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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

 
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم، وشّرفنا بالقرآن، والصالة والسالم على  
نبينىىىا  مىىىد وعلىىى  آلىىىن وهىىى ابين ومىىىم اهيىىىده اديىىىن    يىىىوم الىىىديم. هىىىذا و ن 

ن الكىىره هىىو هىىوا احلىىا الىىذي سامىى  بىىن السىىمواا وا   ، و ن م انيىىن القىىرآ
َا َّإِن َّ:هي ا ش ة اليت تألا فيها الوحي ا عل ، فكانى  اددايىة لوسىوم َٰذ َّها

ۡهِديَّۡلُقۡرءا ناَّٱ ۡقوامََُِّّهاََّّلِل ِتََّّيا
ا
ن  البشري كلىن هدايًة تشمل اجل (9)اإلسراء:أ

ذذذ  َّبىىل تشىىىمل ال قلىىى ، َََّّٰواما ذذذۡل ا رۡسا
ا
ََّّكاَّأ ٓاف ذذذ  ََّّإِّل  اِشذذذ   َّل ِلن ذذذ ِ ََّّكا َّب

ير   َِ نا  وب د:  (82)سبأ:وا
فقد كان مىم أهىا ا سىبال الىيت دعيىك    كيابىة ل ىي حىو  مو ىو : 
"جتىىربيت ت تر ىىة م ىىاآ القىىرآن الكىىره    الل"ىىة الكو يىىة" مىىا ير ىى     دعىىوة   

املنو ة واسرتاحىن هىذا مم سبل جمم  امللك فهد لطباعة املص ف الشريف باملدينة 
ال نىىوان. والسىىبخ اهوىىر هىىو مىىا  أييىىن أنىىا شاصىىيا بصىى يت مسىىلماً يهمىىك هىىذا 
املو و ، وأسياذاً يدّ س م اآ القرآن الكره ت اجلام ة ووىا   اجلام ىة ومرت ىاً 
مل ىىاآ القىىرآن الكىىره    الل"ىىة الكو يىىة. فاسىىي ن  بىىاهلل سىىب انن وت ىىا  لي ينىىك 

 املو و  الذي آمل أن يكون عونا لكل باحث الحا. عل  تناو  هذا 
 ينب"ىىىىي أن يوينىىىىاو  الب ىىىىث اعيمىىىىادا علىىىى  املرا ىىىى ، لكىىىىم ن ىىىىرًا لطبي ىىىىة
املو ىىو  وال نىىوان الىىذي و ييناولىىن البىىاح ون ب ىىد ال ت كو يىىا وال ت   هىىا مىىم 
بلىىىدان ال ىىىاو فقىىىد تناولىىى  هىىىذا الب ىىىث بنىىىاء علىىى  جتىىىربيت ووىىى    مىىى  ب ىىى  
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 املرا  . 
و نىك  ذ أتقىدم اىذا الب ىث أنىأ أن أكىون سىد سىاا  ت املشىىا كة ت 
ف الياا ندوة "تر ة م اآ القرآن الكىره، تقىوه للما ىي وططىيم للمسىيقبل". 
وال ي ىىىوتك أن أسىىىيل شىىىكري وتقىىىديري  مىىىى  امللىىىك فهىىىد لطباعىىىة املصىىىى ف 

ي ىىوتك أن  كمىىا ال الشىىريف علىى   تاحيىىن   ال رهىىة للمسىىااة ت هىىذ  النىىدوة،
أسيل ال رفان اخلالص والشكر ال ميىا لوسىياذ الىدكيو   مىد سىاو بىم شىديد 
ال وت، ا م  ال ام للميم  الذي كىان لىن ال  ىل ب ىد اهلل ليى   هىذا الب ىث. 
وأدعىىىو اهلل أن يكىىىون هىىىذا الب ىىىث عونىىىا إلووتنىىىا ت اإلسىىىالم  نىىىن  يىىى  جميىىىخ 

 الدعاء.
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 لكريم إلى اللغة الكوريةدوافع ترجمة معاني القرآن ا
 

وا هىىى  كو يىىىا الىىىيت تقىىى  ت الشىىىر  ا سصىىى  جتىىىاهال مىىىم سبىىىل البلىىىدان 
اإلسالمية. ويوا ن هذا البلد  ظروفا ه بة بوهى ن مىم  ى  ا يم ىاا املسىلمة، 
وي يش ش بن ت ظل م اهيا واطئىة من رفىة مشىوهة عىم حقيقىة اإلسىالم. كمىا 

  أ   ي ىدها ال لمىاء نانىا لوديىان أن ش بن ي ىيش ت في ىان مىم ا ديىان على
املينوعة. كذلك الش خ الكو ي يره أن اإلسالم ديم ال يسيطي  فهمن بسهولة 
بسىىىىبخ الل"ىىىىة، والىىىىدليل علىىىى  ذلىىىىك مىىىىا  ىىىىد  ت كيىىىىال عنوانىىىىن: )ما ىىىىة سىىىى ا  
و ىىىىوال(. وهىىىىي أسىىىىئلة تقىىىىدم اىىىىا ب ىىىى  الكىىىىو ي  املقيمىىىى  باململكىىىىة ال ربيىىىىة 

ا الي ليا اإلسالمي جبدة الذي أّسسن ف يلة الشيخ الس ودية، وأ ال عنها مرك
و ىىىاء ت الكيىىىال السىىى ا   سىىىا -عمىىىر عبىىىد اهلل كامىىىل. يقىىىو  السىىىا ل الكىىىو ي 

99-:(1)  
"حنىىم ال ن هىىا كلمىىة واحىىدة مىىم القىىرآن الكىىرهو وذلىىك  نىىن مكيىىول بالل"ىىة    

 ال ربية ."
وذيىىة لقىىد أتىىرا ت الشىى خ الكىىو ي أديىىان عديىىدة منىىذ وسىى  سىىده كالب  

والكون شوسىىىىية والنصىىىىرانية. فقىىىىد أحىىىىر ا الب  ىىىىاا النصىىىىرانية اليبشىىىى ية ب  ىىىىل 
الدعا الذي تلقين مم الدو  ال"ربية  احا كبى ا. وكىل هىذ  ال وامىل ت رسىل نشىر 
الىىدعوة اإلسىىالمية،  د علىى  ذلىىك سىىوء فهىىا اإلسىىالم والقىىرآن الكىىره  ذ ال يىىاا  

ديىىىىم الشىىىىر وت ىىىىدد الاو ىىىىاا عىىىىدد مىىىىم الكىىىىو ي  ي همىىىىون اإلسىىىىالم علىىىى  أنىىىىن 
وال قىىال الشىىىديد للنىىاس. و ىىىد الكيىىىخ املد سىىية الكو يىىىة ت ىىىّج بقىىد  كبىىى  مىىىم 

                                                           

 ، مركا الي ليا اإلسالمي.46م ، ص 1921( ما ة س ا  و وال،  دة، 1)
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امل لومىىىاا اخلاطئىىىة الىىىيت تشىىىّو  اإلسىىىالم، كمىىىا تسىىىاها اجلرا ىىىد اليوميىىىة ت اليىىىأت  
 السيئ ت هو ة اإلسالم.

( ت املا ة مىم الىذيم 19وت االسيبانة اليت ن  حو  اإلسالم أ ال )
كوا بىأن اهلل عىا و ىل مىم أوتىان ال ىرل الىيت ي بىدوسا. وعلى  سى ا  مىم هىو اشرت 

 مىىد هىىل  اهلل عليىىن وسىىلا  أ ىىابوا بأنىىن  لىىن ي بىىد  املسىىلمون، أو أنىىن هىىاحخ 
  (1) الديم الذي أنشأ اإلسالم.

. وتقىىىو  (8)وتقىىىو   ريىىىدة دون"ىىى: اليوميىىىة:  ن القىىىرآن هىىىو ت ىىىاليا  مىىىد
:  ن املسىلا سىد أكىل حلىا اخلنىىاير -اليوميىةوهي  ريدة  وسون - ريدة أوره 

الىىىذي أمامىىىن أك ىىىر اىىىا بىىىخ، ومىىىاا بسىىىبخ ك ىىىرة أكلىىىن، واملسىىىلا اهوىىىر مىىىاا 
  (3)بسبخ عدم أكلن ووفا مم عيون الناس.

ويقىىىىو  ب ىىىى  املىىىى  و  الكىىىىو ي :  ن الىىىىديم اإلسىىىىالمي الىىىىذي أنشىىىىأ   مىىىىد، 
ويقىو  كيىال  .(6)ميىذ والقرآن هو جمموعة أحاديث  مد ب ىد وفاتىن و  هىا تال

يىوَ ّد مر  ا عم اإلسالم:  ن اإلسالم ديم ي بد احلير ا سود ت الك بة.
 (5)  

ويقىىىو  الباحىىىث  ىىىان  مىىىانيونج ت مرحلىىىة الد اسىىىاا ال ليىىىا ت  سىىىالة 
اهلل  ىىىىم الىىىىوء بالكىىىىذل، و ن اهلل ت اإلسىىىىالم  ىىىىم سىىىىذ  مىىىىم  املا سىىىىي :  ن

  (4) يقي.شيطان وهو الذي احيل مركا  لن واحد حق
                                                           

 .33م، ص 1923(جملة املسيد،   ية الطلبة املسلم  الكو ي ، سيو ، 1)
 م.89/4/1923الصاد  ت  12993( عدد  سا 8)
 م.16/2/1923الصاد  ت  19129( عدد  سا 3)
 .135م،ص 1/3/1921بيا يخ  8861( و ا ة الي ليا الكو ية، مقر  املدا س ال انوية الكو ية ال امة  سا 6)
 115م، ص 1999  سيك، كيا  ون  يون،   كوان هي، تا يخ ال او املايا ، سيو ، (كان   ون5)

