشعالعايال تشالس ص  السب يال ضمالاط لبشالا،ابيهالجأشبرض الا.أجب ال

اال  ي بببضالاا تبببضالتبببالالهببببفالمببببالق لبببض الس ببب  الببببشاال،ق ببب)ال1114الهالتض ببب االعبببضم
ال ال(ال1724جأشرض الم السض ش.أ الهالتض  االعضمال

يالاقببببب السرببببب الالاض بببببال الال(العض بببببض ال1191ال-1112سبببببض الجأشبببببرض الا.أجببببب ال)
عيا ب الالب.تخطأقض السبليا  الاسبإضسش  الاسب س ب الهالا  يبضاالستبضال،ابيال،صأصبض الالا يشض ال

يهاليبالالمبي االستبضالسبب يال ققبشالا،اباالتابالسبي  ال"سبإ يشا" ضم االم  السرض ال
ع.ب الأاضب الس خطأقبض الس ليااب الهالأاساابضاالالاالسعرتبضرس ال قاالا،اييبالالمبي الأضضبض ال

ضعالأ العبببالأ ببسابب السبظيبب"السرببض ال1181 عالعببضمالال1111ضمالمبببالعببالاهالسبإبب  
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)شببب ل الأجببب سع(الب.لبببض السبل تبببضينالسضتببب اليببب. االس لبببيا الاضشبببسالال"سبررببب الاسبإيبببأ 
ال( ال1189ال–ال1119ال/ال1889ال–ال1817 ضجاال . إ ال)

الأس اليببببببببال1114ضمالإ ببببببببي الق لبببببببب الا.أجبببببببب الب.تص بببببببببب الهالتض بببببببب االعبببببببب
ا عالجض، ال  سالسبليأس السبلي السض،باالسبط لب اللتب الالال"سهل ىالاسبإي ض ال-سبقي  "

الاضبالت ي   العيأس،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 خطأقبببض الاس يسجبببعالس ط أعببب االالأي السببببيحالسبلبببي الب.قبببي  الق قبببض ال  
اإ ببي اليبجبب سعالسبقببي  السب ال ببحالالا  بب ال ببيسعس الا أسعبب الماببض  السبقببيسعاالمبب ارس ال

ال ع سرالجأشرض الا.أج  الالاب أسها
ابب أ الت.ببفالسبط لبب المبق مبب السر  ببضالا.أجبب الاضبالت ي بب االاهسببيالا  ببضالسب بب  الهال
عبب مالسبأ ببأعالسبرببضمالاط لببتالسبببيحالسبقببي ينالسب.رببحالأصبب سمهضالأايس ببضمال  ير .تببض الهال

 الا  ببضا ال عال1871االابأراا رببأالمضس ستابباالهالاببضراسالعببضمال1874 ببضم أساالعببضمال
املضرضب البسشبالماالسر  بضالُمابر. التحالارل. قبض الهبفالسض،اال ضتض السبط لرض الم ار

أمي السبق صي السضتضسضيضالسب ض،  الالال1919ع.تضعالت أ الم    أ  الاسعر ضسسالمبالعضمال
الايل الضرسالهالاطيش أساالالق عالمصض  الب.ت .تحالمبالشرض الساش ض ال

ا  الأ الأالالق ل الب.يحالسبقي ينال ضمالهببضالم ب.تأ السض،بااال  ب الع.تبااالت.بفال
هالم ضيبب ال ببضزس الالسبلضصببت الس ضب بب الالال1111االالال1111ضماالسبببتالإ ببي الا تببضالاببحالعبب

 الاالبب الهبببفال ببضمالالبب الس  بب.تحال يطقبب التضتضسشببرض االسبرضالبب الب.إ  سسب بب السبياشبب  ال ضب ببض ال
ا صبب سسالق لببض الأ ببيىالب.تصبب  السباببيض االسض،بباالأات ببضالسبط لبب السبببتالإ ببي الهال

االستببببضالصبببب س الأالالق لبببب الب.تصبببب  الهالع بببب ال1181م ضيبببب البريببببأالاضهليبببب العببببضمال
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إ أسق لببب الب.بببيحالسبقبببي ينالهالال الاضببب سيالا.أجببب 1192ل تبببض، حالهال شبببطي ألالعبببضمالسب
ق لب ال، بأرهلا الاالق لب البريبأاالأاالاتال، سيالالمضال هسالسض ال ص الق لب الس.رأتبضاالأالسهلي ا

 ال  هالسبط لض السض،االصبل  السبربأايالهالاشبطالأاساابضاالابب بفال ال ا ضلالا.أج اليضس ض ال
ال الضرتربالمبالستعرتضرالع.  ض ال

 الضقصب ال عال صب سسالق لب الب.بيحالسبقبي يناالستبضال بيأهالمابض  البق السض الا.أجب
ضصببب الخبسبقبببيسعاالاسعرتببب هالع.تبببضعالسبرإ ببب الس  ببب.تأ االا بببيأالابببشالعضمببب الس  ببب.تحاالاال

