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 ملخص الرسالة
ً 

ًدًوعلىًآلهًوصحبههًنبيناًحمموحده،ًوالصَلةًوالسَلمًعلىًمنًالًنيبًبعدًاحلمدًهللا
ً:أماًبعدً.إىلًيومًالدينً ومنًتبعهمًإبحسان

ًكيمًً النسيةًكوريً-هذهًالرسالةًعبارةًعنًأطروحةًقدمهاًالطالبً/ًونًسو
الامعةًيفًكليةًالدعوةًوأصولًالدينًبًقسمًالدعوةًمندرجةًاملاجستيًًلنيلً-

ً.ًاإلسَلميةًابملدينةًاملنورة
واقعهاُومعوقاهتاُوسبلُُ-"الدعوةُاإلسالميةُيفُكورايُاجلنوبيةُوعنواهناً:ًً
معرفةًواقعًالدعوةًًوهتدفًهذهًالرسالةًإىل.ًدراسةُوصفيةُحتليلة"ُ-عالجها
اقرتاحًسبلًللتغلبًعلىًعقباتًًوً،ااكتشافًأهم ًمعوقاهت،ًًوميةًيفًكورايًالنوبيةاإلسَل

:ًإىلًمقدمةًومتهيدًومخسةًفصولًوخامتةًوفهارسًقدًقسمتًهذهًالرسالةًوً.فيهاالدعوةً
وهوًاملنهجًالوصفيً،ًومنهجًالبحثًهاختياًرأسبابًوًأمهيةًاملوضوعتضمنتًًفاملقدمة
الفصلُوً:ًالتعريفًبكورايًالنوبيةًوأهلها.التمهيدوً.وخطتهًالتفصيليةً،التحليلي
:ًأحوالًالفصلُالثاينوً:ًاتريخًاإلسَلمًيفًكورايًوالدعوةًاإلسَلميةًفيها.األول

ً:ًواقعًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.الفصلُالثالثوًاملسلمنيًيفًكورايًالنوبية.
:ًسبلًالفصلُاخلامسوًلنوبية.:ًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًاالفصلُالرابعو

ًًعَلجًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.
يفًكورايًًلًبداايتًالدعويةًالرمسيةأوً أنًً:وأمههاً،النتائجقدًتوصلتًإىلًًوً

ًكانتًبعدًاحلربًالكورية يفًًفيهاً،ًوازدهرًاإلسَلم(هــ1372ً-1369ً) النوبية
أمهها:ًقل ةًالعلماءًوالدعاةًًوأبسباب،ًًعهدًأزمةًالنفط،ًمثًضعفتًاألنشطةًالدعوية

ًحاجياتًاملسلمنيًملستقبلًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًوًالكوريني. إنشاءًًهوًأمس 
سَلميةًاإلدرسةًاملدوىًإلنشاءًالإجراءًدراسةً:ًأهمُالتوصياتو.ًسَلميةاإلدرسةًامل

ًلكثرةًالشروطًوالعقباتًيفًأتسيسها.ًيفًكورايًالنوبية
ًً

ًكورايًالنوبية،ًاملسلمونًالكوريون.ًكلماتُمفتاحيةً ًً:ًالدعوةًاإلسَلمية،
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ABSTRACT 

 
 All praise is due be to Allah alone, and Allah’s Peace and 

Blessings be upon whom there is no prophet after him, his family, his 

Companions, and all those who follow them with righteousness until 

the Day of Judgment. To proceed:   

 This is a thesis written by Eun Soo Kim, Korean national, to 

obtain master’s degree from department of Da’wah in faculty of 

Da’wah & fundamentals of Islam in Islamic University of Medina.   

And its title is: “Islamic Da’wah in South Korea - Its present 

situation, problems and solutions” 

 The aim of this study was to understand present situation of 

Islamic Da’wah in South Korean, and identify its problems, and 

suggest solutions for its obstacles. I categorized this study into:  

introduction, preface, five chapters, conclusion, and indexes. The 

introduction includes: importance of the topic, reasons for selecting 

it, methodology of the thesis, which is descriptive-analytical method, 

and research plan in detail. The preface: introduction of Korea and its 

inhabitants. The first chapter: history of Korea and Islamic Da’wah 

in it. The second chapter: situation of Muslims in South Korea. The 

third chapter:  present situation of Islamic Da’wah in South Korea. 

The fourth chapter: problems of Islamic Da’wah in South Korea. The 

fifth chapter: solutions for the obstacles of Islamic Da’wah in South 

Korea.   

 The findings from this study indicate that: the first official 

Da’wah in South Korea was made after the Korean War(1950-1953), 

and Islam in South Korea flourished in the era of Oil Shock. Later on, 

Da’wah activity has become weak for several reasons and the most 

important one is: lack of Korean scholars and inviters to Islam.  The 

most desperate needs for the future of Islam in Korea is establishing 

Islamic school. And the key recommendation is to perform feasibility 

study on establishing Islamic school in South Korea, for many 

conditions and obstacles regarding it. 

 

Keywords: Islamic Da’wah, South Korea, Korean Muslims 
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ونعوذًابهللًمنًشرورًأنفسناًومنًً،حنمدهًونستعينهًونستغفرهإنًاحلمدًهللً
ًوأشهدًأنً،منًيهدهًهللاًفَلًمضلًلهًومنًيضلًفَلًهاديًلهً،سيئاتًأعمالناً

عبدهًورسولهًالًإلهًإالًهللاًوحدهًالًشريكًله صلىًهللاًعليهًً- وأشهدًأنًحممداً 
ً.-وسلم

 )1(َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ًُّ

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من
ٌَّّ)2(ً

 جت هب مب  خب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ
ً )3(َّمخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت

ًكتابًهللا،ًوخيًاهلديًهديًحممدً صلىًً-أماًبعد:ًفإنًأصدقًاحلديث
وشرًاألمورًحمداثهتا،ًوكلًحمدثةًبدعة،ًوكلًبدعةًضَللة،ًوكلًً-هللاًعليهًوسلمً
ًضَللةًيفًالنار.

ًمنًأفضلًاألعمالًوأجل ًوبعد ًاإلسَلمية ًاحلمدًهللًالذيًجعلًالدعوة :
 نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّفجاءًيفًحمكمًالتنزيل:ًً،الطاعات
وسلم-وقالًرسولًهللاًً.)4(َّمث زث رث  يت ىت ً:-صلىًهللاًعليًه

ُُح  ر ُ)) ٌدَُخْي ٌَُلَكُم ن  َدىُب َكُرَج ٌلَُواح  ُي  ه  هللاًًشر فوقدًً.)5(((الن هَعمُ فَ َواَّلله ُأَلَن 

                                                           

ً.102آلًعمران:ًسورةً ً(1)

ً.1النساء:ًسورةً (2)

ً.71ً–70ًاألحزاب:ًسورةً (3)

ً.33سورةًفصلت:ً (4)
دعاءًالنيبًصلىًهللاًعليهًوسلمًالناسًإىلًاإلسَلمًاببًً،كتابًالهادًوالسيًً،أخرجهًالبخاريً(5)

ًأرابابًمنًدونًهللا ًوأنًالًيتخذًبعضهمًبعضا ًبرقمً،(4/47)ً،والنبوة، ًأخرجهًوً،2942:
ً=اببًمنًفضائلًعليًبنًأيبًطالبًرضيًهللاً،كتابًفضائلًالصحابةًرضيًهللاًعنهمًً،مسلم
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وسلم-نبيهًحممداً  وسلم-فقالًًومشوليتهاًدعوتهًعموميةبً-صلىًهللاًعليًه ً:-صلىًهللاًعليًه
َُعامهةًُ)) ُإ ََلُالنهاس  َُخاصهًةَُوب ع ث ت  م ه  ُإ ََلُقَ و  َعث  ُي  ب   ُّ رضيً-ةًحابالصًوً.)1(((َكاَنُالنهِب 

ًتهاعموميًوًاإلسَلميةًالدعوةًفضائلًواقدًأدركً-هللارمحهمً-والسلفًالصاحلًً-هللاًعنهم
بل غونًيًالدعاةًاملسلمونًوماًزالً.أتديةأحسنًًفضَّلملوالعملًاًشاملهذاًالواجبًالًوافأدً 

ًً.وهللًاملنةًوالفضلً،يفًعصرانًهذاًمجيعًأحناءًالعاملإىلًًتحىتًوصلً،رسالةًاإلسَلم
ًالعاملًتستوًًِالًولكن ًيف ًاإلسَلمية ًالدعوة ًأتثي ًمتً؛درجة ًاألحناء نًكًَّفبعض

ً ًمن ًالدعاة ًفيها ًفأقاموا ًأحكامها ًوتنفيذ ًالشريعة ًتطبيق ًاإلسَلميةافيها ً،لدولة
ًبلوغا ًصحيحا ًفلمًيعرف ًيبلغًاإلسَلمًإىلًسك اهنا ًاإلسَلمًواوبعضًاألحناءًاألخرىًمل

-بلدانًاألقليةًاملسلمةًًهذه.ًفاإلسَلمنتشرًبينهمًالتصورًاخلاطئًعنًبلًيالصحيحً
ًكورايًالنوبية يعيشونًمًألهنً؛ملح ةحاجةًإىلًالدعوةًاإلسَلميةًًاحيتاجًسك اهنً-ومنها

لقولًً،لعدمًإمياهنمًابهللًتعاىلوقلوهبمًضيقةًمعيشةًضنكاً   خل ًُّ:جل ًشؤنهًهللامصداقاً 
 ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه
ٌَّّ)2(ًً

ًكورايًأرضا ًخصبةًيفًجمالًالدعوةًإىلًهللاًتعاىلًو ًالكورينيًلزينةًنإفً،تعد  ًحب 
يبحثونًعنًً،فطالًشقاؤهمًوغمومهمدونًاآلخرةًًهمأكربًمهً ًاحلياةًالدنياًجعلقدًالدنياً

ًكلًإإذًً؛اًخمرجاً ملًجيدًوًوالعَلجًلضيقًقلوهبمًوجفافًحياهتمً ًهااعتنقًواألداينًاليتًن
وملًًحاجةًإىلًالعَلجًالرابينًوهوًدينًاإلسَلمًيفًأمسً ًهمفً.داءً ًيهسوىًدينًاإلسَلمً

يفًواقعًالدعوةًيفًاجستيًاملرسالتهًًيكتبأنًًالباحثًرأىف.ًحقًوصولهًإليهميصلً
ً:ـبًلرساليتًتوقدًعنونً.كورايًالنوبيةًوَتليلًمعوقاتًالدعوةًفيهاًواقرتاحًسبلًعَلجها

ً.((واقعهاًومعوقاهتاًوسبلًعَلجهاًيفًكورايًالنوبيةًةيمسَلاإلدعوةًال))

                                                           

ً.ًواللفظًللبخاري.2406:ًبرقمً،(4/172)ً،عنه=ً
ً.335:ًبرقمً،(1/74)ً،كتابًالتيممًً،أخرجهًالبخاري (1)

ً.125األنعام:ً سورةًً(2)
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َّ
مِي
َ
 َأه

ُ
وعِ  ة

ُ
ض
ْ
و
َ
 امل

ًً:تتضحًأمهيةًموضوعًهذاًالبحثًيفًالعناصرًالتالية
يفًكوراي .1 اإلسَلًم فيهاًعرضًاتريًخ اإلسَلميًة الدروسًوالعربًًالستخراجًوالدعوًة

 منه.
ًكورايًالنوبيةًوحال .2 األساليبًًتطبيقلًةًاجملتمعًالكوريإدراكًطبيعةًأهل

 ً.يفًسبيلًالدعوةًإىلًهللاًتعاىلًاملناسبةًهلم
 والدعاةًيفًكورايًالنوبية.ًجداملساًإبرازًالهودًاملبذولةًمنًِقبل .3
ًكورايًالنوبيةًوأهم ًاملعوقاتًاليتًتصد ًًاإلسَلميةًدعوةالمعرفةًواقعً .4 يف

 املشاكل.عنًانتشارًاإلسَلمًيفًاجملتمعًالكوريًواقرتاحًسبلًعَلجًتلكً
ًاحلاضر .5 ًالوقت ًيف ًالنوبية ًكوراي ًيف ًهللا ًإىل ًالدعاة ًأداء ً،َتسني

ًإزالةً ًسبل ًاقرتاح ًخَلل ًمن ًاملستقبل ًيف ًاإلسَلمية ًللدعوة ًاحلكيم واالستعداد
 عقباتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.

ً
 
َ
ب
ْ
وعِ اَأس

ُ
ض
ْ
و
َ
اِر امل

َ
تِي
ْ
 اخ
ُ
 ب

دراسةًعلميةًًبعدًملًُتدرسعًأمهيتهاًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًم .1
يفًًاإلسَلميةًلدعوةقيامهًابًفاختارًالباحثًهذاًاملوضوعًأداء ًماًوجبًعليهًمن

وجوبًالدعوةًعلىًالباحثًأوكدًمنًغيهًمنًاملسلمنيًوالدعاةًًوً،كورايًالنوبية
يعيشًبنيًلكونه  .ًالرساليةاحلجةًىًأكثرهمًمًعلالذينًملًتقًالكورينيًمسلماً 

ً،اهتمامًالعاملًاإلسَلميًابلدعوةًإىلًهللاًيفًكورايًالنوبيةًقلً يًأنًيوشك .2
ا البحثًفرغبًالباحثًيفًكتابةًالرسالةًعنًهذًا ًوملوضوعًليكونًهذًا تذكياً تنبيهاً 

 شؤونًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.بلإلمةًاإلسَلميةً
همًأوضاعًالدعوةًيفًإرادةًالباحثًإبفادةًالدعاةًيفًخارجًكورايًبتيسيًف .3
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 كورايًالنوبيةًوَتقيقًالتعاونًيفًالهودًالدعويةًاملبذولة.
 

ثِ 
ْ
ح
َ
 الب

ُ
اف
َ
د
ْ
 َأه
ًً:التاليةًالرئيسيةًيسعىًالبحثًإىلًَتقيقًاألهداف

 .يفًكورايًالنوبيةًسَلميةاإلدعوةًالواقعًًمعرفة .1
 والدعاةًيفًكوريةًالنوبية.املساجدًبيانًدورً .2
 املعوقاتًاليتًتواجههاًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ًاكتشافًأهمً ً .3
ًيفًكورايًالنوبية.ًاإلسَلميةدعوةًاللتغلبًعلىًعقباتًلاقرتاحًسبلً .4
ً

اَل 
ُ
اؤ
َ
س
َ
 ت

ُ
ثِ  ت

ْ
ح
َ
 الب

ًكورايالدعوةًاإلسَلميةًقعًالسؤالًالرئيسيًهوًماًوا عًعنًهذاًتفرً ؟ًًوالنوبيةًيف
ً:السؤالًاألسئلةًالتالية

 ؟وماًدورهاًالدعويًاملؤسساتًالدعويةًيفًكورايًالنوبيةاملساجدًًوماًأهم ً .1
 اجملتمعًالكوري؟ًلدىماًصورةًاإلسَلمًواملسلمنيً .2
 ؟يفًكورايًالنوبيةالدعوةًاإلسَلميةًمعوقاتًأبرزًًما .3
 ؟معوقاتًالدعوةًيفًكورايًالنوبيةًماًسبلًعَلج .4
ً

ثِ 
ْ
ح
َ
 الب

ُ
ود
ُ
د
ُ
 ح

ًً:ظمًالبحثًيفًاحلدودًالتاليةتني

الدعوةًاإلسَلميةًيفًًواقعًسيرتكزًهذاًالبحثًعلىًدراسةً:احلدودًاملوضوعيةً:أوالً 
ًمعوقاهتاًمثًاقرتاحًسبلًعَلجًتلكًاملعوقات.ًوكورايًالنوبيةً
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املكانيةً:اثنياً  البحثًواقعًً:احلدوًد اإلسَلميًةسيذكًر يفًكورايًالنوبيةًالدعوًة
والًيذكرًشؤونًالدعوًةمجهوريةًكوراي) )مجهوريةً( يفًكورايًالشماليًة ًكورايًًاإلسَلميًة

ًالشعبية(.ًالدميقراطية
ً

 
ُ
ة
َ
اس
َ
ر
ِّ
  الد

ُ
ة
َ
ابِق
َّ
 الس

رسالةًعلميةًجامعيةًعنًًأنًجتدًيندرً،البحثًالدقيقًواالطَلعًمنًخَلل
ًكوراي دولًبعضًالوهوًخَلفًاحلالًيفًدراسةًالدعوةًعنًً،الدعوةًاإلسَلميةًيف

الدعويةًاحلالةًدراسةًفمنًالصعوبةًمبكانًوذلكًبسببًاختَلفًاأللسنًً؛خرىاأل
ًللغةًالكورية.صلةًلهًابًعنًكورايًالنوبيةًملنًال

قدًسبقًبعضًالدراساتًابللغةًالكورية،ًوكلهاًعنًواقعًاإلسَلمًوأحوالًًو
نيًانتشارًاإلسَلمًيفًكورايًوحالةًاملسلماملسلمنيًيفًكورايًالنوبية،ًومنًأبرزهاً:ً"

ًكوراي ًهي"يف ًكيونغ ًجامعة ًاملاجستي، ًرسالة ًالسَلم، ًعبد ًفؤاد ،ً م1985ً،
ًكورايًالنوبية،ًو"هــ(1405) ،ًجوً"دراسةًيفًجمتمعاتًاملسلمنيًاملهاجرينًإىل

ًاألوسط ًالشرق ًدراسات ًوآخرون، ًسون ًهي ،2008(ً ً:1429ًم ًالعدد هــ(،
ًو"27-2 ًالكورينيتكوً ، ًإسَلم ًوطرق ًاإلسَلمية ًالشوارع ًهو،ً"ن ًتشول ًكيم ،

،ًهــ(1432م)2011،ًانمرسالةًاملاجستي،ًقسمًالعلومًاإلنسانية،ًجامعةًيونغً
،ًابكًسونغًسو،ًعلومًالَلهوتً"دراسةًيفًإسَلمًالكورينيًمنًدايانتًأخرىو"

ً 1436ًم)2015والتبشي، :ً ًالعدد ًهلاًً.38هــ(، ًليس ًالدراسات ًتلك ولكن
 ايًالنوبية.ًعَلقةًمباشرةًابلدعوةًاإلسَلميةًيفًكوًر

عنًالدعوةًاإلسَلميةًيفًًوحيدةًالباحثًرسالةًوبعدًالبحثًوالتنقيبًوجدً
مستقبلها(ً حاضرها، ماضيها،ً:كوراي يف اإلسَلمية )الدعوةً:بعنوانًكورايًالنوبية

ًكيل(:ًللدكتور رسالةًدكتوراهًيفًكليةًأصولًالدينًمنًوهيًً،)حامدًتشويًيونغ
ًيف درمان أم جامعة 1404ً)ًم1984ً،السودانًاإلسَلمية ًوبني ًعنوانههــ(.

ًًعنوانًو ًالبحث ًالبحثًاشتهذا ًموضوع ًبني ًالفرق ًيقع ًولكن ًعام. ًبشكل به
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زمانية:ًفاحلدودًالزمانيةًيفًالبحثًالسابقًماًالدودًاحلالسابقًوموضوعًهذاًالبحثًيفً
هــ(ًواحلدودًالزمانيةًيفًهذاًالبحثًما1404ًً-هــ1374ً)ًم1984إىلًًم1955بنيً
1374ً)ًم2016إىلًًم1955بنيً ًالفرقًالزمين1438ًً-هــ هوًأكثرًًوً-هــ(.ًوهذا

ًكبيًيفًحمتوىًالبحثنيً-منًثَلثنيًسنةً ًأثر وسبلًً،ومعوقاهتاً،منًواقعًالدعوةً،له
ًعَلجها.ً
قًجهودًاملساجدًالدعويةًإالًانحيةًواقعًالدعوةًفلمًيذكرًالبحثًالسابًمنأماً

ملًتكنًيفًذلكًالوقتًمساجدًيفًكورايًالنوبيةًإالًثَلثةًًهألنً؛جهودًمسجدً"سيئول"
عاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةًملوملًتكنًمدارسًإسَلميةًوالًترمجةًً،مساجدًجديدة

ًتً)الشبكةًالعنكبوتية(.ًرتنوالًالدعوةًمنًخَللًاإلن
إسَلموفوبياً)اخلوفًمنًاإلسَلم(ًحينهاًانحيةًمعوقاتًالدعوةًفلمًتكنًًمنوأماً

ًًخبَلفًحبثي.ً؛والًالتنصيًضدًاإلسَلمًوالًدعوةًالشيعةًودعوةًالصوفية
ية،ًًودراسةًلكلًذلكًيلزمناًاب جديدةًعنًواقعًالدعوةًيفًكورايًالنوبيةًبطريقةًِجدِ 

ًً.واقعًاحلايلالومعوقاهتاًالستنباطًسبلًعَلجهاًمباًيتناسبًمعً
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النحوًعلىًوخامتةًوفهارسًًفصولةًمتهيدًومخسًوًإىلًمقدمةًتقسيمًهذاًالبحثمتً
ًً:التايل

•ً
ُ
ًةًُمًَد ًِقًَامل
 أمهيةًاملوضوع.ً
 .ًأسبابًاختيارًاملوضوع
 بحثأهدافًال.ً
 بحثتساؤالتًال.ً
 حدودًالبحث.ً



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
12 

 الدراسةًالسابقة.ً
 خطةًالبحث.ً
 بحث.منهجًال 
 ًًوتقدير.شكر

ه يدُ  ُ.ُاهَُلُ هُ أَُوَُُاجلَن وب يهةُ ُايَُورُ كُ ب ُُيفُ رُ عُ الت ُهُ:التهم 
ً:حثابمثَلثةًفيهًًو
ُُ.اجلَن وب يهةُ ُايَُورُ كُ ب ُُيفُ رُ عُ ت ُهالُ:لُ وُهاألَُُثُ حَُبُ املَُ•

 :طالبوفيهًثَلثةًم
ً.الغرايفاملوقعًً:األولًطلبامل•
ً.التاريخً:الثاينًاملطلب•
ً.العربً")كوراي(ًيفًكتبشيَل"بلدًً:الثالثًاملطلب•
ُّالثُهُثُ حَُبُ املَُ• ُُ.اجلَن وب يهةُ ُايَُورُ كُ ُُلُ هُ ب َُُيفُ رُ عُ ت ُهالُ:اين 

ًً:لبانمطًوفيه
ً.طبيعةًأهلًكورايًالنوبيةًاالجتماعيةًوالدينيةً:األولًاملطلب•
ً.اجملتمعًالكوريًاملعاصرأحوالًً:الثاينًاملطلب•
ُ.يَُيُ ورُ كُ الُنُ ايَُدُ ُب َُيفُ رُ عُ ت ُهالُ:الثهال ثُ ُثُ حَُبُ املَُ•

ً:البمطثَلثةًوفيهً
ً.البوذيةً:األولًاملطلب•
ًًالكونفوشيوسية.ً:الثاينًاملطلب•
 النصرانيةً)الكاثوليكيةًوالربوتستانتية(.ً:املطلبًالثالث•

ُُمُ اَلُسُ اإلُ ُيخُ رُ :ُتَُالَفص ل ُاأَلوهلُ  ُ.ايهَُفُ ُةُ يُهمُ اَلُسُ اإلُ ُةُ وَُعُ الدُهوَُُايَُورُ ُكُ يف 
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ً:باحثموفيهًثَلثةً
ُُلك ور ي يبُ ُيَُمُ لُ سُ املُ ُالُ صَُت  ُاُ :ُاأَلوهلُ ُاملَب َحثُ • ُ."الهُي"شُ رُ صُ ُعَُيف 

ً:لبانمطًوفيه
 .يفًعصرًشيَلًاملسلمونًيفًالصنيًواتصالًالكورينيًهبمً:األولًاملطلب•
ً.شيَلًيفًعصرًًهمًالدعويةًيفًكورايآاثًرًوًوالفرسًارًالعربجتً ً:الثايناملطلبً•
ُّالثُهُاملَب َحثُ • ُُنَُُومُ لُ سُ املُ ُانُ كُهسُُّال:ُاين  ُايَُورُ ُكُ يف  ُ.ون"وسُ جُ "ُوُ"ويُ ورُ غُ "ُرُ صُ ُعَُُيف 

ًًً:لبانمطًوفيه
ً.امللكيًالقصرًيفًاملسلمنيًوجودًعنًتارخييةالًسجَلتال:ًاألولًاملطلب•
ً.يفًهذاًالعصرًنظرةًالكورينيًإىلًاملسلمنيً:الثاينًاملطلب•
ُك ور اَيُمُاَلُ سُ اإلُ :ُال ثُ الثُهُاملَب َحثُ • ُ.ُرُ صُ اُالعَُذَُُهَََُلُ"ُإُ ونوسُ جُ "ُدُ عُ ب َُُنُ مُ يف 

ً:مطالبًأربعةوفيهً
ً.يفًعصرًاالحتَللًالياابينًيفًكورايًالرتكًمسلموً:األولًاملطلب•
ً.الرمسيةًةالدعًوًبداايتًاحلربًالكوريةًوأولً:الثاينًاملطلب•
ابًيفًالعاملًالنفطًأزمةً:الثالثًاملطلب• اإلسَلميةوعَلقتهًا ً.النوبيةًيفًكورايًلدعوًة
 .أسبابًإسَلمًالكورينيً:املطلبًالرابع•

ُّ ُُيَُمُ لُ سُ املُ ُالُ وَُحُ :ُأَُالَفص ل ُالثهاين  ُ.ُةُ يُهوبُ نُ ُاجلَُايَُورُ ُكُ يف 
ً:مبحثانوفيهً
ُك ور اَيُ• ل م َيُالك ور ي َيُيف  ُامل س  َوال  :َُأح  ُاأَلوهل  ُاجلَن وب ي  ة .املَب َحث 

ً:وفيهًمطلبان
ًاملطلبًاألول:ًعددًاملسلمنيًالكوريني.•
ً.املطلبًالثاين:ًأحوالًاملسلمنيًالكوريني•
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ُُّاملَب َحثُ • ل م َيُُالُ وَُحُ أَُ:ُالثهاين  ُُيَُيُ ورُ الكُ ُْي ُ غَُامل س  ُ.ُةُ ي ُ وبُ نُ ُاجلَُايَُورُ ُكُ يف 
ً:طلبانوفيهًم

ً.ًاملقيمنيًيفًكورايًمؤقتاأحوالًاملسلمنيًً:األولًاملطلب•
ً.أبهلًكورايًاملتزوجنيأحوالًاملسلمنيًً:الثاينًاملطلب•

اَلم يهةُ ع َوة ُاإلُ دُهالُعُ اقُ :ُوَُالَفص ل ُالثهال ثُ  ُُس  ُ.ُةُ يُهوبُ نُ ُاجلَُايَُورُ ُكُ يف 
ً:باحثمًمخسةوفيهً
اَلم يهةُ:اأَلوهلُ ُاملَب َحثُ • س  ُاإل  د َُواملََراك ز  ُ.املََساج 
ً:البطمًأربعةوفيهًً
ًمسجدً"سيئول"ًاملركزي.ً:األولًاملطلب•
ً.(تحاالفًاملطلبًالثاين:ًمسجدً"بوسان")مسجد•
ً.)مسجدًأيبًبكرًالصديق(املطلبًالثالث:ًمسجدً"جونًجو"•
ًتشون"ًاإلسَلمي.الرابع:ًمركزً"إناملطلبً•
:ُاملََدار سُ ُاملَب َحثُ • يهةُ ُالثهاين  اَلم  َا.ُاإل س  َُوَماُيَ تَ َعلهق ُِب 

ً:لبامطثَلثةًوفيهً
ًمدرسةًعليًبنًأيبًطالبًالثانوية.ً:املطلبًاألول•
ًمدرسةًاألميًسلطانًبنًعبدًالعزيزًآلًسعودًيفً"سيئول".:ًاملطلبًالثاين•
ًاملدرسةًالرتكيةًلتحفيظًالقرآنًالكرميًيفً"سيئول".ً:لثثاالًاملطلب•
:ُاملُ ُاملَب َحثُ • َرى.الثهال ث  ُاحل ك وم ي  ة ُاأل خ  َُؤسهَسات 

ً:وفيهًمطلبان
ًالنوبية.ًكورايًيًفًاإلسَلميةًالدولًسفاراتً:املطلبًاألول•
ًاملطلبًالثاين:ًرابطةًالعاملًاإلسَلمي.•
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ُ.َُُوالدَُّعاةُ يَُجُ ر ُ اخلُ ُودُ هُ جُ :ُالرهاب عُ ُاملَب َحثُ •
ً:ثَلثةًمطالبوفيهً

ًومعهدًًملدينةًاملنورةابالامعةًاإلسَلميةًًمنًالكوريونًنًواخلرجيً:األولًاملطلب•
ًنيًهبا.قلغيًانطًالعربيةاللغةًًتعليم