 (6) A Comparison of the Understanding of Salvation in Islam and Christianity and 

a Mission Strategy for Muslims, Asian Center for Theological Studies and 

Mission, Seoul, 1994, p. 33 
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باإل افة    أنن لي  مثة علماء كو يون مياصصون، فإنن مم الص وبة 
أن يي قىىىا نشىىىر الىىىدعوة اإلسىىىالمية عامىىىة وعلىىى  مسىىىيوه طىىىالل املىىىدا س وفئىىىة 
امل ق ى . ي ىىود ذلىىك    عىىدم تىىوافر الكيىىخ واملطبوعىىاا اإلسىىالمية  ىىا ت ذلىىك 

وال ميكىىىىىم للمركىىىىىا  القىىىىىرآن الكىىىىىره وكيىىىىىخ احلىىىىىديث الشىىىىىريف بالل"ىىىىىة الكو يىىىىىة،
اإلسىالمي بسىىيو  أن يسىىيييخ لطلبىىاا عىىدد كبى  مىىم الكىىو ي  الىىذيم يىىاو ون 
املركىىىا، ويلقىىىون ا سىىىئلة علىىى  الىىىدعاة الىىىذيم بيبىىىوسا بالل"ىىىة اإل ليايىىىة، وم  ىىىا 
الكىىىو ي  ال ي رفىىىون هىىىذ  الل"ىىىة، وك ىىى  مىىىم السىىىا ل  عىىىم اإلسىىىالم يريىىىدون أن 

( ت 99ود ايىىة علميىىة بىىنو  ن أك ىىر مىىم ) تكىىون لىىديها م رفىىة أعمىىا باإلسىىالم
( 25هىىا مي لمىىون وم ق ىىون، وأك ىىر مىىم ) -  ىىاال ونسىىاء –املا ىىة مىىم الكىىو ي  

ت املا ىىة مىىنها مي لمىىون ت ليمىىا عاليىىا. يقىىو  الىىدكيو  أبىىو بكىىر كىىيا   ىىي  ا ىىاد 
املسىىىىىلم  الكىىىىىو ي  ا سىىىىىبا ت تقريىىىىىر :  ن ك ىىىىى ا مىىىىىم الكىىىىىو ي  سىىىىىواء أكىىىىىانوا 

م    مسلم  ياو ون املركا اإلسالمي بسيو  ويسألون عم اإلسالم، مسلم  أ
فيييخ الىدعاة مىم  ى  الكىو ي  عىم أسىئليها بالل"ىة اإل ليايىة وال ربيىة، ولكىم 

  (1) م  ا الكو ي  ال ي همون اإل لياية وال ال ربية.
وكىىذلك يقىىو  سىىا ل آوىىر: أنىىا ال أسىىيطي  فهىىا اإلسىىالم دون فهىىا القىىرآن 

، فمىىىىىا أسىىىىىهل طريقىىىىىة ل هىىىىىا القىىىىىرآن الكىىىىىره، ومىىىىىا أسىىىىىهل طريقىىىىىة ل هىىىىىا الكىىىىىره
ومىىىم هنىىىا  لىىىص    أن الشىىى خ الكىىىو ي بهىىىل حقيقىىىة اإلسىىىالم  (8)اإلسىىىالم 

احلنيف، والب   اهوىر ي همىن فهمىا واطئىا، بينمىا الىب   اهوىر ي همىن فهمىا 
مشىىىىوها. والشىىىىك أن ذلىىىىك ي ىىىىاه ل ىىىىدم تر ىىىىة م ىىىىاآ القىىىىرآن الكىىىىره    الل"ىىىىة 

لكو ية حىت تكون الصلة مباشرة ب  مىم يريىد امل رفىة احلقيقيىة وبى  نبى  اددايىة ا
                                                           

 .19م، ص 1921( املسلمون ت كو يا، ا اد املسلم  الكو ي ، سيو ، 1)
 .49( املر   السابا، ص 8)
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 الصات: القرآن الكره.
 نىىىك وبصىىى يت أسىىىياذاً مسىىىلماً أةكىىىد أايىىىة تر ىىىة م ىىىاآ القىىىرآن الكىىىره، 
وحا ة اطىال  ا وسىاا ال لميىة املايصىة عليهىا، وال سىيما ميطلبىاا الكىو ي  

يمىىىى  ت اململكىىىىة ال ربيىىىىة السىىىى ودية بصىىىى ة واهىىىىة، بصىىى ة عامىىىىة والكىىىىو ي  املق
وحا ىىة الطىىالل املاسىىة الىىذيم يد سىىون الل"ىىة ال ربيىىة وال قافىىة اإلسىىالمية ت أ بىى  

وأنا واحد مم الىذيم يقومىون  -طالخ 1111 ام اا بكو يا وعددها حوا  
   تلىىىىك الرت ىىىىة، وأسىىىىا مىىىىم أو   -بيىىىىد ي  م ىىىىاآ القىىىىرآن الكىىىىره ت اجلام ىىىىة

واا وأاهىىا ت سىىبيل  ىىاو الىىدعوة اإلسىىالمية ت كو يىىا، ولىىذا عامىى  علىى  اخلطىى
تقده مو و  تر ة م ىاآ القىرآن الكىره بالل"ىة الكو يىة    ف ىيلة الشىيخ عمىر 

 عبد اهلل كامل بناء عل  تشيي ن.
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 مراحل العمل حول الترجمة
 المرحلة األولى: تحضيرها -1

 

 ىاآ القىرآن الكىره، وتانيىا اىد  بدأا هذا ال مل أوال ب"ر  م رفة م  
 قيىىىا امليطلبىىىاا مىىىم سبىىىل الكىىىو ي ، وذلىىىك اعيمىىىادا علىىى  الىىىنص اإل ليىىىاي ت 
تر ىىة عبىىد اهلل يوسىىف علىىي  ىى   شىىىرا  ف ىىيلة الشىىيخ عمىىر عبىىد اهلل كامىىىل 
والشىىيخ علىىي اللطيىىف السىىوادي،  مىىام ووطيىىخ مسىىيد الر ىىان جبىىدة والشىىيخ 

ة ال امىىة للىىدعوة واإلفيىىاء واإل شىىاد بالريىىا      سىى يد مركىىا ، املب ىىوإل مىىم اإلدا  
م. مث دول  89/3/1928كو يا، وانيهي  مم الرت ة ب د مخ  سنواا عام 

املرحلة ال انية إلكما  تر ة م اآ القرآن الكره املذكو ة مى  شىرحها اعيبىا ا مىم 
م مىىدة سىىني  ونصىىف  ىى   شىىرا  اللينىىة 1/1/1925م حىىىت 1/2/1928

م ف ىىىيلة الشىىىيخ عمىىىر عبىىىد اهلل كامىىىل والشىىىيخ علىىىي اللطيىىىف الىىىيت تكونىىى  مىىى
السىىوادي والىىدكيو  أبىىد عبىىد ال يىىاو سىىليمان، ا سىىياذ بقسىىا الل"ىىة ال ربيىىة ت 

وطصصىىىىن ت سىىىى  القىىىىرآن الكىىىىره ت  ام ىىىىة - ام ىىىىة ميىىىىون"يي سىىىىيو ، كو يىىىىا 
وذلىىك  (1)وا ىىاد املسىىلم  الكىىو ي ، وأسىىياذ ا دل الكىىو ي -ا  هىىر بالقىىاهرة

عيمادا عل  املرا   ال ربية م ل: ه وة الي اس  ونيصر ت س  ابم ك   اللَذيم ا
 الي ىىديالا ب ىى   ىىرا ال ىىرتة هىىذ  ووىىال  الصىىابوآ.أعىىداا الشىىيخ  مىىد علىىي 

وهيا ة الرت ة الكو ية بأسلول أديب كو ي عل  يد  واليدسيقاا، واليص ي اا
ل ع ىىو ت اللينىىة هىىي علىى  أسىىياذ ا دل الكىىو ي. وا عمىىا  الىىيت سىىام اىىا كىى

 الن و اليا :
                                                           

 ( تشوي ش  هوا أسياذ بكلية اهدال جبام ة شون"س  بسيو .1)
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سام ف يلة الشىيخ عمىر عبىد اهلل كامىل باإلشىرا  ال ىام على  ا عمىا ، 
وسام الدكيو  ا سياذ أبد عبد ال يىاو سىليمان بشىرو امل ىاآ وا حكىام القرآنيىة 
للمىىىىرت ا، وكىىىىذلك مرا  ىىىىة نىىىىص القىىىىرآن الكىىىىره، وسىىىىام الىىىىدكيو  أسىىىىياذ ا دل 

ص الكىىو ي املىىرت ا ت هىىي"ة أدبيىىة   ىىل للم ىىاآ القرآنيىىة الكىىو ي بصىىيا ة الىىن
 الدا و ادا. أما املرت ا فقد حىاو  أن ينقىل م ىاآ القىرآن الكىره    القىا   
بقد  املسيطا  مم حيث  ا  ا سلول القرآآ امل يا و وعين وفاامين، وكان 

سىىد   ىىل لكىىل ال ي سىىر آيىىة ف:يىىة  ال ولىىن سىىند ومر ىى  مىىم املرا ىى  املىىذكو ة، و 
سىىو ة مقدمىىة ذكىىر فيهىىا تأ  هىىا وسىىبخ ناودىىا نقىىاًل عىىم الي اسىى  امل يمىىدة، كمىىا 
هّد  كل سىو ة بيلاىيص م انيهىا وبيىان النقىاا ادامىة الىيت تسىاعد القىا   على  

 فها السو ة و يوياهتا.
وت هىىذ  املرحلىىة و ىى   تر ىىة اهيىىاا بالل"ىىة الكو يىىة ت اجلهىىة اليمىىأ 

 ى  بالوسىم نىص القىرآن الكىره مث بالل"ىة اإل ليايىة ت اجلهىة مم الص  ة، مث وو 
اليسىىىره وذلىىىك ت تل ىىىي الصىىى  ة ا علىىى  مث وو ىىى  ت أسىىى ل الصىىى  ة الشىىىرو 
الي صىىىيلي لىىىب   اهيىىىاا القرآنيىىىة بالل"ىىىة الكو يىىىة. وكىىىان ال"ىىىر  مىىىم ذلىىىك أن 

عليىن يسهل للقا   والدا س الذي ال ي ر  الل"ىة ال ربيىة ت حالىة اليبىاس ا مىر 
 االطال  عل  الرت ة اإل لياية.