هالايبحاالالسبلي  الالاهالهبفالسعرت الا.أج الع. المضالسض المرأايس الس  المبالسيبتيسكاالاال
الاالرسض ببببببببببببببببببببببببببببببببب  االاالاببببببببببببببببببببببببببببببببضسض المبببببببببببببببببببببببببببببببببالفطأقببببببببببببببببببببببببببببببببض البررببببببببببببببببببببببببببببببببض 

ب.  ضببببضاي الاسببببض ال ببببضضييضخالب    بببباالاالضاببببيالال"سبريلاضبببب  ض الاأشببببيسسالبأ،ببببأسسالسبريبببب"
،ايالأالالق ل البرإ  الال(ال1111 عالعضمالال1111)سب يالعضشالهالسبإ  المبالعضمال
هالم ضيب التض ب ااالاهببفالالال1147 عالعبضمالال1148سبقي  ال  سالهالسبإ  المبالعضمال

الهالج أضبالقُ لضالهال،إ الس ط ل السبتالقُ لاالا  ضالق ل الا.أج الب.يحالسبقي ين 
الضُلبببببببببببي الا.أجببببببببببب الهالصبببببببببببيس  العببببببببببببالأشبببببببببببإشالبلببببببببببب مال صبببببببببببأبشالع.ببببببببببب اال

الال" ض الاالع بببأ السيب ضاضببب الهالاجبببأهالسبريلاضببب بسبرابببض العببببال قبببض االلبببأسم السبريببب"
ب. فاببيي الا بب الأ الا.أجبب السعرتبب الهالس قضابب الااأجببشال ببضعالع.بب المببضالتببأايالبببشالمبببال

الار ببببببي الهالع بببببب السبل تببببببض، حاالاُض ببببببت الفطببببببأريالبرإ بببببب الب.قببببببي  السببببببض الُمربببببب سات ال
سب بب. سال عالم سضببضالسبررببض السبرببي الهالتإ بب السبقببي  الع.بب المبب   الال سيببضرالسبلقبب "

"سبيلتببض 
*

إببشالسبلببض السبل تببضيناالسببب يالسببض الضلتبب الهالرضببأس السب بب.طض الشبب. تض الأب الال 
سبقببض،أينيالأاببأالسب ببلأرالحمتبب الابببالحمتببأرالابببالمصببطإ السبلتببضرياالسببب يالعببضشالهال

                                                           

 ق الع.  ضالهالعيأس السبرإ  الأاالمق مرش ا ال،ال((سا السبظيأ ))الاسسر الهال((ع. الم   السبيلتض ))ع ضس ال *
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اضضببب  الا.أجببب الأ،بببشال ال1894ال/712 عالعبببضمالال1472ال/171سبإببب  المببببالعبببضمال
أاضبب الس صببض  االاجبب  ضالهالمرر ببض الال  الع.بب المصببض  السض،بباالتُلببالرتب الأضضببض السع

الضاب الب.أصألال عال،حالص  االب.قي  السبري  هالحما  يضالارسض   االاايبحاال
ي ينالمببببالقبببا  ببب الأ الأتطبببيعال عالمبببضالسيبببرت.االع. بببشالق لببب الا.أجببب الب.بببيحالسب

ض ال  ير .تباالاال ال  هالسبط ل التالمتربضزالعببالق لبتالمضس ستاب ال طضعالا صأساالأ أل أ
ابببيل الا.أجببب ال صببب الهببببضالأ الضقببب مالسببببيحالالا  ببب االا عبببضالأضضبببض الالايلابببضالأ ببب الأ طبببضع ال

سبقبببببببي ينالاقبببببببطالبقيس بببببببشاالرا ال  بببببببضا الأيالتل. قبببببببض االأاالممضسشببببببب الأيالس،رقبببببببضرس ال
ضربببيل يالسبقبببضسئالب.بببيحالسبقبببي ينالابببيأيال،ضيبببيهيالالب.ت ببب.تحالأاالبسشبببالم البقببب الأسسرالأت ال

السبرق م الالمبالامبال يضالا  الا.أج ال قاالاط لرشالب.يحالسبقي ينال،أعض ال
أمببضالاضبي بب  ال عالمببضالا  ببضالمبببالأ طببضعيالالاقبب السض،بباال ببيا السبط ضعبب الشبب ئ اال
الببب الصبببض  الإلإ بببضسالمجبببضلالسبيشبببسالسبقبببي يناالا  بببضا ال عالهببببفالت ببب  االأ طبببضعال

ال الأ يىالأشأأالمبالهبفالهالتاأضشالت.فالسبط ل االع. الش   الس  ضل
  أ يىالالس السشسالسبررضا الا  ضالتالضطضااالسبيشسالسبل تضيناالاتالأيالسرضا الميل أالالال-

الالالأالبأس   اللضب ضاالاتي  سالسآلضض الفضب البر المضال باأسص السآلضض العاالال-
 سبايل  الميل أسالهال  سالالالال

 أ طضعالمط ل  الأ يىالس    الال-

سبببض الأابببيزالعبببض الأ بببضينالسسراببب ال ببب هالسيب طبببضعاالاعبببضسهالسشبببرخ سمالق لببب ال
.ب الا.أج الب.يحالسبقي ينالالهالاب سضض السبقبي السبلابيضبال بأالسيبشبرضهالسبب سرأسالجأ  