ً.ًملدينةًاملنورةابالامعةًاإلسَلميةًمنًغيًًالكوريونًنجيًواخلًرً:الثاينًاملطلب•
ًالثالث• ًً:املطلب ًالكوريون ًالدعاة ًابلدعوة ًاملهتمون ًاألجانب يفًواملسلمون
 كورايًالنوبية.ً
:َُوَسائ ل ُُاملَب َحثُ • ُع َوة .دُهالاخلَام س 

ً:وفيهًثَلثةًمطالب
ًً.تعليمًاللغةًالعربيةًللطَلبًالكورينيً:املطلبًاألول•
ًالكتب.ً:املطلبًالثاين•
ً.اإلنرتنتً)الشبكةًالعنكبوتية(ً:املطلبًالثالث•

اَلم يهةُ ُم َعو  قَاتُ الَفص ل ُالرهاب ع :ُ ُك ور اَيُاجلَن وب يهة .ُُالدهع َوة ُاإل س  ُيف 
ً:ثَلثةًمباحثًوفيه
ُالدهع َوة ُ:ُاأَلوهلُ ُاملَب َحثُ • ُ.مُ اَلُسُ ُاإلُ ََلُإ ُُةُ بَُسُ تَُن ُ املُ ُقُ رَُلفُ بُ ُةُ قَُل ُ عَُت َُاملُ م َعو  قَات 

ً:مطالبثَلثةًوفيهً
الشيعةً:املطلبًاألول• ونشاطهمًوأثرهمًعلىًمسارًالدعوة.ًيفًكورايًالنوبًدعوًة ًيًة
ًيفًكورايًالنوبيةًونشاطهمًوأثرهمًعلىًمسارًالدعوة.ًًدعوةًالصوفيةً:املطلبًالثاين•
الدعوة.ًً:املطلبًالثالث• علىًمساًر ونشاطهمًوأثرهًم يفًكورايًالنوبيًة البهائيًة  دعوًة
ُّالثُهُاملَب َحثُ • ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقةُ :ُاين  ُ.ُيَُمُ لُ سُ ملُ بُ ُم َعو  قَات 

ً:وفيهًمطلبان
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ًمعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابملسلمنيًالكوريني.ً:املطلبًاألول•
ًمعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابملسلمنيًغيًالكوريني.ً:املطلبًالثاين•
ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقةُ :ُال ثُ الثُهُاملَب َحثُ • ُ.ُيَُمُ لُ سُ املُ ُْي ُ غَُُيَُيُ ورُ لكُ بُ ُم َعو  قَات 

ً:مطالبثَلثةًوفيهً
ً.يفًاحلياةًالديناًابألعمالًاليوميةًالكورينيًانشغالاألول:ًًاملطلبً•
ًالثاينًاملطلب• ًوظهورً: ًالكوري ًاجملتمع ًيف ًواملسلمني ًاإلسَلم صورة

ً."إسَلموفوبيا"
ً.املنصِ رونًوَتريفهمًاإلسَلم:ًالثالثًاملطلب•

اخلَام سُ  اَلم يهةُ اإلُ ُةُ وَُعُ دُهالُاتُ قَُو ُ عَُمُ ُع اَلجُ ُلُ بُ سُ ُ:الَفص لُ  ُُس  ُ.ُةُ يُهوبُ نُ ُاجلَُايَُورُ ُكُ يف 
ًً:مبحثانًوفيه
ُ:ُاأَلوهلُ ُاملَب َحثُ • ُالدهع َوة ُس ب ل ُع اَلج  ُ.ُيَُمُ لُ سُ ملُ بُ ُةُ قَُل ُ عَُت َُاملُ م َعو  قَات 

ًً:مطالبًةستوفيهً
ً.الددًالكورينيًرعايةًاملسلمنيً:األولًاملطلب•
ًوبعدًسَلميةاإلدولًالقبلًإرساهلمًإىلًطَلبًالعلمًبًعنايةالً:ثاينالًاملطلب•
ً.عودهتمً
ً.الكورينيًوتربيتهمًنيملتعليمًاملسلًإسَلميةمدارسًًإنشاء:ًالثالثًاملطلب•
ً.النظارةًاملاليةتعينيًإنشاءً"الوقفًاإلسَلمي"ًًوً:املطلبًالرابع•
ًاخلامس• ًالً:املطلب ًالتعاون ًواملسلمنيًدعوي ًالكوريني ًاملسلمني بني
ً.األجانبً
األخَلقًاإلرهابًًوًمنإلسَلمًالصحيحًاًبراءةإعَلنًً:املطلبًالسادس•
ًالفاسدة.ً
ُّالثُهُاملَب َحثُ • ُاين  :ُ ُع اَلج  ُامل تَ َعل  َقةُ س ب ل  ُالدهع َوة  ُْي ُ غَُُيَُيُ ورُ لكُ بُ ُم َعو  قَات 
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ُ.ُيَُمُ لُ سُ املُ ُ
ً:مطالبًةوفيهًمخس

ًاألولًاملطلب• ًاجملتمعً: ًوأحوال ًالكوريني ًلطبيعة ًاملناسبة ًالدعوة أساليب
ً.الكوريً
ًترمجةًالكتبًاإلسَلميةًوأتليفهاًأبيديًاملسلمنيًالكوريني.ً:ًالثاينًاملطلب•
ًدفاعًعنًاإلسَلمًونشره.للًةالدعويًةكرتونيلاإلقعًاًواملإنشاءًً:الثالثًاملطلب•
ًالرابع:• ً"ًاملطلب ًإنشاء ًاملسلمني ًاملعلوماتًاملراقبنيمجعية ًاخلائطةًلتصحيح

ً."عنًاإلسَلمًً
ًاًاملختلفة.هالبدءًابلربامجًالدعويةًاملباشرةًأبنواعً:املطلبًاخلامس•
َةُ • هًاليتًتوصلًإليهاًالباحثًمنًخَللًهذًوالتوصياتًالنتائجًأهمً ًاوفيهُ:اخلَاِت 
ُ.الرسالةً
ًً:تضمنًماًيليتوهيًً:الَفَهار سُ •
ً.الكرميةًالقرآنية.ًفهرسًاآلايت1ً
 .الشريفةًحاديثًالنبوية.ًفهرسًاأل2
ً..ًفهرسًاألعَلمًاملرتجمًهلم3
ً..ًفهرسًاألماكنًوالبلدان4
ً..ًفهرسًاملصادرًواملراجع5
ً..ًفهرسًاملوضوعات6
 

ثِ 
ْ
ح
َ
 الب

ُ
ج
َ
ه
ْ
 مِن

بوصفًظاهرةًمعينةًمنًشؤونًوذلكًً،حليليالتالوصفيًًاملنهجستخدمًالباحثًا
ًثرةًفيها.ًؤالعواملًاملأسباهباًًويفًكورايًالنوبيةًمعًدراستهاًوَتليلًًاإلسَلميةًالدعوة
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ً:وأماًخطواتًتنفيذًاملنهجًفهي
ًالعثماينًكتابةًً• ًابلرسم ًورقمًاآليةًيفًًاآلايتًالقرآنية ًالسورة معًاسم
 اهلامش.

ختريجًاألحاديثًالنبوية:ًإنًوردًاحلديثًيفًالصحيحنيًأوًيفًأحدمهاًفاكتفيًً•
ذُكرًاحلكمًعليهًلتجن بًالبحثًعنًمنًغيمهاًمنًكتبًاحلديثًفًبه،ًوإنًكان

 االستداللًابحلديثًالضعيف.
 عزوًاألقوالًإىلًأصحاهباًواملصادرًإىلًمؤلفيها.ً•

ً.شهوريناملألعَلمًغيًلالرتمجةًً•
ًنسبةًاألقوالًإىلًمصادرهاًبذكرًعنوانًالكتاب،ًواسمًاملؤلف،ًورقمً•

 الزءًوالصفحة.ً
ًاألجنبيةًًًعلوماتنقلًاملً•   ًواللغةًاإلجنليزيةًابللغة ًالكورية بعدًترمجةًكاللغة

ًدرها.ارًمصمعًذكهاًانيمع
اسمًاملوقعًاإللكرتوينًونقلها،ًًوًعنوانًاملقالة،ًواتريخًنشرهاًلتزامًبذكراالً•ً

 منًالشبكةًالعنكبوتية.ًًبساملقتًالنصًإنًكان
حيتاجًإىللتزامًباالً•ً وضبطًمًا يشكلًمنًالكلمات.ًعَلماتًالرتقيمً،  ًضبطًممًا

 
ً  
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ُ
 ش
ْ
 ك
 
  ر

َ
 و
َ
 ت
ْ
 دِ ق

 
 ير

ربًالسماواتًواألرضًًاحلمدًهللًاحلمدًهللًالذيًأعطىًكلًشيءًخلقهًمثًهدى،
ًأماًبعد:ًًرهًالزاءًاألوىف.كًَوماًَتتًالثرى،ًالذيًجيزيًمنًشًَ

فإينًأشكرًهللاًجلًَّيفًعَله،ًعلىًنعمهًاليتًالًَتصىًوالًتعد،ًوالًيستطيعً
أشكرًريبًوأمحده،ًفً،نعمةًاإلسَلمًاليتًمنًأعظمهاًوأجل هاًوحصرهاًمنًاخللقًأحد،ً

طلبًالعلمًالشرعيً،ًوهداينًإىلًميانفهوًالذيًأخرجينًمنًظلماتًالكفرًإىلًنورًاإل
ً.ًً-مصلىًهللاًعليهًوسل-ًيفًمدينةًرسوله

حلكومةًاململكةًالعربيةًالسعوديةًعلىًماًً-بعدًهللاًعزًوجل-شكريًوثنائيمثًأقدمً
ًهذهًالامعةًاإلسَلميةًاملباركة.ًيسرواًيلًمنًدراسةًعلومًالشريعةًيف

الامعةًاإلسَلميةًممثلةًيفًمعايلًمديرهاًووكَلئها،ًًأشكرًالقائمنيًعلىكماً
ًوالقائمنيًعلىًالدراساتًالعلياًوكليةًالدعوةًوأصولًالدين.ً

املشرفًعلىًهذهًً-خالدًبنًلطيفًاهلبيديًالدكتور/ًًيألستاذوالشكرًموصولً
هًيلًمنًمَلحظاتًاليتًكانًهلاًاألثرًاوماًأبدً،ملاًوفرًيلًمنًوقتهًالنفيسً-الرسالةً
ً،خالدًبنًسعدًالزهراينًالدكتور/ستاذًاألوأشكرًأيضاًًإجنازًالرسالة.يفًالطيبً

ومهاًمناقشاًهذهًالرسالة.ًفجزامهاًهللاًً،جايبنًإدريسًحًإبراهيمً/ًالدكتورًستاذاألًو
ًطاء.هتماًيفًقراءةًالرسالةًوإبداءًاملَلحظاتًوتصويبًاألخاوقأًصرفخياًعلىً

وأجابواًعنًملقابلةًالشخصيةًتفضلواًعليًابمثًأشكرًالدعاةًيفًكورايًالنوبيةًالذينً
لدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًةًلآراءًحسنمنًيلًماًاقرتحواًًواألسئلةًاليتًقدمتهاًهلم،ً

الذيًملًيبخلًإمامًمسجدًسيئولًاملركزيًالشيخًعبدًالرمحنًيل،ًًهمالنوبية.ًوعلىًرأس
ًإلعدادًهذهًالرسالة.ًالثمنيًابلتوجيهاتًواملساعدةعليًبوقتهً

قهمًًووأخياًوليسًآخراًأشكرًأفرادًأسريتًالذينًصربواًعلىًتقصييًيفًأداءًحق
ًكانًذلكًلكتابةًالرسالة،ًوقدًفهمواًوضعي،ًً،وَتملهمًانقطاعيًاملتكررًعنهم إمنا

ً.ًاوتعاونواًمعيًعلىًإكماهل
ًوأحسنًإيل،ًإنهًتعاىلًشاكرًعليم.ًًأسألًهللاًأنًجيزيًعينًكلًمنًأعانين

ًوصلىًهللاًعلىًنبيناًحممدًوآلهًوصحبهًأمجعني.
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ً
  

 :وفيهًثَلثةًمباحث
 ُُاأَلوهل  ب ك ور اَيُاجلَن وب يهة .ُالت هع ر يفُ ُ:املَب َحث 

. ُك ور اَيُاجلَن وب يهة ل  ه  ُبَ  ُّ:ُالت هع ر يف  ُالثهاين   املَب َحث 
ُ: ُالثهال ث   َي.يُ ورُ كُ ُالنُ ايَُدُ ُب َُيفُ رُ عُ ت ُهالاملَب َحث 
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َ
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ُ
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 .اجلغرايفاملوقع  :املطلب األول

ًكورايًمنًبلدانًوسطًشرقًآسيا،ًو خطًًفيماًبنيًشبهًالزيرةًالكوريةًقعتًدولة
ًالشمايلال ًالشرقيالًوخطً˚44ً-ً˚33ًطول ًشبهًً)1(˚132-˚124ًطول ويشتمل

جوانبًًبثَلثةوحييطًالبحرًً.كورايًالنوبيةًوكورايًالشماليةًً:الزيرةًالكوريةًعلىًدولتني
ًا ًالشمالًاملرتبطًابلقارة ًالكورية،ًابستثناء ًالزيرة ًكورايًمشاالً ً،سيويةآلمنًشبه وجتاور

ًشرقاً  ًوروسيا، ًالنويب.ًالصني ًكوراي ًمضيق ًعرب ًالكوريةً الياابن ًالزيرة ًشبه وخريطة
 :)2(كالتايل

 

ً  

                                                           

ً(ً)ابإلجنليزية(.1/8الغرافيةًالوطين،ً)ً(ًأطلسًكورايًالوطين،ًمعهدًاملعلومات1)
ً.372(ًأطلسًالعاملًالكبي،ًمكتبةًالصغار،ًص2)
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.ًوتبلغًمساحةًًشبهً)1(مك540ًًوعرضهًًمك950ًًيبلغًطولًشبهًالزيرةًالكوريةًًو
ًاملركز223,404ًًًالزيرةًالكوريةً بلدا ،253ًًمنًعامليا 85ًًكمًمرب ع،ًمماًجعلهاًَتتل 

شرًمساحةًاململكةًوهيًعًًُ،)2(كمًمرب ع(243,610فمساحتهاًتقاربًمساحةًبريطانيا)
:ًمساحةًومساحةًالكوريتنيًمتقاربةً،تقريباً ًع(كمًمرب2,149,690ًًَّ)ًالعربيةًالسعودية
ً .)3(كمًمرب ع123,138كمًمرب ع،ًوكورايًالشمالية100,266ًًًكورايًالنوبيةً

ً
 .التاريخ :الثاني املطلب

ًكورايًيفًمنشوراي ًاتريخ ًالكوريةً)4(بدأ ًألفًسنةًيفًً،وشبهًالزيرة قبلًسبعمائة
مثًجاءًالعصرًالربونزيًيفًً،العصرًاحلجريًالذيًاستخدمًفيهاًالبشرًاألدواتًاحلجرية

الثقافةًالربونزيةًونشأًجمتمعًيسيطرًعليهًًتوقدًتطو ًرً،حوايلًالقرنًالعاشرًقبلًامليَلدي
زعيمًالقبيلة،ًحيثًقامًأقوىًرؤساءًالقبائلًبدمجًالعديدًمنًالقبائلًاألخرىًحولهًمنً

ًكورايًفأس ستًالدولً)5(أجلًإنشاءًدولة ًالسك انًيف ًالعصرًتنظمتًحياة .ًبعدًهذا
ًالكوريةًاملتعددة.ً

أكثرًمنًأربعةًآالفًً-العصرًالتاريخًالكوريًبعدًهذًاهنًاسيذكرًالباحثً يفًفرتًة
منًاألحداثًً،زمينالرتتيبًالعلىًحسبًً-عام فيهًا وقًع ومًا الدولًالكوريًة أمساًء معًذكًر

ًالتارخييةًابختصار.

                                                           

ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًص (1) ً.37حقائقًعن
ً(.)ابإلجنليزية(1/10أطلسًكورايًالوطين،ًمعهدًاملعلوماتًالغرافيةًالوطين،ً) (2)
ً(.1/10املرجعًالسابق،ً) (3)
موسوعةًالثقافةًالصني.ًًاسمًاترخييًيطلقًعلىًمنطقةًجغرافيةًواسعةًيفًمشالًشرق:ًمنشوراي(4ً)

ً)املادة:ًمنشوراي(ً)ابلكورية(.ًًاألكادمييةًاملركزيةًللدراسةًالكوريةً،(اإللكرتونية)الكوريةًالكربى
ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصانظر:ً (5) ً.188-187حقائقًعن
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 هــ(48 -ق.م 2333سون واملمالك الثَلث) جو عصر غو
 ق.م( 108 -ق.م  2333) :دولة "غو جو سون"

"غوًجوًسون"ً)أيًجوًسونًًيِقبلًالشعبًالكوريًهأو لًدولةًمعرتفًهباًمنً
ولكنًالسنةً،ًسنةًأتسيسًدولةً"غوًجوًسون"اختلفتًاملصادرًيفًَتديدًًوًالقدمي(.
ً)2(لكوراي،حىتًطريقةًالرتقيمًالرمسيةً)1(ةاحلكومًقر رًمناملتاريخًالهيًًقبلًامليَلد2,333ً

يفًالزراعةً.ً)3(تبدأًمنًتلكًالسنة استوردتًغوًجوًسونًثقافةًاحلديدًوشهدتًتطو راً 
ًكماًزادتً ً"هان"ًالصينيةًمملكةًًَمثًهامجتًمملكةًًُ،وهتاًالعسكريةقوخمتلفًاحلرفًاليدوية

ً.)4(قبلًامليَلد108ًغوًجوًسونًفاهنارتًغوًجوًسونًيفًعامً
ً

 ( م494 -دولة "بويو": )القرن الثاني ق.م 

الدولًالقبليةًواحدةًتلوًاألخرىًيفًمنشورايًًتسون،ًنشأًقربًهنايةًعهدًغوًجو
ًيفً)القرنًالثاينًقبلًامليَلدًيفًسهولًمنشورايًأتس ستً"بويو".ًمثًوشبهًالزيرةًالكورية

ً.)5(م(494ًً-
ًأنًبعضًثقافاتًبويوًقدًيُفهمًمنهاًأهناًمنًأثرًنيبًمنًأنبياءًهللاذكرهًمماًجيدرًًو

ًوإنًملًيوجدًدليلًقطعي.ًسيأيتًتفاصيلًذلكًيفًالفصلًاألولًاملرَسلًإىلًالكوريني،
يفًظل ًانتشارًثقافةً،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ً(اتريخًاإلسَلمًيفًكورايًوالدعوةًاإلسَلميةًفيها)

احلديدًوتطو رًاملهاراتًالزراعيةًبدأًأتسيسًبعضًالدولًالقويةًيفًمناطقًمنشورايًوشبهً
                                                           

ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًص(ًانظر:1ً) ً.32حقائقًعن
ً"دانًغي"ًأيًبدايةًدولةً"دانًغون".ـب (ًمسيًهذاًالتقومي2)
)املادة:ًدانًًاألكادمييةًاملركزيةًللدراسةًالكوريةً،(اإللكرتونية)ًموسوعةًالثقافةًالكوريةًالكربى(3ً)

ً غي(ً)ابلكورية(.
لنةًَتريرًوانظر:ًالتاريخًالكوري،ً ،189الكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًص(ًحقائقًعنًكوراي،ًاهليئة4ً)

ً(ً)ابلكورية(.1/194،ً)التاريخًالكوريًالوطنية
ً(ً)ابلكورية(.1/149،ً)لنةًَتريرًالتاريخًالكوريًالوطنيةًالتاريخًالكوري، (5)
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ًو"ًو"ابكًجيه"ًو"شيَل"..ًوهيً"غوًغوًريةالزيرةًالكوري
ً

 هــ((48) م668 -ق.م 37دولة "غو غو ريو")

يفًكتابً ونغ"ًأنً"غوًجوًمً)1()اتريخًاملمالكًالثَلث(غي(ً(سامًغوكًسًا))جاًء
(ًوأصلهًمنً"بويو"،ًتوج هًمنًبويوًإىلًالنوبًليقومًبتأسيسًغوًغوًريو)مؤسِ سًدولةً

.ًوجنحتًالدولةًألو لًمرةًمنً)2(والثَلثنيًقبلًامليَلدمملكةً"غوًغوًريو"ًيفًالعامًالسابعً
وأصبحتًدولةًقويةًتسيطرًعلىًً،بنيًاملمالكًالثَلثًيفًتربيبًوترسيخًقيادةًالدولة

ذكرىًدولةًغوًغوًريوًدامتً.ًلذلكً)3(منًشبهًالزيرةًالكوريةًمنشورايًوالزءًالشمايل
ًوقوهتاًإىلًالوقتًاحلاضر.وسعهاًتوماًزالواًيفتخرونًبً،بنيًالكوريني

ً
 ( م660 -ق.م 18)"باك جيهدولة "

يفًالعامًالثامنًعشرًقبلًامليَلدًبشكلًمشرتكًبنيًالسك انًً"ابكًجيه"أتسستً
ًوبنيًالناسًالقادمنيًمنًبويوًوغوًغوًريوًواملهاجرينًمنًمناطقً ًالكورية، يفًالزيرة

بتنسيقًوترسيخًالنظامًالسياسيًمنًخَللًاستيعابًثقافةًًهذهًالدولةًأخرى.ًوقامت

                                                           

ًكوريًأل فهًالعامل (1) ًكتابًاترخيي (ًم1075-1151")كيمًبوًسيك" اتريخًاملمالكًالثَلث:
ًكتابً"سامًغوكًيوًسا"ًمنًأقدمً أبمرًامللكً"ِإْنًجونغ"ًيفًعصرً"غوًريو".ًويعتربًأنهًمع
وً"شيَلًاملتحدةً ويشتملًعلىًاتريخًاملمالكً"شيَلً" إىلًاآلنً. احملفوظًة الكوريًة الكتبًالتارخييًة

)املادة:ًاتريخًاملمالكًًةاإللكرتونيًو"غوغوريو"ًو"ابكًجيه".ًاملوسوعةًالربيطانيةًابللغةًالكورية
ًالثَلث(ً)ابلكورية(.

ًيو،ًالفصلًاألول.ًمتًر،ًالكتابًاألولًعنًاتريخًغوًغوًكيمًبوًسيك(ًاتريخًاملمالكًالثَلث،2ًً)
قاعدةًالبياانتًعنًالتاريخً،ًهــ5/2/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت(،ًهــ1434)ًم2013يفًًنشرها

ً(.ابلكورية)ً(db.history.go.krالوطنية)الكوري،ًلنةًَتريرًالتاريخًالكوريً
ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًص (3) ً.194-192انظر:ًحقائقًعن
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ً.ً)1(تسيطرًعلىًأراضًواسعةًغربيةًمنًكورايًالنوبيةًابكًجيهًكانت.ًًمتقدمةًمنًالصني
ً

 هــ((48) م668 -ق.م 57شيَل" )دولة "

ًأطولًالسَلالتًحكما ًيفًالتاريخًالكوريًحبيثًحكمت ًالدولة السَللةًًهذه
ًكانتًالدولةًمنًدويَلتًيفًشرقًكورايًالنوبية،ًمثً)2(احلاكمةً"كيم"ًألفًسنةًتقريباً  .

جنحًمؤس سًالدولةًيفًتوحيدًالدويَلتًيفًالعامًالسابعًواخلمسنيًقبلًامليَلدي.ًبعدً
لمتًابكًس،ًاستغوًغوًريوالغزواتًاملشرتكةًبنيًشيَلًوالصنيًعلىًدوليَتًابكًجيهًًو

.ًمثًجنحتًهــ(48م)668يفًعامًًغوًغوًريو،ًواهنارتًهــ(40)ًم660جيهًيفًعامً
ًكل هاًمنًشبهًالزيرةًالكوريةًلتحقيقًتوحيدًاملمالكًً"شيَلدولةً" يفًطردًقواتًالصني

ً.ً)3(هــ(56مً)676الثَلثًيفًعامً

                                                           

ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصًحقائق (1) ً.195عن
ً)ابلكورية(.261وثقافةًشيَلًذيًألفًسنة،ًصًلنةًَتريرًاتريخ(ًانظر:ًمدخلًاتريخًشيَل،2ً)
ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًص (3)  .199-196انظر:ًحقائقًعن
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 (.هــ1315-48)إىل مملكة جو سونشيَل املمالك املتحدة: من مملكة 
 هــ(318-48، م935 - 668)"شيَل" املتحدة  مملكة

ًملحوظاً  ًتوس عا  ًشيَل ًشهدت ًالثَلث، ًاملمالك ًتوحيد ًخَلل األرضًًيفًمن
بهرة.ًويفًهذاًاملقتصاديةًاالتنميةًمنًالشيَلًاملتحدةًفرتةًمملكةًوالسك ان،ًمنًمَثًدخلتً

والطرقًاحلريرًًعربًطريقالعصرًوصلًالتج ارًمنًآسياًالوسطىًإىلًشيَلًمعًمنتجاهتمً
ً.)1(البحرية

جنوبًآسيا،ًًوواستوردتًشيَلًمنًخَللًموانئهاًالعديَدًمنًالبضائعًمنًوسطً
منًاإلقليمًًاآاثًروخاصةًمنًالزيرةًالعربية.ًوقدًوجدًالعلماءًاملعاصرونًيفًمناطقًشيَلً

ًالعصر.ً الغريب،ًوًمنًمَثًميكنًالقولًأنًأولًاتصالًالكورينيًابملسلمنيًوقعًيفًهذا
ً،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ً)2(سيأيتًبيانًذلكًيفًموضعه

 هــ(. 795-306 م،1392 - 918لكة "غو ريو" )مم

يفًأواخرًالقرنًالثامنًامليَلديًضعفتًقوةًمملكةًشيَلًنتيجةًللصراعاتًالداخليةً
شيَلًمملكةًجديدةًًامسهاًًجنوبس ستًيفًُأًًًاألثناءهًعلىًالسلطةًبنيًالنبَلء.ًيفًهذ

هــ(ًاستسلمتًشيَل323ً)ًم935ًململكةًغوًغوًريوًالسابقة.ًويفًعامًةً "غوًريو"ًاتبع
ًكانتًغوًريوًجتريً)3(املتحدةًلغوًريوًسلمياً  .ًاألخرىمعًالبلدانًنشاطاتًمتبادلةً.