    

 المرحلة الثانية: إكمالها  -2
 

مث سّدم  الرت ة عم طريا مركا الي ليا اإلسىالمي جبىدة وباسىا ف ىيلة   
م مىم 2/9/1924الشيخ عمىر عبىد اهلل كامىل     ابطىة ال ىاو اإلسىالم بيىا يخ 
طىىة، كمىىا سىىدم  أ ىىل تلقىىي أيىىة مالح ىىاا وتو يهىىاا ومرا  ىىة مىىم سبىىل الراب
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نساة منها    س   وىادم احلىرم  الشىري   بسى ا ة اململكىة ال ربيىة السى ودية 
 لده كو يا.

الىىىىىىىىىرسا   ه14/6/1615و داً علىىىىىىىى  هىىىىىىىىذا وهىىىىىىىىىلك وطىىىىىىىىال بيىىىىىىىىا يخ 
/م.و مىىىم الرابطىىىة مو هىىىا    ف ىىىيلة الشىىىيخ عمىىىر عبىىىد اهلل كامىىىل وكىىىان 618

  يوه اخلطال كاه : 
اهلل كامىىل، فقىىد اطل ىى  علىى  ال مىىل الكبىى  الىىذي  "سىى ادة الشىىيخ عمىىر عبىىد   

تقومىىون بيمويلىىن واإلشىىرا  عليىىن وهىىو تر ىىة م ىىاآ القىىرآن الكىىره بالل"ىىة الكو يىىة 
مىى   يىىراد الىىنص بالل"ىىة ال ربيىىة، وتر ىىة امل ىىاآ بالل"ىىة اإل ليايىىة ل بىىد اهلل يوسىىف 

بىى  وهلل علىىي، ويي ىى  مىىم النمىىاذ  الىىيت سىىدم    أن ا هىىود الىىذي بىىذ  فيىىن ك
احلمد، فنسأ  اهلل أن ي ا بن  ن وأن ي يبكا عل  ذلك و  اجلىااء. أمىا بالنسىبة 
ملرا  ىىة  ابطىىة ال ىىاو اإلسىىالمي للنصىىوص فهىىذا ا مىىر سىىد يسىىي"ر  وسيىىا طىىويال، 
وخباهىىىة أنىىىن ال يو ىىىد لىىىده الرابطىىىة ت  دا ة القىىىرآن الكىىىره املايصىىىون ت هىىىذا 

كىىل النصىىوص، فىىأ ه أن تىىيا الطباعىىة ت ا مىىر، وطاملىىا أن اللينىىة سىىد  ا  ىى   
الوس  احلا ر عل  أن تقوم ت الطب ة ال انية بو   القرآن بالرسىا ال  مىاآ مى  
تر ىىىىة م انيىىىىن    اإل ليايىىىىة الىىىىيت تقىىىىوم الرابطىىىىة ت الوسىىىى  احلا ىىىىر بإعىىىىدادها.  

 عبداهلل عمر نصيف، ا م  ال ام لرابطة ال او اإلسالمي."
 

 : الطباعةالمرحلة الثالثة– 3
 

بنىىاء علىى    بىىيت وتشىىيي  ف ىىيلة الشىىيخ عمىىر عبىىد اهلل كامىىل و هىىود  
املالصىىىة ت سىىىبيل الىىىدعوة اإلسىىىالمية ونشىىىر اإلسىىىالم ت كو يىىىا وبىىى  الكىىىو ي  
املقيم  ت أحناء اململكة ال ربية الس ودية، كنى  على  تقىة كاملىة بىأن لىن نيىة ت 
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ننىا فو ئنىا بكيىال يي ىمم شىكوه طباعة هذ  الرت ة عل  ن قيىن اخلاهىة،  ال أ
 د هذا ال مل ولي   د املرت ا أو الرت ة أهال، بىل  ىد أحىد أع ىاء جلنىة 
الرت ىة بسىبخ سىوء ال السىىاا الشىديدة بينهمىا ومنافسىة  ىى  شىري ة مىم  انىىخ 

ووهىىىلك  (1)الشىىىاص الىىىذي كيىىىخ الشىىىكوه لل صىىىو  علىىى  ال مىىىل ت كو يىىىا.
عمر عبد اهلل كامل م  اسرتاحن بيكويم وطال الرابطة مو ها    ف يلة الشيخ 

جلنة تقوم بيص ي  الرت ىة. باإل ىافة    ذلىك، طلبى   ابطىة ال ىاو اإلسىالمي 
مىىم ا ىىاد املسىىلم  الكىىو ي  موافاهتىىا  ىىا لديىىن مىىم م لومىىاا عىىم الرت ىىة، وهىىل 
الرت ىىة هىى ي ة وحسىىخ عقيىىدة السىىلف الصىىاال، وهىىل ميكىىم االعيمىىاد عليهىىا 

 (8) 
ينة عدة مراا: تالإل مراا مم سبل مركا الي ليا اإلسالمي تأل   الل

وتىىالإل  (6)وأك ىىر مىىم سىىب  مىىراا مىىم سبىىل ا ىىاد املسىىلم  الكىىو ي ،  (3)جبىىدة،
ولكم و يقا أي ع و  (5)مراا مم سبل س ا ة اململكة ال ربية الس ودية بسيو 

ملن مم أع اء الليان هذ   همين، والسبخ ت ذلك عدم دف  مقابل مادي ل 
 وعدم م رفيها بالل"ة ال ربية، و   ذلك مم ا سبال ا وره. 

ون ىرا ل ىىدم و ىىود أيىىة هيئىىة علميىىة أو تربويىىة ت بلىىدنا هتىىيا اىىذ  الرت ىىة 

                                                           

 م.5/11/1925( كيال يي مم شكوه      ي   ابطة ال او اإلسالمي ت مكة املكرمة، بيا يخ 1)
 هى.4/3/1614وتا يخ  81/1/33/11   اال اد، برسا ( وطال مم الرابطة 8)
 هى.84/8/1616( وطال مم املركا جبدة    ا اد املسلم  الكو ي  ت سيو ، 3)
/ ا ىىىىىىىىاد املسىىىىىىىىلم  الكىىىىىىىىو ي ،  92  / -69( مشىىىىىىىىرو  تر ىىىىىىىىة القىىىىىىىىرآن الكىىىىىىىىره    الل"ىىىىىىىىة الكو يىىىىىىىىة، بىىىىىىىىرسا 6)

 و   اخل. …م 11/3/1995اال اد، 95-15م  وبرسا 85/3/1992
هىىى. ال قىىد بىى  4/9/1611وتىىا يخ  89/11949( وطىىال الرابطىىة    ا ىىاد املسىىلم  الكىىو ي ،  ذو الىىرسا 5)

 هى.1611م. عقد ات ا  ب  الطر  ا و  والطر  ال اآ، 14/11/1929الطرف  ت يوم 
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سم  بال ديد مم الايا اا    م  ا الشىركاا الكو يىة للطباعىةو ليقىوم بطباعىة 
 قا الىهد  املنشود الرت ة عل  ن قيها إلورا   هذا ال مل    النو ، وحىت يي

والذي آمل أن ت ود فوا د  باخل  وم رفىة م ىاآ كىالم اهلل سىب انن وت ىا  و  الىة 
الشىىبهاا وامل ىىاهيا اخلاطئىىة عىىم اإلسىىالم ت كو يىىا، ولكىىم لوسىىف الشىىديد و 

 أنكم مم احلصو  عل  موافقة أية شركة ل دم و ود الطلخ ت السو .
فيهىىا ال ىىون واملسىىاعداا لطباعىىة  مث أ سىىل  ب ىى  الرسىىا ل الىىيت ألىىيم 

الرت ة    ب   الس ا اا ال ربية واإلسالمية لده كو يا، فأ ال س ادة  مد 
وطلىخ  -ح  ىن اهلل-عبد الكىره ال ىامري سى   دولىة اإلمىا اا ال ربيىة املي ىدة 

أن أسدم لن بياناً عىم تكىاليف طبى  الرت ىة. وكانى  تكىاليف الطباعىة سىد سىّد ا 
 110111)مثانيىة ماليى  ومخسىما ة ألىف( ون كىو ي) 2 511 111لىوا  بىى 

  (1))ألف( نساة. 1111دوال  ت ذلك الوس ( وعددها 
وسىىىّدم سىىى ادتن هىىىذ  الرت ىىىة    ف ىىىيلة الشىىىيخ سىىىيف سىىى يد اليبهىىىوآ 

فيىى    -وهىىو مىىدير مطىىا  ال ىى  الىىدو  ت اإلمىىا اا ال ربيىىة املي ىىدة-ال ىىاهري 
املىذكو ة عىم طريىىا السى ا ة لنشىر تر ىىة م ىاآ القىىرآن  بىاملبل  املىذكو     الشىىركة

الكىىره    الل"ىىة الكو يىىة ميممىىا عمىىل املىىرت ا طىىوا  عشىىر سىىنواا، وأوىى ا نىى  
م مث وّ ع  عل  املسا د اخلم  و  ية الطالل 1/1/1922طباعيها ت يوم 

ا املسىىلم  والسىى ا اا ال ربيىىة واإلسىىالمية  ت كو يىىا وحىىىت   ىىي   هو يىىة كو يىى
وللمسىىىىلم  الكىىىىو ي  و ىىىى ها مىىىىم الىىىىذيم يهيمىىىىون   ىىىىاآ القىىىىرآن الكىىىىره مىىىىم 
الطىىالل والشىىبال ت اجلام ىىاا الكو يىىة وب ىى  اديئىىاا واملن مىىاا اإلسىىالمية 
وىىا   كو يىىىا م ىىل  ابطىىىة ال ىىىاو اإلسىىالمي واجلام ىىىة اإلسىىالمية ت املدينىىىة املنىىىو ة 