 عالال1118ايجا شببببياالسبببببب يالعبببببضشالهالسبإبببب  المببببببالسخلبببببضم المبببببالأايضببببب العبببببضمال
جبضملبب الم ببأ، خاالستبببضالالعتبب الأشببرضهس ال ال1711سب ببضر العاببيالمبببالأل ببط العببضمال

اضيضمل الس صبيض الإلبقبضعالحمض بيس الهالسب. بض السب بضم  الهالسبإب  الالزس يس الالعت الأشرضهس ال
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شبيالاب  ال  ضمربشالهالاسلربيسالايجا ال ال1711 عالضيضضيالعضمالال1727مبال،أاتءالعضمال
المصيالخل م الأحبض شاالسبتالتيس  الاار ال ضعال ألالسبقي  السبري  

سشبببرخ مالايجا شبببيالق لببب الا.أجببب الب.بببيحالسبقبببي يناالأمبببضالالعيببب مضالسبببض القضب بببض ال
 بضالاسعرتب  ضالييب المببالسيبز بيالهالر الاضبي   ال عالمضالسبض ال عالجض،  بضالمببالق لب السسجل ال

ال1724ال/ جيض ال1142ال جيض االاإ ي الهالمصيالشي ال1142سا عالسيبالالشي ال
ا ب الال ال1721أاالعبضمالال1729م الرض االاق ال بعالعي بضالايجا شبيالأالالمبي العبضمال

مح الملشال، بخ المببالق لب الا.أجب الب.بيحالال1727أ،شالعي مضالشضايال عالمصيالعضمال
صبببضرس ال  ئببب الال1727سبقبببي يناالاعيببب مضالاصببب ال عالسإلشبببري سض الهال يضببب العبببضمال
صببيضاالابب  ألالأيالق لبب السيتببضسكال يببضكالت.ببفالسبي ببخ اال هالسببض الُضابب ريالصبب اسالت

ب.تصب  ال عالمصببي الاالب الحمببضات اللبب الجم ضب المبببالايجا شبيالتشببرلضر الت.ببفال
سبي ببخ االتأجببشال عاليبب خالس قببضسئالهالسبقببض ي ال ،بب سكاالسبابب خالحمتبب الابببالع.بباالابببال

، بببخرشالمببببالس صببب  الع.ببب ال .ببب الس  ببب ين الاعيببب مضالزسسهالهالمرر بببشالابببأج الابببيل ال
 ،ب سكاالسباب خالع.باالاببالحمتب الاليسجبعالس صبض  مرر شاالاسض السبا خال  الق.ب المببالماُل

عبببالالق لبب الالابببالس  بببالابببال اببيس  سالسبضبب ض االستببضالهسببيالايجا شببياالأ الضرربب التقيضببيس ال
مط أعبب الب.تصبب  التاببرت الع.بب الأ طببضع الالمببضالسببض الضظ ببيالأ ال، ببخض الالا.أجبب يالار بب س ال

مبصببببضرسس الال ضصببببض الالاهسببببيالايجا شببببيالأ،ببببشالسأىالع.بببب المرربببب اليبببب خالس قببببضسئالم.إببببض ال
 ض ال صبب سسسيبز يالبط لبب الُميسجلبب الب.تصبب  الأ الس صببض  الس  .أقبب  الاسببض المبببالأشبب

 الال1724سبر بب المبببالس صببض  السبببتالقُ لبباالهالالبب السببب الالسإلشببالم  ال  بب العببضمال
الالتربال ضب  المبالسيب طضع 

أعببببضراليبببب خالس قببببضسئال عالايجا شببببيال، ببببخرشاالع.بببب الأ الضرل بببب الايجا شببببيال
يسجبببعالس صبببض  الع.  بببضاالاأتالتلبببضرالق ضعببب الا ر بببضلالتصببب   ض الامال ظبببض الماُل
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ا،اببيالأيال، ببخ اللبب الُمصبب   المبببالق لبب الا.أجبب  الاا ببعالايجا شببيالع.بب ال بب سال
سببببض ال بببب الس ريببببعالايلاضبببب.  السبط لبببب السبي  بببب البرل بببب الاربببب السست ببببضكااليب،ببببشالستببببضال ضلاس

ر يالب.تص  السبايض السبتالأص س ضالمصيال زسعالق ل الا.أج  الاسض الايجا شيالضاُل
 الا التقرصبيال بشالأضضبض البهالجضمعالسب ب.طض ال  بباالاهالميبمبالزضضس السبا خالس   ينال

المبال اللالسرضاشالي ي السبا خالس   ينالع. السأ،شالي خالس قضسئيالاق السير يالأضضض ال
سبابببببليال"هال،قببببب ال سسعالسبببببب سرأسالقبببببشال  بببببحالهالسرضابببببشالال"سب ببببب أ السب بببببض ق "

 الستببببضال،اببببيل الصبببب س  ال أضبببب الاببببحالايجا شببببيالاس رخصببببحالهالأ رببببضمال"سيبببض .ا
عالس صببببض  االسبابببب خالع.بببباالابببببالحمتبببب الابببببالس  بببببالابببببال اببببيس  ساليسجببببسبرجأضبببب االماُل
السبض ض  