.ًوعصرًمملكةً)4(والديرًابلذكرًأنًاسمً"كوراي"ًجاءًمنًمملكةًغوًريوًخَللًهذهًالفرتة
ًكورايًوأصبحتًأيديولوجيةًًتغوًريو،ًهوًالعصرًالذيًدخل ًإىل ًالكونفوشيوسية فيه

الشعبًالكوري،ًوأساليبًأفكارً،ًوهيًماًزالتًتؤث رًعلىًبعضً)5(سياسيةًللمملكة

                                                           

ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًص (1) ً.199انظر:ًحقائقًعن
ً.منًهذاًالبحثًاملبحثًاألول:ًاتصالًاملسلمنيًبكورايًيفًعصرًشيَلًً-الفصلًاألولً (2)
ً.202-201َلمًوالثقافة،ًصعنًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعًحقائقانظر:ً (3)
ً.)ابلكورية(ً(86-3/85التاريخًالكوريًالبحري،ًالصندوقًاملايلًالبحريًالكوري،ً) (4)
ً.202عنًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصًحقائق (5)
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ً،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.)1(كماًسيأيتًبيانًذلكًيفًموضعه
ًالوضعًيفًالصنيًً مثًيفًأوائلًالقرنًالثالثًعشرًامليَلدي، ومفاجئاً تتغي  سريعاً  غياً 

يفًأراضيًالصني هلًم موحَّدًة الصينية،ًًوامثًأسقطً،حيثًشك لًالبدوًاملغوليونًدولًة اململكًة
ًنفوذه إىلًشبهًالزيرةًالكورية.ًوغزىً"يوان"ًمملكةًاملغولينيًغوًريوًمراتًًمحىتًامتد 

التدخ لًالسياسيًمنً.ًوبتلكًاملهادنةًمتك نتًمملكةًيوانً)2(متتًاهلدنةًبنيًالبلدينحىتً
ًكورايًًيفًشؤونًمملكةًغوًريو.ًوجاءًبعضًاملسلمنيًمعًاملغوليني يفًكمًاحلملراقبةًإىل

الكورينيًبشكلًمباشر.ًًواملسلمنيًًًبنيليشهدًالتاريخًالكوريًاتصاالً مملكةًغوًريو،ً
ًسيأيتًزايدةًاإليضاحًيفًهذاًاملوضوعًيفًالفصلًاألول،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ًًو

ًكيه"ًويفًهنايةًالقرنًالثالثًعشرًامليَلديًقامتً جمموعةًبقيادةًالنرالً"يلًسونغ
لممكلةًلًامللكبطردًامللكًمثًقامتًبتأسيسًاململكةًالديدةًليكونً"يلًسونغًكيه"ًأولً

ً.)3(اليتًمس اهاًب"جوًسون"الديدةًًو
ُ
 هــ(. 1315-795، م1897-1392لكة "جو سون" )مم

ًبعدًأتسيسًاململكةًالديدةًرت بًامللكًنظامًاحلكمً .ًتثبتتًالسلطةًُفًالوزراءوُعني 
شهدًالتاريخًيفًحيثًومنًأبرزًامللوكًيفًمملكةًجوًسونًهوًامللكًالرابعً"سيًجونغ"،ً

يفًالنواحيًالسياسيةًواالجتماعيةًوالثقافية.ً ًفرتةًحكمهًازدهارا ًكبياً 
ً ًاألصيلة. ًالكورية ًاحلروف ًأي ًغول" ً"هان ًاخرتع ًالذي ًهو ًامللك كانًًووهذا

ًعلىًعامةًالكوريًو نًيستخدمونًاحلروفًالصينيةًلكتابةًالكلماتًاملنطوقة،ًوكانًيشق 
الناسًحفظًاحلروفًالصينيةًومعناها.ًفقامًامللكًابإلشرافًعلىًاخرتاعًهانًغولًوأعلنً

هــ(.ًولعبتًهانًغولًدورا ًحامسا ًيفًإرساءًقاعدة850ً)ًم1446عنهاًرمسيا ًيفًعامً

                                                           

ً.منًهذاًالبحثالتعريفًأبداينًالكورينيًبحثًالثالث:ًاملً-التمهيدً (1)

ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصًحقائق (2) ً.204عن
ً.207عنًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصًحقائقً:انظر (3)
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ًامللكًتعظيما ًكبيا ًإىلً)1(ثقافياً كورايًابعتبارهاًدولةًمتقدمةً ًيعظ مًالكوريونًهذا .ًلذا
ًامللكًيفًًهــ(ًإىلًالوقتًاحلاضر1379)م1960درجةًأنهًمنذًعامً رمستًصورةًهذا

امللكًهوًالذيًمنعًاملسلمنيًمنًهذاً.ًولكنًيفًنفسًالوقت،ً)2(العملةًالكوريةًالورقية
ًلًاحلضور ًًوقصره، ًبعدًلذلكًنتيجة ًوجودًالًتوجد ًتذكر ًأيًسجَلتًاترخيية عصره

ً،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ً)3(املسلمنيًيفًكوراي.ًسيذكرًتفصيلًذلكًيفًموضعه
ًعشرًفتحًأبواهباًيفًمنتصفًالقرنًالتاسعًواوطلباالستعمارًالغريبًجاءًعصرًمثًً
عسكريةًمطالبنيًمنًابرجةًهــ(1292ً)ًم1875حىتًأرسلتًالياابنًيفًعامًً،امليَلدي

تًًاألثناءهًجوًسونًبفتحًأبواهباًأمامًالبعثاتًالتجاريةًاخلارجية.ًيفًهذ ً"جوًسون"غي 
هنايةًمملكةًجوًهــ(ًمباًيقتضي1315ً)ًم1897يفًعامًً"اإلمرباطوريةًالكورية"امسهاًإىلً

ً.)4(سونًاليتًكانتًمدةًحكمهاًأكثرًمنًمخسمائةًسنة
ً
ً
ً
ً
ً

                                                           

ً.208عنًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصًحقائقانظر:ً (1)
هــ(ًيفًالعملةًقيمتهاًألفً"هوان"ً)وحدةًالعملةًيفًذلك1379ً)ًم1960رمستًصورتهًعامً (2)

هــ(،ًمثًيفًالعملةًقيمتها1380ً)ًم1961الوقت(،ًويفًالعملةًقيمتهاًمخسًمائةً"هوان"ًيفً
ًمنذً ًالرمسيةًحاليا ( ً)العملة ًالبحثًعن1393ً)ًم1973عشرةًآالفً"وان" هــ(ًإىلًاآلن.

متحفًعملةًً،هــ14/3/1438متًالنقلًمنهاًيفً،ًًوهــ(1434)م2013،ًمتًنشرهاًيفالعملة
ً)ابلكورية(.ً(museum.bok.or.kr) البنكًالكوري

ًكورايًالالفصلًاألول:ً (3) ًيفًكورايًيًفًاملسلمونًاملبحثًالثاين:ًالسكانً-تاريخًاإلسَلميًيف
ً.منًهذاًالبحثًجوسونًوًريوًغوًعصر

ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصًحقائقً:انظر (4) ً.213-212عن
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إىل الوقت احلاضر  الكورية اإلمرباطوريةمن عصر 
 اآلن(  -هــ( 1315)م1897)
 هــ(1328-1315 ،م1910 - 1897) اإلمرباطورية الكورية

ًاإلمرباطوريةًالكورية،ًوقدًقاومًالكثيًمنًالكورينيً اختذتًالياابنًخطواتًلضم 
ًدونًجدوى.ً ًحماوالهتم ًوجدوا ًأهنم ًإال ًكوراي ًوخارج ًداخل ًاخلطة ًهذه ًضد الوطنيني

هــ(ًاليتًتنازلتًمبقتضاها1328ً)ًم1910معاهدةًالضمًالياابنيةًالكوريةًيفًعامًووقعتً
وأصبحتًاإلمرباطوريةًالكوريةًًاإلمرباطوريةًالكوريةًعنًمجيعًسلطاهتاًيفًاألراضيًالكورية

ً.)1(مستعمرةًللياابن
 هــ(1364-1328 ،م1945 -1910االحتَلل الياباني )

الياابنًمواردًجوًسونًوأجربتًالكورينيًعلىًًتفرتةًاالحتَللًالياابينًهنبًخَلل
تغييًلغتهمًوحروفهمًاألصليةًوحىتًتغييًأمسائهم.ًوفوقًذلك،ًقامتًإجباراي ًبتجنيدً

واستسلمتًالياابنًخَللًحربًاحمليطًاهلادئ.ًهلاًأوًجنودا ًمعهاًللعملًًالكورينيًقوةً 
هــ(1364ً)ًم1945يفًعامًًمنًشهرًأغسطس15ًفيًف ،الثانيةاحلربًالعامليةًأخياًيفً

 ًً.)2(نضاهلمًومثابرهتمحصلًالكوريونًعلىًاالستقَللًبعدً
 اآلن( -هــ( 1367م )1948مجهورية كوريا )

ًإعَلنًً:هــ(1369ً-1368ًً،م1950ً-1948ً)تيُسُاحلكومأتسُُّ بعد
ًكورايًمباشرةًمتًنشرًالقواتًاألمريكيةًيفًالنوبًدونًخطًالعرضً بينماً˚38استقَلل

)الروسية(ًيفًالشمالًفوقًاخلطًلنزعًسَلحًالقواتًالياابنيةًًمتًنشرًالقواتًالسوفيتية
أد ىًإىلًانقسامًكورايًإىلًً،املتبقيةًعنًشبهًالزيرةًالكورية النوبيةًبنظامًكورايًًً؛شطرينممًا

ًأيًنظامًالشيوعية.ًًسوفييتكورايًالشماليةًبنظامًًًأيًنظامًالرأمسالية،ًوًيأمريك
منًشهر25ًًيفًً:هــ(1372ً-1369ًم،1953ً-1950ً)احلربُالكوريةُ

ًكوراَيًالنوبية،ًمماًأد ى1369ً)ًم1950يونيوًعامً هــ(ًغزتًالقواُتًالكوريةًالشمالية
                                                           

ً(ً)ابلكورية(.394-42/392،ً)لنةًَتريرًالتاريخًالكوريًالوطنيةًانظر:ًالتاريخًالكوري، (1)
ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصًحقائق(ًانظر:2ً) ً.213ً،215عن
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عًاحلربًاألهليةًالكورية.ًواستمرتًاحلربًاألهليةًاليتًبدأهاًالشيوعيونًعلىًإىلًاندال
جسيمةًل ًكوريتني.لمدارًثَلثًسنوات،ًمماًأحلقًأضراراً 

ً ًأخيا 1372ً)ًم1953ويفًعام ًالانبان ًوق ع ًهــ( ًلتتوقفًاحلربًاتفاقية اهلدنة
ً ًالزيرة ًاألهلية،ًومتًبذلكًتثبيتًانقسامًشبه ًزالت)1(الكوريةالكورية ًوما احلكومتانًًا.

ًإىلًاآلن،ًمستعدَتنيًأليًحربً ًاهلدنة ًبينهما،ًًىخًرأالكوريتانًيفًحالة معًاستمرار 
 يفًشبهًالزيرةًالكوريةًيفًحدودمها.ًًالصراعاتًوالنزاعات
 اآلن(-هــ( 1372)م1953) إىل الوقت احلاضر الكورية بعد احلرب

ًالكوريةً ًاحلرب ًًً،بعد ًأفقر ًمن ًالنوبية ًكوراي ًاحملليًوًً؛دولالكانت ًانجتها كان
ًكورايً)2(دوالرا ًأمريكياً 67ًً:هــ(1382مً)1953اإلمجايلًللفردًيفًعامً .ًًمثًحق قت

لدرجةًأنهًليسًلهًمثيلًيفًالعامل،ًووصلًانتجًكورايًللفردًيف سريعاً  اقتصادايً  ًالنوبيةًمنواً 
أمًر20,045ًمًإىل2007ًعامً ويطلقًالعاملًعلىًهذاًاإلجنازًالكبيًاسمً.ً)3(يكياً دوالراً 

"هان" هنًر ليحصلًالكوريونًً.)5(()4()معجزًة يفًكورايًالنوبيًة الدميقراطيًة نظاًم أيضاً  تطو ًر
يفًدستورًكورايًالنوبيةًوقوانينها.  علىًاحلريةًالتامةًمتمتعنيًمنًحقوقهمًاملنصوصًعليهًا

ً
 

                                                           

ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصًحقائقانظر:ً (1) ً.263-217ً،262عن
ًكورايًالنوبيةًيفًجمالًاالقتصادًواجملتمعًمنًخَللًاإلحصاءات،ًص (2) ،ًمت8ًخَلصةًتغيات

ً ًيف ًيفًهــ(14/8/1429)ًم8/2008ً/15نشرها ًمنها ًالنقل ًومت ،
ًلإلحصاء18/3/1438 ًالكوري ًالوطين ًاملركز  (www.kostat.go.kr) هــ،

ًكورية(.ابل)
ً.8املرجعًالسابق،ًص (3)
ًكورايًالنوبية4ً) ًكورايًالنوبيةًالذيًميرًعربً"سيئول"ًعاصمة (ًهنرً"هان":ًًهوًالنهرًالرئيسيًيف

ً)املادة:ًهنرًهان()ابلكورية(.ً(،ًشركةًدوساناإللكرتونيةموسوعةًدوسانً)
ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ً (5) ً.241صحقائقًعن
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 بلد "شِيَّل")كوريا( يف كتب العرب. :املطلب الثالث

 :وجود شيَلبعرتاف االيف أسبقية كتب العرب 

ًكوريةًوالًسجَلتًصينيةًتذكرً التجارةًاملباشرةًبنيًالًتوجدًأيًسجَلتًاترخيية
بلدً"شيَل"،ًًً.ًإمنا)1(بلدًشيَلًوبنيًدولًالعربًاإلسَلمية ُكُتبًالعربًهيًاليتًيُذكرًفيهًا

ًبهًعلىًاتصالًمسلميًالعربًابلكوريني.مماً ًالرحَلتًالبحريةًالعربيةًذلكًأبنًُيستدل 
بلدًشيَلًقبلًوًالعربًم.ًفعرفًمسلازدهرتًيفًاحمليطًاهلنديًوعرفتًطريقهاًإىلًكوراي

ًالغربيني.ً
يفًكتبهم.ًقالًالدكتورً وسبقًاملسلمونًالغربينيًيفًالتجارةًمعًشيَلًوتسجيلًامسهًا

سبقواًالغربينيًيفًالتجارةًمعًبَلدًشيَلًبسبعمائةًًمسلميًالعرب))إنًً:)2(يلجونغًسوًإ
ًاملسلمونًأنًشيَلًأحدًأوًمثامنائةًعامًمنذً بديَلًْمنتصفًالقرنًالتاسعًامليَلدي.ًوظن 

وسافرواًإىلًشيَلًتكرارا .ًومسلموًالعربًهمًالذينًتعارفواًألولًمرةًعلىًشيَلًً،اخلُلد
ًبوجوده ًالعامل ًاإلداوأخربوا ًوحممد ًالعصورًري. ًيف ًالغرافية ًعلوم ًيف ًالكبي ًالعامل سي،

ًكتبًيفًخريطتهًاسمً"السلى")شيَل(ًعامً هــ(.ًوخريطته549ً)ًم1154الوسطى،ًقد
ًكوراي،ًوخريطةًماركاتورًهيًأولًع441ًأسبقًمنًخريطةًمركاتورًب اما ًيفًذكرًاسم

ًكورايً)ًاألوروبيةاخلرائطً ًً.)Corea))))3املذكورًفيهاًاسم
                                                           

ًًً(ً)ابلكورية(.9/313،ً)لنةًَتريرًالتاريخًالكوريًالوطنيةًالتاريخًالكوري، (1)
هــ(ًوخترج1352ً)ًم1934(ًجونغًسوًإيلًً)االسمًاآلخر:ًحممدًقانصو(:ًولدًيفًالصنيًعام2ً)

املغرب.ًوأصبحًًدمنًجامعةًبكني،ًودرسًيفًجامعةًالقاهرةًمثًتوظفًيفًسفارةًالصنيًيفًبَل
ًكورايًالشماليةًويفًجامعةًمَلويًيفًماليزاي.ًوهوًاآلنًرئيسًأستاذاً  يفًجامعةًبيونغًاينغًيف

ان التبادلًاحلضاريً. العلميًعنًاحلضاراتًًواملعهدًالكوريًلدراسًة احلواًر التبادلًاحلضاري،ًظرً:
للمؤلف.ًداينتهًبوذيةًولكنهًيعتربًمنًأبرزًالعلماءًيفًنغًسوًإيل،ًصفحةًالسيةًالذاتيةًجًو
ًكورايًبشكلًخاص.ًسيذكرًالباحثًأقوالهًيفًهذهًالرسالةًعلًو مًاحلضارة،ًواتريخًاإلسَلمًيف

ًوأوثقًاملصادرًيفًاتريخًاإلسَلمًيفًكورايًوالتبادلًالثقايفًينبًكورايً مراتًألنًمؤلفاتهًمنًأدق 
ًوبَلدًالعرب.ً

ً.)ابلكورية(102(ًاحلوارًالعلميًعنًاحلضاراتًوالتبادلًاحلضاري،ًجونغًسوًإيل،ًص3)
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ًكيمًجونغًوي ًكتبًالغربينيًبً:)1(وقالًالدكتور 350ً))ُكُتبًالعربًأسبقًمن
ًأوً ًابن400ًًسنة ً"شيَل" ًالكورية ًالزيرة ًممنًمس ىًشبه ًيفًتسجيلًاسمًشيَل. سنة

ًكتابهً)املسالكًواملمالك(ًوسليمانًالتاجرًيفًالكتابً)رحلةًم912خرذادبةً)ت. (ًيف
يفًعامً شبهًالزيرةًالكوريةًتقريبا .ًوأولًمنًذكرًًم850السيايف(.ًوهذانًالكتاابنًطبعاً 

هــ(ًالذي694ًً-612ً،ًم1295ً-1215ًنسي)ًرمنًاألوروبينيًُروبـُْروكًالراهبًالف
هــ(.ًذكرًيفًكتابهًأمساءًالوفود653ًمـً)1255جاءًإىلًحكومةً"يوان")الصني(ًيفًعامً

ًالسمً ًصيين ًنطق ًوهو ًو"كاُويل" ًكاويل"، ًجزيرة ًمن ً"رجل ًومنها ًيوان ًحكومة إىل
ً.ً)2((("غوريو"

  :أمساء شيَل يف كتب العرب

ًكتابتها.بعضًاملؤل ِفنيًنقلًامسهاًمنً ًكتبًالعربًأمساءًشيَلًابختَلف وردتًيف
ًكماً ))السنيًاملهملًوالياءًاملثناةًالتحتيةًوالمًوايءًً:)3(قالًأبوًالفداء الكتبًالسابقة

وجدانًيفًالكتب(( وسج لًوامسعً)5(نًكالسيايفًوآخًرًو.ً)4(اثنيةًيفًاآلخرًهكذًا هاًًونطقهًا
                                                           

ًكوكًيفًقسمًاللغةًالفارسية.ًحصلًعلىًًً (1) كيمًجونغًوي:ًاألستاذًالفخريًيفًجامعةًهان
ًكانًًيفًالرورًشهادةًالدكتوراةًيفًجامعة بوخومًيفًأملانياًبتخصصًاإلسَلمًوالشرقًاألوسط.

ًكثيةًع ًكوكًورئيسًالمعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية.ًلهًمؤلفات نًانئبًمديرًجامعةًهان
ًكيمًجونغًوي،ًصفحةًالسيةً اتريخًاإلسَلمًواللغةًالفارسية.ًانظر:ًاتريخًالشرقًاألوسط،
الذاتيةًللمؤلف.ًوهوًليسًمبسلمًولكنهًيعد ًمنًكبارًالعلماءًالكورينيًيفًاتريخًاإلسَلمًوالثقافةً

ًالفارسية.
ًكيمًجونغًوي،ًص2) ً ورية(.)ابلك10(ًصورةًشبهًالزيرةًالكوريةًيفًالكتبًاإلسَلمية،
كانًمنًأمراءًدمشقًوخدمًالسلطانًامللكً(:ًًه732ًً-672ً)ًإمساعيلًبنًعليًبنًحممود (3)

وغيًذلك،ًالناصر حسنًا .ًوكانًرجَلًفاضَلًنظمًاحلاويًيفًالفقهًوصنفًتقوميًالبلدانًواترخيًا
ً(.9/404،ً)اتجًالدينًالسبكي،ًطبقاتًالشافعيةًالكربى

ً.367-366اعيلًبنًامللك،ًصتقوميًالبلدان،ًأبوًالفداءًإمس (4)
ًاتريخًعنًأوًحياتهًعنًشيئًيُعرفً:ًالهـ(330أبوًزيدًحسنًبنًيزيدًالسيايفً)املتوىف:ًبعدً(5ً)

ًالطفولةًفرتةًزيدًأبوًقضىً.الرابعًالقرنًمنًاألولًالنصفًيفًيعيشًكانًًأنهًسوىًووفاته،ًوالدته
فيها.ًالتاجرًسليمان،ًًوأقامًالبصرةًإىلًهـ330ًًعامًهاجرًمثًسياف،ًرأسهًمسقطًيفًواملراهقة
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ًكت ًمهبيف ًأمسائها ًمن ًالباحث ًأدركه ًومما ًالعربًالواردة. ًكتب ،ً)2(سيَلً،)1(سَلً:يف
والكلًً.)9(الس يَلنًً،)8(،ًالسيلي)7(السيلىً،)6(،ًسَلهي)5(،ًالشيَل)4(،ًشيَل)3(السيَل

ًكتبًالقزويينً:يدورًحولًالنطقًالكوريًالصحيحً"شيَل"،ًإالً"سَلهي" يفًً)10(هكذا
ًكثية(ً:مؤلَّفتهًحيثًقال ًكلمتنيً)11()إنًجزائرًسَلهيًهيًجزائر .ًوالصحيحًأهناًمن

ًكلمةًواحدة.ًنوعًً:اسمًالبلد،ًو"هي"ً:"سَل" ضميًاملفردةًاملؤن ثة.ًوظنًالقزويينًأهنا
ًكتابً ًكماًوقعًعلىًحمقِ ق مثلًهذاًاخلطأًسهلًوقوعهًملنًملًيعهدًإليهًيفًاسمًشيَل،

.ًاقتبسهًاحملققًمنًنصً)12("سَليف"ً:ي،ًحيثًكتبًيفًفهرسًاألماكنالقانونًاملسعود
ًكلمةًواحدة.ًًسَلًيفًأعايلًالصنيًشرقاً الكتابً)) ً((ًفظن ًأنً"سَلًيف"

                                                           

عنهًأبوًزيدًًتلقفهاوهوًصاحبًالسفرًإىلًالصنيًوماًحوهلاًمنًالدول،ًحكىًلهًرحلتهًف
ًكتابًرحلةًالسيايف.ًورواهاًوهذ هبا ًيفًكتابهً"رحلةًالسيايف".ًانظر:ًمقدمة

ً.38صً،البيوين ،ًحممدًبنًأمحداملسعوديًقانون(1ً)
ً.367-366الفداءًإمساعيلًبنًامللك،ًصً(ًتقوميًالبلدان،ًأبو2)
،ًنزهةًاملشتاقًيفًاخرتاقًاآلفاقً،52،ًصحسنًبنًيزيدًالسيايف،ًرحلةًالسيايف(ًرحلةًالسيايف3ً)

ً.92صًاإلدريسي،ًحممدًبنًحممد
ً.50صً،زكرايًبنًحممدًالقزويينً،آاثرًالبَلدًوأخبارًالعباد(4ً)
ً.70،ًصهللاًابنًخرداذبةأبوًالقاسمًعبيدً،ًاملسالكًواملمالك(5ً)
ً.94،ًصزكرايًبنًحممدًالقزويينعجائبًاملخلوقاتًوغرائبًاملوجودات،ًً(6)
ً.230،ًصنويريالًأمحدًبنًعبدًالوهاب،ًهنايةًاألربًيفًفنونًاألدب (7)
علىًبنًاحلسنيًمروجًالذهبًومعادنًالوهر،ًً،140صً،علىًبنًموسىًبنًسعيد،ًالغرافيا(8ً)

ً.(1/176املسعودي،ً)
ً.73ً-72ً،ًعبدًالرمحنًبنًحممدًابنًخلدون،ًصاتريخًابنًخلدون(9ً)
نصاريً)أبوًحيىي،ًعمادًالدين(ًاأل:ًهـ(682ًً-605ً)الَقْزِويينًزكرايًبنًحممدًبنًحممودً (10)

ولدًبقزوينًورحلًإىلًالشامًوالعراق،ًوويلًقضاءًواسطًواحللة،ًًمؤرخ،ًجغرايف،ًمنًالقضاة.
ً(.4/183ة،ً)لاحكًًعمرًبنًرضا،ًاملؤلفنيمعجمً.ًحمرم7ًوتويفًيفً

ً.94،ًصزكرايًبنًحممدًالقزويينعجائبًاملخلوقاتًوغرائبًاملوجودات،ً (11)
يفًاجمللدًالثالثًمنً (12) ً.38صً،البيوين ،ًحممدًبنًأمحداملسعوديًقانونفهرسًاألماكنًوغيهًا
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منًالكورينيً مباشرًة نطقهًا ًعلىًمسعهًم العربًتدل  شيَلًيفًكتبًعلماًء اسًم وكتابًة
ًكانًالنطقًالصيينًلكلمةًأوًمْسعهمًنطقهاًمنًواسطةًالصينينيًابلنطقًالصيينًبدليلً أنه

منًالنطقًالكوري ً.)1("شيَل"ًقريباً 
ًالًينفيانًاالحتمالًيفًاتصالًالكورينيًابملسلمنيًيفًعصرًشيَل،ًنيقولالوِكَلً

علىًالقولًالثاينًكانًالكوريونًواملسلمونًالعربًيفًمدينةًواحدةًيفًالصني.ًسيأيتًًهألن
يفًموضعه ً،ًإنًشاءًهللا.ًًً)2(بيانًذلكًتفصيَلً 

ُ:البضائع املستوردة من شيَل
ًعلى ًالعرب ًكتب ًًًتشتمل ًمن ًكثي ًاألخبار ًشيَلًًاملتنوعة ًشيَلًعن كموقع

أمه ها،ًًهنًاذكرًأ.ًوس)5(،ًوأهلًشيَلًومعيشتهمًفيها)4(بيئاتًشيَلًالطبيعيةًوً،)3(الغرايف
ًكتابهًً)6(هداذبرًْابنًخًُوهوًخربًعنًالبضائعًاملستوردةًمنًشيَلًإىلًالعرب.ًقدًحد دً يف

منًشيَل نصه املسالكًواملمالكًالسلعًاملستوردًة ً))ً:مًا الشرقى  البحًر والذيًجييءًىفًهذًا
جًنًْبَـًيلًَوالصًِضارًم ورًوالغًَخاوًواملسكًوالعودًوالسروجًوالسًَّيمًْدًوالكًِنًْرًِمنًالصنيًاحلريرًوالفًِ

ًواخلًُوالدارًُ ً)7(((جاننًْولًَصيىن ًالملة ًيفًهذه ًكثيةألفاظً. ًمعنً،غريبة ًإذًوفْهم ًمهم  اها
غريبةًًلفظةمعىنًكلًًوسأذكريةًالتجارةًبنيًالعربًوشيَلًيفًذلكًالعصر.ًتتصورًبهًعلم

ً.األمهيتهً،علىًحدة

                                                           

ًكيمًجونغً (1) ً)ابلكورية(.53وي،ًصانظر:ًصورةًشبهًالزيرةًالكوريةًيفًالكتبًاإلسَلمية،
ً.منًهذاًالبحثًاملبحثًاألول:ًاتصالًاملسلمنيًابلكورينيًيفًعصرً"شيَل"ً-(ًالفصلًاألول2ً)
ً.(1/176علىًبنًاحلسنيًاملسعودي،ً)مروجًالذهبًومعادنًالوهر،ًًانظر: (3)
ً.170ه،ًصأبوًالقاسمًعبيدًهللاًابنًخرداذبً،املسالكًواملمالكًانظر: (4)
ً.50صً،زكرايًبنًحممدًالقزويينً،البَلدًوأخبارًالعبادآاثرًًانظر: (5)
أسلمًًكانًجدهًخرداذبهًجموسياً .ًًعبيدًهللاًبنًأمحدًبنًخرداذبه،ًأبوًالقاسم:ًمؤرخًجغرايف (6)

وكانًراويةًً.هًالربيدًواخلربًبنواحيًالبلعلىًيدًالربامكة.ًواتصلًعبيدًهللاًابملعتمدًالعباسي،ًفوال ً
ًكتابًًوله.ًلألخبارًواآلداب ً"الندماءًواللساء"وكتابًً"املسالكًواملمالك"مصنفات،ًمنها

ً.(17/10،ً)اخلطيبًالبغدادي،ًاتريخًبغدادًوذيوله".ًاللهوًواملَلهي"وكتابً
ً .70،ًصأبوًالقاسمًعبيدًهللاًابنًخرداذبة،ًاملسالكًواملمالك(7ً)
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ًقالًابنًمنظورً:الف ر ن د- ً ًوًَ))ً:ً-رمحهًهللا-ًهوًسيف. ...ًهيًُشًْفرندًالسيف:
ً.)1(((والفرند:ًالسيفًنفسه

منهمًمنًقالًأنهًفً:يفًمعىنًهذهًالكلمةًالكوريوناختلفًالعلماءًً:الك يم خاو-
ًكمثلًالسلعًاملصدً ً،لِْنَسنغً)روحًاألرض(ًأوًاملسك رةًبدليلًأنًالبضائعًاملذكورةًهي

عنهأب.ًومنهمًمنًصر حً)2(فالكيمخاوًيكونًمنهاً،منًشيَلًإىلًالصني ً،نهًالًيعرفًشيئاً 
بنيًشيَلًواإلقليمًًالثقايفًاتريخًالتبادل"(ًيفًكتابهًقانصو)حممدًًجونغًسوًإيلكالدكتورً

األنشطةًالبحريةًمنًقومًشيَلً" يفًكتابهًً)4(كيمًمونًغيونغواألستاذًالفخريًًً،)3("الغريب
ًامليَلدي ًكتابًاملسالكًواملمالكً،ابنًخرداذبةوكانًً.)5("يفًالقرنًالتاسع ً،صاحب

ًكتابهً،فارسيًاألصل .ًابللغةًالفارسيةًمفيدًأحياانً ًفالبحثًعنًمعىنًالكلمةًالغريبةًيف
ً:معىنًَكْمخاًابللغةًالفارسيةًوً،أصلًكلمةً"الكمخا"ًهوًاللغةًالفارسيةفوجدًالباحثًأنً

ووردًاللفظً.ً)6(احلريرًالدمشقيًأبلوانًخمتلفةً:"ِكْمخا"وً،احلريرًالدمشقيًبلونًواحد
هرًظرًتشجًِنسيجًحريرًمًُمبعىنًِدَمْقسًوهوًً)7()الِكْمخا(ًيفًبعضًكتبًالرحَلتًالعربية

                                                           

ً(.3/334) ابنًمنظور،ًًحممدًبنًمكرم(ًلسانًالعرب،1ً)
(2)ً ً ًوصفاهتا ًواملصدرة ًاملستوردة ًشيَل ًبلد ًابركسلع ًسو ًانم ًامليَلدي، ًالتاسع ًالقرن ،ًيف

ً.)ابلكوري(28ص
ً.)ابلكورية(231اتريخًالتبادلًالثقايفًبنيًشيَلًواإلقليمًالغريب،ًحممدًقانصو،ًص (3)
ل"ًهــ(:ًالدكتورًواألستاذًالفخريًيفًجامعةً"سونغًسي1349كيمًمونًغيونغً)سنةًامليَلد:ً (4)

ًكورايًالنوبيةًلتطويرهًالعلميةًيفًالتاريخً ًكورايًالنوبية.ًقدًفازًابلائزةًالكربىًمنًرئيس يف
ًالكربىًمنًجائزاتًالنرال1433ًالبحريًالكوريًيفًعامً ًانظر:ًاحلاصلًعلىًالائزة هــ.