                                                           

 م.8/4/1922( تقدير اليكل ة مم شركة سون"سان للطباعة، سيو ، 1)
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ب ىى  املن مىىاا املىىذكو ة وسىىد وهىىلك  د مىىم  (1)و ام ىىة كراتشىىي ت باكسىىيان.
مىىنها سىى ادة  مىىد  مىىود حىىافل مىىدير  دا ة املشىىا ي  واإلعانىىاا برابطىىة ال ىىاو 

 اإلسالمي الذي سا  ت وطابن: 
هىىى نسىىاة مىىم تر ىىة 1619 بيىى  ا و   83لقىىد تلقيىى  اليىىوم ا  ب ىىاء  …"   

 ىىو  م ىىاآ القىىرآن الكىىره وشىىرو أل اظىىن    الل"ىىة الكو يىىة، ولقىىد كنىى  أود أن ت
الرابطة بالسبا وأن ت طي اهيمامها هذا اجلهد ال لمي الديك، وكنيا سد اتصليا 
مرا ا باجلهة امل نية ت الرابطة مم أ ل أن ت ط   أيا ت هذ  الرت ة. ولكم كان 

 …السىىبا للر ىىل ال ا ىىل سىىيف سىى يد اليبهىىوآ ال ىىاهري مىىم دولىىة اإلمىىا اا 
"(8)  

الرت ىىة يومىىا ب ىىد يىىوم، ولكىىم  وا دادا الطلبىىاا لل صىىو  علىى  نسىىاة
لوسىىف و نىىيمكم مىىم تو ي هىىا لكىىل مىىم يريىىدها بسىىبخ عىىدد نسىىاها ا ىىدود. 
وسىىىىىد ن ىىىىىدا طب ىىىىىة الرت ىىىىىة ا و . وأ اد اهلل أن يسىىىىىيييخ    هىىىىىذ  الطلبىىىىىاا 

وهىو   ىي  -   كو يا  -ح  ن اهلل-وأ سل اهلل ف يلة الشيخ حس  ال يسا ي 
للييىىا ة،  -جبىىدة، اململكىىة ال ربيىىة السىى وديةم سسىىة حسىى  ال يسىىا ي للييىىا ة 

واليقي  بن ت املسىيد ت سىيو  يىوم اجلم ىة وكىان شىرفاً   أن أ افقىن    شىركة 
أوسىىىون  لصىىىناعة  طىىىا اا السىىىيا اا. ووىىىال   ساميىىىن ت كو يىىىا  ىىى  عىىىم تر ىىىة 
م ىىىاآ القىىىرآن الكىىىره    الل"ىىىة الكو يىىىة وعىىىر  بىىىأن الطب ىىىة ا و  للرت ىىىة سىىىد 

)ألىف( نسىىاة، واحلمىد هلل سىىد نىى  1 111و تىى   بىاملبل  إلعىىادة طبىى   ن ىدا
 م. 86/6/1929طباعيها طب ة تانية يوم 

                                                           

 م.18/1/1929  س ادة سيف س يد اليبهوآ ت يوم ( اليقرير  1)
 هى.14/5/1619بيا يخ  61/9512( الرسا 8)
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وتىىىا يخ  89/5119ووهىىىلك كيىىىال مىىىم  ابطىىىة ال ىىىاو اإلسىىىالمي  سىىىا 
 هى ب نوان  عادة طب  تر ة م اآ القرآن الكره بالل"ة الكو ية: 16/6/1618

مم سبل املايص  فلا نىيمكم. و ىا وسبا أن حاولنا مرا  يها  …"   
أن تر يكا سد طب   ووهل     أيدي املسلم  فقد اورتناها وسو  ن مل 
علىى  طباعيهىىا وتو ي هىىا مىىم  ديىىىد  ن شىىاء اهلل و ذا مىىا ظهىىرا مالح ىىىاا أو 
أوطاء ت املسىيقبل فسىو  يكىون مىم السىهولة تالفيهىا. نر ىو أن نيلقى  مىنكا 

اعيها و  ل حقو  طباعيها ت أيدينا ولو مشا كة ت القريخ ال ا ل اإلذن بطب
 " …م كا 

وم  موافقيت عل  ذلك طلب  السماو   باملشا كة ت  هالو أوطىاء 
الطباعة و  افة  يادة أل اظ م اآ القرآن الكره بالل"ة الكو ية وذلك بنىاء على  

مىم   بة أ مىة املسىا د اخلمسىة ت كو يىا بصى ة عامىة والطىالل والبىاح   وكىل 
يسىىىي يد مىىىم هىىىذ  الرت ىىىة بصىىى ة واهىىىة. مث وهىىىلك وطىىىال الىىىدعوة  ذو الىىىرسا 

هى وذلك لايا    م  امللك فهد لطباعة 82/4/1614وامل  خ  8115/14/8
املص ف الشريف ولقاء أع اء جلنة الرت ىاا ت ا مى  لليباحىث م هىا حىو  

ها و مكىىىان تبىىىك تر ىىىة م ىىىاآ القىىىرآن الكىىىره بالل"ىىىة الكو يىىىة الىىىيت سمىىى  بإعىىىداد
 ا م  لطباعيها ونشرها.

هىىى وشىىاهدا ا عمىىا  88/2/1614وبنىىاء علىى  دعىىوة ا مىى    تىىن ت 
اجلليلة الىيت يقىوم اىا ا مى  ت ودمىة كيىال اهلل الكىره، مث أفىدا ا مى  أنىن ال 

 مان  لديَّ مم سيامن بطب  تر يت مل اآ القرآن الكره بالل"ة الكو ية علما:  
 هذا اإلذن يكون سا ي امل  و  مدة مخ  سنواا. بأن –أ 
وبىىىىأن حقىىىىو  الطبىىىى  سىىىىيبق    وظىىىىة للم لىىىىف، ب ىىىىد م ىىىىي مخىىىى   -ل
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 السنواا املذكو ة.
وأن تي  ىىىىلوا بإعطىىىىا ي تالتىىىىة آال  نسىىىىاة مىىىىم الرت ىىىىة ب ىىىىد طب هىىىىا  - 

 للمسلم  الكو ي .
أن  ينشىىىر الر ىىىاء املو ىىىود ت بدايىىىة الطب ىىىة احلاليىىىة، وهىىىو   ىىىاء القىىىا   -د

 يوات املرت ا  ا بد ت الرت ة مم ا وطاء.
فب  ىىىل اهلل مث ب  ىىىل  عايىىىة وىىىادم احلىىىرم  الشىىىري   امللىىىك فهىىىد بىىىم 
عبىىىىدال ايا آ  سىىىى ود ح  ىىىىن اهلل ةَّ طباعىىىىة تر ىىىىة م ىىىىاآ القىىىىرآن الكىىىىره بالل"ىىىىة 
الكو ية ت جمم  امللك فهد لطباعة املص ف الشريف ت املدينة املنو ة، اململكة 

هى. وأسأ  اهلل أن باين أحسم اجلىااء على   هىود  1619ال ربية الس ودية عام 
ال  يمىىىىىة ت نشىىىىىر كيىىىىىال اهلل الكىىىىىره وتر ىىىىىة م انيىىىىىن    نيلىىىىىف ل"ىىىىىاا ال ىىىىىاو 

 وتو ي ها عل  املسلم  ت أحناء ال او. 
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 الصعوبات التي واجهتها للقيام بمهام الترجمة: – 4
 

 هيها هي سلة امل رفة ب لوم القىرآن الكىره كان  الص وبة ا و  اليت وا
أه خ شيء  و  ف الل"ة ال ربية إلد اك أسرا   ال ميقة والواس ة البلي"ة. وكان

وا هين هو كيف ميكنك أن أح ل القرآن الكىره مىم أولىن    آوىر  حى  كنى  
طالبا ت اجلام ة اإلسالمية آنذاك   كان شيئا ه با  دا، بل مسي يال بالنسبة 

، لد  ىىىىة أنىىىىك فكىىىىرا ت أن أتىىىىرك الد اسىىىىة وأعىىىىود    كو يىىىىا، وو أكىىىىم سىىىىد  
 ح    ت ذلك الوس  سوه سو ة ال ا ة وب   السو  القص ة. 

وت  اولة للي"لخ عل  الص وبة الىيت أوا ههىا أوىذا أكيىخ آيىة ف:يىة 
بالرتتيىىخ علىى  أو ا  هىى" ة تسىىم  بطاسىىة د اسىىية. وكىىل آيىىة أكيبهىىا أسىىأ  عىىم 

ا وأنقىل امل ىأ     انىخ اهيىة ال ربيىة ت البطاسىة بالل"ىة الكو يىة مث أبلهىا م ناه
دا ما ت  ييب  ح ل القرآن الكره بسبخ ك  السم بص ة عامة، ولكوآ    
ناطا بالل"ىة ال ربيىة بصى ة واهىة. يقىو  ال لمىاء:  ن أحسىم فىرتة حل ىل القىرآن 

سىىنة  ن عقىىل  18سىىنواا     3الكىره هىىي ت بدايىىة الط ولىىة ت سىىم مىا بىى  
ا ط ىىا  كىىا    اخلاليىىة، مىىا ألقىىي فيهىىا مىىم شىىيء سبليىىن. وكىىان عمىىري الىىذي 

 سنة.  84بدأا فين ح ل القرآن الكره هو 
و تكىىم فكىىرة تر ىىة م ىىاآ القىىرآن الكىىره ططىىر علىى  بىىا ، فالىىذي كىىان 

  يهمىىك هىىو احل ىىل وم رفىىة امل ىىأ للمسىىاعدة علىى  احل ىىل. مث حىىدإل أن ت رفىى
عل  ف يلة الشيخ عمر عبد اهلل كامىل الىذي  سىام بإنشىاء مركىا ت  ىدة لي لىيا 
اإلسىىالم للكىىىو ي  الىىىذيم ي ملىىىون ت اململكىىىة ال ربيىىىة السىىى ودية، وكىىىان عىىىددها 
عشرة آال  فرد وها ت  يادة مسيمرة، وكان ب  ىها يريىد أن ي ىر  شىيئا عىم 
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 اإلسالم وب  ها ير خ ت دوولن.
يلة الشىىيخ املىىذكو     بييىىن واسىىرتو علىىّي أن أسىىوم وذاا يىىوم دعىىاآ ف ىى

برت ة م اآ القرآن الكره    الل"ة الكو ية تلبية لر بىة الكىو ي  الىذيم ي يشىون 
ت اململكة فطلب  مهلة للي ك . واحلقيقة أنىك أحسسى  بىاخلو  والرهبىة لىئال 

رفيت ب لىىوم أكىىون دسيقىىا هىى ي ا ت تىىر يت مل ىىاآ القىىرآن الكىىره بسىىبخ سلىىة م ىى
القرآن الكره و  ف الل"ة ال ربية ف ال عم كوسا مس ولية كب ة. لكم تشيي  
ف يلة الشيخ املذكو    لك أتوكل عل  اهلل مث بدأا هىذا ال مىل  ى   شىرا  

م بنيىىىىة ت ريىىىىف م ىىىىاآ القىىىىرآن الكىىىىره للكىىىىو ي  كمىىىىا 1/3/1999ف ىىىىيلين مىىىىم 
 ذكرتن.