الالDer Islamاالُ،ابيالهالجم.بب ال" ببيسع السبقبي  الهالسبقببض ي "هالمقبضلالبببشالاليبأس ال
ا  ببببب الااضتبببببشالاق. ببببب االشبببببيرالالاال1711هالسب بببببضر العابببببيالمببببببالأل بببببط العبببببضمال

ايجا شيالمضالعضضاشالهالت.فالس ي . المبال  ضتشاالستبضالدب الهال ب سالس قبضلالسبرل. باال
برببض السبببب يالضُلبب الأالالتل. ببباالبلببض اللببب الم بب.سالع.ببب السبط لبب الس صبببيض الب.تصببب  الس

السباببيض  البقبب الأ ببلالايجا شببيالع.بب الق لبب الس صبب  السبببتالس  ببضالهالمصببيالاقببضل 
 يالمبببالأج.ببشالسبر يئبب السبصببضر  ال عالسبل.تببضعالس صببيضحاال اببضال دببضزالجبب الممرببضزاالُابب"

.باالاببال .ب الس بضبراالضقص السبا خالحمت الابالع)اخبضص ال عالي خالس قضسئال ضب ضال
س   ينالس ليا الاض ب سر( ال  ال ب هالسبط لب السبي  ب الب.تصب  السبابيض ال دبضزال ال
ضرببببالا مربببض الستشرابببيسعالسيباسا التقببب  المبببضال بببأالأاضببب الميبببشالأاالمبببضالضأسزضبببش ال ابببضال
 ضب  المتضمضالمبالسبريل  السيباسا االامبال الهلضالتط الع. يضالع.أمال شالم  ال  ا المر ي ال

ع. الس  برأىالسبيا بعالسبب يالا. ربشال ضب بضالرسسشبض الع.بأمالسبقبي  الالام تي  ال اضالاي ض 
ال ال"هالمصي
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  ال بب هالسبط لبب الب.تصبب  السباببيض الب  بباال"الاض ببرطيرالايجا شببيال ببض ال 
 تالاب   المبي  الع.بسالسبقبيسعس الا ب هاالا الضرببالبرب السب  ب الاسبليضضب السبإ. بإ  الهال

ال ال"أاسااضالأ التص ال عال  هالسب   السبإض ق 
.تصببب  الاقبببيسع ال إبببحالعببببالعضصبببساالسببببتالاصبببإ ضال ببب هالسبط لببب الس صبببيض الب

ايجا شببيالايلاببضالسبط لبب السبي  بب الب.تصبب  ال بباالسبط لبب السب ببض   الهالأضضميببضال بب ه ال
 اببضاالا  بب الع.تببااالمت بب السيبشببض البط لبب الجمتببعالس .ببفالا بب البط ضعبب الس صبب  ال

الس  ار الا مجض المرل ر ال لضينالسبقي  السبري  ال*سبايض الاض  ضي الس يأس 
،االسع س ض الايجا شيالع. الق لب الا.أجب الب.تصب  الهالمقضا الهبفالسض

اضبي بب  البر بب المبببال"السع س ببض الاس بب  الأر ال عالتلط . ببض البقبب ال ببضلالهالهبببف 
سبرر السبليا ب الس ط أعب الهالأاساابضالهالسبيصب السيبالالمببالسبقبي السبرضشبعالعابياال ب ال

سض،االع. الم رأىالمق أل الابربالالال-ال   الس لضض السب ض   ال ، سكال-الاض ضُقضلال
اببضال الترببباالع.بب السيب بب الهالعصببيهاالرل.بباالاط لبب الا.أجبب الب.ببيحالسبقببي يناالا ا تببضالض
الال1114اضبرقب ضييالاليب مضالإ بي ال ب هالسبط لب اليبالالمبي العبضمالالاالجب ضيس السس لبض الال دضزس ال

سض،االم. ئ الاضيب طضعاالاهبفالب  المبال،ض   الس لبضض السخلضصب الاضبيصبأعالسبليا ب ال
 قق الهالسب ي الا   االا عضالأضضضالاضبي   الب.تل

ُ
ضض السخلضص الاض لضس السباي   الس 

 البالشرايسعالهالأاسااضالس. ضالاهالأ ض، ضالاأجشال ضعالااشض . ض الاالب  المبالس اي ال
قبببأسلال بببي المببببالسب مبببض الأ،بببشالبببب  المببببالسبضبببياسيالسبرأصببب ال عالاببب ض الهلببب هالاليىأ الضببب

ال "بيصأعالسباي   سبتالضيقص ضالأ سالسسبط ل ال
                                                           

(
*

مص  الس  ضي السبي أض الس ط أ الهالسمتعال أالسبط ل السب ض   السبتالضيجعال ب  ضالسب ض  أ االيب ال  سالس ص  ال( 
سبر مالال مضمالهالسرضارشالاس شالا  طشالا  يسجشالاتال،ق. المبالييل السبلت الهالس صض  السبريا السبتالق لاال  .شاالار  ال