ً ًغيونغ، ًمون ًكيم ًالدكتور ًالسادسة: ًجانغ" ًغو ً"بو ًيف ًنشرها ًم6/2012ً/11مت
ًـ(هـ21/7/1433) ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًًهــ،22/3/1438، ًإيلصحيفة  )سيئول(ًاني

(www.naeil.com) )ابلكورية(.ً
ًص ً(5) ًغيونغ، ًمون ًكيم ًامليَلدي، ًالتاسع ًالقرن ًيف ًشيَل ًقوم ًمن ًالبحرية ً-91ًاألنشطة

ً.)ابلكورية(92
 .ً)ابإلجنليزية(1021معجمًاللغةًالفارسيةًوالعربيةًواإلجنليزية،ًجونسونًفرانسيس،ًص (6)

رحلةً(،3/211ً،ً)أمحدًبنًحيىيًبنًفضلًهللاًالعمرير،ًمسالكًاألبصارًيفًممالكًاألمصا (7)
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)يعينًًوهلم))ُ:عنًالكيمخاوً)2(الثعاليبًصر ح.ًًو)1(فيهًصورًاألزهارًوغيًاترةًوختفىًاترة
ًلهًًالصينيني( ًويقال ًوتظهر ًالصور ًفيه ًختفى ًالذى ًاملدفون ًواحلديد ًالفائق الفرند
.ًإذنًبظهورًالصورةًفيهًاترةًوخفيهاًأخرىاحلديدًاملذكورًًيتميزأيًً:)3(((الكيمخاو

ًالكيمخاو ًاحلديدً:معىن ًمن ًنوع ًامسهًيمًْ"الكًًِبًومُسي، ًامللو ن ًللحرير ًتشب ها  خاو"
ًتعاىل.خا".ًوالعلمًعندًهللاًمًْ"الكًِ

يتخذًً،حيوانًثدييًليليًمنًالفصيلةًالسموريةًمنًآكَلتًاللحومهوًً:السهم ور-
ً.)4(منًجلدهًفروًمثنيًويقطنًمشايلًآسية

ًً.)5(املتخذةًمنهًصفحةالغضار:ًالًوً،الغضارةًالطنيًاحلرً:ضارالغَُ-
كتااب ًُتذكرًفيهًهذهًالكلمةًالغريبةًسوىًجدًًأمعًاحملاولةًالطولةًملًً:جنُ ب َُيلَُالصُ -

ً ًالدكتور ًوترجم ًواملمالك. ًاملسالك ًإيلكتاب ًسو ًقماشًًجونغ ًإىل ًالكلمة هذه
ترمجتهًبنيًًتانتشًرًو.ًةرتمجهذهًالستدلًبهًعلىًصحةًوملًيذكرًأيًدليلًاًًُ،)6(األشرعة

يفًكتبهمًواًواختذنيالعلماءًالكوري ونقلوًه كيفًيكونًمعىنًالصيلبنجًًوَتقيقً.بدونًً)7(رأيًه

                                                           

،ًاملواعظًواالعتبارًبذكرًاخلططًواآلاثر(،2/191ً،ً)حممدًبنًعبدًهللاًبنًبطوطة،ًابنًبطوطة
ً(ًوغيها.3/378)ًاملقريزيًأمحدًبنًعلي

حممدًبنً،ًهتذيبًاللغة(.ًوانظر:4/376ً)ًبيرتًآنًُدوزِيرينهارتً،ًتكملةًاملعاجمًالعربية (1)
ً(.9/292)األزهريًأمحد

العَلمةًشيخًاألدب،ًً:ًهـ(429ًً-350ًعبدًامللكًبنًحممدًبنًإمساعيل،ًأبوًمنصورًالثعاليب) (2)
ًالشاعر ًاللغة،ًوكتابً، ًكتابًفقه ًالدهرًيفًحماسنًأهلًالعصر"،ًوله ًكتابً"يتيمة مصنف

النبَلءًيفًالنظمًوالنثر.ًرأساً ًوكانًسحرًالبَلغة. )الذهيبًحممدًبنًأمحد،ًسيًأعَلًم ،ً3/146.)ً
ً.544،ًصالثعاليبًعبدًامللكًبنًحممد،ًمثارًالقلوبًيفًاملضافًواملنسوب (3)
ً(.1/448،ً)جممعًاللغةًالعربيةًابلقاهرة،ًاملعجمًالوسيط (4)
ً(.5/23) ابنًمنظور،ًحممدًبنًمكرملسانًالعرب،ً (5)
ً.)ابلكورية(228صًبنيًشيَلًواإلقليمًالغريب،ًحممدًقانصو،ًالثقايفًخًالتبادلاتري (6)
ًالكوري،7) ًالتاريخ ًالكوريًالوطنيةً( ًالتاريخ ًَترير 9/313ً)ً،لنة ًشيَلًاملستوردةً(، ًبلد سلع

ً.)ابلكوري(6،ًصيفًالقرنًالتاسعًامليَلدي،ًانمًسوًابركواملصدرةًوصفاهتاً
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ًاللغةً ًوال ًمنه ًقريب ًشيء ًأي ًإىل ًتشي ًال ًالعربية ًواللغة ًالسفينة، ًيف ًالشراع قماش
ً؟)1(الفارسية

ًكلمتنيً،لبعدًالتأمً ً،ولكن يَلًش"الِصيَل"ًهوًالً؛يبدوًللباحثًأهناًمتكو نةًمن
ًكاملً،)2(خيلطًابلعقلًويورثًاخليالًبً نبتًلهًحًَو"بـَْنج"ًهوًالبنجًأيً .ًلذلكًنوِ مفهو

هوًنب يؤيدًًنو متًمًُاميكنًالقولًأنً"الصيلبنجً" وممًا منًشيَلً. المستورًد انسجامًً:رأيهذًا
ً،ًومهاالدارصيينًواخلولنجانً:ًبعدهانيًآتيتنيكلمتيفًالسياقًبنيًالكلمةً"الصيلبنج"ًوًً

منًموادًالتنومي،ًليتمًً-ًهذاًالرأيعلىًً-والصيلبنجًً،نبااتتًتستخدمًدواءً المنًأمساءً
ًكتابً"جايًبونًجي" أمساءًالبضائعًاملستوردةًً)3(االنسجامًبنيًمعانيهن.ًووردتًيف

ًومنها ًشيَل، ًاألرضً:من ًالسََّناًً،روح ًالصَّنَـْوبَر، ًشجرة ًوحب  ًالبندق، ًشجرة وحب 
ًكلًذلكًمنً)4(الغريب فكانتًتُباعًنبااتتًطب يةًمنًشيَلًيفًالياابنًً،طب يةالنبااتتًال.

ًعلىًمستوىً طبيةًيفًشيَلًوجهودهاًيفًتطويرًالعلومًاليفًالقرنًالثامنًوالتاسع،ًمم اًيدل 
منًأمساءًالنبااتتًالطبيةًاملستوردةًًجنًْبَـًيلًَالصًِيكونً.ًفعليهً)5(موادًطب يةًالستخراجًالدواء

ًوهللاًتعاىلًأعلم.ًًشيَل،ًمنً

                                                           

(1"ً ًابلفارسية: ًالقماش ًواإلجنليزية،ًاپرچه( ًوالعربية ًالفارسية ًاللغة ً)معجم ً"ابدابن" ًوالشراع: ،"
ًالصيلبنج202وص273ًجونسونًفرانسيس،ًص ًبعيدانًمنًالكلمة ًفهما .)ً ًمنً. لذلك،

ًالصعبًأنًيقولًمعىنًالصيلبنجًقماشًالشراع.
ظر:ً(.ًوان1/62،ً)أمحدًبنًحممدًبنًعليًالفيومي،ًاملصباحًاملنيًيفًغريبًالشرحًالكبي (2)

َطر ِزِىً ًانصرًبنًعبدًالسيد،ًاملغربًيفًترتيبًاملعرب
ُ
ً.51،ًصامل

ًكوالًجو"ًموظفًإداريًصيينًيفًمجاركًالصنيًعامً (3) ًم1225كتابًجوًبونًجي:ًأل فهً"يو
ًوالبضائعًاملستوردةًإىل622ً) ًالكتابًمواقعًالدولًاملختلفةًوالطرقًالبحرية هــ(.ًيذكرًهذا

ً)الكورية(.682ًصًاحلرير،ًجونغًسوًإيل،معجمًطريقًالصني.ًانظر:ً
يفًالقرنًالتاسعًامليَلدي،ًانمًسوًابرك،ًالدراسةًسلعًبلدًشيَلًاملستوردةًواملصدرةًوصفاهتاً (4)

ً.)ابلكوري(16،ًص(،ًمجعيةًلدراسةًالتاريخًالكوري94التارخييةً)العدد:ً
ً.20املرجعًالسابق،ًص (5)
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ًِقرفةً:يىنصُ ارُ الدُه- ًمعناها )1(هو ًالفارسية ًاللغة ًمن ًالدارصيىن ًوكلمة شجرًً:.
ً.ً)3("ًابلفارسيةًمعناهًالشجرةَدارًْفإنً"ً،)2(الصني

نوعًمنًً:جاننُ ولَُاخلُ - ))زجنبيلهًو الزجنبيليات،ًً:خولنجانً: نباتًعشيبًمنًفصيلًة
ً.)4(((أنواعهًعديدة،ًمنهاًماًهوًطيب،ًوماًهوًتزييين

ًللقارئًأنًالعربًمالك،ًاملةًيفًكتابًاملسالكًًوالواردبعدًشرحًمعىنًاأللفاظً تبني 
ً،صفحةوالً،السيف،ًوالنوعًاخلاصًمنًاحلديد،ًوالفروًالفاخرً:كانواًيشرتونًمنًشيَل

 ااتتًللدواء.وبعضًالنب
أنًالعربًقدًسبقواًالغربينيًيفًذكرًً:فاخلَلصةًمنًحمورً"كتبًالعربًعنًشيَل"

،ًومنهاًالسلعًاملستوردةًمنًشيَلًإىلًالعرب.ًوهذهًأشياءشيَل،ًوذكرتًكتبهمًعنًشيَلً
األخبارًيستدلًهباًعلىًاتصالًاملسلمنيًابلكورينيًيفًعصرًشيَل،ًوبذلكًميكنًالقولً

 .)5(أنًالدعوةًاإلسَلميةًقدًبدأتًمنًهذاًالعصر

                                                           

ً.(24/248،ً)مرتضىًالزبيديبنًحممدً،ًحممدًاتجًالعروسًمنًجواهرًالقاموس(1ً)
ً(.2/359ابنًالبيطار،ً)ًعبدًهللاًبنًأمحد،ًالامعًملفرداتًاألدويةًواألغذية (2)
ً.ً)ابإلجنليزية(550ًمعجمًاللغةًالفارسيةًوالعربيةًواإلجنليزية،ًجونسونًفرانسيس،ًص (3)
ًلة(.)ترقيمًمكتبةًالشام (1/115996)عبدًالغينًأبوًالعزم،ًمعجمًالغين(4ً)
ًاتصالًاملسلمنيًابلكورينيًيفًعصرًشيَلً-املبحثًاألولًً-انظر:ًالفصلًاألولًًلَلستزادة(5ً)

ً.منًهذاًالبحث
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ًكورايًأصلهمًيبدأًمن ً(م.ق108ًً-ًم.ق2333ً)"غوًجوًسون"ًًدولةًأهل
خَللًتطو رًًألهناًأولًالدولًالكوريةًيفًالتاريخ.ًوهؤالءًالكوريونًهلمًطبيعةًمكتسبةًمن

سياسيةًالجتماعيةًًواالًمأحواهلأيضاًالتاريخًالكوريًمنذًقبلًأربعةًآالفًسنةًتقريبا ،ًوهلمً
ً.اصةًبكورايًالنوبيةاخل

ًكذلكًتؤث رهً ًأثرًعلىًسلوكهًوفكرته،ًوأحواله ومنًاملعلومًأنًطبيعةًاإلنسانًهلا
فْهمًطبيعةًاملدعوينًوأحواهلمًمفيدًيفًالدعوةًاإلسَلمية،ًًوعلىًاختيارهًومعاملتهًمعًغيه.ً

ًكماًقالًعليًبنًأيبًماًيناسبهًقوملكلًًوامدً ليقبلًالًبدًمنهًللدعاةً رضيً-طالبًم،
اً ً-هللاًعنه النهاَس،ُ))ً:أمهيةًمراعاةًأحوالًاملدعوينًيفًالدعوةًاإلسَلميةعلىًمؤكد  َحد  ث وُا

َوَرس ول هُ  ُي َكذهَبُاَّللهُ  َاُيَ ع ر ف وَنَُأحت  بُّوَنَُأن  طبيعةًالكورينيًوأحواهلمًهناًذكرًأ.ًس)1((( "ِب 
ًأوضاعًكورايًالنوبية.ًلىالدعاةًعلتعريفًاملعاصرةً
ً

 والدينية. االجتماعيةاجلنوبية طبيعة أهل كوريا  :املطلب األول

ً ًطبيعة ًللأبرز ًكوريني ًعَلقة ًله ًهمما ًاالجتماعيةًيابلدعوة وطبيعتهمًً،طبيعتهم
س يفًكورايًالنوبية.ًهنًاًهماشرحأالدينيةً. اإلسَلميًة يفًالدعوًة ًبشيءًمنًالتفصيلًألمهيتهًا

 الكونفوشيوسية.فكرة  :طبيعة أهل كوريا اجلنوبية االجتماعية

سيجدًأنًأغلبًالدولًالقارئًعنًاتري ًكورايًوالياابنًوالصني-خًشرقًآسيًا ً-منها
الكونفوشيوسيةًًوقدًأتث رتًابلكونفوشيوسيةًيفًعاداهتاًاالجتماعيةًواخللقيةًلزمنًطويل.ً

 الصني يسود رمسيً  لدينً  بعدًفيما َتو ل ديينً  سياس ي اجتماعيً  فلسفيً  مذهبً  :هي
 الذي ً)2(كونفوشيوسًً:هلا املؤس س إىل تعود ،الز مان من قرانً  مخسةًوعشرين حوايلًمنذ

                                                           

ًكراهيةًأنًالًيفهمواكتابًالعلم،ًالبخاري،ًًأخرجهً (1) ،ًاببًمنًخصًابلعلمًقوماًدونًقوم،
ً.(127):ًبرقم(،1/37ً)

ً=551ًولدًسنةً ق.م(:ًاملؤسسًاحلقيقيًللكونوفشيوية.479ًًً-ق.م551ًً)كونفوشيوس(2)



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
40 

 الدينية والتقاليدًوالعادات الطقوس إحياء إىل داعياً  امليَلد قبل السادس القرن يف ظهر
ليستًمنًاألداينًالسماويةًاملنزلةًمنًًيةـفالكونفوشيوس.ً)1(القومي والسلوك واملعامَلت

لقولهًً،.ًفهوًدينًابطلًالًيقبلًعندًهللا)2(عندًهللاًتعاىل،ًبلًهيًمنًاألداينًالوضعية
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ ً:سبحانه
ً.)3(َّزب

ًعلومًًةوسيالكونفوشيًدخلت ًوازدهرت ًريو. ًغو ًغو ًدولة ًيف ًكوراي إىل
(ًحيثًهــ1315-هــ795ًًيفًعصرًمملكةً"جوًسون"ً)كبياً  ازدهاراً الكونفوشيوسيةً

الكونفوشيوسيةًوكانتًحياةًالشعبًالكوريً املبادئ على اعتماداً  أتسستًجوًسون
 الكونفوشيوسية سيطرت وقدتُقو مًبِقَيمًالكونفوشيوسيةًوَُتكمًأبحكامًالكونفوشيوسية.ً

 يتحقق مل بشكل وطقوس وقيم وفكر سياسةًمن كوراي يف يسود ما على شاملة سيطرة
ً.املماثلة املذاهبًمن آخر مذهب ألي مثيله

ىلًالوقتًاحلاضر،ًوهيًمنذًعصرًمملكةًغوًغوًريوًإًمنًخَللًالفرتةًالطويلةًأي
هاًيفًآاثًرماعيةًالكونفوشيوسيةًوتظهرًتجسنة،ًاكتسبًالكوريونًالطبيعةًاالًزهاءًألَفي

ًلذلك،ً  يف عمقاً  األفكار أكثر من الكونفوشيوسية تعدً سولكهمًوفكرهتمًوعقيدهتم.
ً.ً)4(الكوريني نفوس

                                                           

تنقلًبنيًيفًشبابهًًوًأنشأًمدرسةًلدراسةًأصولًالفلسفةيفًالصني.ًًق.ًمًيفًمدينةًتسو=ً
ًهلمًعلىً ًتعاليمهًحااثا ًويرشدهمًويتصلًابلناسًيبثًبينهم كثيًمنًالبلدانًينصحًاحلكام

ًالقومية ًً.األخَلق ًسنة ًيف ًق479ًمات ًانظر: ًواملذاهبً.م. ًاألداين ًيف ًامليسرة املوسوعة
ً(.750ً-2/749ً،ً)الندوةًالعامليةًللشبابًاإلسَلمي،ًواألحزابًاملعاصرة

القنصل،ًًعمرًبنًمنها،ًعبدالعزيزًاإلسَلمًوموقفًاإلسَلمًمنًموقفها:ًانظر:ًالكونفوشيوسي ة (1)
ً.86،ًًص9هــ،ًالعدد:1434ًجملةًاألصولًوالنوازلً)الرايض(،ًحمرمً

انصرًبنًفَلحًبنًانصرً،ًدراسةًَتليليةًنقديةًيفًضوءًالعقيدةًاإلسَلميةية:ًــوســوشيــونفـــ(ًالك2)
ً.342صًهــ،1427(،مكة)ًأمًالقرىجامعةًقسمًالعقيدةًمنً،ًدكتوراهرسالةًالً،الشهراين

ً.85سورةًآلًعمران:ً (3)
ً.30ص،ًوالثقافةًلإلعَلمًالكوريةًاهليئة،ًكورايًًعنًحقائق (4)
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ًالكورينيًيف ًكتابًتفهيمًالثقافةًًًيشهدًذلكًأقوالًالعلماء ًكماًجاءًيف كتبهم،
ًالتقدميةً ًكانًفلسفة ًنصه:ً))طائرًالًيطيًإالًجبسده.ًإن ًالكونفوشيوسيةًما الكورية

ًفوشيوسيةًجسده.ًحبسبًاستبيانالكونًجناحًالطائرًوفلسفةًاحملافظةًجناحهًاآلخرًفإن
ً ًمن ًأكثر ًكونفوشيً%80أجاب ًمعيشة ًيعيشون ًأهنم ًالكوريني ًالقساوسة وسية،ًمن

ًعلىًوجودًالطبيعةمنًً%90أجابًأكثرًمنًًو ابلطبعًيدل   عوامًالنصارىًكذلك.ًوهذًا
الكونفوشيوسيةًظاهرةًيفًمعاملتهمًإىلًدرجةًوطبيعتهمً.ً)1(((الكونفوشيوسيةًيفًأبداننا

عنًالثقافةًً)2(هاًبسهولةًعندًتعايشهمًمعهم.ًقالًيوينًهونغآاثًرغيًالكورينيًًأنًيشعر
ًكورايًالنوبية هتمامًًمبنصبًاملتواصل.ًاال))ومنًاآلدابًالكوريةًً:الكونفوشيوسيةًيف

هلًهوًرجلًأوًامرأة؟ًهلًهوًأكربًً؛يتغيًأسلوبًاملعاملةًبناءًعلىًاملناصبًوجيبًأن
ًكوراي.ً مينًسنا ًأوًأصغر؟ًماًمنصبهًيفًالشركة؟ًلذلكًسؤالًعنًالعمرًليسًمعيبا ًيف

ًولً:يسألون ًأنًيعرفًيفًأيًالطبقةًعلىًًمتًابلضبط؟"ًجيبًد"يفًأيًعام كلًأفراد
فوضوالًً،االجتماعيةًهوًاملنتسبًإليهًلكيًحيرتمًمنًهوًأعلىًمنهًمنصباً  ًواييعملًعمَلً 

ًمكس را ً ًبذلك ًالكونفوشيوسيةاجملتمعتنظيم ًالفكرة ًبسبب ًوهذا ًاجملتمعًً. ًيف املنتشرة
ً.)3(((الكوري

ً ًما ًهلا ًًيوافقوالكونفوشيوسية ًوما ًمظاهرًخيالفهالشرع ًالباحث ًسيذكر .
يةًاملنتشرةًبنيًالشعبًالكوريًتفهيما ًلسلوكهمًبلهاًاإلجيابيةًوالسآاثًرالكونفوشيوسيةًًو

ًوعقيدهتم.
 الشريعة  اال ختالفه الذي الكونفوشيوسية بعض تعاليم

ًً:الكونوشيوسيةًاملنتشرةًيفًاجملتمعًالكوريًيفًهذاًالقسممنًأبرزًتعاليمً

                                                           

ًالكونفوشي ً(1) ًالكورية ًالثقافة ًصوسيتفهيم ًالكورية، ًللدراسة ًالعايل ًاملركز 221ًً-220ًة،
ً)ابلكورية(.

ًكاتبًجريدة (2) ًكورايًيوينًهونغ:ًأمريكي،ًمتخرجًمنًجامعةًييلًأبمريكاًبتخص صًالفَلسفة، ،
ً.كول،ًصفحةًالسيةًالذاتيةًللمؤلف

ً)ابلكورية(.89ً-88ًيوين،ًصكورايًكول،ًهونغً (3)
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ًكماً)1(إكمالُ"إين"ُ:أولًُ ،ًوهوًتغل بًالنفسًعلىًاهلوىًوتكميلًاآلدابًالعالية،
ًكتابًتفهيمًالثقافةًالكوريةًالكونفوشيوسية ًفكرةً:جاءًيف "إين".ًً:كونفوشيوسًً))لب 

ًاآل ًوتكميل ًاهلوى ًعلى ًالنفس ًبتغل ب ًمعناه ًكونفوشيوس ًوطريقةًوشرح ًالعالية، داب
ًكونفوشيوسًأنًهدفًتعاليمهًهوًًيؤذيًتطبيقهًهيًأالً  اآلخرًمباًالًَتب هًنفسه.ًوقال
تكميلًاآلدابًالعاليةًًو.ًوهذاًالتعليمًيعينًتغل بًالنفسًعلىًاهلوى،ً)2(إكمالً"إين"((
خيالفهًالشرع.ًبلًتغل بًالنفسًعلىًاهلوىًمأمورًبهًيفًالشريعة.ًقالًهللاًًوعدمًاإليذاءًال

 .)3(َّ حف جف مغ جغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  ًًُّ:تعاىل
ابخللقًاحلسنًلهًأمهيةًوالتحليًً.)4(ًٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ :وقالًسبحانه

م َنُ)):ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-ًالنيبوقالًً.ابلغةًيفًالشرع ُخ ل ق ه ُإ نهُال م ؤ  ن  ُِب  س  ر ك  لَي د 
ُال َقائ مُ  ُالصهائ م  الكوريينيًمتأدبونًًفعامةًالكونفوشيوسيةطبقا ًهلذهًالتعاليمًً.)5(((َدرََجَة

ُمسلمني.ًايكونًوًولوًالًيعرفونًاإلسَلم،ًوأكثرًسلوكهمًإسَلميًولوًمل
:ًكونفوشيوسوهوًمنًأشهرًتَلميًذً،)7(وسيًُشًِْنًمًِقالًً.)6(احرتامُلكبارُالسنُ:اثنياًُ

أيًالرتتيبًيفًإيفاءًً.)8(الرتتيبًبنيًالكبارًوالصغار((ً:))األخَلقًالواجبةًعلىًاإلنسان
                                                           

.ًمعناهًاحلريف:ًاحرتامًلآلخرين.ًاملعجمًالكوريًاألكربًالنموذجي仁ًإين:ًابحلرفًالصيين:ً (1)
ً(،ًمكتبةًاللغةًالكوريةًالوطنيةً)املادة:ًإين(ً)ابلكورية(.اإللكرتونية)

ً)ابلكورية(.275صتفهيمًالثقافةًالكوريةًالكونفوشية،ًاملركزًالعايلًللدراسةًالكورية،ً (2)
ً.41-40ًسورةًالنازعات:ً (3)
ً.135سورةًالنساء:ً (4)
ً،ًًابنًحبانأخرجهً (5) (،ًصح حهًاأللباين2/229ًحسنًاخللق،ً)ًاببكتابًالربًواإلحسان،

ً((.1/467ً،ً)التعليقاتًاحلسانًعلىًصحيحًابنًحبان)
ألمهيتهًعندًالكونفوشيوسية.وهذاًيفًاحلقيقةًجزءًمنًإكمالً"إين"ًولكنً (6) ًينبغيًذكرهًمنفرداً 
 مل أن ه ق.م(:ًأشهرًتَلميذًكونفوشيوسًوأقواهمًأتثيا ،ًغي289ًً-ق.م372ًً:ً)منشيوس (7)

ًموسوعة انظر:ًمباشرة. عنًحفيده أخذها لكنهً  مباشرة ، كونفوشيوس من تعاليمه يتلق
ً(.ابلكورية)ً(منشيوس:ًاملادة)ًدوسانًشركة(،ًاإللكرتونية)ًدوسان

ًكتابًمنسيوسًاملركز،ًاببًاألميًدونغًمونً(ًتفسيًكتابًمنشيوسًاملركَّز،ًتشوًشي،8ً) تفسي
ًالرابع ًالرقم ً)األول(، ًمتغونغ ًهــ1431)ًم2010يفًنشرهاً. ً=يفًمنهاًالنقلًومت(،
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ً)1(الكتابًاألولًلألطفالشرحًقدًيفًاحلقوق.ًًوًاحلقوق،ًفالكبارًيقدَّمونًعلىًالصغار
))وإنًكانًالكبيًذاًِضعَفيًعمركًًجيبًً:معىنًقولًمنشيوسًاملذكور،ًوضربًلهًاملثال

ًكانًالكبيًأكثرًمنًعمركًبعشرًسنواتًجيبًأنً ًوإن أنًَترتمهًابحرتامكًألبيك،
أكثرًمنًعمركًخبمسًسنواتًًَترتمهًابحرتامكًألخيكًالشقيقًالكبي،ًوإنًكانًالكبي

ًكانًفيهًنوعًمً-هذاًالتعليمًً.)2(((جيبًأنًتبقىًخلفهًمبسافةًاملنكبني نًاملبالغةًيفًولو
ً:-صلىًهللاًعليهًوسلم-الًينفيًالشرعًفكرتهًاألساسية.ًقالًالنيبًً-تطبيقهًاملذكورً

َُكب ْيَنَُ)) يَ ر َحم َُصغ ْيَََنَُوي  َوق  ر  َمن َُلَُ  نهُا وسلم-وقالًً.)3(((لَي َسُم  ُ))ً:-صلىًهللاًعليًه َأَمَرين 
ََكاب رَُ ُأ َقد  َمُاأل  ْب  يل َُأن  منًهذاًتعليمًالكونفوشيوسية،ًيسألًالكوريونًعندًوً.)4(((ج  أتث راً 

ًكبيَهمًويتكلمًً:تعارفًبعضهمًعلىًالبعض "كمًلكمًمنًالعمر؟"ًلكيًحيرتمًصغيُهم
ًاالحرتام ًوليسًمنً)5(الصغيًمعًالكبيًبصيغة ًكورايًالنوبيةًيفًترىًأنًالغريبً. يف

                                                           

ًالشرقيةًهــ9/4/1438= ًالقدمية ًللكتب ًالشاملة ًالبياانت ًقاعدة ،
(db.cyberseodang.or.krً)ً(ابلكورية.)ً

ً"جوسون"1) ًكتابًمنهجيًيفًمدارسًمملكة ًالكتابًاألولًلألطفال: ًاألطفالًفكرةً ( لتعليم
ً ًعام ًيف ًأُلِ ف ًوتطبيقها. ًالكونفوشيوسية.950ً)ًم1543الكونفوشيوسية ًعلماء ًأبحد هــ(

الكتابًً:ادةامل)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادمييةً(،اإللكرتونية)الكربىًالكوريةًالثقافةًموسوعة
ً(.ابلكورية(ً)األولًلألطفال