ر ىىىة ب ىىى  أل ىىىاظ القىىىرآن الكىىىره. الصىىى وبة ال انيىىىة الىىىيت وا هيهىىىا هىىىي ت
 ذا تىىر ا حرفيىىا بنىىىاء  -بصىى ة واهىىة–علىى  سىىبيل امل ىىا :  ن اسىىا اجلاللىىة اهلل 

بالل"ىىىىىة  Allahعلىىىى  النطىىىىىا ال ىىىىىريب    "            "  بالل"ىىىىة الكو يىىىىىة كرت ىىىىىة 
اإل ليايىىىة ف ىىىي هىىىذ  احلالىىىة ي هىىىا عنىىىد الشىىى خ الكىىىو ي أن اهلل هىىىو  لىىىن ي بىىىد  

 ن ف سخ كما ذكرا سابقاً. ال رل أو املسلمو 
وميكىىىم توسىىىي  ذلىىىك أك ىىىر لبيىىىان مىىىده م هىىىوم اإلسىىىالم عنىىىد الشىىى خ 
الكو ي ت سصىة  سىالمي الىيت ميكىم  با هىا ت أ بى  مراحىل، وهىي أوال: مرحلىة 
الىىىرف  )أي مرحلىىىة اجلاهليىىىة(، تانيىىىا: مرحلىىىة اليصىىىادم، تال ىىىا: مرحلىىىة الي ىىىاها، 

هىذ  النقطىة بصىو ة مبسىطة، عنىدما سمى   اب ا: مرحلة اإلتباا.  ذ  سا تو ى  
بىىىإعالن  سىىىالمي كنىىى  طالبىىىا ت  ام ىىىة هىىىانكوك لد اسىىىة الل"ىىىاا ا  نبيىىىة ت  

م على  يىد أسىياذي الىدكيو / حامىد اخلىو  املصىري اجلنسىية، 1991كو يا عىام 
وكان  عىالن  سىالمي احرتامىا لىديم أسىياذي ولىي  عبىادة هلل، وهىو مب ىوإل مىم 
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’ حامىىد‘  للمملكىىة ال ربيىىة السىى ودية وسىىد أعطىىاآ ا ىىن سبىىل و ا ة الي لىىيا ال ىىا
ولكنك كن  مسلما ا ا فقم بسبخ  هلي بأهو  الىديم اإلسىالمي ومباد ىن، 
وكن  أف ىل مىا ي  ىل  ى  املسىلم . وبىدأا أت لىا شىيئا فشىيئا مبىاد  اإلسىالم 
وسىىىاعدآ ت ذلىىىك ت لىىىا الل"ىىىة ال ربيىىىةو  ذ بىىىدوسا و يكىىىم لىىىدي أي فكىىىرة عىىىم 

 سالم. اإل
وحقيقة كن  سىد و ىدا هى وبة ت فهىا اإلسىالم ت بدايىة د اسىيت ت 

م 1921م حىىىىت 1994اجلام ىىىة اإلسىىىالمية باملدينىىىة املنىىىو ة وىىىال  ال ىىىرتاا مىىىم 
بسبخ اعيقادي السابا الىذي كىان ال يقبىل فكىرا دينيىا  ديىدا، فكىان االعيقىاد 

و  لىن ي بىد  ال ىرل السا د سابقا هو أن الديم اإلسالمي ديم  مىد، وأن اهلل هى
أو املسلمون فقم أو ديم القسوة،  مل سي ا بيد والقرآن بيد أوره، وأنن ديم 
ت ىىدد الاو ىىاا، و  هىىا مىىم م ىىاهيا واطئىىة. هىىذا االعيقىىاد هىىو مىىا تربينىىا عليىىن 
وسىىىاد ت ا يم ىىىاا  ىىى  اإلسىىىالمية ككو يىىىا، لىىىذلك كىىىان االعيقىىىاد املىىىو وإل ال 

 فىدول  املرحلىة ال انيىة، أال وهىي مرحلىة املصىادمة يقبل االعيقاد اجلديد املي ىي 

يسىىود كو يىىا  واالعيقىىاد املىىو وإل هىىو مىىا السىىابا واالعيقىىاد اجلديىىد، بىى  االعيقىىاد
 حىت اهن.

مث دولىى  املرحلىىة ال ال ىىة، أال وهىىي مرحلىىة الي ىىاها بىى  امل هىىوم السىىابا 
اكيشى   ت وامل هوم احلىديث، مث دولى  املرحلىة الراب ىة وهىي مرحلىة اإلتبىاا ف

اإلسىىىالم هىىىو االعيقىىىاد الصىىى ي ،  هىىىذ  املرحلىىىة أن االعيقىىىاد اجلديىىىد امليم ىىىل ت
وأوىىى ا توهىىىل     أن الىىىديم الىىىذي ت لميىىىن و  ىىى  عنىىىن وسرأتىىىن ت كو يىىىا هىىىو 
اخلطأ، والديم اإلسالمي الذي كن  أت لمن حدي ا هو الص ي  ومم مث أعلن  
مىىىرة أوىىىره  سىىىالمي واإلميىىىان بىىىاهلل  ل ال ىىىامل  و لىىىن  يىىى  البشىىىر ب ىىىد د اسىىىيت 
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   سنواا ت اجلام ة اإلسالمية.ل قيدة اإلسالم مدة أ ب
وهىو أو  مسىلا وأو   - بىن اهلل–كما ت سصىة م هىوم اإلمىام الكىو ي 

وت ىىا   لىىن  أنىىن سىىب انن –اهلل  – مىىام ت كو يىىا فنيىىد فيىىن م هومىىن السىىا اجلاللىىة 
للمسىىلم  ولىىي   دىىاً للنصىىراني  واليهىىود. وب ىىد أن ت لمىى  عقيىىدة اليوحيىىد ت 

سىىل  وطابىىا    اإلمىىام الكىىو ي بينىى  لىىن فيىىن أن اهلل هىىو اجلام ىىة اإلسىىالمية أ  
اخلىىىالا و لىىىن جلميىىى  البشىىىر، سىىىواء أكىىىانوا مسىىىلم  أم نصىىىراني  أم يهىىىودي  أم 
بىىىوذي . ف" ىىىخ مىىىم هىىىذا البيىىىان وأهىىىّر علىىى  اعيقىىىاد  السىىىابا كمىىىا هىىىي حالىىىة 
الشىىى خ الكىىىو ي  نىىىن و بىىىد فرهىىىة لىىىي لا عقيىىىدة اإلسىىىالم. ومىىىا ا  الشىىى خ 

حىىىت يومنىىا هىىذا ال يقبىىل أن اهلل  لىىن جلميىى  البشىىرو  ن  يىى  الوسىىا ل الكىىو ي 
اإلعالمية وامل  و  ت كو يا يص ون اهلل بأنىن  لىن للمسىلم  فقىم. ال أد ي كىا 
مىىىدة كنىىى  أفكىىىر ت هىىىذ  املسىىىألة، وكىىىا مىىىرة كنىىى  أتىىىرّدد ت كي يىىىة تر ىىىة اسىىىا 

 اجلاللة   
انيا" بالل"ىة الكو يىة كمىا بسبخ هذا تر   هذا الل ل م نويا    "هانى

 ىىىىاء فيمىىىىا يسىىىىم  بالكيىىىىال املقىىىىدس املىىىىرت ا بالل"ىىىىة الكو يىىىىة مىىىى  شىىىىرحها ت 
ا سىى ل: أن هانىىانيا ت تر ىىة م ىىاآ القىىرآن بالكو يىىة هىىو  لىىن واحىىد بنىىاء علىى  
عقيىىدة اليوحيىىد، لىىي  كإلىىن واحىىد بنىىاء علىى  عقيىىدة الي ليىىث النصىىرانية )ا ل   

 االبم   الروو(.  
ا وره هي تر ة ب   ا عالم. عل  سبيل امل ا :  ن اسىا  والص وبة

ال لىىا  مىىد هىىل  اهلل عليىىن وسىىلا  ذا كيىىخ هىىذا االسىىا حرفيىىا بنىىاء علىى  النطىىا 
بالل"ة اإل ليايىة ف ىي  Muhammadال ريب )            ( بالل"ة الكو ية ككيابة 

  نبيىىا ت هىىذ  احلالىىة ي هىىا عنىىد الشىى خ الكىىو ي أنىىن هىىل  اهلل عليىىن وسىىلا لىىي
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اإلسىىالم،  ن الشىى خ الكىىو ي ي ىىر  ا ىىن هىىل  اهلل عليىىن وسىىلا "ماهوميىى " 
(Mahomet.بناء عل  اعيقادها السابا بن ) 