 اضبقأسع الس  ا ، العي الأ  ال  سالسبايل  ال]سب.جي السبل.ت  ال يسجل الس ص  السبايض [ 



 12 

مبببالسآل الال  ال الب.قببي  التُلبب  السبط لبب الس صببيض السبي  بب"الاضرببضاعالايجا شببيال ببض ال 
ميجلضالب. ض ثالسيباسا االاميب الإ أس بضال الضلب ال يبضكالمبضالضبءسالسشبرخ سمالالاصضع س ال

ال "ق ل الا.أج الب.يحالسبقي ين
اسلببسالهبببفالسببض البط لبب الا.أجبب التيل  س ببضال عالأاسشببطالسبقببي السبلاببيضبيالال.بب ال
سمربب سرال ببأس ال ببي المبببالسب مببض السببض السب ببض  أ السيباساا ببأ الضلرتبب ا الهالس ر ضشبب سال
آلضببببض السبقبببببي  الع.بببب التي  ت بببببضالهال ببببب هالسبط لبببب  الا ببببب الأ،بببببشالبرجيبببب القبببببضازال ببببب هال
سب سسشض السيباساا  العبالسبقي  الإ السبر  ا المببالسب بض  حالسيباساا بحالاب  القأض.ب ال

ب   ت بضالهالسبط لربحاالأيال  ب السب  ب سالسبربأهالب ضبض الالضقر  أ السآلضض الق قض ال
مبضالدب الالاهل سالس  س الاالق ل الا.أج الهالق ل السيبز ياال  ضا ال عالسب   سالسبلاأس االه

ال2 السب بأس الب ض يالاتب الالدب المررأابض الالم راجض الالهالسيبحبضلالسيباساا  السبق ا التي  تض ال
مببالال211ي سالهس السببممبضالضلبينالأابضالسآلضب الال178مثالاحال أشبحالس بسالالاال211سآلض ال

  ببب التبببي  سالا.أجببب االال178ي سالهس السببببشبببأس السب قبببي ال  ببب السب  ببب سالسبربببأهاالاال
يالض  ال   الاضب  الب ىالس المبالتالضلي ال .إ ض ال  سالسب   سالس ب راا السيبميالسب 

الادبب الهالس بب المبببالسبرربب السيباساا بب الجبب سالالمقضس،بب االترضببتبالتببي  سالسآلضببض الق قببض ال
اع.بب السبب الابب  السب ببض  حالالب  بب سالا.أجبب االاسب  بب سالس قضابب البببشالهالسبط لبب الس صببيض  

القط سيباساا حالضر لأ السب أمالسب   سالسبرأهالب ضض الا
المإ يشببض الالملجتببض الالم1142 الا.أجبب العببضمال عالجض،بب الق لرببشالب.تصبب  الأب بب

ال ال"دأمالسبإي ض الهالأقيس السبقي  "يببإضظالسبقي  الاليأس ال
ابضرئالهيالابب عالتبيل يال بب سالس لجببسالارب السيب طببضعالسبببتالسيبرت.االع.  ببضالق لبب ال

االا الضلب الُض برخ م الا.أج الب.يحالسبقي يناالاس ب هالسبط لب الأصب االس لجبسالمرقضرمبض ال
ب.تلجبببسالس إ بببي اليببإبببضظالسبقبببي  السبربببي االسبببب يالالهببببفالاقببب السبببض السب ببب.  الامبببعال
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ا لشالسب ض ثالس صييالحمت الانيسرالع  السب ض ااالسب يالاضجيل،ضالاضإليبضر الهالمق مب ال
ا هالسبض ال بب المبضالأُبب الاأس ي ببضالسشبر لضاضالهال بب سال"الملجتبشالمبلجبسالا.أجبب الاقبضل 

 بعالأالالمبي العبضمالسبإبالرا الميبضز الاتالملبضسهال بأالسربض الا.أجب السيب بضينالسبب يالقاُل
ال " لجتاالاالاق السعرض  الاشالاجل.رشالأشضشض ال1142

الا ببب الأ،ببببشالمببببعالس  ببببرأىالسببببب يالا. ربببشالتقي بببب السبرأم  ببببأتيالسب ببببأمالأصبببب االملجببببسال
إ بببيالملجبببسال  بببيالال1724 عال ببب الس ببب  الاهالعبببضمالالمرقضرمبببض الالع ببب السب بببض االأضضبببض ال

 اليببإببضظالسبقببي  الهالم ضيبب الاطيشبب أساالاضب. بب السبإي، بب  االا ببلشالمبب زسالأ سببضإسالاببف
هالس.رأتضاالابربال الال1112أمضالأالالملجسالا لشالأ  الس  .تحالاق الُ،ايالعضمال

العبالمنيب ال  سالس لجس ياعالضر بال المليا ال
الا،لأرال عالايجا شيالسب يالسر الأضضض 

الالاالا أالمبال1711ع. السبقي   ال،ايهالهالم أ، خالعضمالالمايا ال أسش الال-
الممر.رض الأسضرا  السبل.أمالهالاضاضسضض الالال
ال رالسب ضينالباالسبلIslamica ب صييالب.قي  االُ،ايالهالجم. ال يسع الس  بالسال-
الالم1728عضمالالالال
التضسضخالسبقي  يالسي عالسب ضبث التضسضخالسبيحالسبقي يناالاضتي سكالمعالأاتأالال-
ال الم1711ايضر لاالسبط ل السيباعاالتض  االعضمالالالال