ًمت ً(2) ًوالصغار. ًالكبار ًبني ًالرتتيب ًشرح ًابرك، ًمو ًساي ًلألطفال، ًاألول ًنشرهاًالكتاب
ًهــ1424)ًم2004يف ًهــ9/4/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت(، ًالثقافيةً، ًاألصول موسوعة
ًاإللكرتونية) ًالكورية(، ًاحملتوايت ًبث  ً(www.culturecontent.com)ًوكالة
ً(.ابلكورية)

جاءًيفًرمحةًالصبيانأبوابًالربًوالصلة،ًالرتمذي،ًأخرجهً(3ً) .1919ً:ًبرقم(،3/385ً،ً)اببًمًا
ً(.5/230صح حهًاأللباين)سلسلةًاألحاديثًالصحيحة،ًًو

ًكانًيستحبًاببًآدابًالنيبًصلىًهللاً،ًالفوائد أخرجهًالبزارًيفًكتابهً(4) عليهًوسلمًوأخَلقهًوما
ًالطعام ًمن ًص ،687ً ًبرقم، ًاألحاديث934ً: ًسلسلة ًيف ًله ًشواهد ًاأللباين ًوذكر .
ً(.75-4/74الصحيحة)

غًمتنوعةًيتكلمًهباًاملخاِطبًمبا=ًفيهاًصيًاليتًقدًتطورتًيفًاللغةًالكوريةًصيغةًاالحرتام (5)
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ًكاحلافلةًواملرتو للمسن .ًًوسائلًالنقلًالماعية ُأنًيقومًالشابًمنًمقعدهًإيثاراً 
ُالوالدينُ:اثلثاًُ ًالوالدينبر ًبر ًكتاب ًيقول ًالوالدينًأساسًاخللقًً:)1(. ًبر ))إن

ًكلًالتعاليم(( ))الوالدانًوولدمهاًً:وجاءًيفًالكتابًاألولًلألطفالً.)2(احلسن.ًمنهًيبدأ
ويرب ياهًوحيب اهًويعل ماهًوجيبًعليهًهًالديربطْتهمًالسماءًابلعَلقةًالود ية،ًفيجبًعليهماًأنً

ًعليهما ًوينفق ًويرب مها ًآراءمها ًويتبع ًحيرتمهما ًمنًًوً.)3(((أن ًالوالدين ًبر تعليم
 نن من زن رن مم ام يلُّالكونفوشيوسيةًيوافقهًالشرع.ًقالًهللاًتعاىل:ً

َسأَْلُتًالنَّيبًََّصلَّىًهللُاًَعَلْيِهًَوَسلََّم:ًً:-رضيًهللاًعنهًً-وعنًابنًمسعودًً.)4(َّ ىنين
؟ًقَاَل:ً ًِإىَلًاَّللَِّ ًَأَحبُّ ًالَعَمِل ًقَاَل:ًمُثًََّأيٌّ؟ًقَاَل:ً((الصهالَة َُعَلىَُوق ت َها))َأيُّ ،((ُ ُث هُب رُّ

بصورةًقل ًاهتمامهمًبهًوقدً-.ًلذلكًالشعبًالكوريًيهتم ونًبربًالوالدينً)5(((الَوال َدي نُ 
إىلًحدًأنًاحلكومةًالكوريةًقدًوضعتًقانونًبرًالوالدينًمنًأجلًً-تدرحييةًهذهًاألايم

أهدافه القانونًً:ضمنًحقوقهما.ًيقولًقانونًبرًالوالدينًمبيناً  ً))هذًا علىًًاملواطننيحلث 
برًالوالدينًالذيًهوًتراثًتقليديًثقايفًمجيل.ًويستهدفًمنًخَللهًإىلًحلولًمشاكلً

                                                           

ًيناسبًمنصبًاملخاَطب.=
ًكتا (1) ًالوالدين: ًعنًبرًكتابًبر ًأحدًتَلميذه ًكونفوشيوسًعلىًأسئلة ًأجوبة بًمُجعتًفيه

موسوعة :ًاملادة)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادمييةً(،اإللكرتونية)الكربىًالكوريةًالثقافةًالوالدينً.
ً(.ابلكورية(ً)كتابًبرًالوالدين

ً)ابلكورية(.56ًشرحًكتابًبرًالوالدين،ًهوًوانًجونغ،ًص (2)
(،ًهــ1424)ًم2004يفًنشرهاًلألطفال،ًسايًموًابرك،ًشرحًبرًالوالدين.ًمتًالكتابًاألول (3)

ًاحملتوايتً(،ًاإللكرتونية)موسوعةًاألصولًالثقافيةً،ًهــ9/4/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت وكالةًبث 
ً(.ابلكورية)ً(www.culturecontent.com)ًالكورية

ً.24-23سورةًاإلسراء:ً (4)
:ًبرقم(،1/112ً،ً)فضلًالصَلةًعلىًوقتهاًابب،ًمواقيتًالصَلةًكتاب،ًًأخرجهًالبخاري(5ً)

ًمسلمًأخرجهًوً.527 ًاإلميان، ًكتاب ًاألعمال، ًأفضل ًتعاىل ًابهلل ًاإلميان ًكون ًبيان ،ًابب
ً.85:ًبرقم(،1/90ً)
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ً.)1(((ثقافةًيفًالعاملالاملسن ًواكتسابًقوىًالوطنًلتطو رهًوإسهامًيفًتطو رًاجملتمعً

                                                           

ً/4/8،ًالتطبيق:ًمن8610ًالقانونًالكوريًعنًحثًعلىًبرًالوالدينًودعمًلهً)رقمًالقانون:ً (1)
مركزًالعلومًعنً،ًهــ10/4/1438ًيفًمنهًالنقلًومتًم،3/8/2007ًيفًصدرهًمتً(،م2008

ً (ً)ابلكورية(.www.law.go.kr)القانونًالوطينًالكوريً
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 املخالفة للشريعةالكونفوشيوسية  تعاليم 

بلًفيهاًماًالشرع.ًًالفهخيالًالًيظنًالقارئًأنًكلًماًجاءتًبهًالكونفوشيوسيةً
إىلًالشركًينكرًعليهًالشرعًبسببًعدمًالضوابطًيفًتعليمها،ًوقدًيؤد يًبعضًتعاليمهاً

ًبعضاً  ،ًوهيًرابنيةًاملصدرًابهللًتعاىل.ًذلكًأبنًأحكامًاإلسَلمًشاملةًيوافقًبعضها
ًكذلكًالكونفوشيوسيةًو ًكثية.ًوهذاًالفرقًيرجعًً؛ليست فهيًقاصرةًالنظرًيفًجوانب

ًالكونف ًكون ًفتعسشيًوًوإىل ًالبشر، ًِقبل ًمن ًوضعت ًفلسفة ًوالنسيانًًترضية للخطأ
ًكلًشيءًًوالتفريطًواإلفراط،ًوكون فَلًعبادًالتاجًإليهًحياإلسَلمًدينًهللاًتعاىلًالذيًبني 

ًكماًقالًهللاًتعاىل:ً  يب نبىب مب زبُّاختَلفًيفًأحكامهًوالًتناقضًبينها،
ً.)1(َّمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت

ً:شرعللًاملخالفةومنًأبرزًتعاليمًالكونوشيوسيةً
ُفراطُيفُبرُالوالدين.ُاإلُ:أولًُ

ًكونفوشيوسًأنًالصدقًهوًعدمًالشهادةًعلىًالوالدًولوًسرقًالغنم.ًجاءً رأى
))يفًمدينتناًً:فقالًالرجلًكونفوشيوسًًاحلوارًبنيًرجلًوً)2(كونفوشيوسًًتعاليميفًكتابً

ًصادق ًفقالًًً؛رجل ًعليه(( ًفشهد ًالغنم ًوالُده ًيفًً:كونفوشيوسسرق ًصادق ))رجل
ًخيتلفًمنه ًمدينتها ًالوالدًخيب ئًولده ًوإنًيفًذلكًالصدق؛ .ً)3(((والولدًخيبئًوالده.

إْنًقـََتَلًوالُدًامللِكًً:منًأحدًتَلميذهً-وهوًأشهرًتَلميذًكونفوشيوس-سئلًمنشيوسًًو
فُوضعًيفًالسجن،ً ))أنًيرتكًمملتكهًً:فأجابًمنشيوسًبقولهًصنعًامللك؟يًفماذاأحداً 

                                                           

ً.82سورةًالنساء:ً (1)
ًكتاب2) ًكونفوشيوسًًًتعاليم ( ًكتبًالكونفوشيوسية.ًمجعًفيهًأقوالًوأفعال كونفوشيوس:ًمنًأهم

ًموسوعة ًاإللكرتونية)ًالكربىًالكوريةًالثقافةًوتَلميذه. ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادميية(،
ًكونفوشيوس:ًًاملادة) ً(.ابلكورية(ً)كتابًتعاليم

ًكتاب (3) ًكونفوشيوسًاملركَّز،ًتشوًشي،ًالبابًالثالثًعشر،ًالرقمًالثامنًعشر.متًًتعاليم تفسي
ًهــ1431)ًم2010يفًنشرها ًالبياانتًهــ10/4/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت(، ًقاعدة ،

ً(.ابلكورية)ً(db.cyberseodang.or.kr)ًالشرقيةًالشاملةًللكتبًالقدمية
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ويفر ً معهًإىلًالشاطئًيفرحًفيهًوينسىًكماًيرتكًنعلهًاملهرتئًوحيملًوالدهًعلىًظهرهًسر اً 
يفًحقًهللاًوحقًعبادهًوً.)1(((كلًشيءًحىتًأيتيهًاملوت غلوًيفًبرًالوالدينًتفريطاً  ً،هذًا

َعْنًَعاِئَشَةًَرِضَيً.ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-وهوًكذلكًخَلفًسنةًرسولًهللاًاملصطفىً
ْخُزوِميَِّةًالَّيِتًَسَرَقْت،ًفـََقاُلوا:ًَوَمْنًُيَكلِ مًُ

َ
ْرأَِةًامل

َ
َها،ًَأنًَّقـَُرْيش اًَأمَهَُّهْمًَشْأُنًامل ًَُعنـْ ِفيَهاًَرُسوَلًًاَّللَّ

ًُأَسامًَ ًِإالَّ ًَوَسلََّم؟ًفـََقاُلوا:ًَوَمْنًجَيْرَتُِئًَعَلْيِه ًَصلَّىًهللُاًَعَلْيِه ًاَّللَِّ ًَرُسوِلًاَّللَِّ ًْبُنًَزْيد ،ًِحبُّ ُة
ًَصلَّىًهللُاًَعَلْيِهًَوَسلََّم:ً ُ))َصلَّىًهللُاًَعَلْيِهًَوَسلََّمًَفَكلََّمُهًُأَساَمُة،ًفـََقاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ َفع ُيف  أََتش 

ُح د ود ُاَّللهُ  قَالًَ((َحد ٍُّم ن  قَاَمًفَاْخَتَطَب،ًمُثًَّ َلَكُا))ُ:،ًمُثًَّ َاَُأه  َُكان واُإ َّنه َلك م ،َُأَّنه م  لهذ يَنُقَ ب  
َُأقَام واَُعَلي ه ُاحلَده،َُواْي  ُاَّلله ُ ُتَ رَك وه ،َُوإ َذاَُسَرَقُف يه م ُالضهع يف  إ َذاَُسَرَقُف يه م ُالشهر يف 

َُيَدَها َُلَقطَع ت  َُأنهُفَاط َمَةُب ن َتُُم َمهدٍَُّسَرَقت   .ً)2(((َلو 
يرىًعلماءً الكونفوشيوسةًتطبيقًبرًالوالدينًعلىًحسابًشهادةًهللًوحفظًهكذًا

ًالكونفوشيوسة ًيف ًوالضوابطًيفًاألعمالًالصاحلة ًالشروط ًذلكًبعدم ترتكًً؛حدوده.
أتباعهاًيهينونًيفًواديًالتفريطًواإلفراط.ًفللهًاحلمدًالذيًأمت ًدينًالوسطية،ًيهتديًبهً

ًعبادهًوالًيتطر قًإليهًالغلو.
ُإَلُالشركُبهللُتعاَل.ُُاملؤديألجدادُامليتيُتعظيمُاُ:اثنياًُ

ًالوالدين ًقالًًبر . ًمعني  ًبطقس ًموهتما ًبعد ًما ًإىل ًميتد  ًالكونفوشيوسية عند
))هوًأنًحيرتمهماًابألدبًيفًحياهتما،ًوفيماًبعدًموهتماًً:كونفوشيوسًعنًبرًالوالدين

                                                           

ًاملركَّزًمنشيوسًكتابًًتفسي (1) ًالرقمًاخلامسًوثَلثني، ًتشوًشي،ًاببًالصدق)األخي(، ًمت.
ًهــ1431)ًم2010يفًنشرها ًهــ11/4/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت(، ًالبياانتًقاعدة،

ً(.ابلكورية)ً(db.cyberseodang.or.kr)ًالشرقيةًالقدميةًللكتبًالشاملة
ًأحاديثًاألنبياءًكتاب،ًًالبخاريًأخرجه (2) ًالغاردحًابب، 4/175ً)ًيث ًبرقم(، :3475.ً

ًيفًاحلدودًاحلدودًكتابمسلم،ًًًو ًالشفاعة ًوالنهيًعن ًوغيه، ًالشريف ًالسارق ًقطع ًابب ،
ً.1688:ًبرقم(،3/1315ً)
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وهوًً)2(يشًشنغتًُ.ًوقالً)1(دب((ابألأنًيعملًإجراءًالنازةًابألدبًوأداءًطقوسهماً
ًطقوسهماًينصحً ًحزان ًشديدا ًوأد يتم ًوالديكم ًموت ًمن ًحزنتم ً))إن ًالصيين: للملك

ًشعبكم ًأخَلق ًستتحس ن ًواإلخَلص ًالفكرةًً.)3(((ابلدية ًهذه ًكوراي ًيف ًطُب قت قد
الشعبًالكوريًإذاًماتًكانًففيًعصرًمملكةًغوًريو،ًًًً:الكونفوشيوسيةًتطبيقا ًاتم اً 

أوًمائةًيوم،ًويفًوالدينًالأحدً عندًوفاهتماًملدةًسبعةًوعشرينًيوماً  خاصاً  يلبسونًلباساً 
ًسنوات ًثَلث ًاملدة ًتلك ًأصبحت ًسون ًجو ًاملي تنيً)4(عصر ًاألجداد ًتعظيم ًوفكرة .

ًأتباعً ًعقيدة ًعلى ًأث رت ًمث ًمعي نة ًشعائر ًتتخذ ًوصارت ًالوقت، ًمضيء ًمع تنظمت
"كتابًالطقوسًاملنزلية" يتخذوًا فُهمًيفًعصرًجوًسونًكانوًا وحياهتمً. ً)5(الكونفوشيوسيًة

الطقوسًكانتًيفًالبدايًة وهذًه ألداءًطقوسًاألجدادً. منوذجاً  وضعيةًًممارساتًجمردكتاابً 
ًأصبحتًشعيةًدينيةًتعب دية.ًًولكنًبعدًفرتةًوالعادةًالعرفًعليهاًجرى

                                                           

ًكتاب (1) ًمتًًتعاليم تفسي ًاخلامس. ًالرقم ًالبابًالثاين، ًتشوًشي، ًنشرهاًكونفوشيوسًاملركَّز،
ًهــ1431)ًم2010يف ًالشاملةًهــ11/4/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت(، ًالبياانت ًقاعدة ،

ً(.ابلكورية)ً(db.cyberseodang.or.kr)ًالشرقيةًللكتبًالقدمية
ًكبارًعلماءًالكونفوشيوسية.ًصاحبًكتابًالعلوم436ًً-ق.م505ًتشنغًشيً) (2) ق.م(:ًمن

الكربى.ًأتثرًمنًكونفوشيوسًوأث رًعلىًمنشيوس.ًمعجمًاألشخاصًالصينيني،ًجونغًأوكًإمي،ً
ً)ابلكورية(.1792ً-1791صً

ًكتاب (3) ًكونفوشيوس،ًهيونغًبيونغ،ًالزءًاألول،ًالبابًاألول،ًالرقمًالتاسع.ًمتًًتعاليم تفسي
ًهــ1431)ًم2010يفًنشرها ًالبياانتًهــ11/4/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت(، ًقاعدة ،

ً(.ابلكورية)ً(db.cyberseodang.or.kr)ًالشرقيةًالشاملةًللكتبًالقدمية
ً.ً)ابلكورية(227غيًهو،ًصًبعدًوالديتًيفًهذهًاألرض،ًسونغ (4)
(5)ً ً ًالكونفوشيوسي ًشي" ً"تشو ًالكبي ًللعامل ًاملنزلية: ًالطقوس ًمؤسسًكتاب الصيين،

(ً ًالديدة ًالكتاب596ًً-524ًًم،1200ً-1130ًالكونفوشيوسية ًهذا ًطبع هــ(.
ًكيفيةًأدائها1173ً)ًم1759يفً هــ(،ًومجعتًفيهًالطقوسًاملنزليةًالكونفوشيوسيةًوشرحت

:ًاملادة)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادميية(،ًاإللكرتونية)ًالكربىًالكوريةًالثقافةًبدقة.ًموسوعة
ً(.ابلكورية(ً)كتابًالطقوسًيفًاملنزل
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:ً))تقدميً)2(تعريفًبطقوسًاألجدادً)1(الكربىًريةالكًوًالثقافةًموسوعةًجاءًيفً
األموات أوًتذكاًر للدعاًء إىلًاألرواحًاإلهليًة عرضتًاملوسوعةًً.)3(((الطعاًم يفًموضعًآخًر

))ابخلَلصةًأنًإمياهنمًأبنًً:ملًيفًأداءًطقوسًاألجدادًمثًقالتأقوالًالعلماءًعنًالع
ينفعونًاألحفادً أحياانً  وأنًاألجداًد يتعاملونًابستمراًر األحياًء األمواتًواألحفاًد األجداًد

ًً.)4(((ويضر وهنمًقدًأد ىًإىلًعبادهتمًاألجدادًوطقوسهمًهلم
أنًطقوسًاألجدادًدعاءًوعبادة.ً منًاملوسوعًة يتضحًللقارئًمنًالنصوصًاملقتبسًة

وردًيفًكتابًالطقوسًاملنزليةًحنوًالتايلوهذهًالطقوسًهل ًكمًا ًكيفيةًخاصة ُتوضعًً:ا ))أوالً 
ًكأسهاًمثًيصب هاًيفًاإلانءًمثًيسجدً ًاخلمرًيف ًرجل  نباتًوفواكهً)يفًطاولة(ًويصب 

األرواحًاإلهلية.ًإذاًنزلتًاألرواحًًسجدتنيًلكيًتنزلًاألرواحًاإلهلية.ًهذاًأدبًالستقبال
ً ًوهو ًالميعًسجدتني، ًهلايسجد ًحلومً،سجود ًعلىًأرزًً،مثًتوضع ًملعقة ًتوضع مث

لتأكلًاألرواحًاإلهليةًً،وعودانًعلىًاللحوم مثًتقدَّمًاخلمر...مثًيبقىًالميعًُسجَّدا ،ًوهذًا
ًيؤد ونًطقوسًاألجدادًنيوظل ًعامةًالكوريً.)5(((األطعمةًاملقدَّمةًهلاًوتنتهيًمنًأكلها

نيًأيًعيدًرأسًالسنةًابلتقوميًالعيَدينًالكوريًَبنفسًالكيفيةًاملذكورةًأعَله،ًخاصةًيفً
 ،الكونفوشيوسية للعقيدةًوطبقاً ويفًيومًوفاةًاألجداد.ًً،)6(القمريًوعيدً"تشوًساك"

                                                           

الكربى:ًموسوعةًضخمةًعنًالثقافةًالكورية،ًأل فتًأبيديًثَلثةًآالفًًالكوريةًالثقافةًموسوعة (1)
هــ(ًأبمرًرئيس1411ًً-1400ًًم،1991ًً-1980ًومثامنائةًعاملًخَللًفرتةًاثنيتًعشرًعام)

تشتملًعلىًأكثرًًومثاينًوعشرينًجملدةًيفً(.ًتتكون9628ًالرئيسي:ًًاألمرًكورايًالنوبيةً)رقم
ًمادة.70000ًًمنً

 .제사ً :ً"جايًسا"طقوسًاألجدادًابللغةًالكورية (2)

طقوسً:ًاملادة)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادميية(ً،اإللكرتونية)ًالكربىًالكوريةًالثقافةًموسوعة (3)
ً(.ابلكورية(ً)األجداد

آدابً:ًاملادة)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادميية(،ًاإللكرتونية)ًالكربىًالكوريةًالثقافةًموسوعة (4)
ً(.ابلكورية(ً)طقوسًاألجداد

ًاملرجعًالسابق. (5)
عيدً"تشوًساك":ًمعىنًتشوًساكًاللغوي:ًمساءًاخلريف.ًهذاًاليومًعيدًاحلصادًيفًاخلريف،ً (6)

الفصلً ً=ويشكرونًلألجدادفكانًالشعبًالكوريًيفرحونًعلىًاحلصادًالطيبًالكثيًيفًهذًا
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ًكثيًمنًالكورينيًأنً  هذاًىأدً  وقد .أحفادهم جناح على ونًريؤثً ًمواتاأل األجداديزعم
ًفاألماكن أفضل يف األجداد دفن إىل الباطلًاالعتقاد  املقابر من عدد رؤية يمكن،
ً.ً)1(بسهولة الكورية البالًيف والعظيمة الكبية

ًأهلًً ًالتاريخًطبيعة ًمن ًاملكتسبة ًالكونفوشيوسية ًهيًطبيعتهم ًاالجتماعية كوراي
ًطبيعتهمً ًهذه ًيراعوا ًأن ًالدعاة ًفعلى ًتبط له. ًوما ًالشريعة ًختالفه ًماال ًوفيها الكوري،

 .)2(وثقافاهتمًعندًالدعوةًهلم
 .الشامانية :دينيةال طبيعة أهل كوريا

ال قالًهللاًتعاىلً:الدينيًةًبشرطبيعًة اإلسَلمً.  مثحج  هت مت خت ُّهيًفطرًة
ً:-رمحهًهللا-.ًقالًالطربيً)3(َّ خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج

قال:ًاإلسَلمًُمذًخلقهمًًًَّ جسحس مخ جخ مح جح مج  ُّقالًابنًزيدًيفًقوله:ً))
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّهللاًمنًآدمًمجيعا،ًيقر ونًبذلك،ًوقرأ:ً

املصطفىًً.)5((()4(َّ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ وقدًأخربانًنبينًا
رضيًهللاً-فعنًأيبًهريرةًً:أنًكلًمولودًيولدًعلىًفطرةًاإلسَلمً-صلىًهللاًعليهًوسلم-

ًكانًيقولً-عنه َُعَلىُ))ً:-هللاًعليهًوسلمصلىً-قالًرسولًهللاًً:أنه ُي وَلد  ل ودٍّ ك لَُُّمو 
ُالَبه يَمَةُهَُ َتج  ُت  ن   ُالَبه يَمة  َُكَمَثل  َسان ه ، ُُي َج   َران ه ،َُأو  ُي  َنص   ل ُالف ط َرة ،ُفَأَبَ َواه ُي  َهو  َدان ه ،َُأو 

َعاءَُ إنًشئتمًأبوًهريرةًمثًيقولُ((ً؟تَ َرىُف يَهاَُجد   مخ جخ مح جح مج  ًُّ:واقرءوًا
                                                           

النعمةً.= اإلهوًعيدًتشوًساكًًوامليتنيًعلىًهذًه األقاًريوًم يفًكورايًجيتمعًفيًه بًويتناولونًجازًة
ً ًموسوعة ًانظر: ًاليوم. ًهلذا ًاخلاصة ًالكربىًالفلكلوراألطعمة ًحمتفً(اإللكرتونية)الكوري ،

ً(.ابلكورية)الفلكلورًالكوريًالوطينً)املادة:ًتشوًساك(ً
ً.)بتصرفًيسي(30ًص،ًوالثقافةًلإلعَلمًالكوريةًاهليئة،ًكورايًًعنًحقائق (1)
ًوقاتًاملتعلقةًالكورينيًغيًاملسلمنيعاملبحثًالثاين:ًسبلًعَلجًاملً-انظر:ًالفصلًاخلامسً (2)

ً.منًهذاًالبحث
ً.30سورةًالروم:ً (3)
ً.172سورةًاألعراف:ً (4)
ً(.20/97الطربي،ً)،ًحممدًبنًجريرًجامعًالبيانًيفًأتويلًالقرآنً(5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ً.ً)1(َّ خصمص  حص مس خس جسحس

ًكونًالفطرةًمطبوعةًيفًقلوبًالناس،ًبعضهمً ًكوراي-ولكن،ًمع قدًً-وهناًأهل
مًواحنرفتًهتفطًرًتنًفسدمًَبطبيعتهمًاملكتسبةًالفاسدة.ًًوًاحلنيفةًبد لواًطبيعتهمًاإلسَلم

نسوًا املْعوجَّةقلوهبًم بطبيعتهًم وبدل وهًا السليمًة فطرهتمً.طبيعتهًم أسبابًلفساًد ً:ومنًأظهًر
عنًفسادًً-رمحهًهللا-اتباعًشهواتًالنفسًملتاعًالدنياًومطالبًالسد.ًقالًابنًتيميةً

ًاحلق،ًفإذاًملًيوضعًفيهًفإنهًالًيقبلًغيًماًوالقلبًهوًبنفسهًالًيقبلًإالالفطرة:ًً))
شغلهًبغيهًمنًفنتًالدنيا،ًومطالبًًولًبينهًوبنيًاحلقًيفًغالبًاحلالوإمناًحيُ...خلقًله

ً.)2(((سالسد،ًوشهواتًالنف
ًالشامانية.ً ًهي ًاإلسَلم ًفطرة ًنسياهنم ًبعد ًاملبدَّلة ًالدينية ًكوراي ًأهل وطبيعة

حظًًاكتساب))ظاهرةًدينيةًبدائيةًسحريةًحولًالشامانًمعًإميانًإبمكانيةًً:والشامانية
ًكلمةًً.)3(بلقاءًاألرواحًاإلهليةًوَتققًآمالًإبزالةًطائرًشر((ًاخلي ًالشامانًمن وكلمة

ًبَلً ًجار  ًاثئر ًرجل ًومعناه ً"سام" ًالكلمة ًتلك ًوأصل ًاملنشورية، ًاللغة ًيف "سامان"
يفًطقوسًالشامانية،ًفهوًركنًمنً.ًالشامانًالاريًالراق)4(انقطاع مهماً  صًيلعبًدوراً 

ًأتباعً ًأحد ًالشامانية. ًأييتًإىلًًالشامانيةأركان ًوالشيطان ًالن ًأنزلًعليه ًأنه إنًزعم
منهًإزالةًذلكًالشرًمنًجسدهًوتواصلهًمعًاألرواحًاإلهليةًبواسطةًالشامانً الشامانًطالباً 

))ظاهرةًتواصلًبنيًبشرًً:بعبارةًأخرىًألخذًاحلظًاخلي.ًلذا،ًميكنًتعريفًالشامانية
ًكورايًقبلًتدوينًالتاريخ)5(وإلهًبرقصةًالشامان(( الشامانية،ًويفًعصرًً:.كانًدينًأهل

الكونفوشيوسية،ًويفًالعصرًاحلاضرًأكثرًًً:البوذية،ًويفًعصرًجوًسونً:شيَلًوغوريو

                                                           

.1385ً:ًبرقم(،2/100ً،ًاببًماًقيلًيفًأوالدًاملشركني،ً)النائزًكتاب،ًًالبخاريًأخرجه (1)
وأطفالًالقدرًكتاب،ًًمسلمًو موتًأطفالًالكفاًر وحكًم يولدًعلىًالفطرًة اببًمعىنًكلًمولوًد ،ً

ً.2658:ًبرقم(،4/2047ًاملسلمني،ً)
ً(.53-5/52ابنًتيمية،ً)ًًأمحدًبنًعبدًاحلليم،ًالبنًتيمية(ًالفتاوىًالكربى2ً)
ً)ابلكورية(.19ً،ًصميتشاًإليادهالشامانية،ً (3)
ً)ابلكورية(.263ً،ًصاتيًرميًيونالكوريون،ً (4)
ً)ابلكورية(.268ًاألداينًالشعبيةًوالثقافةًالكورية،ًيوًدونغًسيك،ًص (5)
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ًمنًأذهانًالكورينيًمنذًبدً:أداينًأتباعاً  ايةًالتاريخًالنصرانية.ًولكنًالشامانيةًملًتفك 
فيستحقًأنًيقالًللشامانيةًًًالكوريًإىلًالوقتًاحلاضر علىًنفوسًالكورينيً، مسوَّمًة كأهنًا

 أهناًطبيعهمًالدينية.ً
الكوريًاثبتًمعًالتغياتًالتارخييةًالكورية.ًومماًوردًيفًًاجملتمعيفًًالشامانيةودورً