وسد وس  حدإل كب  بسبخ هذا،  ذ ب د أن ن  تىر يت لكيىال حيىاة 
 مىىىد هىىىل  اهلل عليىىىن وسىىىلا الىىىذي أل ىىىن  مىىىد هيكىىىل    الل"ىىىة الكو يىىىة سمىىى  

اا    دو  النشىىر للكيىىخ للقيىىام بطباعىىة الرت ىىة علىى  ن قيهىىا بال ديىىد مىىم الايىىا  
أن  للبي  ت املكيباا الكو ية. وو دا دا  سينييبون  لنشر الكيخ، واسرتح و 

تنشىىىر هىىىذ  الرت ىىىة ب نىىىوان "حيىىىاة  مىىىد هىىىل  اهلل عليىىىن وسىىىلا" كمىىىا ت النطىىىا 
  ال ريب ا هلي   ل تص ي  وطىأ نطىا اسىا نىيب اإلسىالم  مىد. لكىم  فى

هاحخ هذ  الدا  واشرتا علىيَّ اسىا "حيىاة ماهوميى " كمىا ت نطقنىا السىابا 
امل ىىىرو  عنىىىد الشىىى خ الكىىىو ي. بسىىىبخ هىىىذا االوىىىيال  و يي قىىىا نشىىىر هىىىذ  

 الرت ة عل  ن قة دا  النشر الكو ية للكيخ.
ت أو  سىىو ة البقىىرة،  اووالصىى وبة ا وىىره هىىي تر ىىة احلىىرو  م ىىل 

أو أكيبهىىا بىىاحلرو   …ة اىىا     عيىىا  القىىرآن الكىىرههىىل أتر هىىا م نويىىا  شىىا  
 الكو ية  )                     ( بناء عل  النطا ال ريب    

  
 



 21 

 تأثيرات الترجمة في المجتمع الكوري
 ردود الفعل من قبل قطاعات الشعب الكوري -1

 

بىدأا   دود ا ف ىىا  علىى  هىىذ  الرت ىة ت هىىر عىى  الوسىىا ل اإلعالميىىة،  
ا د اليومية الشه ة وا ىالا واديئىاا الدبلوماسىية وا شىااص ت ا يمى  كاجلر 

 م: 9/18/1999الكو ي ووا  ن. فقال   ريدة دون":  اليومية امل  وة بيا يخ 
سىد تر ى  م انيىن بالل"ىة  –القىرآن الكىره  –" الكيال املقدس عند املسلم     

ت اململكىة ال ربيىة السى ودية.  الكو ية م  شرو يسهل للقا   فها الرت ة، طبى 
و ن فهىىىا م ىىىاآ القىىىرآن الكىىىره فهمىىىا هىىى ي ا هىىىو طريىىىا وحيىىىد إلد اك تقافىىىة 
املسىىلم  الروحيىىة ومبىىاد ها السياسىىية واالسيصىىادية وال نيىىة والىىذيم يبلىى  عىىددها 

 بليون نسمة ت أحناء ال او ."  104حوا  
 م : 2/11/1999وسال   ريدة سيكي اليومية امل  وة بيا يخ 

سد طب   تر ة م اآ القرآن الكره بالل"ة الكو ية ت جمم  امللك  …"
فهىد لطباعىة املصى ف الشىىريف كهديىة مىم وىادم احلىىرم  الشىري   امللىك فهىىد 
بم عبد ال ايا آ  س ود م  مقدمة م ا  الدكيو  عبىد اهلل الرتكىي و يىر الشى ون 

 …اون  ابطىة ال ىاو اإلسىالمياإلسالمية وا وسا  والدعوة اإل شاد وكىذلك بي ى
 ن القرآن الكره دسىيو  للمسىلم  ومنهىا  حيىاهتا ت هىذ  الىدنيا ويىذكر أي ىا 
عىىىم حيىىىاة اإلنسىىىان ت اهوىىىرة ب ىىىد املىىىوا، وت الوسىىى  ن سىىىن  نىىىن أو  مصىىىد  
للشري ة اإلسالمية واجلوانخ السياسية واالسيصادية واال يماعية وال قافية و  ها 

هو كيال وحيد وفريد    ن اإلنسان كاماًل مم أو  ه  ة  ، القرآن الكره…
    آور ه  ة".
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 م : 15/11/1999وسال   ريدة هانكيو ين اليومية امل  وة بيا يخ 
"طب ىى  تر ىىة م ىىاآ القىىرآن الكىىره ب نىىوان القىىرآن الكىىره وتر ىىة م انيىىن 

ململكىىىة    الل"ىىىة الكو يىىىة ت جممىىى  امللىىىك فهىىىد لطباعىىىة املصىىى ف الشىىىريف ت ا
ال ربية الس ودية بي اون  ابطة ال او اإلسالمي.  ن هذ  الرت ة دا أايىة واهىة 
ن ىىراً ل ىىدم و ىىود تر ىىة للقىىرآن ت جميمىى  كو يىىا منىىذ القىىده تو ىىر     ىىاآ القىىرآن 
الكره عل  طريا ه ي . ل ل هذ  الرت ة تكىون مر  ىا مهمىا ملىم يريىد م رفىة 

سو ة مىم سىو ة  116اسا.  ن هذ  الرت ة تشمل حياة املسلم  وعقيدهتا و مي
ال ا ة    آوىر سىو ة برتتيىخ نىص القىرآن الكىره بالل"ىة ال ربيىة ت اجلهىة اليمىأ 
وتر ة م انين بالل"ة الكو يىة ت اجلهىة اليسىره وت ا سى ل شىرو   ىات وول يىة 

 " …ناو  اهياا 
م عىىىم 15/11/1999وذكىىىرا  ريىىىدة موسىىىوا اليوميىىىة امل  وىىىة بيىىىا يخ 

النقىىىاا الىىىيت  ىىىّدت  عنهىىىا اجلرا ىىىد ا وىىىره. باإل ىىىافة    ذلىىىك، سالىىى  هىىىذ  
اجلريدة: " ن القرآن الكره ي تىّر ت املسلا  مياناً وعماًل مىم  أسىن    سدمىن ومىم 
املهد    الل د. ت هذا اإلطىا  ميكىم القىو  بىأن فهىا م ىاآ القىرآن الكىره هىو 

 "…ا اإلسالمية مصد  أساسي مل هوم ا يم ا
م 14/11/1999وذكرا أي ا  ريدة  ون":ن  اليومية امل  وة بيا يخ 

النقاا ن سها اليت  ّدت  عنها اجلرا د ا وره. باإل افة    ذلك سال  هىذ  
 اجلريدة : 

 "ييا تو ي  هذ  الرت ة  لكل مم يريدها بدون مقابل."   
م 16/11/1999 وذكىىرا أي ىىا  ريىىدة سىىيو  اليوميىىة امل  وىىة بيىىا يخ

النقاا ن سها اليت  ّدت  اجلرا د ا وره عنها. باإل افة    ذلك سال  هىذ  
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 اجلريدة: 
ت ىىد كنىىا القىىرآن الكىىره  –ال ا ىىة  –( سىىو ة 116" ن أو  سىىو ة مىىم )

( مرة عل  ا سىل ت الصىلواا اخلمى  اليوميىة ال ر ىية، 19اليت يقرةها املسلا )
ال اإلنسان م  اخلالا الذي ييصّر  ت الكون  واليت تشمل عقيدة اإلسالم وآد

 "…كلن، والذي ال م بود لا سوا ، وبيان ال بادة
م  11/1/1992وذكىىرا أي ىىا  ريىىدة  وسىىون اليوميىىة امل  وىىة بيىىا يخ 

 املسا ل اليت  ّدت  عنها اجلرا د ا وره. باإل افة    ذلك سال : 
 "… القرآن الكره"مم يريد أن ي ر  اإلسالم فييخ علين سراءة م اآ

الكو يىة بيىا يخ  The World Monthly Photo Journalو ىاء ت جملىة 
م لومىىاا حىىو  اململكىىة   – ناسىىبة طباعىىة الرت ىىة ت ا مىى   –م  1/1/1992

ال ربيىة السى ودية ت مثىاآ هىى  اا، ومقدمىة مقالىة سىى ادة طىال   مىد هىى ي 
يو  ت هىى  ي ، مث حىىو  عبىىد السىىالم سىى   وىىادم احلىىرم  الشىىري   لىىده سىى

تىىىىىا يخ اململكىىىىىة ال ربيىىىىىة السىىىىى ودية ت أ بىىىىى  هىىىىى  اا مث  ىىىىىدت  عىىىىىم الرت ىىىىىة 
 واإلسالم ت ه  ي .