ب.قبببي  االا صببب الالشبببيالسخلبببضعالابببشال بببأالا بببعال بببأسش البقببب السبببض المابببيا الالايجا ال
ع.بب الس يسجببعالسبليا بب  الاهالهبببفالالس الب.قببيسعس الس ببيل أس االسعرتببضرس الابب بفالتقبب  العببيهالاال

 الضرببالايجا شبيالضيضبب الست رصبضسالع.بب السبقبيسعس السب ب عالأاالسبلاببيالأاالسيبسابعالعاببي اال
سبقببيسعس السبببتال ببيأالهبببضالالهالسبب المببضالضُ ببت الااببأسهي الااقبب سالسإلمرببض الع ببالا عببضالأسسرالأضضببض ال

الض    مبالسبقيسعس السب ال  اللسبقيسعالاسبل.تضعاالا التال ال
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الاببب أالايجا شبببيالهال ببب سالسبلتببب الاضتعرتبببضرالع.ببب الساببببال ضبأضبببشاالاارل ببب الأرعالع.ببب ال
)سببب يال،ُاببيالهالسبقببض ي العببضمالال"ُفرصببياليببأسهالسبقببي  المبببالسرببض السب بب ضعالتابببال ضبأضببش"

 ر  التابالجيناالسعرت الا شالسابال1714
ُ
(االاس بفالاضتعرتضرالع. الج عالمبالسرض الس 

الض  الشالس  تببفالهالرسسشرض   االاهجمجينالع. السرض السباأسهالتابال
Nichtkanonische Koranlesarten des Ibn Ginni"ال" 

االا االمبال1711االُ،اي الهالم أ، خالعضمال"يأسهالسبقيسعس التابالجين"أيال
 عالجض،ب الهببفالأسسرالايجا شبيالأ التابرت الالممر.رض الأسضرا  السبل.أمالهالاضاضسضض 

حالب.تصببض  الس أسيبباالع.بب الرسسشببض ال خطأقببض العيا بب الب.قببي  االاع.بب السيب بب
سبق اب الس ررأاب الاببضخلطالسبربأه الاهلبب سالسب بيهاليبي الايجا شببيالهالا بعالأسيبب  ال
مصبببأسال خطأقبببض التابببرت الع.ببب السببببيحالسبقبببي ينالابببضخلطالسبربببأهيالاإببباالسبقبببض ي ال
ا شطي ألال ضمالايجا شيالارصأضيالسبلايس المبالس خطأقض السبليا  االاع ضب المببال

 شببببيالس إضجئبببب االا،اببببأ الس خطأقببببض الس رل.قبببب الاببببضبقيسعس  الا بببب الأ الااببببض الايجا
الس ي السبلض   السب ض،  ال ضتالرا ال متضمال  هالسي أر ال

ااضبي بب  اليباببالمال بب هالس خطأقببض الا أجبب المي ببضالسآل العبب رال . بب الهالجضملبب ال
الايبحاللاالسعضض السيبشرضه السب سرأس الأد . رضال،أضإ   

سا باالبءجا شبييالايلشبرضهيالهالالابل.رسالت ت أ ال االاضبقألالايلينال إ ب  ال
م أ، خاال  ثالرسشااالسض السيبشرضهالسب سرأسالأ،طأ الي  رضبياالسب يالعضشالالجضمل 

االاسبببب يالرس العيببب الايجا شبببياالم2111 عالعبببضمالالم1711هالسبإببب  المببببالعبببضمال
اعت الهالماياعشالسخلضعالاضبقي  االستضالسرب الأالالرسسشب الا. ب الأجي  ب العببالتبي  سال

السآلضض الهالسبقي   
"Die Verszählung des Koran nach islamischer Überlieferung"ال



 18 

االُ،اببي الهالم ببأ، خال"تببي  سال ضببض السبقببي  الق قببضالب.تببيل أسس السإلشببالم  "أيالال
ال الم1718عضمال

ال
 :ترميم مخطوطات القرآن في صنعاء – 2

متالسبل بببببأسالهالال1792  بببب الأس ببببيالمببببببال ال ببببحالعضمببببضاالااضبر  ضببببب الالهالعببببضمال
شبببيسرض الس ر ببب السببببأقينالهالصبببيلضعالع.ببب الأس بببض الس ببب  االسض،ببباالمببببالمقري بببض ال

 الايضبب المبببال،أعببش السض،ببااللرببأيالع.بب البضمعالسبر بب الهالصببيلضعااللرببأيالع.بب السيببسيبب
مخ بب العاببيالأببب ال طلبب الفطأقبب الع.بب السبببيعاالتلببأرال عال ببأس الأببب المصبب  اال

مبالأاس  الس خطأقبض السببتال  باال عالسآل الأابضالتلبأرال عالسبيصب السب بضينالمببالال  الاتُل
ر.ب ال ب هالسبي بض االسبقي السيبالالأاال عالسبيص السيبالالمبالسبقي السب ضينالب. جبي  الاخت