ًً:علىًالرتتيبًالزمينًالشامانيةًعلىًاجملتمعًالكوريًكالتايلًآاثركتبًالتاريخًالكوريًعنً
ًاملمالكًاتريخ((ً)غيًساًغوكًسام))ًكتابًيًفًوردً:يفُعصرُاملمالكُالثالثً●
هذاًبسببً"اتكًري"ًو"ساًً:يفًالشهرًالتاسع.ًقالًالشامانًًكل))مرضًاملً:(الثَلث

استعانًملكًغوغوريوً .هكذا)2(((استغفارمهاًفشفيًبعدًقليل.ًطلبًامللكًمنهً)1(يب"
ًعلىًمكانةًالشامانيةًيفًهذاًالعصر.ًوهذاًفيماًوقعًً،الشامانًيفًعَلجًمرضه مماًيدل 

 .عصرًاملمالكًالثَلثيفً
كانًمملكةًغوريوًدينهاًالوطينًالبوذيةًولكنًمواطنوهاًًً:يفُعصرُمملكةُغوُريو ●

ووردتًيفًكتبًالتاريخًالكوريًحماوالتًحكوميةًلطردًهذهًالعقيدةًً.ملًيرتكواًالشامانية
)كانًالشامانيونًجبوارً)ً:اخلرافيةًالسحرية.ًيقولًأحدًالعلماءًالكورينيًيفًذلكًالعصر

كلًيوم.ًأمسعًمنهمًالغناءًالفاحشًواألقوالًًًكثيًمنًالناسًًسكينًالشرقيًفيجتمعًحوهلم
ًكراهةًشديدةًولكينً لطردهم.ًفجاءًاألمرًامللكيًوأُمرًعذًرملًأجدًالغريبة.ًأكرهها مقنعاً  اً 

                                                           

ق.م.ًموظفًحكوميًيفًعصرًمملكةًغوغوريو.ًامللكًيوًريًأمرهًو"اتك1ًًً-"ساًيب":ً؟ً (1)
وجداًاخلنزيرًيفًمكانًماًفري"أنًيبحثًعنًاخلنزيرًاملفقودًوهوًذبيحةًللطقوسًالسماوية.ً

حىتًماات.ًويفًنفسً علىًاخلنزيرًُوضعاًيفًاحلفرةًعقوبةًهلمًا قصمةًقدمه.ًبسببًضررمهًا فقطعًا
"ساًيب"ًو"اتكًري"،ًفأمرًامللُكًهوًقتلرضهًمالشامانًأنًسببًلهًلكًوقالًالعامًمرضًامل

ًالغفرانًفشفي.ًموسوعة ًأنًيطلبًلهًمنهما (،ًاإللكرتونية)ًالكربىًالكوريةًالثقافةًالشاماَن
ً(.ابلكورية(ً)ساًيب:ًاملادة)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادميية

ًالفصل،ًريوًغوًغوًاتريخًعنًالثالثًعشرًالكتاب،ًكيمًبوًسيك،ًًالثَلثًاملمالكًاتريخ (2)
ًاألول ًهــ1434)ًم2013ًيفًنشرهاًمت. ًهــ19/4/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت(، ًقاعدة،

ًالكوريًالتاريخًعنًالبياانت ًالتاريخًالكوريًالوطنية، ًَترير (db.history.go.krً)لنة
ً(.ابلكورية)
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.معًاحملاوالتًمنًِقبلًاحلكومةً)1(((الشامانيونًأنًينتقلواًإلًمكانًبعيدًمنًالعاصمة
وملوكًهذهًاململكةًً،إلزالةًالشامانيةًقدًانتشرًأداءًالطقوسًالشامانيةًيفًجمتمعًغوًريو

ًكانواًمييلونًإليهاًويستعينونًهباًع أداءًًً)2(ندًاحلاجة.ًوردًيفًكتابًاتريخًغوًريوأنفسهم
ً ًريو ً ًغو ًملوك ًقبل ًمن ًلَلستسقاء ًالشامانية 24ًًالطقوس ًفرتة ًيف ً-1021ًمرة

ً.)3(هــ(755ً-412ً)ًم1354
● ُ ُمملكة ُعصر ُسونيف ًاختذتًًً:جو ًسون ًجو ًمملكة ًأن ًالذكر ًسبق كما

أنًحكومةًجوًسونًقامتًابضطهادًًنتيجةًلذلكأيديولوجيةًسياسية.ًالكونفوشيوسيةً
ووظ فتًفيهاًً)4(ضدًالشامانية،ًولكنًأبقتًمؤسساتًشامانيةًكً"سانغًسوًتشونغ"

.ًوجعلتًمملكةًجوًسونًللشامانينيًدورً)5(الشامانينيًألداءًالطقوسًوعَلجًاملرضى
ًسون ًجو ًمملكة ًحوليات ًيف ًوردت ًابلسحر: ًالناس ًيعالون ًاملألًً)6(األطباء نصيحة

                                                           

ً()ابلكورية(.1/126)دونغًغوكًإيًسانغًغوكًجيب،ًغيبوًبوًيل،ً (1)
ًم1451ًً-ًم1449كتابًاتريخًغوًريو:ًأُل فًهذاًالكتابًالتارخييًأبمرًملكًجوسونًيفً (2)

هــ(.ًيشتملًعلىًاتريخًالسياسةًواالقتصادًوالثقافةًواألشخاصًيفًعصرًغو855ًً-هـًـ853)
ًكتابًأساسيًلدراسةًاتريخًمملكةًغوًريو.ًانظر:ًموسوعة الكربىًًةالكوريًالثقافةًريو.ًوهو

ريو:ًًاملادة)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادمييةً،(اإللكرتونية) غًو )كتابًاتريخًمملكًة ً(.ابلكوريةً(
(3) ً ًلَلستسقاء: ًالشامانية ًالطقوس ًأداء ًفيها ًكان 1021ًسنة ،1101ً ،1121ً ،1123ً،

1133ً ًالسادس(، ًالشهر ًيف ًومرة ًاخلامس، ًالشهر ًيف 1140ًً،1134)مرة ،1173ً،
1178ً ،1189ً ،1246ً ،1250ً ،1284ً ،1289ً ،1304ً ،1306ً ،1316ً،
1318ً ،1329ً ،1332ً ،1335ً ،1346ً ًم1354، ًجيً. ًإين ًجونغ ًريو، ًغو اتريخ
ً)ابلكورية(.وآخرون

سانغًسوًتشونغ:ً"سانغًسو"ًمعناه:ًمواقعًالنجوم،ًو"تشونغ":ًمركز.ًفهوًمؤسسةًشامانيةً (4)
للمملكةًوملوكهاًولدفعًحظًسيئًبواسطةًالطقوسًالوطنيةًاملؤداةًًحظًاخليوطنيةًالكتسابً

،ً(،ًحمتفًالفلكلورًالكوريًالوطيناإللكرتونيةموسوعةًالفلكلورًالكوريًالكربى)ًابلشامانيني.
 ً(.ابلكورية))املادة:ًسانغًسوًتشونغ(ً

ً)ابلكورية(.11ًالشامانية،ًتشويًجونًسيك،ًص (ًانظر:5ً)
جوًس (6) ًكتابًالتاريخًالكوريحولياتًمملكًة ً=فيماًاملسجلًونً)جوًسونًوانغًجوًشيلًلوك(:
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يفًهذاًاملوضوعًوْلَتجعلًالشامانًالذيًًاحلكوميةًاتبتناقشًاحلكومةًواملكلًْ)فَـً)ً:للملك
يسكنًبقربًسكنًاملواطننيًيرعاهم.ًفإنًكانًأحدًالبيوتًأصاهبمًاملرضًفليأمرًاألميً

ً.ً )1(((أنًيذهبًإليهمًطبيبًوشامانًلكيًيقومواًعندهمًابلفحصًوالعَلج
● ُ ًالوقتُاملعاصريف :ً ًاحلاضر، ًالوقت ًيف ًالكوريني ًالعلومًمعوفكرة ًتعل مهم

ً:هاًيفًحياهتمآاثًر،ًالًخترجًمنًميدانًالشامانية،ًبلًتدورًحوهلاًوتظهرًاملعاصرةًاملتطورة
إبعَلانتًالشامانيني،ًومنًيتجالًصحفدعايةًيفًك ولًرايضيةًويفًاحلافَلتًاحملليةًممتلئًة

جيدًبسهولةًرايةًمحراءًوبيضاءًفوقًسطحًلنوبيةًااألحياءًالسكنيةًيفًكورايًًوشوارعًيفًال
ًالسنويًإنفاقًالكورينيًووهوًعَلمةًوجودًالشامانًيفًذلكًالبيت.ًً،اتالعماًربعضً

،ًوعلىًإحصاءًمجعيةً)2(علىًالطقوسًالشامانيةًيقد رًحوايلًمائةًميلونًدوالرًأمريكي
قساوسةًالربوتستانتيةً.ًوعددً)3(300,000الشامانينيًالكوريةًأنًعددًالشامانينيًبلغً

ًامل ًشيخية ًعام ًالعامًً)4(58,596ً:م2013يف ًنفس ًيف ًالكاثوليكية ًقساوسة وعدد
                                                           

هــ(ًيفًالقصرًامللكيًمنًأقوالًامللوكًوالوزراء1179ًًً-816ً)ًم1863ً-1392ًوقعًبنيً=
ملكًجوسون.ًسج لهًاملأل25ًًسنةًخَلل470ًًوأفعاهلم،ًفهوًسجلًاتريخًملوكًجوسونًيفً

أنًيطلعًعليه،ًحىتًامللوكًملًجيزًهلمًقراءتهًيفًًاملتخصصونًبتسجيلًاترخييًوملًيسمحًألحد
ًالثقافةًعصورهم.ًالنسخةًاألصليةًعددًجملدهاًألفًومثامنائةًوثَلثةًوتسعون.ًانظر:ًموسوعة

جوًسونًوانغًجوً:ًاملادة)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادميية(،ًاإللكرتونية)ًالكربىًالكورية
ًً(.ابلكورية(ً)شيلًلوك

،ًجمموعةًمنًمسج ليًاتريخًجوسون،ًعصرًملكًسيً(اإللكرتونية)مملكةًجوًسونحولياتً (1)
ًم(ً)ابلكورية(.1429ًجونغ،ًالسنةًاحلاديةًعشرً)

(،ًهــ25/8/1417)ًم4/1/1997(،ًسيئول)ًآهًدونغًصحيفة،ًعاصفةًالشامانيةًوالتكهن (2)
ً(.ابلكورية)7ص

ً)2000ًمتًنشرهاًيفًيفًالصفحةًالرئيسية.ًقدمةاملكلمةً (3) هــ(،ًومتًالنقلًمنهاًيف1421ًمـ
ً.)ابلكورية( (www.kyungsin.co.kr) مجعيةًالشامانينيًالكوريةهــ،24/4/1438

(4)ً ً ًاخلمسة ًالنصرانية ًاهليئات ًاجتماع ًجويًً-خَلصة ًآن ًنوس ًصحيفة ًالنصرانية، إحصاء
ًسيئول) ًيف(. ًنشرها ً)10/10/2014ًمت ًيف14/12/1435ًمـ ًمنها ًالنقل ًومت هــ(،

ً.)ابلكورية( (www.newsnjoy.or.kr) هــ24/4/1438
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ًيفًكورايًالنوبية.ًالشامانينيًأكثرًمنًعددًقساوسةًالنصرانيةفعددً،ً)1(4,695
ًكلًشهرًحاديًعشرًميَلديًيزدحمًالكورينيًالشامانيةًيفًأداينًآاثروتظهرً .

املعبدًالبوذيًابألمهاتًالبوذيةًألنًيفًهذاًالشهرًاختبارا ًلدخولًجامعاتًاليتًيقد رً
االختبارًتالمهيةًلألامعية.ًًوالدراسةًالبنتيجتهًقدرةًالطلبةًيفً ًاألمهاتًيزرنًرىًكبيةًهلذًا

بوذاًحيتًيقضيًهلنًاحلاجة.ًهكذاًشؤونًهاًإىلًنقد مياملعبدًالبوذيًابألموالًواألطعمةًًو
ًببوذا ًالشامان ًبد لوا ًكأهنم ًالكوريني ًالبوذيني ًكماًً:أكثر ًله ًويتصدقون ًبوذا يُطعمون

ًيُطعمونًالشامانيونًالشاماَنًويتصدقونًله.ً
يفًالثقافاتًًةتذااألسأحدًالشامانيةًيفًالنصارىًالكورينيًأيضا .ًقالًًآاثروجندً

ًشبً:الكورية ًأكثر ً))وإن ًالشامانية ًللطقوس ًرأيً -ها  ًاإلحياءً-يف يفًً)2(اجتماع
ً،اً بًيحا ًكاجنً-خاصةًالربوتستانتيةًً-يفًكورايًًالربوتستانتيةًالكورية.ًقدًجنحتًالنصرانية

اجتماعًاإلحياءًًالكورينيًالشامانية...ويفًقبولًالنصرانيةًلطباعً:وأحدهاً،ولهًأسباب
عةًالكورينيًالشامانية.ًوتعينًيهذاًالوقتًتظهرًطبالربوتستانتيةًوقتًخاصًللدعاء.ًويفً

نسيانًأنفسهمًمعًالنغماتًواحلركاتًالشديدة.ًهنالكًً:عةًالكورينيًالشامانيةًهنايطب
ًأجسامهمًورفعًأصواهتم.ًوإذاً ترتيباتًيفًالدعاءًوأبرزهاًدعاءًاحلاضرينًبرفعًأيديهمًوهز 

ماًكلًًًفيلفظونً)3(فإذاًهمًيتكلمونًابلَلثْـَلَثةً-وهوًآخرًاملرحلةًيفًالدعاء-ًنسواًأنفسهم
                                                           

(1)ً ً ًالكورية ًالكاثوليكية ًكنائس ًمؤمتر2013أحصاء كوراي،ًًًيفًالكاثوليكيةًأساقفةً،
ً.)ابلكورية(14ص

ًاملعجم (2) ًإمياهنمًوتذكريهمًللتبوة. ًالكوريًاجتماعًاإلحياء:ًاجتماعًالنصارىًمنًأجلًإحياء
)اجتماعًاإلحياءً:املادة)ًالوطنيةًالكوريةًاللغةًمكتبة(ً،اإللكرتونية)ًالنموذجيًاألكرب ً(.ابلكوريةً(

االجتماعًملناسبةًدينيةًيفًالكنيسةًالربوتستانتية،ًوفيهًالرتانيمًالماعيةًوخطبةًالقسيسً يقامًهذًا
ًوالدعاءًالفرديًوالماعي.ً

ًجواهرً.ًاتجًالعروسًمننهبيً ه:ًملًيًُكَلمًًًَثًَلًَثْـًيقال:ًلًًَ.عدمًإابنةًالكَلم (ًاللثلثة:ًتعريفهاًلغة:3)
حممدًبنًاحلسنً(،ًوانظر:ًمجهرةًاللغة،5/340ًالزبيدي،ً)ًمرتضىًحممدًبنًحممد،ًالقاموس
عندًالنصارى:ًتكلمًنصراينًبلغةًغيًمعروفةًبفضل1/181ً،ً)بنًدريد (.ًوتعريفهاًاصطَلحاً 

ً ًالقدس. ًالروح ًعليه ًنانزول ًساًرظر: ًغاسبال ًالنصرانية، ًاملصطلحات ،ًبمعجم
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 .)1(((دونًالقيودًيفًأنفسهم
الشامانيةًيفًسك انًكورايًالنوبيةًفحسب،ًبلًحىتًسكانًكورايًًآاثروالًتنحصرً

ًيعتقدونًعقيدةً ًمخسنيًسنة ًمن ًمنًالسكانًالنوبينيًأكثر ًالذينًانفصلوا الشمالية
ًكماًيعتقدوهناًالنوبيون،ًوهذاًدليلًآخرًعلىًأنًطب عةًالكورينيًالدينيةًهيًيالشامانية

ًكانًأذهانًالكورينيًمبني تظهرًًالشامانيةًآاثرًةًعلىًالشامانيةًيلزمًأنالشامانية.ً))إن
ًالشمالية ًكوراي ًسكان ًالنوبية...شهادةًمن ًكوراي ًسكان ًمع ًالشعب ًنفس ًألهنم ،

ًكانتًعجيبة.ًملًتكنًيفًمنطقتهمًمؤسسة ًدينيةًبوذيةًوالًنصرانيةً الكورينيًالشماليني
ًكانًالشامانيونًموجودين.ًذلكًأبنًا لسكانًالشمالينيًوالًثقافةًمتعلقةًهبما،ًولكن

نفسًالشعبًمعًالنوبيني،ًفَلًأبسًعليهمًإنًملًتكنًهلمًالبوذيةًوالنصرانيةًولكنًالًبدً
ًكورايًالشماليةًالشيوعيةًملًتقدرًعلىًإزالةًطب عتهمًالشامانيةًيهلمًمنًالشامانية.ًحكومة

ً.)2(((اهنمًالعميقةهذمنًأ
ًيفًالتاريخًًآاثرعرضًومنًخَللً ًعلىًالكورينيًيفًاألزمانًاملختلفة الشامانية

ًللقارئًأنالكوريً وهوًفطرةًاإلسَلمًً-طبيعتهمًالدينيةًالصحيحةًنسواًالكورينيًًتبني 
يرغبًالكوريونًًوقلوهبمًطبيعةًدينيةًمكتبسةًمنحرفة،ًوهيًالشامانية،ًعلىًًطُبعتًًوً-

هذهًالطبيعةًعندًدعوهتمًًوافراحلصولًعلىًاحلظًالمنهًا أنًيراعوًا يفًالدنيا.ًفينبغيًللدعاًة
ً.ً)3(للكوريني

  

 

                                                           

 )ابلكورية(.72ص

ً.)ابلكورية(164ً-163ًالكوريونًمرةًأخرى،ًتشويًجونًسيك،ًص (1)
ً.)ابلكورية(138-137ًالشامانية،ًتشويًجونًسيك،ًصً (2)
أساليبً:ًاألولًاملطلبً-ًالثاينًاملبحثً-ًالسادسًلكيفيةًالتطبيقًالدعويًانظر:ًالفصل (3)

ًً.منًهذاًالبحثًاجملتمعًالكوريالدعوةًاملناسبةًلطبيعةًالكورينيًوأحوالً
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 .اجملتمع الكوري املعاصرأحوال  :املطلب الثاني

ً ًيفًعام ًاختذت1372ًً-1369ً)م1953ً-1950ًبعدًاحلربًالكورية هــ(
احلكومةًالكوريةًألولًمرةًيفًاترخيهاًالدميقراطيةًنظاما ًسياسيا ،ًوقبلتًالرأمساليةًنظاماً 

اتًًمتأثرةً ًواقتصاداي .ً منًهذينًالنظامنيًاحلديثنيًقدًتعرضًاجملتمعًالكوريًألمواجًالتغي 
نظراً ًوًجتماعي.االقتصاديًًواالسياسيًًوالًيفًاجملالًر هباًالشعبًالكوريًمنًقبلجياليتًملً

بعدًًاجملتمعًالكوريًاملعاصرسيذكرًالباحثًمنًهناًأحوالًًإىلًهذهًالتغياتًاحلديثة
ًبثَلثة ًالبً:تقسيمها ًويرك ز ًواالجتماعية. ًواالقتصادية ًالسياسية ًذكرًاحالته ًعلى حث

 للكوريني.ًيفًدعوهتماألحوالًاليتًينبغيًأنًيهتم ًهباًالدعاةً
 الكوري السياسية حالة اجملتمع

ًي،ًوهكوايًالنوبيةًًهم ًالدعاةًيفًيًُاًممالسياسةًًةالحلابًأهمًماًيتعلقًهناًذكرًأس
ًعَلقاتًكورايًالنوبيةًمعًكورايًالشماليةًوالياابن.ً

ُاجلنوبيةعالق ُالشماليةُاتُكوراي ُكوراي ُمع ًقدًً:السياسية ًاملهادنة. ًحالة فهي
ً ًيف ًبينهما ًاحلرب 1372ً)ًم1953ًتوق فت ًاحلربًًاهلدنةًاتفاقيةًإببرامهــ( بعد

.ًولكنًاحلربًالباردةًاأليديولوجيةً)1((هــ1372ً-1369ًً،م1953-1950ًالكورية)
ًبعضا ًعدوا ًمبينا .ًوكورايًالشماليةًمشهورةً ًبينهماًإىلًاآلنًويرىًبعضهما تسمرتًفيما

ًالشيوعي ًكورايًالنوبيةًوأمريكاًًعامليا ًبنظامها ًالنوويةًاليتًهتد دًهبا ًلألسلحة وتطويرها
ًودولًأخرىًرأمسالية.ً

ًكوراي1368ً)ًم1948قدًمتًتشريعًقانونًاألمنًالوطينًيفًعامًًو هــ(ًوقاية ًألهل
ًكورايًالشمالية،ًوهبذاًالقانونًمُينعًكوريًجنويبًعنً اتصالًبكوريًالنوبيةًمنًأتثيًنظام

حكومةًالكوريةًالشمالية.ًجاءًيفًًمشايلًالبتةًوسفرهًإىلًكورايًالشماليةًوثناؤهًعلىًنظام
ًاملواطننيًوحريةًحياةأمنًالوطنًوأتمنيًًالقانونًهذا))يستهدفًً:قانونًاألمنًالوطين

.ًمثً)2(القومي((ًاألمنًعلىًخطراً ًلتشكً ًاليتًضدًالوطنًمعاديةًأنشطةًتقييدبواسطةً
                                                           

ً.29ً(ًقدًسبقًالذكرًعنًاحلربًالكوريةًيفًصفحة1)
:ًالقانونًرقم)ًقانونًاألمنًالوطين،ًالبابًاألول:ًاهلدف،ًاملادةًاألوىل.ًقانونًاألمنًالوطين (2)
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)(ً:اوعقاهبالرائمًحد دًأنواعً الثالثًة ضدًالوطن(ًتشكيل)املادًة معاديًة ًفتصرً ًإنً:منظمًة
ًزعيم ًالًعصابةلًاً شخص ًابعقًعليهًجيبًرميةهذه ًمدىًالسجنًأوًإلعداماب

)اهلروبًوالتسل ل(احلياة السادسًة ًتسيطرًمنطقةًمنالوطنًًشخصًإىلًلتسلً ًإنً:...املادًة
ًمعًاملنطقة،ًهذهًإىلًمشروعةًغيًبطريقةًهربًأوً،)1(ضدًالوطنًمعاديةًمنظمةًعليها
جيبًًة،رياحلًدميقراطيةالًهنظامأُُسسًًوًهأمنًوًالوطنًوجودًديهدً ًاإلجراءًهذاًمثلًأنًهعلم

نويبًالكوريًالًهبذهًاملادةً.ًفُيمنع)2(((سنواتًعشرًتتجاوزًالًملدةًسجنابلعليهًعقابً
ًكورايًالنًم علىًًشخصًإنًأثىنً:مشالية.ًوً))املادةًالسابعةً)الثناءًوالتشجيع(سفرًإىل

أوًمنًكانًَتتًتعليماتًمنًتلكًاملنظمة،ًًأعضائهاًأوًضدًالوطنًمعاديةًمنظمةأنشطًة
ً،أوًشج عًعليهاًأوًدعاًإليهاًأوًوافقًمعها،ًأوًإنًدعاًإىلًمتر دًضدًالوطنًأوًشج عًعليه

ً،ةرياحلًدميقراطيةالًنظامأسسًًوًهأمنًوًوطنالًوجودًديهدً ًاإلجراءًهذاًمثلًأنًهعلمًمع
نويبًالكوريًل.ًفَلًجيوزًل)3(((سنواتًسبعًتتجاوزًالًملدةًسجنابلجيبًعليهًعقابً

ًشخصًإنًتواصلً:تصال(.ًوً))املادةًالثامنةً)االجتماعًواالنظامًالشيوعيالثناءًعلىًال
ًكانًَتتًتعليماتًًضدًالوطنًمعاديةًمنظمةمعًعضوً منًتلكًاملنظمةًبوسيلةًأوًمن

ًوجودًديهدً ًاإلجراءًهذاًمثلًأنًهعلمًمعً،اجتماعًأوًاتصالًأوًأبيًوسائلًأخرى
ًتتجاوزًالًملدةًسجنابلجيبًعليهًعقابًًة،رياحلًوًدميقراطيةالًنظامأسسًًوًهأمنًوًالوطن
ًتصالًبكوريًمشايل.ًاالنًمنويبًالكوريًالفيمنعًً)4(((سنواتًعشر

                                                           

11042ً ًالتطبيق، :ً ًم2012ً/10/7من ًومتًم،9/2011ً/15ًيفًصدرهًمت(،
ًهــ9/5/1438ًيفًمنهًالنقل ًالكوريًالوطينًالقانونًعنًالعلومًمركز،

(www.law.go.kr(ً)ًابلكورية.)ًً
ًكورايًالشمالية. (ًاملرادًهبا1)
،11042ً:ًالقانونًرقم)ً(ًقانونًاألمنًالوطين،ًالبابًالثاين:ًجرميةًوعقاب.ًقانونًاألمنًالوطين2)

ًالتطبيق :ً ًم2012ً/10/7من ًيفًمنهًالنقلًومتًم،9/2011ً/15ًيفًصدرهًمت(،
ً(.ابلكورية(ً)www.law.go.kr)ًالكوريًالوطينًالقانونًعنًالعلومًمركز،ًهــ9/5/1438

ًاملرجعًالسابق. (3)
ًاملرجعًالسابق.ً(4)
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ً ًمن ًتبني ًاثبتةًقراءةقد ًزال ًما ًكوريتني ًبني ًالعداوة ًأن ًالقانون والدارًً،هذا
بينهماًالًيزالًقائما ًحيجزًمواطنيهماًأيًتواصلًبعضهمًمعًبعض.ًوعلىًًاأليدولوجي

ًالشريعةً ًأحكام ًبعض ًهلم ًويبي نوا ًاملسألة ًهذه ًمن ًموقفًالكوريني ًيفهموا ًأن الداعية
 .)1(رعاشابستخدامًمثلًهذهًامل

ُاليابنُُاتعالق ُمع ُالسياسية ُاجلنوبية ًاحتللتًً:كوراي ًقد ًوابردة. فهيًبعيدة
وفعلتًً(هــ1364ً-1328ً)ًم1945ً-1910الياابنًشبهًالزيرةًالكوريةًيفًفرتةً

ًاليتًفعلت ًتعرتفًاعرتافا ًصادقا ًمباًً)2(فعلتها ومجاهيًالكورينيًيعتقدونًأنًالياابنًمل
.ً"نساءًاملتعةًالكورايت"خاصةًيفًمسألةًً،ربيةفعلتًعلىًالشعبًالكوريًمنًالرائمًاحل

الثانية.ًبعدًاعتذارًًالياابنيةًأثناءًاحلربًالعامليةًشالبغاءًلرجالًاليًوًعلىوهنًَمنًُأجربنً
أك دتًاحلكومةًً)3(القبيحةًهــ(ًعنًهذهًالرمية1413)ًم1993نًيفًعامًحكومةًاليااب

أنهًملًيثبتًإكراهًعلىًالنساءًالكورايتًيفًًاملتحدةالياابنيةًمنًموقفهاًالرمسيًعندًاألممً
فعلنهاًطوعاً ً،العمليةًالنسيةًمعًالعسكرينيًالياابنيني .ًهذاً)4(والذيًثبتًأهننًأحياانً 

أسخطًالشعبًالكوريًوزادًغضبهمًعلىًحكومةًالياابن.ًفوقًذلكًتدعيً القولًطبعاً 
ًك )5(جزرً"دوكًدو"ًحكومةًالياابنًملكية وإنًكانتً.ًزمنًبعيدوريةًمنذًاليتًهيًجزر

                                                           

معًضربًاألمثالًانظر:ًالفصل (1) :ًاألولًاملطلبً-ًالثاينًاملبحثً-ًالسادسًلكيفيةًاستخدامهًا
ً.منًهذاًالبحثًاجملتمعًالكوريأساليبًالدعوةًاملناسبةًلطبيعةًالكورينيًوأحوالً

ً.29قدًسبقًذكرهًيفًصفحةً (2)
ًكورايًوالياابن،ًتشًو(3ً) ً .)ابلكورية(219،ًصونغًهويًياتريخًالعَلقةًاملعاصرًبني
مـ16/2/2016ً،ًمتًنشرهاًيفًالياابنًتقاريرًاملرأةًمبراجعةًضدًالتمييزًعلىًالقضاءًلنة (ًقامت4)

يف7/5/1437ً) ومتًالنقلًمنهًا ًاملتحدةًلألممًالساميةًاملفوضيةًمكتبًهــ،10/5/1438هــ(ً،
وانظر:ً"الًدليلًعلىًإكراهًنساءًً.(ابإلجنليزيةً) (www.ohchr.org) اإلنسانًحلقوق

ً)سيئول(،ً ًهيانغ ًكيونغ ًصحيفة ًاملتحدة، ًاألمم ًإىل ًالرمسي ًتقريرها ًالياابن ًقدمت املتعة":
ً.)ابلكورية(6،ًصهــ(22/4/1437)ًم1/2/2016