كو يىىىا فهىىىي   أمىىىا  دود ال  ىىىل مىىىم سبىىىل السىىى ا اا ال ربيىىىة واإلسىىىالمية ت
كىىىىاه : سىىىىا  سىىىى ادة  ىىىىوهري ناتانا ىىىىا سىىىى    هو يىىىىة  ندونيسىىىىيا بسىىىىيو  ت 

 م : 81/8/1992خ  سالين امل  وة بيا ي
ت اعيقىىىادي أن املسىىىلم  الكىىىو ي  كىىىانوا ت اني ىىىا  هىىىذ  الرت ىىىة  …"
 "…مدة طويلة 

وسا  س ادة داتو عبد ال ايا  مد س   بروناي دا  السالم ت سيو  ت 
 م: 86/8/1992 سالين امل  وة بيا يخ 
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 " أنا عل  تقة كب ة أن هىذ  الرت ىة بالل"ىة الكو يىة سيسىهل للمسىلم 
الكو ي  و  ها أن ي هموا ت ىاليا اإلسىالم ال ميقىة. وهىذا ي ىد مىم وا بنىا حنىو 
اإلسالم. أ  و   سا  عشر نسخ لنا مم هذ  الرت ةو وذلىك مىم أ ىل تو ي هىا 

 "…للموظ   الكو ي     املسلم  ت الس ا ة 
وسا  س ادة سيد حابىد أن"ىا ي سى    هو يىة  يىران اإلسىالمية بسىيو  

 م: 11/3/1992لين امل  وة بيا يخ ت  سا
أنىىىا علىىى  تقىىىة بىىىأن هىىىذ  الرت ىىىة سىىىيمّهد السىىىبيل ليوسىىىي  م ىىىاهيا   …"

اإلسىىىالم وت ميقهىىىا بىىى  الشىىى خ الكىىىو ي. وأ  ىىىو   سىىىا  نسىىىاي  مىىىم الرت ىىىة 
 "…وذلك مم أ ل املهيم  ب قيدة اإلسالم وأفكا   

كىىىىذلك ك ىىىىرا  دود ا ف ىىىىا  مىىىىم سبىىىىل الشىىىى خ الكىىىىو ي وسىىىىام ب ىىىى  
الكىىىو ي  بىىىالي ليا علىىى  الرت ىىىة فقىىىا   ىىىو كيويونىىى  ت  سىىىالين امل  وىىىة بيىىىا يخ 

 م : 89/11/1999
" و يكىىىىم لىىىىدّي ديىىىىم ب ىىىىد، ولكىىىىم ت اعيقىىىىادي أن جميم نىىىىا اليىىىىوم ت 

إلهالو جميم نا مم ال سىاد  -القرآن الكره –حا ة ماسة    دسيو  اإلسالم 
الم، وت  اخليىىام آمىىل أن ينيشىىر واخلىىرال، وأنىىا أ يىىد أن أت ىىّر  علىى  ديىىم اإلسىى

 اإلسالم م  شكري عل  هذ  الرت ة كهدية  ".
وسالىىى  كىىىيا يون"سىىىوك أسىىىياذة بقسىىىا الل"ىىىة الكو يىىىة وآدااىىىا ت  ام ىىىة  

 م : 19/11/1999كان وان الوطنية ت  ساليها امل  وة بيا يخ 
أنا سرأا مقالة عم تر ىة م ىاآ القىرآن الكىره ت  ريىدة  ون"ى:ن   …"

ليوميىىىة. وكىىىان لىىىدّي   بىىىة ت أن أت ىىىر  علىىى  اإلسىىىالم، ولكىىىك و أنكىىىم مىىىم ا
احلصو  على  نسىاة القىرآن الكىره ب ىد. وبسىبخ هىذا أكيىخ هىذ  الرسىالة مىم 



 24 

" وسالىى  أي ىىا ت  سىىاليها ال انيىىة امل  وىىة بيىىا يخ …أ ىىل احلصىىو  علىى  الرت ىىة 
مىىا جبىىانيب سىىأحي ل اىىا دا  …م ب ىىد اسىىيالم نسىىاة الرت ىىة: " 4/18/1999

 وأسرةها وآوذها كمنها  حليا ".
 م : 19/18/1999وسا    دون"هي ت  سالين امل  وة بيا يخ 

"مقدمىىىة كىىىل سىىىو ة والشىىىرو والبيىىىان ت ا سىىى ل تسىىىاعد الىىىذيم بهلىىىون 
اإلسالم، وكىان ذلىك  نىىالة هديىة سيمىة   أنىا شاصىيا. ولىدّي أسىئلة ك ى ة عىم 

 ".…نذ  القدم وحىت اهن تقافة املسلم  وجميم ها وذلك م
وسىىىىا    كيوونىىىى    ىىىىي  اجلم يىىىىة الكو يىىىىة لطباعىىىىة الكيىىىىخ ونشىىىىرها ت 

 م : 18/11/1999 سالين امل  وة 
آمل أن تل خ هذ  الرت ة دو ا كب ا ت الي ريف بأاية القرآن لكره  …"   

 "…وت اليمن 
 -:وسا  مون  ون"كيىل الكىو ي اجلنسىية الىذي يقىيا ت مدينىة  امبوآن"ى

 م : 9/1/1992ال لب  ت  سالين امل  وة بيا يخ 
"سرأا وى اً عىم تر يىك مل ىاآ القىرآن الكىره بالل"ىة الكو يىة ت  ريىدة 

م وسىىر ا بىىن ك ىى اً. وأنىىا أسىىلم  9/1/1992 وسىىون اليوميىىة امل  وىىة بيىىا يخ 
سام اىا م وأنا هنا حاليا أسرأ تر ة القرآن الكره بالل"ة اإل لياية اليت 1995عام 

يوسف علي، لكك أش ر بص وبة شديدة ت فها م انين بسبخ الل"ة وكنى  ت 
اني ىىا  الرت ىىة بالل"ىىة الكو يىىة، وأ  ىىو   سىىا  نسىىاة واحىىدة  ّ  وأنىىا أ سىىل لىىك 

 ".…مثنها 
 تقديم محاضرة لمفهوم معاني  –2

 القرآن الكريم في المجتمع
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واا   مم اديئاا ب د أن نشرا ا وبا  عم هذ  الرت ة ك را الدع
ا كادميية والشركاا وامل اهد  لقي  ا رة عم م اآ القرآن الكىره  واإلسىالم 
. عل  سبيل امل ا  سام   ي  وم س  م هد شون"يشون لل قافة بسيو  باوييا  
مادة القرآن الكره ب نىوان: م هىوم القىرآن الكىره كمىنهج د اسىي ت هىذا امل هىد 

ادميي ت تىىا يخ كو يىىا يىىد س فيىىن م ىىاآ القىىرآن الكىىره والىىذي ي ىىد أو  م هىىد أكىى
 ساعة وال  سنة.  18مدة 

وسىىىا  كىىىيا  ون"ىىىداي الىىىدا س ت هىىىذا امل هىىىد ومىىىدير شىىىركة هيونىىىداي 
 م: 81/18/1999للسيا اا ت  سالين امل  وة بيا يخ 

" أنا اسيم       ا رتك حو  القرآن الكره ت م هىد تشون"يشىون 
شيئا عم اإلسالم  الّ مم وال  سصة ألف ليلىة وليلىة، ولكىم لل قافة. ما عرف  

 ".… ا رتك عم القرآن الكره أعيبيك ك  ا وتأترا اا ك  ا
كذلك ألقي   ا رة ب نوان م هوم م اآ القرآن الكىره ملىوظ ي شىركة 

POSTEEL  م، وكىىىىىىذلك ألقيىىىىىى  31/18/1999لل ديىىىىىىد والصىىىىىىلخ ت يىىىىىىوم
 م ة  يهوا للبناا وم هد الب وإل عم اإلسالم. ا رة بال نوان ن سن ت  ا

وألقىىىى  سىىىى ادة الىىىىدكيو  عبىىىىد الىىىىربم بىىىىم عبىىىىد اهلل الايىىىىد ا مىىىى  ال ىىىىام 
املسىىىىاعد لشىىىى ون املسىىىىا د برابطىىىىة ال ىىىىاو اإلسىىىىالمي كلمىىىىة طيبىىىىة عىىىىم اإلسىىىىالم 

م ت هىذا امل هىىد والىذيم  يلىىون 31/11/1999للطىالل الكبىىا  السىم ت يىىوم 
ت جميم  كو يا وال   يا تن لكو يا. وتوسيادم هذ  الرت ة  مركاا ا يماعيا عاليا

سىىىىىاعة وت  65مقىىىىر اً مىىىىىم منىىىىىاهج الد اسىىىىىة ت سسىىىىا الد اسىىىىىاا ال ربيىىىىىة مىىىىىدة 
الد اسىىاا ال ليىىا جبام ىىة ميىىون"يي كىىذلك، وتسىىيادم أي ىىاً مرا ىى  لىىي لا الل"ىىة 

 ال ربية ت كلية الشرطة. 
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 إنشاء صندوق هبة اإلسالمي –3
 

عة تر ة بدعا مم جمم  امللك فهد لطباعة املص ف الشريف ن  طبا
نسىىىاة    كو يىىىا، وسىىىد  3111م ىىىاآ القىىىرآن الكىىىره    الل"ىىىة الكو يىىىة و  سىىىا 

نسىىىىىىىىاة    املسىىىىىىىىا د ا ليىىىىىىىىة ومكيبىىىىىىىىاا اجلام ىىىىىىىىاا  1111سمىىىىىىىى  بيو يىىىىىىىى  
وامل سسىىىاا ال امىىىة والسىىى ا اا اإلسىىىالمية ت كو يىىىا وب ىىى  سطاعىىىاا الشىىى خ 

 الكو ي. 
 الّ أن  وأبىىىى  ن ىىىى  ب ىىىى  مىىىىم الكىىىىو ي  الىىىىذيم تسىىىىلموا هىىىىذ  النسىىىىخ

يسىىااوا  بىىال  ماليىىة  مايىىة ت بىى ا عىىم ا تيىىاحها وسىى ادهتا وامينانىىا ل مىىل الرت ىىة 
الذي سم  بن، وسأل  ن سي مرا اً عم اجلهاا املناسىبة الىيت ميكىم أن أهىر  
فيهىا املبىىال  الىىيت تسىىلميها، وفكىىرا ت  نشىىاء هىىندو   سىىالمي  ييىىن )هىىندو  

ة مينوعة، وسىد  أيى  مىم  ىانيب طصىيص هبة اإلسالمي( للقيام بأنشطة  سالمي
هىذ  املشىا كة وتوسىىي ها أمىام مىىم ير ىخ ت اإلسىهام ت هىىذا الصىندو  لي قيىىا 

 ا هدا  اليالية:
( دعا الطالل والشبال املسلم  ا يا   الذيم يد سون د اساا  سالمية 1

 وعربية.
  .( ت ايا م اهيا اإلسالم حو  الي اون واليكافل ومساعدة ا يا 8
الديم اإلسالمي بسبل عمليىة يسىي يد منهىا سطىا  ذو أايىة  ( املسااة ت نشر3