مبببال  بببثالس جبببساالستبببضالأ الالضببب ضالع ببضس العببببالصببب ض  السضم.ببب االابرببببالأل.  بببضال
ع ببضس العبببالأجبب سعالمبببالصبب ض  التابببرت الع.بب الالبب السيببإببضظ الا التاببرت ال ببب هال
سبي ض االع. المص  المررضم  السبض الملظت بضالهال ضبب الشب ئ اال هالسض،باالمم  ب الأاال

سب ب  ال ب الضربأ البب يال  بضسالسبيقأاب االا بيهالس ابيس االسيبمبيالسالا  ضمرالصق االاال
 عال  شبب ر ضال الجيبب السبببرخ.حالمي ببضااللبب الأ الالهالعبب مالسشببرخ سم ض الستببضالأ،ببشال،ظببيس ال

ال1711ا ببل ضالهالأس ببض الس بب  االا بب  القأض.بب اال الُل بببالمبببال ضبر ببض الاهالعببضمال
ب مبب سالالأايمبباالس رأمرببض السيب ض، بب الاسب تي بب الستإض  بب ال يض  بب الا ي تببضالااببيل الماببيا ال

ابب أالسبلتبب الهال بب سالالال1711اهالعببضمالاأسيببإر ض الال ابب س خطأقببض السإلشببالم  السبق
ال الأ الأُ،ائاالهل سالسب يهالاسي التلرت الع. السبرقي ض الس  ض  الب مب سالالاالس ايا 

الس خطأقض االاهبفالهالرسسالس خطأقض الاصيلضع ال
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ضيجعالسبإض الهالهبفالس.بشال عالسبقض باال  ضع ب السيبسبأ االسبب يالسبض الضبيأ ال
سبرربببب الهالسببببب تباالالاهالسيض،بببب السيب ببببضينال عالال ،بببب سكالسهل ئبببب السبلضمبببب الب  ببببضسالاراس

هالجضملب الابأ االالسيبشرضهالسب سرأسالأبءضااال،بألالسبب يالسبض الضلتب ال ،ب سكالأشبرضهس ال
ال الم1777 ل  السب سسشض السإلشالم  الجبضمل ال ضم أسغال عالااضتشالعضمالالمثالعت  س ال

 ولكن لماذا أضحت هذه الرقائق بالغة القيمة؟  
هالأ الالببب ال ببب هالسبي بببض االُسر ببباالع.ببب ال  الأ بببسالسيبشببب ض الهالهببببفالضرت ببب ال

ع.بببب الالسيبسجببباالهالسبقبببي السيبالالسهلجبببيياالاتُلببب الاببب بفالمببببالأ ببب مالسبابببأس  ال قبببض ال
سبرببب اضبالاضب. ببب السبليا ببب  الاهال  ببب ىال ببب هالسبصببب ض  السبي  ببب الدببب الع.ببب الاج  ببببضال
سشأمض الملتضسض ال شالم  االاع. الإ ي ضالشأس السبإضلب  الاضلرقب الس رخصصبأ الأ ال

ميببشاال بب الُسربب الهالرمابباالال بب هالسبي ببض االسبقي ، بب الجبب عس الالس صبب  السبيس ببعالسببب يالتُلبب 
ال918سب يالتأعالسخلالا المبالعبضمال)ايلميالمبالسخل. إ السيبمأيالع  الس .فالابالمياس ال

 الامبببالس لببيا الأ ال بب سالسخل. إبب ال الضببيلميالا يببضعالس  ببج السيبمببأيال(ال918 عالعببضمال
هالالارج ضببب ال)تبببيم س(السيبببضمعالسبر ببب السبر ببب الهالرماببباالا  ببب االا عبببضالأمبببيالأضضبببض ال

الصيلضعاالممضالض لالع. الست رتضمالسبر  السب يالسض،االسخلالا السيبمأض التأب شالب. تب 
  السبي ببض االسبقي ، بب السبببتالمتالسبل أسع.  ببضالهالسبلضصببت السب تي بب الصببيلضعالتقبب مالبيببضال

يال هالمل.أمض الج ض  العبالتطأسالسخلطالسبلي الهال   ىالميس .شالس  ري الج س الالأضضض ال
  الُسر بباالاببضخلطالسي. بب االااببضخلطالس ربباالدبب الاببحال بب هالسبي ببض االاقضضببضالمبببالمصببض

اس  يناالأيالابضخلطالس جبضزي الابرببالملظبسال ب هالسبي بض االالُسر باالابضخلطالسبربأه ال
عبالهبفالا االُتط.ليضالع. الجأس، ال ضم الأ يىيال اضالتأ االتطأسالتيق طالالااضال ال

سببببيحالسبقبببي يناالاس ببب السض،ببباالسيبيبببرضلالس  ربببي ال بببضال ببب لالت قبببضالمببببالتابببر  ال
االأيالس يسببض الاسبرابب ض الاسب ببرأ االاس إ بب السرضابب السهلتبب  ياليببإببضظالسبقببي  السبرببي 
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ع. ال ي االأمالمإير االاس  التطأس السبلالمض السخلضص الاضبإأسصب الابحالسآلضبض اال
اس بب المتبباالسرضابب العيببضاضبالسب ببأساالا،ببأ المببضالسشببُرخ مالمبببالس ببض االامبب سراالاس إ بب ال
ق. ببب الس صبببض  االا بببضهسالسض،ببباالس صبببض  الُتررببب الاضبطيضقببب السبيأشببب  االمثالُسر ببباال

الاضبيأش  ؟الالاضبطيضق السيباق  االاأ  س ال
ُرراببإ الهالسببب تبال ر.بب السبيشببسال،أعببض ال

مببضالالهال . بب المبببال بب هالس خطأقببض الس 
عبالسبيشسالسبل تضينيالات الالد الأب الس  السبقص الهال يضضضالسب.إظالمررأا الضضعالا ا ال

ا عبببببضالدبببب الهبببببفالهالبإبببببظالالاال"جميس ببببض"،قطرببببح الاتالضقرصببببيالهبببببفالع.ببببب البإببببظال
(االابإبببظالال98ي سالهس السببببسب ضرشببب المببببالشبببأس السيببببال)سب بببأس الهالسآلضببب الال"سجبببضل"
ال( الال8ي سالهس السببببببسب بببببأس الهالسآلضببببب السبرضشبببببل العاببببي المببببببالشبببببأس السيب،لببببضمال)الال" بببببش"

  السب سسش السب   ق ال خطأقض الصيلضعالشر ض الاار الجأ ييالمببالملياريبضالايابيل ال
ر بيع الأ ب مالأ،بأس السبررضاب السبليا ب  الا الابضال بضالجبضعالهالالب السبرقبضسضيالسبصب إ  الس 

اببببب  الفطأقبببببض الصبببببيلضعال الترضبببببتبالأيالم بببببضضي الب.بببببيحالسبقبببببي ينالس ربببببأستييال هال  ال
ست رالاض الا ي تضالترل.االاقبطالايبأ السخلبطاالاتيت ب السب بأساالاعالمبض السبإأسصب ال

الاحالسآلضض االاسبإأسص الاحالسيب  س االاسيبج سعاالاس يضزل ال
 عالالضيرتببباال بببأس ال . ببباال ببب هالس خطأقبببض ال عالسبببب تباالا يتبببضالتلبببأرالاق ر بببض

ميبببضقاالأ بببيىالمببببالسبلبببض السبلبببي  الا ببب المتالهالسيب يبببضعالتبببيم سالسيببب عالسيبسبببءالمي بببضاال
اتي  ت ضاالاا يشر ضاالاسبرلي الع. المضالتضتشالمبال،بحال بي ين الستبضالجبيىال  ضقب الال
س الس  ق المي ضالا ال الاالشبر رااليبإض الاُم .باالاابر التاللجب السهلبأسعالمتضمبضال

را السإل بيسسالهببض الاتأجب ال ب هالعي ضاالاهبفال تضضر ضاالات   ال تض ر ضالب. سسشحال
س خطأقببض السب بببأمالهالرسسالس خطأقببض الس أسج ببب الب.جببضمعالسبر ببب الهالصبببيلضع ال  ال
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أعتضلالسب م سال التص الالب البسشب ال عالاضضر بضاالستبضالأ السب سسشبض السببتالُ،ابي ال
العبال  هالس خطأقض الالترل.االاضبق.  المي ض الامبالسبأسج المأسص. ال  هالسيبعتضل 

عبببأهجحالأسىالأاتبببضالم بببضت البيجبببضكالسبرلبببضا الالبقببب العي ببباالع.ببب ال ضبببيسترس
سبري االا  الأ ال  سالسبرلضا السبل.تاالاحالس  .تحالال الس  .تحالمبالأج السبقي  ال

سب ببببأميالاضبصببببلأاض السبببببتالضأسج  ببببضالسبرلببببضا الاببببحالسببببب ل المبببببالالأمببببيسالعضمببببض الال  اللببببتالض
الاحالالب المببالسب بض  حالسبلبي الاسيب بض الهالسب سسشبض االس  .تحالال الس  .تحاال

 ألالسبقي  االأسبءالار ب المببالسبصبلأاض السببتالضأسج  بضالم ب ال ب سالسبرلبضا الهالأيال
جمضلالع.تاال  ييال هالضيىالع رالل ال .  المببالسب بض  حالأ،بشالتالاربباالاب التالجيبأزال
أ الضأجبب الم بب ال بب سالسبرلببضا الهالسب سسشببض الس رل.قبب الاببضبقي  السبرببي  الابرببينالأعرقبب ال

.ببأمالسإل، ببض،  الشببرجل المبببالسبضببياسيالأ العأ بب السب سسشببض الس رل.قبب الاضب قضاببض الاسبل
ع.بب المبب ىالسيبضببضمالسبق ببضمالع.بب السيب بب الابب ل السي ببأرالس ابب س الهالجمببضلالسب سسشببض ال

ا مببب الأ التربببأ ال ببب هالسبيببب ا ال طبببأ الج ضببب  الهال ببب هالال الس رل.قببب الابببضبقي  السبربببي 
الستقضه 
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