 ت ا يمى  الكو ي، ونقصد بن سطا  الشبال.
 ( دعا تر ة الكيخ اإلسالمية    الل"ة الكو ية وطباعيها وتو ي ها.6
 ( دعا املسا د اليت  يا     املساعدة ت كو يا.5
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هنىىا ت كو يىىا لىىديها من مىىاا ك ىى ة مىىم هىىذا  ن كىىل الىىدياناا املو ىىودة 
النىىىىو  عىىىىدا الىىىىديم اإلسىىىىالمي احلنيىىىىف، ونىىىىره أسىىىىا فرهىىىىة طيبىىىىة لي قيىىىىا هىىىىذ  
ا هىىىدا . وسىىىد تناسشىىى  مىىى  ب ىىى  اإلوىىىوة ت اإلسىىىالم و ىىى ها حىىىو  هىىىذ  
ال كىىىرة، وو ىىىدا القبىىىو  والىىىدعا مىىىم ب  ىىىها. وسىىىد ة تىىىأليف جملىىى  تن يىىىذي 

 ىىا  الشىىيخ عبىىد اهلل علىىي املطىىو  املىىوسر ت للصىىندو  وذلىىك بنىىاء علىى  اسىىرتاو م
دوال  أمريكىىىي، مث ة تكىىىويم أع ىىىاء  3511دولىىىة الكويىىى  وتىىى    بلىىى  سىىىد   

 الصندو ، مث ة في  حسال البنك كما هو مو  :
I.S.F. Fund        

Korea First Bank 

A/C No. : 280-20-484145 

Seoul, Korea 
 

املبلىىى  املىىىود  علىىى  أن ت ىىىود أ باحىىىن باإل ىىىافة    ذلىىىك،  أينىىىا اسىىىي ما  
لل"ىىىىر  ن سىىىىن ويكىىىىون هىىىىذا االسىىىىي ما  شىىىىرعيا ذا طىىىىاب   سىىىىالمي. وميكىىىىم أن 
نسىىي مر ت حىىدود ما ىىة مليىىون ون بال ملىىة الكو يىىة )مىىا ي ىىاد  ما ىىة ألىىف دوال  
أمريكىىىي تقريبىىىاً( وسىىىو  نصىىىد  كشىىى ا دو يىىىا باملبىىىال  املودعىىىة واملسىىىي مرة وأ ىىىاء 

 ا ملبدأ املكاش ة واطال  كل مم يهمن أمىر هذا الصندو .املساا  فين  قيق
اقتراح فكرة اختراع الجهاز اإللكتروني لحفظ القرآن  – 4

 الكريم  وفهم معانيه 
لقد كان  هذ  ا نشطة اإلسالمية نيا ا طيبا وتوفيقا مىم اهلل سىب انن 

 ىىىاآ وت ىىا ، وال ننسىىى  الىىدو  الىىىذي سىىام بىىىن جممىىى  امللىىك فهىىىد لطباعىىة تر ىىىة م
القرآن الكره ومساااا ا فراد ت هذا ا ىا . وبالقىد  ن سىن، فقىد شىاء املىو  
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أن سمىىى  بي  ىىىيل طىىىالب  كىىىو ي  القىىىرآن الكىىىره، ا و  طالىىىخ  -عىىىا و ىىىل-
باملرحلة االبيدا ية يبل  مم ال مر سب ة أعوام وال ىاآ طالىخ  ىام ي، مسىيادماً 

ل اهىىىىىىمة سىىىىىىيو  ت انيشىىىىىىون وسىىىىىىيلة اليل ىىىىىىونو  ذ  ن كليهمىىىىىىا يسىىىىىىكم وىىىىىىا   ا
وكونسىىىىىان، ويي ىىىىىذ  عليهمىىىىىا احل ىىىىىو  يوميىىىىىا    مكيىىىىىيب باجلام ىىىىىة أو    بيىىىىىيت. 
وسىىىأل  ن سىىىي مىىىرا ا أال تو ىىىد وسىىىيلة أوىىىره لي  ىىىيل القىىىرآن الكىىىره وت ليمىىىن 
للىىىرا ب  ت اإلسىىىالم بىىىدون م لىىىا وت أي مكىىىان و مىىىان  ووطىىىرا ببىىىا  فكىىىرة 

ه وشىىىرحها، وسىىد سىىىاسك اهلل سىىىب انن  هىىا   سمىىىي لي  ىىيل م ىىىاآ القىىىرآن الكىىر 
وت ا     شركة ت مل ت ا ا  اإللكرتوآ ) م سسة آميكى  ( وو يكىم   اىا 
سىىىابا م رفىىىة. وسىىىدم  اسرتاحىىىي    جملىىى   دا ة امل سسىىىة ميمىىى ال ت   يسىىىها/ 
تشان  سو ليا ونا بن/ مان كو كان  اللذيم و يرتددا ت  بداء اسي داداا لين يذ 

م. ونصى يهما 8111 كرة    حيا الو ود، وبدآ ت تطويرها منىذ ينىاير هذ  ال
بقو :  ن النيىاو ت هىذا ال مىل ال ييىأت   الّ باإلميىان الصىاد  بىاهلل عىا و ىل، 

م 8111ينىىىاير عىىىام  ……فأشىىىهر نا ىىىخ الىىىر ي   سىىىالمن واعيمرنىىىا سىىىويا ت يىىىوم
 جملسىن وان م  م سسة آميك     ع ىوية هىندو  هبىة اإلسىالمي ع ىواً ت

 511م وال ال  تساها شهريا  بل  8111الين يذي ت شهر ديسم  مم عام 
ألىىىىف ون كىىىىو ي، وأوىىىى ا سامىىىى  شىىىىركة آميكىىىى  بين يىىىىذ ال كىىىىرة    الواسىىىى  ب ىىىىد 

شهراً، وسد سىّاروا مىوا د ماليىة طا لىة،  12د اساا ولوإل اسي"رس  أك ر مم 
 سمىىىي لد اسىىىة القىىىرآن الكىىىره  مث َ َّيىىىن بىىىى"ا  ل". وي ىىىد هىىىذا ا  ىىىل أّو   هىىىا 

وح  ىىىن، وأّو  كيىىىال  لكىىىرتوآ  عالمىىىي مي ىىىدد ت نوعىىىن ة هىىىناعين وصيصىىىا 
مل رفىة أهىا املبىاد  اإلسىىالمية م ىل   شىاداا لشى ا ر احلىىج وال مىرة وأهىا أ ب ىى  

 م.8111/ 16/4حدي ا نبويا م  تر ة م انيها    ل"اا  لية ت 
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ي ت ساعىىىىة  مي الىىىىد، فنىىىىد  شىىىىيال، وت اليىىىىوم ن سىىىىن ة االحي ىىىىا  الر ىىىى
سىىىيو   ىىى   عايىىىة م سسىىىة آميكىىى  الىىىيت سىىىر ا املسىىىااة لصىىىاال هىىىندو  هبىىىة 
اإلسىىالمي  بلىى  كبىى   ناسىىبة تسىىييلن   يىىا لىىده السىىلطاا ت حكومىىة كو يىىا 
وعّد  م سسة شرعية ت البالد. وسدم ب   مىم سى راء الىدو  اإلسىالمية الىذيم 

ر ومن  باسىا هىندو  هبىة اإلسىالمي    سىية ح روا االحي ا  شهاداا تقدي
طىىالل مسىىلم  )تالتىىة طىىالل ت املرحلىىىة اجلام يىىة، وطالىىخ واحىىد ت املرحلىىىة 
ال انوية، وطالخ واحد ت املرحلة امليوسطة، وطالخ واحد ت املرحلىة االبيدا يىة( 
وو ىىىد تشىىىيي ا كبىىى ا مىىىم سبىىىل السىىى راء املشىىىا ك  ت االحي ىىىا  وهىىىا: سىىى ادة 

سم طال  س    هو ية  يران اإلسالمية، س ادة أبد الطابو  س   الس    
اجلماه ية ال ربية الليبية، س ادة الس   داتو عبد ال ايا  مد س   برونىاي دا  
السىالم، وسىى ادة السى   لي ياىىا  و  كىا م  سىى   بىن"الديش، وسىى ادة السىى   

وفىد سىدم مىم اململكىة  بر اسىة هاال الرا  ي س   اململكة ال ربيىة السى ودية، و 
السىىيد فهىىد ال هىىان مسيشىىا  سىى ا ة اململكىىة ال ربيىىة السىى ودية الىىذي سىىام بيقىىده 
شىىىهادة تقىىىدير نيابىىىة عىىىم السىىى   السىىى ودي. وة تقىىىده هىىىذ  الشىىىهاداا ومىىىن  
 سالمية تقديرا لسلوك الطالل احلميد واحرتامها لوالديها وت املها الطيخ ت 

اًل  يىىذه بىىن طالبىىاً مسىىلم  آمنىىوا بىىاهلل سىىب انن وت ىىا ، جمىىيم ها واعيبىىا ها مىى 
 وميكم أن يسااوا ت تطوير ال الساا ب  كو يا وا يم  اإلسالمي.

وب ىىىد ذلىىىك، ألقىىى  سىىى ادة سىىى   برونىىىاي دا  السىىىالم كلمىىىة هنىىىأ فيهىىىا 
القىىا م  علىى  افييىىاو هىىندو  هبىىة اإلسىىالمي واإلعىىالن عىىم ا  ىىل ووهىى هما 

قطة  و  ك ه لنشر اإلسالم ت كو يا وال او أ   وخباهة ب ىد بأسما ي دان ن
جمىىيء عهىىد اليكنولو يىىا وامل لومىىاا. ومىىم  انبىىن، أكىىد   ىىي  م سسىىة آميكىى  
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علىى  بىىذ  كىىل اجلهىىود والي ىىاون مىى  هىىندو  هبىىة اإلسىىالمي لنشىىر اإلسىىالم ت  
و هذا م  كو يا وال او، وذلك بيو ي    ل القرآن الكره الرسمي ت أسوا  ال ا

 املسااة املالية املني مة لصندو  هبة اإلسالمي.
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