ًكوريةًتقعًيفًالبحرًالكوريًالشرقيًلتشكل (5) منً الشرقي الزء جزرً"دوكًدو":ًهوًجزر
ًو"سيوًدو"،ً"دونجًدو"ًومهاًالصخرية،ًمنًالزرًاثنتنيًمنً"دوكًدو"ًالكورية.ًيتكون احلدود
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يفًعصرًاالحتَللًالياابين ًكورايًمنًالياابنًً،الزرًمنًأراضيًالياابنًسابقاً  قدًاستقلت
ًكوراي.ًً،بدونًشكً،هــ(ًفجزرً"دوكًدو"1364)ًم1945يفً ًأهناًمتلكها

إىلًرفعًالدعوىًً،منًَتريفًالتاريخًالثابتًمنًِقبلًحكومةًالياابنً،كلًذلكًو
عرتافهاًاعلىًعدمًصدقًالياابنًيفًً،ًعندًأغلبًالكوريني،مللكيةًجزرً"دوكًدو"ًيدلً 

رًعاشاملًالدعاةًستعمللياابن.ًومنًاحلكمةًأنًيلبغضهمًًيزيدًمما،ًجبرائمهاًيفًاحلرب
 .)1(ًبيانًمشروعيةًبعضًأحكامًالشريعةًيفًهذهًةاحلساس

 حالة اجملتمع الكوري االقتصادية

ًكورايًالنوبيةًمنًأفقرً كانًانجتهاًاحملليًًً؛دولًبعدًتوقفًاحلربًالكوريةالكانت
للفردًًالنوبيةً.ًمثًوصلًانتجًكوراي)2(دوالرًأمريكي67ًً:م1953اإلمجايلًللفردًيفًعامً

كورايًالنوبيةًاملركزًاحلاديًواحتلتًً.ً)3(دوالرًأمريكي20045ًمًإىل2007ًعامًًيف
 :Gross Domestic Productدولةًيفًالناتجًاحملليًاإلمجايلً)217ًعشرًعامليا ًمنً

GDPً4(هـ(1436مـً)2015(ًيفًعام(.ًً
ًكورايًال ًالتطورًاالقتصادًالسريعًبفضلًهللاًمثًبواسطةًقدًمتكنت نوبيةًمنًهذا

ًالكورينيً علىًأتك دًاحلكومةًالكوريةًالنوبيةًاالقتصادية.ًوواحلريةًعلىًالعملًمواظبة
ًالنظامً))يُبىنً:قتصاديةًحيثًينصًالدستورًالكوريًماًيلياالنشطةًاألأمهيةًاحلريةًيفً

                                                           

ً.حوهلماًمنًصخرايً ًنتوء ا89ًًإىلًابإلضافةًمرت ا،150ًًحوايلًاألخرىًمنهماًعنًكلًًوتبعد
ًً.150ص،ًوالثقافةًلإلعَلمًالكوريةًاهليئة،ًكورايًًعنًحقائق

معًضربًاألمثالًانظر:ًالفصل1) :ًاألولًاملطلبً-ًالثاينًاملبحثً-ًالسادسً(ًلكيفيةًاستخدامهًا
ً منًهذاًالبحث.ًأساليبًالدعوةًاملناسبةًلطبيعةًالكورينيًوأحوالًاجملتمعًالكوري

ًكورايًالنوبيةًيفًجمالًاالقتصادًواجملتمعًمنًخَللًاإلحصاءات،ًصخَلصةً (2) ،ًمت8ًتغيات
هــ،ًاملركز18/3/1438ً،ًومتًالنقلًمنهاًيفًهــ(14/8/1429)ًم8/2008ً/15نشرهاًيفً

ًكورية(.ابل) (www.kostat.go.kr) الوطينًالكوريًلإلحصاء
ً.8املرجعًالسابق،ًص (3)
ًومت،ًهــ(1/2/1438)ًم01/02/2017ًيفًصدرهًاإلمجايل،ًمتجدولًترتيبًالناتجًاحملليً (4)

ً.ً)ابإلجنليزية(ً(www.worldbank.org)ًالبنكًالدويلً،هــ12/5/1438ًيفًمنهًالنقل
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ًًاحرتامًعلىًكورايًًلمهوريةًاالقتصادي ًيفًشركاتوالًفرادلألًاإلبداعيةًبادرةواملاحلرية
ً.)1(((االقتصاديةًالشؤون

ًكاخلوادًاملًماًتستوردهًهوة،ًوأغلبًطبيعيفقيةًيفًاملواردًالكورايًالنوبيةً النفطًام
ًكورايًالنوبيةًالًمتتلكًمواردًطبيعيةًإالًأهناًبًو.ً)2(ياخلام،ًوالفحم،ًوالغازًالنفط رغمًأن

تطورًالخَلهلاًمنًمنًالبشريةًاليتًمتكنتًًالقدراتاعتمدتًيفًهنضتهاًاالقتصاديةًعلىً
ًتكنولوجي.ًال

ًكورايًالنوبيةًابملنتجاتًلذاً هذهًاملنتجاتًًومنًأشهرًالعالية.ًالودةذاتًتشتهر
ً،قائقًالذاكرةًالرقمية،ًوشاشاتًالعرض،ًومنشآتًَتليةًمياهًالبحرًر:ًيفًاألسواقًالعاملية

ًكورايًالنوبيةًابلقويةًالتنافسيةًوانقَلتًالغازًالطبيعيًاملسال،ًوالذاكرةًالوميضية.ً وتتميز
ًكورايًبقدًرًالعامليةًيف ًكماًحظيت هتاًعلىًبناءًاجمالًاهلواتفًاحملمولةًوأشباهًاملوصَلت،

السفنًيفًعامًًيفمنًالطلبًالعامليًً%48,2حبيثًفازتًبـًً،السفنًوصنعًالسيارات
ً.ً)3(م،ًواحتلتًاملركزًاخلامسًيفًالعاملًمنًحيثًعددًإنتاجًالسيارات2011

ًفتًو ًهذا ًاالقتصادي ًالقفز ًَتقيق ًبعد ًالكسادًلكن ًمن ًالنوبية ًكوراي خاف
ًو الكوريةً. القوىًالعمليًة ًاالقتصاديًالتعاونسبًإحصاًءحباالقتصاديًبسببًنقصًعدًد

ًم2014،ًومثًعام4.53ًً:(هــ1390)ًم1970كانًمعدلًاخلصوبةًيفًعامًًًوالتنمية
ًكورايًالنوبيةًَتتلًآخرًمركزًيفًمعدلًاخلصوبةًبنيًدول1.21ًًً:هــ(1435) جاعَل 

ًاملسن)4(والتنميةًاالقتصاديًالتعاونًمنظمة ًإعالة ًنسبة ًوكان ًً)5(ني. ًعام ًم1970يف
                                                           

ًيفًصدرهًمت.ًعشرةًبعدًاملائة،ًاملادةًاألوىلًالتاسعةًالفقرة،ًالتاسعًالفصل،ًالكوريً(ًالدستور1)
ًهــ(7/3/1408)ًم29/10/1987 ًهــ11/5/1438ًيفًمنهًالنقلًومت، ًعنًالعلومًمركز،

ً ًً(.ابلكورية)ً(www.law.go.kr)ًالكوريًالوطينًالقانون
(2ً)ً ًانظر: ًلعام ًكورايًالنوبية ًالتصديرًواالستيادًيفًسوق ًلتعزيزً،ًم2017اجتاه ًكوراي مؤسسة

ً.)ابلكورية(14ص،ًإحصاءاتًالتجارة
ً.255-253ص،ًوالثقافةًلإلعَلمًالكوريةًاهليئة،ًكورايًًعنًحقائقانظر:ً (3)
ً)ابإلجنليزية(.81والتنمية،ًصًاالقتصاديًالتعاونً،ًمنظمة2016اجملتمعًيفًحملةً (4)
-20يفًسنًالعمل)ًعددًسكانيفًً(وماًفوقه65ً)تقاعد:ًعددًسكانًيفًسنًالسننينسبةًامل (5)
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هــ(1481ً)ًم2060،ًمثًيفًعام20ًً:هــ(1436)ًم2015،ًمثًيفًعام2ًً:هــ(1390ً)
ًكوريًأنًعددًًوحبسب.ً)1()عددًمتوقع(79 رجالًيفًسنًالعملًيكونًالإحصاءًوطين

ًكلًسنة1437ً)ًم2016مليون(ًيفًعام37ًًأكثرًاترخييا ً) هــ(،ًمثًينقصًاستمرارا ً
(ًو36.2ً)ًم2015يزيدًبثَلثةًأضعافًبنيًعامًً)2(بثَلمثائةًألفًرجل،ًونسبةًاإلعالة

ً.)3((108.7)ًم2065
ًنتيجةًلذلك،ًًوًنيعددًاملسنيكثرًًوًدًدالدًيلاًواملعددًسيقلًمعناهًأنًيفًاملستقبلً

سنني،ًمماًاملعلىًًنفاقيفًاإلوليةًًؤساملثقلًعليهمًتًورجالًيفًسنًالعملًالعددًسيقلً
ً ًكورايًالنوبية ًًويجيعلًاقتصاد ًالواقعاتًً،توقفيركد ًهذه ًالكورية قدًأدركتًاحلكومة

ستيادًقوىًعمليةًمنًاقد متهاًاحلكومةًوعملتًهباًاليتًوالتقديرات،ًومنًاحللولًاملقرتحةً
ًكورايًالنوبية،ًمماً منيًيفًاملسلالكثيًمنًدخولًًو أد ىًإىلًتغيًتركيبتهاًالسكانيةخارج

ً.)4(كورايًالنوبية
ًكورايًالنوبيةًقدًحق قتًتطورا ًاقتصاداي ًسريعا ًفصارتًدولةًغنيةًصَلفاخل ةًأن

ًكورايًالنوبيةًسيتأثرًسلبيا ًمنً بعدًفقرهاًمنًمأساةًاحلربًالكورية.ًومستقبلًاقتصاد
ًكثرةًدخولًًيفًنفسًالوقتًوهوًاهلائلًيفًعددًالسكان،ًخنفاضاال سببًمنًأسباب

 املسلمنيًيفًكورايًالنوبية.ًً

 

                                                           

ً.87.ًاملرجعًالسابق،ًص(64
ً)ابإلجنليزية(.87والتنمية،ًصًاالقتصاديًالتعاونً،ًمنظمة2016اجملتمعًيفًحملةً (1)
(.ًتقدير64ًإىل15ًًنسبةًاإلعالة:ًعددًسكانًيفًلكلًمائةًعددًسكانًيفًسنًالعمل)منً (2)

ً ًالسكان ًاملستقبلعدد ًم2065ً-2015ً)يف ًلإلحصاء(، ًالكوري ًالوطين ،ًاملركز
ً.)ابلكورية(1ص

السكانً (3) عدًد صالوطينًالكوريًلإلحصاءًاملركز(ً،م2065ً-2015ًاملستقبلً)يفًتقديًر ،ً1.ً
ًاملبحثًالثاين:ًأحوالًاملسلمنيًغيًالكورينيًيفًكورايًالنوبيةً-لَلستزادةًانظر:ًالفصلًالثاينً (4)

ً.منًهذاًالبحث
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 حالة اجملتمع الكوري االجتماعية

وقدًتطورتًوسائلًاإلعَلمًيفًً:الكوريُاجملتمعانتشارُوسائلُاإلعالمُيفُ ■
ريةًالتعبيًاملنصوصًحلكورايًالنوبيةًوكربًدورهاًيفًاجملالًالسياسيًواالجتماعيًاغتناماً 

ًعليهاًيفًالدستور.ً
ًكورايًالنوبيةًمنًمؤسسةًصحفيةًوقناةًتلفزيونيةًاإلًاتسؤسً املعددًًو عَلميةًيف
3,686،ًً ًفيها ًاملوظفني ًاملبيعًوً،51,833وعدد دوالر750,000,000ًًًاتصايف

ًيفًعامًأقيمالذيًًاالستبيانًوحبسب.ً)2(هــ(1434)ًم2013يفًعامًً)1(أمريكيًتقريباً 
يستعملًتلفزيونًأنًنسبةًمنً(5,061ًً)ًياناالستبًجمييبًوعددهــ(1435ً)ًم2014
ًكلًيومًاإلنرتنتً،%75.4ً:كلًيوم )الشبكةًالعنكبوتيةً(ًمنًخَللًًوالذيًيستعمل

ومتوسطًوقتًً،%28.5ً:نزلاملومنًخَللًسلكًاثبتًيفًً،%54.7ً:ذكيالهازًال
ً)3(دقيقة1,117ًً:اإلنرتنتًوً،دقيقة1,167ً:ًاستعمالًتلفزيونًيومياً  مدةًزمنً.ًوأما

الذينًيستعملونًتلفزيونًكلًيومًيشاهدونًاألخبارًً:لألخبارًيةسائلًاإلعَلمًواستعمالًال
ًكلًيومًيقرؤونًاألخبارً،دقيقة46.2ً .ً)4(دقيقة30ًًملدةًوالذينًيستعملونًاإلنرتنت

ًكثرتً ًكلًيومًويستعملً،عَلميةًيفًكورايًالنوبيةاإلًاتًؤسساملهكذا أكثرًمنًًاإلعَلم
ًكلًيومًاألخبارًأكثرًمنًنصفًساعة ًعلىًتطوً ً،نصفًالكورينيًويقرؤون ًيدل  رًمما

 وسائلًاإلعَلمًوأمهيتها
ًكورايًالنوبيةًيرجىًمنهًلذلكًإنًمتكً ً نًداعيةًمنًاستعمالًاإلعَلمًللدعوةًيف

ًاإلسَلمية،أتثيًإجيايبً ًالدعوة ًكلًجهودًيفًمسار ًأنًيبذل يفًإظهارًرسالتهًًهفعليه
ً.يفًكورايًالنوبيةًالدعويةًيفًوسائلًاإلعَلم

                                                           

(1)ً ً ً"وون": ًالنوبية ًلكوراي ًبعملة ًاملبيعات ًتريليون8،619،100،000،000ًًصايف )مثانية
"وون"ًيف1142ًًوستمائةًوتسعةًعشرًمليارً"وون"ًتقريبا (ًوسعرًصرفًالدوالرًاألمريكي:ً

ًهــ.18/5/1438ً
ً.)ابلكورية(111،ًمؤسسةًالصحافةًالكورية،ًص2014ةًالكوريةًفحوليةًالصحا (2)
ً.)ابلكورية(69،ًمؤسسةًالصحافةًالكورية،ًص2014وعيًمستقبليًاإلعَلمًدراسةً (3)
ً .73(ًاملرجعًالسابق،ًص4)
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ًًً:القتصادُوإجنازهمُيفُثقافاهتمبفخرُالكورييُ ■ ًسبقًذكره قدًَتققتًكما
نًاالقتصادًالكوريًمنًإجيادًمكانًابرزًلهًكورايًالنوبيةًقفزاتًاقتصاديةًومنًمَثًمتكً 

ًكورايًضًًِ.علىًخريطةًالعاملًاالقتصادية منًأكربًوأقوىًعشرًاقتصادايتًيفًوأصبحت
ًكورايًالنوبيةًإبجنازهاًاالقتصاديًالسريعًوحيب ونًأنًيُذكرًعنًبلدهمً العامل.ًفيفخرًأهل

الكوريةًحولًالعامل.ًًةالثقافًتنشرَتاولًأنًً،يفًهذاًالسبيلً،وثقافتهم.ًواحلكومةًالكورية
ًالكوريةًيفًبعضًالًوًةاملوسيقىًالكوريًتًنسبيا ًوانتشًرجناحاً تًجنحوقدً ً،دولالدراما

ً"هال ِيو" ًالكورية ًاحلكومة ًمس ته ًاالنتشار ًجاءً)1(وهذا ًوقد ًالكورية(. هذهًًت)املوجهة
ًإىلً ًفمثَلً ًةسَلميالدولًاإلبعضًاملوجهة ًًأيضا . ًإىلًماليزاي فرقًالفتيانًًإحدىجاء

ً ًيفًعام ًموسيقية ًوأجرتًحفلة ًالكورية1427ً)ًم2006الكورية ًوبدأتًاملوجهة هــ(
يفًذلكًالبلدًاإل ماًاويفًتونسًبث تًقناةًتلفزيونًتونسًالوطنيةًدًر .)2(سَلميتنتشرًسريعاً 

ًاملًو1428)ًم2007بعنوانً"قصةًاحلبًاحلزينة"ًيفًًةرومانسيًةكوري طنونًاهــ(ًمثًبدأ
الكوريةًوالثقافةًالكوريةجتعبهمًالتونسيونً حمبنيًللثقافةًالكوريةًً.ًوأسستًمجعية)3(الدرامًا

ً.ً)4(يفًتونسًوبلغًعددهاًمخسةًوعشرين
يفًمقدمةًدعوهتمًًوللدعاةًأنًيذكرواًإجنازهمًيفًاالقتصادًوانتشارًثقافاهتمًيفًالعامل

ًة.ًسَلميشرحًصدورهمًللدعوةًاإلمنًأجلًًللكوريني
اجملتمعًالكوريًكثيًمنًمظاهرًكانًًًً:ابيةجيأحوالُكورايُاجلنوبيةُالقدُيةُاإلمنُ ■

كتبًاليتًتصفًعاداتًالتعاليمًالشريعة.ًومنًأهم ًًوافقييفًأواخرًعصرًمملكةًجوًسونً

                                                           

موج.ًفمعىنًهاليوًاللغوي:ًاملوجًً:류كوراي،ًومعىنًً:한معىن .ًو한류(ًهاليو:ًابللغةًالكورية1ً)
ًالكوري.ً

ًكوراي،ًص (2) ً.)ابلكورية(69حالةًهاليوًيفًالعامل،ًمؤسسة
ً.819ص،ًاملرجعًالسابق (3)
ً.7املرجعًالسابق،ًص (4)
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،ًذكرتً)2(")1(إبراهيمًالرشيدًعبدًرحَلتًيفًسَلمياإلًالعاملجمتمعًمملكةًجوًسون:ً"
منًأخَلقًالشعبًالكوريً أحوالًاجملتمعًالكوريًذلكًاحلنيًوجيدًالقارئًأنًكثياً  مؤلَّفتًه

منهاًاملوصوفةًيفًالكتابًقريبًمنًأخَلقًاإلسَلم.ًوكانًيفًاجملتمعًالكوريًخيات،ًًو
:ًاءًرالفقالكورينيًصدقًأحدًالعمالًعبدًالرشيدًواصفا ًًصدقًالشعبًالكوري.ًقال

))خرجناً)منًالسفينة(ًإىلًالرب ًابلزوارق،ًوقيلًلناًأبنًأمتعتناًستتعرضًللتفتيش،ًقالواً
اًأخذانًنمالتفتيشًكانًبسيطا .ًوهناًأريدًأنًأقولًأبنًصاحبًالزورقًحيهكذا،ًولكنً

ًفأعطيتهًنصفًين،ًأخذهاً ًملًتكنًعنديًقطعًنقودًصغية، ًإىلًالقرية، منًالسفينة
ًنقطةً ًمجعتًأمتعينًمن ًقروش. ًستة ًكان ًاستحقاقه ًكل ًإن ًبه، ًأبه ًفلم وغابًعين،

يفًتيشااب،ًوكانًهناكًبعضًالوقتًالماركًوركبتًالريكشةًمتوجها ًإىلًحمطةًالقطارً
ملوعدًَتركًالقطارًفأردتًأنًآكلًشيئا ،ًفتوجهتًإىلًمضافةًايابنية،ًوملاًخرجتًمنً

ً ًاملبلغ؟ ًهذا ًما ًسألته ًقروش. ًأبربعة ًإىلًيده -املضافةًوجدتًأماميًرجَل ًفقيا ًميد 
انظرًإىلًًهذهًهيًالرتبةًالفطرية.-أعطيَتًلصاحبًالزورقًمخسنيًسينا،ًفهذاًالباقي.ً
ً.)3(((الشرقًالذيًيصفًاألوربيونًأهلهًابلوحشيةًوالرببرية

عدمًاختَلطهنًمعًًوومنًأبرزًاخلياتًيفًاجملتمعًالكوريًعفةًالنساءًالكورايتً

                                                           

هــ(.ًداعيةًسياسيًترتي.ًولدًيف1363ًً-1273ً)م1944-1846عبدًالرشيدًإبراهيم:ً (1)
ًكانًيعيشًيفًروسياًوشاركًيفًًيفًاتراًبلدة سيربايًوطلبًالعلمًيفًمكةًواملدينةًاملنورةًوغيمها.

ًوغيمه ًوكوراي ًالياابن ًإىل ًسافر ًتركستان. ًلبلد ًاستقَللية ًابلنشاطًحركات ًوقام ًالدول ًمن ا
الدعويًيفًالياابنًوتويفًفيها،ًرمحهًهللاًرمحةًواسعة.ًانظر:ًاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيً

ً)ابلكورية(.ًً 279سو،ًص
الكتاب (2) ابللغةًالعثمانيةًَتتًعنوانً"ًعاملًإسَلمًوانتشارًاإلسَلمًيفًالياابن"،ًوذلكًًأُل فًهذًا

ذاًقيمةًأدبيةًوعلميةًواترخييةًعاليةًحيثًقدمًلنا1909ًيفًعامً ،ًاستطاعًأنًيضعًلناًسفراً 
لكلًماًشاهدهًأوًمسعهًأوًجالًخباطرهًأثناءًرحلتهًالطويلةًاليتًامتدتًألكثرًمنً فريداً  تصويراً 

ً.ًانظر:ًالعاملًاإلسَلميًيفًرحَلتًعبدًالرشيدًإبراهيم،بًخَلهلاًالكثيًمنًالبلدانعامًجا
ً.5عبدًالرشيدًإبراهيم،ًص

ً.522ً-521ًالعاملًاإلسَلميًيفًرحَلتًعبدًالرشيدًإبراهيم،ًعبدًالرشيدًإبراهيم،ًص (3)
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،ًففيهمًماًوإذاًقارانهمًابلياابنيني))ً:رجالًولِبسهنًاحلجاب،ًفقالًالشيخًعبدًالرشيدال
ًكلًبيتًأدخلهًرجَل .ًوالًأرىًأيًامرأة،ًً:يلفتًالنظر ًكنُتًأجدًيف يفًبدايةًاألمر

أينًً:دخلتًبيوات ًيفًتلكًالبال،ًوكلهاًعلىًنفسًاحلالة.ًوتساءلتًيفًأحدًالبيوت
نساؤكم؟ًفكانًالوابًأنًالنساءًيقمنًيفًقسمًخاصًمنًاملنزلًوهوًقسمًاحلرمي،ًمثلً

إىلًهذاًالقسمًممنوعًقطعا ،ًوالًيسمحونًًالذيًعندانًحننًاملسلمني،ًودخولًاألجانب
))قليلًمنًالنساءًالكورايتًسافرات،ًً:قالًأيضاً .ًًو)1(بهًأبدا .ًواببًاحلرميًمستقل((

ًأكثًر ًفإهننًًهنولكن ًذلك ًومع ًالرأس، ًطويَل ًلسرت ً))جاابان(( ًرؤوسهن ًعلى يضعن
يكشفنًالوجه،ًوهناكًبعضًالنساءًالشاابتًيلبسنًاحلجابًالتام،ًحيثًيلبسنًلباساً 
ًكورايًالً ًأنًنساء ًكما ًاملسلماتًيفًخبارىًوتركستان. ًالنساء أبيضًمثلًالذيًتلبسه

لوايتًعلىًشاكلةًالنساءًالياابنياتًيتجننبًخيتلطنًابلرجالًأبدا .ًحىتًالنساءًالسافراتًال
ً. )2(((االختَلطًابلرجال

يفًأحوالًًجيدرًذكرهًماُ:قلةُرضىُالكورييُعنُاحلياةُاملشغولةُاملعاصرة ■
ًاملعاصر ًالكوري ًمشغلونًًأنًاجملتمع ًوهم ًمنخفضة ًحياهتم ًالكورينيًعن ًرضى درجة

منظمةًالتعاونًاالقتصاديًسبًإحصاءًوحبمًوبيوهتمًومدارسهم.ًاهتأبعمالًيوميةًيفًشرك
رضىًالكورينيًعنًحياهتمً)OECD)ًوالتنمية أنًدرجًة منًالدرجةًً)3((5.80ً( وهوًأقلً 

ًاملشغولةًمنتشرةًبنيًأفرادً)4((6.58املتوسطةًمنًدولًاملنظمةً) .ًقلةًالرضاًعنًاحلياة
نسبةًذيًً؛جداً نًيفًشركةًعاليةًعملًونسبةًذيًاإلجهادًمنًالذينًيً:اجملتمعًالكوري

هــ(ًومنًموظفنيًايابنيي1421ً)ًم2001يفًعامًًً%95اإلجهادًمنًموظفنيًكورينيً
ً.)5(%45ومنًموظفنيًأمريكيني61%ًً

                                                           

ً.522،ًصيدًإبراهيم،ًعبدًالرشيدًإبراهيمالعاملًاإلسَلميًيفًرحَلتًعبدًالرش (1)
ً.529املرجعًالسابق،ًص (2)
يسج لًعشرة.ً (3) اتماً  ومنًورضىًرضاً  يسج لًصفراً  ًمنًالًيرضىًعنًحياتهًأبداً 
ً)ابإلجنليزية(.99،ًصمنظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنمية،2015ًكيفًاحلياة؟ً (4)
ًاألسبوعي)سيئول( ً(5) ًاالقتصاد ًجي ًإل ً ًابرك، ًون ًجي ًخطر، ًيف ًاملوظفني ًإدارة ًكيفية

ً)ابلكورية(.9،ًص931هــ(،ًالعدد:24/3/1428ًمًً)11/4/2007،
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وأماًاألمهاتًالكوريةًفهنًمشغولةًللغايةًأبشغاهلنًخارجًالبيتًوتربيةًأوالدهنًً
وأعماهلنًاملنزليةًيفًداخلًالبيت.ًفليسًهلنًوقتًاسرتاحةًإالًقليَل ًوهنًأقلًنساءًيفً

ًكورايًالنوبيةًهلنًفً؛بنيًدولًمنظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنميةًهرتفيللوقتً 14ًنساء
ً ًلساعة ًاألسبوع ًالًوًيهرتفليف ًهبً،شخصيةالعناية ًاملًرذفهن ًآخر ًاحتلن ًدولًًاا ًبني كز

ًً.)1(ساعةًوقدًاحتلنًهباًاملركزًاألولًيفًهذاًاجملال.16ًاملنظمة،ًمعًأنًنساءًفرانساًهلنً
ًكثرةًالتعل مًمنًمدارسًومعاهدً ًالشبابًالكوريونًفهمًيشعرونًاإلجهادًمن أما

ًمعد الًذاضغطًنفسيًشديدًإويصيبهمًً،أهلية نسبةًًوً،مدارسهميفًضعيفةًًتأخذوا
ًبسببال ًانتحروا ًالذين ًًطَلب ًاملقلة ًالعد ل ًعام ًيف 2014ًدراسي من26.8%ًًً

املعد لًهوًالسببًاألولًمنًأسبابًانتحاًر فقلًة  .)2(كورينيالطَلبًالالطَلبًاملنتحرينً،
ًمماًذُكرًأعَلهًفإنً سعداءالكماًتبني  حىتًبعضًسكانًً:عامبشكلًًكورينيًليسوًا

كورايًالنوبيةًيفًًوكورايًالنوبيةًيفك رونًيفًاالنتحارًونسبةًانتحارًالكورينيًعاليةًجدا .ً
ًاالنتحار ًنسبة ًيف ًالثاين ًًاملركز ًعام 1431ً)ًم2010يف ًإحصاء ًحسب منظمةًهــ(

يفًعددًًاالنتحارًًاألولاملركزًً)3(ياانغًَاحتلتًً:(OECD)التعاونًاالقتصاديًوالتنمية
ً ًألفًنسمة ًمبعدلً)مثًًًً(،44.2)ًمبعدللكلًمائة ًوحبسبً.)4((28.9كورايًالنوبية

ًكورية13,513ًًقدًانتحرًًاملعهدًالوطينًلإلحصائياتإحصاءً ًم2015يفًعامًنسمة
 .)5(كورايً شخصا 37ًًًلًيوميًيعينًينتحرًمبعدً ًهــ(1436)

                                                           

ً)ابإلجنليزية(.78،ًصمنظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنمية،2015ًكيفًاحلياة؟ً (1)
السببًاألولًمنًأسبابًانتحارًطَلبًاملتوسطةًوالثانويةًهوًنتيجةًاالختبار،ًصحيفةًدونغً (2)

ً(.)ابلكورية19هــ(،ًص2/8/1436)ًم25/5/2015آهً)سيئول(،ً
ً.دولةًذاتًسيادةًعلىًالساحلًالشمايلًألمريكاًالنوبية (3)
(4ً ًاالنتحار )-ًً ًيف ًنشرها ًمت ًنسمة، ًألف ًمائة ًلكل ًاالنتحار ًم6/2014ً/9عدد

(11/8/1435ً ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًمنظمة7/3/1438هــ(، ًاالقتصاديًالتعاونًهــ،مكتبة
ً(ً)ابإلجنليزية(.www.oecd-ilibrary.orgوالتنميةً)

(5ً ًاملوت ًأسباب ًإحصاء ًًم،2015( ًمن ًاألخبار ًلإلحصائيات)سيئول(،ًمادة ًالوطين املعهد
 .)ابلكورية(19هــ(،ًص15/12/1436)ًم27/9/2015
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 زثًُّ:هوًاإلسَلم.ًقالًهللاًتعاىلأولًحلولًوآخرهاًملشكلةًالكورينيًاملذكورةً
ًقالً)1(َّ مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث .

 يف ىف  يث ىث نث مث زثُّ))ً:عنًهذهًاآليةًالكرميةً-رمحهًهللا-السعديً
ًوقبوهلاً َّ يق ىق ًاألعمالًالصاحلة فمنًمجعًبنيً...فإنًاإلميانًشرطًيفًصحة

ًقًَّ مك لك اكًُّاإلميانًوالعملًالصاحل ًوسكونًنفسهًلبوذلكًبطمأنينة ه
ً،)2(((منًحيثًالًحيتسبًطيباً ًحَلالً ًوعدمًالتفاتهًملاًيشوشًعليهًقلبهًويرزقهًهللاًرزقاً 

لُيحي نهمًهللاًحياةًطيبةًولكنًًالكوريونف معًغيهمًمنًالكف ارًإنًأسلمواًمثًعملواًصاحلاً 
منهمًالًيسلمونًلعدمًمعرفتهمًعنًاإلسَلمًالصحيح.ًومنًهناًيتأك دًبكلًأتك دً كثياً 

ياةًاحلالقدميةًإىلًالبائسةًخروجهمًمنًحياهتمًرجاءًً،وجوبًالدعوةًهلمًإىلًاإلسَلممنً
 .ابإلسَلمًديدةالسعيدةًال

  

                                                           

ً.97سورةًالنحل: (1)
ً.448،ًصعبدًالرمحنًبنًانصرًالسعدي،ًتيسيًالكرميًالرمحنًيفًتفسيًكَلمًاملنان (2)
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ًكورايًحمايدةًيفًأمورًالدايانت،ًوالًتتخذًأحدًاألداينًداينةًرمسيةًهلا.ً مجهورية
ًيُعرتف ً))ال ًالكوري: ًالدستور ًالدولة،ًوينص  ًالدينًبنيًويفصلًدين

ًكورايًالنوبيةًحريةًيفًالدينًويسمح)1(والسياسة(( ابعتناقً للكوريني .ويتضمنًدستور
ً)2(الدين((ًحريةًاملواطننيًجاءًيفًالدستورًالكوري:ً))لميعً.كانت عقائدًودايانت أية

ًمجيعًاملواطننيًسواسيةًأمامًالقانون،ًوالًمتييزأدايهنم:ً))والًجيوزًمتييزًاملواطننيًبسببً
،ًهيفًاحلياةًالسياسيةًواالقتصاديةًواالجتماعيةًوالثقافيةًبسببًجنسًضدًأحدًاملواطنني

 حبرية الدينية ممارسةًاحلياة الكوريون .ًلذلكًيستطيع)3(((االجتماعيةًته،ًأوًمكانهأوًدين
ًوكذلكًاإلسَلم.ً والبوذية منًالنصرانيةالشخصيةًبنيًاألداينً حسبًخياراهتم

ًاإلحصاءاتأحدثًًوحبسب ًيعينًاإلحصاءًيفًعام ًأن1436ً)ًم2015، هــ(
ًمثً ًالنصرانية ًالنوبية: ًكوراي ًعددا ًيف ًاألداين ًوأكثر ًتقريبا ًالًدينيون، ًالكوريني نصف

ًليكيةوًالكاثًوً%19.7،ًوًالربوتستانتيةً%56.1البوذيةًمثًالكونفوشيوسية:ًالًدينيونً
هــ(1426ً)ًم2005.ًويفًعامً)4(%0.2والكونفوشيوسيةًً%15.5ً،ًوالبوذية7.9%

                                                           

الثانية.ًمتالدستورً (1) العشرون،ًاملادًة  م29/10/1987ًيفًصدرهًالكوري،ًالفصلًالثاين،ًالفقرًة
ًالكوريًالوطينًالقانونًعنًالعلومًمركز،ًهــ5/6/1438ًيفًمنهًالنقلًومت،ًهــ(30/3/1410)
(www.law.go.kr(ً)ابلكورية.)ً

ًم29/10/1987ًيفًصدرهً(ًالدستورًالكوري،ًالفصلًالثاين،ًالفقرةًالعشرون،ًاملادةًاألوىل.ًمت2)
ًالكوريًالوطينًالقانونًعنًالعلومًمركز،ًهــ5/6/1438ًيفًمنهًالنقلًومت،ًهــ(30/3/1410)
(www.law.go.kr(ً)ًابلكورية.) ً

ًمت ً(3) ًاألوىل. ًاملادة ًعشرة، ًاحلادية ًالفقرة ًالثاين، ًالفصل ًالكوري، ًيفًصدرهًالدستور
ًـ)29/10/1987 ًهــ(30/3/1410مـ ًعنًالعلومًمركز،ًهــ5/6/1438ًيفًمنهًالنقلًومت،

ً(.ابلكورية(ً)www.law.go.kr)ًالكوريًالوطينًالقانون
(4)ً ً ًعام ًالسكان ًإحصاء ًعملية 17ًصًم،2015نتيجة ًيف ًنشرها ًمت ًم12/2016ً/19،

ًيفًهــ(20/3/1438) ًومتًالنقلًمنها ًالوطينًالكوريًلإلحصاء21/3/1438، ًاملركز  هــ،
(www.kostat.go.kr) (ابل.)ًكورية
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ًعلىًضعفً)1(%18.2،ًمثًالربوتستانتيةً%22.8كانًأكثرًأداين:ًالبوذيةً ،ًمماًيدل 
الدعوةًالبوذيةًوقوةًأنشطةًالتنصي.ًسيأيتًمزيدًإيضاحًعنًهذاًاملوضوعًقريبا ًإنًشاءً

ًهللاًتعاىل.ًً
ً  

                                                           

(1)ً ً ًعام ًالسكان ًإحصاء ًعملية 17ًصًم،2015نتيجة ًيف ًنشرها ًمت ًم12/2016ً/19،
ًيفًهــ(20/3/1438) ًومتًالنقلًمنها ًالوطينًالكوريًلإلحصاء21/3/1438، ًاملركز  هــ،

(www.kostat.go.kr) (ابل.)ًكورية
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 البوذية األول:املطلب 

 املختصر يف كوريا اجلنوبية:  ةتاريخ البوذي

قَبلًملكًمملكةً"غوًغوًريو"ًألولًمرةًيفًالتاريخًالكوريًالداينةًالبوذيةًيفًعامً
ًدينا ًوطنياً م372 ًواختذها ًالداي.)1(، ًهي ًاملاضي ًيف ًالبوذية ًوالدينًفكانت ًالشائعة نة

من بعدهًا )ًالرمسيًخَللًمملكةً"غوًغوًريو"ًومًا ،ًم935ً-668ًمملكةً"شيَل"ًاملتحدًة
هــ(ًوكانتًالبوذية795ً-306ًـ،م1392ً-918ًهــ(ًوًمملكةً"غوًريو")48-318

مؤث رةًعلىًالشعبًالكوريًمدةًطويلةًمنًالزمنًتقدرًأبكثرًمنًألفًسنة.ًوميكنًالقولً
 أكثر ،ًوتتعلقالكوريني نفوس يف عمقاً  األفكار أكثر من والكونفوشيوسية )البوذية)أنً
ً.ً)2(((البوذية ابألفكار الكورية الثقافية واملواد اثراآل نصف من

ً ًسون ًجو ًمملكة ًم1897-1392)وجاءت واختذتًً(هــ795-1315،
ً.هلا،ًوطرحتًالبوذيةًومارستًاالضطهادًعليهاًالكونفوشيوسيةًأيدولوجيةًسياسية

منًمجيعًومنًخَللً"سياساتًاالضطهادًعلىًالبوذية"ًمت ًمصادرةًأموالًوعبيدً
بوذاي ،ًوُأكرهًالرهبانًالبوذينيًعلىًاخلروجًمنًمعابدهم،ً املعابدًالبوذيةًإالًسبعنيًمعبداً 

ً.)3(فتخب ؤواًيفًمعابدًصغيةًيفًالبال
ًأرجاء ويفً ًووجودً)4(البوذية املعابد من فالاآل عشرات توجد كوراي خمتلف ،

اضطهادًاململكةًجوًًآاثرمنًًاملعابدًالبوذيةًيفًجبالًكوراي،ًوليسًيفًوسطًالقرى،ًهو

                                                           

(،6ًغوًغوًبيو)ًالكتابًالثامنًعشرًعنًاتريخ اتريخًاملمالكًالثَلث،ًسوًسيكًكيم، انظر:(1ً)
،ًهــ5/3/1438ًيفًمنهاًالنقلًومت(،ًهــ1434)ًم2013يفًًنشرهاًملكًسوًسوًرمي.ًمت

ًالكوريً ًالتاريخ ًَترير ًلنة ًالكوري، ًالتاريخ ًعن ًالبياانت قاعدة
ً(.ابلكورية)ً(db.history.go.krالوطنية)

ً.30ص،ًوالثقافةًلإلعَلمًالكوريةًاهليئة،ًكورايًًعنًحقائق (2)
ًاإللكرتونية)ًدوسانًموسوعة ً(3) ًاملادة)ًدوسانًشركة(، ًالبوذية: ًعلى ًاالضطهاد ً(سياسات

ً(.ابلكورية)
ً.30ص،ًوالثقافةًلإلعَلمًالكوريةًاهليئة،ًكورايًًعنًحقائق (4)
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ًسونًعلىًالبوذية.
 :)1(البوذيون يف كوريا اجلنوبية

ً:ًاهلدفًمنًاختيارًالبوذية
ً%5منًالبوذينيًالكورينًاختارًعقيدةًالبوذيةًمنًأجلًطمأنينةًالقلب،ًو73%ً

وهذهًالنتيجةًتزو دً.ً)2(منهمًفقطًاختارهاًمنًأجلًحصولًعلىًحياةًأبديةًبعدًاملوت
البوذينيًليسًعندهمًإميانًابآلخرةًًأغلبًمبعلومةًمهمةًملنطلقًالدعوةًهلم:ًأيًأنالدعاةً

القلوبًوهدوئها. دعوهتمًللبوذينيًالكورينيًبذكرًًوحيب ونًطمأنينًة أنًيبدؤوًا فينبغيًللدعاًة
ًفوائدًاإلسَلمًيفًاكتسابًطمأنينةًالقلب.

ًحياةًالبوذينيًالكوريني:
ًكغيًالبوذينيًمنًً ًويعيشون ًدينهم، ًيعملونًشعائر ًالكورينيًال أغلبًالبوذيني

ًاندرا .ًًالالناس،ًوالًيذهبونًإىلًاملعبدًالبوذيًإ
ًًو ًعام ًيف ًاالستبيان ًبدينكم؟1436ً)ًم2015سأل ًإميانكم ًدرجة ًكيف هــ(:

منًً%21منًالكاثوليكينيًوً%35منًالربوتستانتيني،ًوً%52فأجابًبـ"مرتفعة":ً
ً.)3(لبوذينيا

                                                           

ًعلىًأحوالًأصحابًالداينةًوأفكارهمًيفًكورايًالنوبية:ً (1) ومنًأهم ًاملصادرًاملعتمدةًاليتًتدل 
وقدًقامتًشركةًمتخصصةًابالستبياانتًمبقابلةً ."2014-1984كتابً"أداينًالكورينيً

ً ًمع 2،000ًً-1،500شخصية ًعام ًيف ًكوري ً)1984رجل ًو1404م م1989ًهــ(
هــ(،ًومجعت1435ًمً)2014هــ(ًو1425مً)2004هــ(ًو1417مً)1998هــ(ًو1409)

ًبديعةبيمجيعًمعلوماتًاالست ا ًواستخرجتًفوائد  مبقارنتهاًًاانتًعنًأداينًالكورينيًوحل لتها
االستبيانًلتوضيحًأحوالًاألداينًوأتباعهاًً.نتائجًاالستبيانًلكلًسنة نتائجًمنًهذًا هنًا وسأذكًر

ًًيفًكورايًالنوبية.
ًكوراي2014-1984ًًأداينًالكوريني (2) ً.ً)ابلكورية(26،ًص،ًمؤسسةًجالوبًالدوليةًيف
ً.43،ًصاملرجعًالسابق (3)
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ً.)1(%6ومنًيذهبًإىلًاملعبدًمرةًأوًأكثرًمنًمرةًيفًأسبوعًمنًالبوذيني:ً
ًكتابًدينهمًأكثرًمنًمرةًيفًأسبوع:ًً ً%39منًالربوتستانتيني،ًوً%56ومنًيقرأ

ًمنًالبوذيني.ً%11منًالكاثوليكينيًو
منًالبوذيني:ًً ً.ً)2(%48ومنًالًيقرأهًأبداً 

ًكوراي:ًَترميًأكلًحلومًالذيًهً)3(ومنًتعاليمًماهاايان وًمذهبًالبوذيةًالرمسيًيف
ً ًمخس ًاحملرمة ًوالنبااتت ًأخضر،ً-احليواانت، ًبصل ًدرين، ًثوم ًقصيب، ًثوم ًثوم، وهن

.ًولكنًيكادًالًيوجدًمنًعامةًالبوذينيًالكورينيًمنًيلتزمً)4(،ًوشربًاخلمور-ُعْنُصل
ًكلًذلكًعلىًأنًأغلبًالبوذينيًليسواًًيفًاألكلًوالشرب.ًهبذاًاإلرشادًالبوذي ويدل 

ًمبلتزمنيًبدينهم.ً
ً:ًيفًكورايًالنوبيةالنشاطًالبوذيً

ًكورايًالنوبيةًضعيفةًجداً  وزايدة ًعلىًقلةًالتزامهمًبدينهمًفإنًالدعوةًالبوذيةًيف
ًحيثًالًيرىًأثرهاًيفًاجملتمعًالكوريًإالًقليَل .

:ً)راهبًبوذيًواقفًعندًحمطةًالقطار،ًوالصورةًالبوذيةًعندًعوامًالكورينيًهي
منًالناسًصدقة (. ًيضربًآلةًموسيقيةًخشبيةًبوذيةًمعًغناءًابألذكارًالبوذيةًسائَلً 

ًكبارًالسنًيفًكورايًالنوبية:ً منًالبوذينيًالكورينيًسنهمًً%61والبوذيةًهيًداينة
ً.)5(%40ًوًالكاثوليكيةً%44فوقًاخلمسني،ًونسبةًهذاًاجملموعةًيفًالربوتستانتيةً

                                                           

ًكوراي،ًمؤسس2014-1984ًًأداينًالكوريني (1) ً.)ابلكورية(44،ًصةًجالوبًالدوليةًيف
ً.47املرجعًالسابق،ًص (2)
.ًوهوًأحدًاملذهبنيًالرئيسنيًللبوذية،ًوقدًانتشرًهذاًمذهبًالشمالماهاايان:ًبتسميةًأخرى:ً (3)

ًانظر:ًًالصنيًوالياابنًاملذهبًالبوذيًيفًبلد ًامليسرةًيفًاألداينًواملذاهبًوكوراي. املوسوعة
ً(.2/761)املعاصرةواألحزابً

أطعمةً:املادة)ًالكوريةًللدراسةًاملركزيةًاألكادميية(،اإللكرتونية)الكربىًالكوريةًالثقافةًموسوعة (4)
ًابلكورية(.(ً)املعبدًالبوذي

(5ً ًانظر: ًالكوريني( ًكوراي2014-1984ًأداين ًيف ًالدولية ًجالوب ًمؤسسة ًص، ،19-
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ًكورايًالنوبيةًليسًجبيد،ًفاستمرارًهذهًاحلالًمنًقلةً لذلكًمستقبلًالبوذيةًيف
سريعاً االلتزامًابلدين،ًوضعفًيفًالدعوةًالبوذية،ًسوفًينقصًعددًأت ًباعًالبوذيةًنقصاً 

هــ(1426ً)ًم2005بعدًموتًهؤالءًالكبار.ًوقدًَتق قًهذا:ًفعددًأتباعًالبوذيةًيفًعامً
ً.ً)1(ألف619،7ًهــ(1436ً)2015يفًعامًًألفًمث588،10ً

ًكورايًالنوبيةً بَلًتعتربًونظرا ًإىلًالعواملًاملذكورةًأعَلهًفإنًيفًشؤونًالبوذيةًيف
مهما يةًيفًالكنائسًالتنصًياألنشطةًيكونًيفً،ًولكنًاالهتمامًاألكربًرسالةالًهيفًهذًأمرًا

ًالكورية،ًاليتًهلاًالقوةًوالتأثيًوالنشاطًضدًاإلسَلم.
ً  

                                                           

ً.)ابلكورية(20
(1)ً ً ًالسكان ًإحصاء ًعملية ًنتيجة 17ًصًم،2015عام ًيف ًنشرها ًمت ًم12/2016ً/19،

ًيفًهــ(20/3/1438) ًومتًالنقلًمنها ًالوطينًالكوريًلإلحصاء21/3/1438، ًاملركز  هــ،
(www.kostat.go.kr) (ابل.)ًكورية
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 املطلب الثاني: الكونفوشيوسية.

سيطرتًعلىًحياةًالكورينيًيفًعصرًمملكةً"جوًًالكونفوشيوسيةقدًسبقًذكرًأنً
 نفوس يف عمقاً  األفكار أكثر من تعدً ًحكمتًأكثرًمنًمخسمائةًسنة،ًوأهناسون"ًاليتً

ًالكوريني.
تعتربًبنيًالكورينيًداينةًمستقلةًمتميزةًمنًًالكونفوشيوسيةولكنًهذاًالًيعينًأنً

ًغيهاًبطريقةًالعبادةًاخلاصةًهلا.
علىًتكوينًأخَلقًالكورينيًوبعضًفكرهتم،ًولكنًليسًمنً صحيحًأنًهلاًأتثياً 

ًكماًقالًكتابًحقائقًكوراي:ً"هي  والسلوك للمبادئ نظام بل ديناً  ليست اببًالتديُن،
ً.)1(األجداد" واحرتام األمر وأويل واآلابء للدولة الوفاء على األخَلقيًيؤك د

ًعلىًذلكًنتيجةًاإلحصاءًعنًأداينًالكوريني:ًأنً منًالكورينيًً%0.2ومماًيدل 
ً.ً)2(مليونًنسمة49ًمن000,760ًًفقطًيتدينونًبداينةًالكونفوشيوسيةًوعددهمً

شائعًعلىًالكورينيًولكنًمنًيتدي نًهباًأقل ًمنًواحدًيفًًالكونفوشيوسيةفتأثيً
ًكورايًاالجتماعية"،ًالًأحدً مائة.ًلذلكًفيمكنًالقول:ًإنًالكونفوشيوسيةً"طبيعةًأهل

ًأداينًالكوريني.
ًكورايًوأتثيهاًعلىًالكورينيًفليجعًالقارئًإىلًالت يدًيفًهذاًمهوأماًاترخيهاًيف

ُُالبحث.ً

                                                           

ً.90صً،والثقافةًلإلعَلمًالكوريةًاهليئة،ًكورايًًعنًحقائق(1ً)

(2)ً ً ًعام ًالسكان ًإحصاء ًعملية 17ًصًم،2015نتيجة ًيف ًنشرها ًمت ًم12/2016ً/19،
ًيفًهــ(20/3/1438) ًومتًالنقلًمنها ًالوطينًالكوريًلإلحصاء21/3/1438، ًاملركز  هــ،

(www.kostat.go.kr) (ابل.)ًكورية
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 ية )الكاثوليكية والربوتستانتية(.املطلب الثالث: النصران

 :املختصر يف كوريا اجلنوبية تاريخ النصرانية

بكني،ً إىل أرسلت تنصييةًبعثة طريق عن كوراي يف الكاثوليكية الداينة دخلت
ًالكورية. جوًسون مملكة عصر هناية يف سراً  كوراي إىل كاثوليكي ودخلًقسيس

إالًأهناًًالعاديني كورينيال بني سريعاً  انتشاراً  كيةيالكاثول انتشرتًالداينة البداية ويف
ًكبياًًكيةيالكاثولمنًًفتًمملكةًجوًسونخاالشديد:ًًلَلضطهاد تتعرض فقتلتًعددا

ً.الكاثوليكيني )الشهداء( عدد حيث من العامل دول أكرب رابع كوراي تعتربًوًها.منًأتباع
 خاصة انتشارا ًكبياً  كوراي أحناء خمتلف يف انتشرت فقد الربوتستانتية الداينة أما

 من عدد يوجد كوراي ويفًجوًسون. مملكة عصر هناية يف واملستشفيات املدارس يف
 املستشفيات جانب إىل الربوتستانتية تعل م والامعاتًاليت والثانوية اإلعدادية املدارس

ً.)1(املبادئًالربوتستانتية أساس على أتسيسها مت اليت
ًًو ًانتشرت ًالنصرانية ًمدةالعقيدة ًخَلل ًالكوريني ًسنة،ًًبني ًمائتني ًحوايل تقدر

ًكورايًال ،ًوبلغًعددًاملنتمنيً-كماًسبق-نوبيةًوأصبحتًالنصرانيةًأكربًالدايانتًيف
يفًعامًهــ(،ًوكانًعددهم1436ً)ًم2015(ًيفًعام77,966ًللكنيسةًالربوتستانتيةً)

الشيخًحام346,23)هــ(1404ً)م1984 حكاًه ًكمًا ،ًيفًرسالتهًالدكتوراهً)2(دًتشوي(
ًعلىًكثرةًالنصارىًالكورينيًومتددهمًالكبيًيفًجمالًالتنصيًيفًكورايًالنوبية. ًمماًيدل 

فسيتعجبًمنًالضوءً واملسافرًإىلًكورايًإذاًوصلًإليهاًيفًعاصمتهاً"سيئول"ًليَلً 
فرنسيً-لكت ابًقدًوصفًأحُدًا ًصلبانًالكنائسًيفًاملناطقًالسكنية.منًاألمحرًاخلارجً

                                                           

ً .32ص،ًوالثقافةًلإلعَلمًالكوريةًاهليئة،ًكورايًًعنً(ًحقائق1)
هــ(،ًمرتمجةًمعاينًالقرآنًالكرمي1368ً)ًم1949(ًالشيخًحامدًتشويًيونغًكيل:ًاملولودًيفًعام2ً)

هــ.ًخترج1418ًاليتًمت تًطباعتهاًمنًجممعًملكًفهدًابملدميةًاملنورةًيفًعامًًإىلًاللغةًالكورية
الدكتورا علىًشهادًة السودانًحاصَلً  درمانًيفًدولًة أًم أصولًالدينًمنًجامعًة ًهالشيخًمنًكليًة

(ً ًبتعليمًاإلسَل1404)ًم1984منها ًقام ًكورايًالنوبيةًهــ((. ً"ميونغًجي"ًيف مًيفًجامعة
فخراي .ًوهوًرئيسًلنةًال ًفيذًيفًمسجدًسيئولًاملركزيًحاليا .تنوتقاعدًمنهاًأستاذاً 



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
77 

ًكوراي ليايلًسيئولًبقوله:ً"إذاًغشيًاليلًيفتحًضوءًالصليبًمنًً-النسيةًيسكنًيف
ًكامله". سيئولًكأهناًمقربة ً.)1(كلًكنيسةًجاعَلً 

ً
 اجلنوبية:  كوريا يف النصارى

ً:ًالنصرانيةًاختيارًاهلدفًمن
سبق-منًالبوذينيًالكوريني73%ً لطمأنينًةاخً-كمًا البوذيًة وتاروًا ً%63القلبً،

منهمًً%45منًالكاثوليكينيًاختارواًالكاثوليكيةًهلذاًاهلدف،ًوأماًالربوتستانتيونًفإنً
،ًومنً%12وَمنًيهدفًحلياةًأبديةًبعدًاملوتًمنًالكاثوليكيةًً.طمأنينةًالقلبلهدفواً

ً.)2(%26الربوتستانتيةً
يةًدينيةًأكثرًمنًفَمنًأتم لًيفًهذهًالنتيجةًجيدًأنًالربوتستانتينيًالكورينيًهلمًهًو

ًالنصرانية ًيف ًعقيدة ًأهم  ًألن ًخيفى-الكاثوليكيني؛ ًال ًاألصليةًً-كما ًاخلطيئة غفران
واحلصولًعلىًحياةًسعيدةًيفًاآلخرةًبعدًسفكًدمًً-عليهًالسَلم-بتصليبًعيسىً

ومنًعَلماتًااللتزامًابلعقيدةًالنصرانيةًوتدي نهًهباًأنًيكونًهدفهًاحلياةًاألبديةًًعيسى.
ًوت.بعدًامل

ًأنًكلًالدايانتًً ومماًيؤي دًهذاًالرأيًنتائجًأخرىًمنًاالستبيان،ًفنسبةًمنًيظن 
ًكانًشكلهاًخمتلفا :ً ً.)3(منًالربوتستانتينيً%49منًالكاثوليكينيًوً%79هلاًحقًولو

منًً%67ونسبةًمنًيظنًأنًالرجلًميكنًأنًيدخلًالنةًوإنًملًلكنًلهًدين:ًً
ً.ً)4(لربوتستانتينيًالكورينيمنًاً%36الكاثوليكينيًالكورينيًو

ًالتزامً ًمن ًأكثر ًالكوريني ًالربوتستانتيني ًمن ًالديين ًااللتزام ًأن ًالقول فيمكن

                                                           

ً)ابلكورية(.73يوميةًيفًكوراي،ًإيريكًبيدي،ًصالياةًاحل(ًقصص1ً)
ًكوراي2014-1984ًأداينًالكوريني(2ً) ً.)ابلكورية(26،ًص،ًمؤسسةًجالوبًالدوليةًيف
ً.72،ًصاملرجعًالسابق (3)

ً.73املرجعًالسابق،ًص (4)
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ًالكاثوليكينيًالكوريني.ً
 

 الكوريي:  النصارى حياة

ًحياةًالنصارىًالكورينيًهلاًميزاتًعنًالدايانتًأخرى:
ًمنً ًأبرز ًالكوريون ًوالربوتستانتيون ًالكوريني. ًالبوذيني ًمن ًالتزام ا ًأكثر فُهم

أنًنسبةًمنًيرىًنفسهًأنًدرجةًإميانهًمرتفعة:ً:ًالكاثوليكينيًالكورينيًيفًهذاًالانبً
ً.-)1(منًالبوذينيً%21منًالكاثوليكينيًوً%35منًالربوتستانتيني،ًو52%ً

ًأكث ًأو ًمرة ًمعبدهم ًإىل ًيذهب ًمن ًونسبة ًأسبوع: ًيف ًمرة ًمن منًً%80ر
ً.)2(منًالبوذينيً%6منًالكاثوليكيني،ًوً%59الربوتستانتيني،ًو

ًكتابًدينهمًأكثرًمنًمرةًيفًأسبوع:ًً ً%39منًالربوتستانتيني،ًوً%56ومنًيقرأ
منًالربوتستانتيني،ًً%16منًالبوذيني،ًومنًالًيقرأهًأبدا :ًً%11منًالكاثوليكينيًو

ً.ً)3(منًالبوذينيً%48منًالكاثوليكيني،ًوًً%30و
منًالربوتستانتينيً: ومنًالكاثوليكي%68ومنًيدفعًالُعشرًأسبوعياً  ً.)4(%36نيً:ً،

ومنًخَللًهذهًالبياانتًاإلحصائيةًميكنًأنًيقال:ًأنًأغلبًالنصارىًالكورينيً
العشر،ًوأنًنصفهمًيق رؤونًالكتابًاملقدسًيذهبونًإىلًالكنسيةًكلًأسبوع،ًويدفعونًهلًا

ًيفًأسبوع.ًأكثرًمنًمرةً
هم،ًخاصةًهذهًاهلم ةًالدينيةًالعاليةًمنًالربوتستانتينيًالكورينيًلهً)إجيابيات(ًعند

يفًتثبيتهمًعلىًدينهمًوتشجيعهمًعلىًدفعًالعشرًالذيًهوًمنًأهمًمواردًامليزانيةًيفً
ًالكنيسة.

                                                           

ًكوراي2014-1984ًأداينًالكوريني(1ً) ً)ابلكورية(.43،ًص،ًمؤسسةًجالوبًالدوليةًيف
ً.44املرجعًالسابق،ًص (2)
ً.47،ًصاملرجعًالسابق (3)
ً.49املرجعًالسابق،ًص (4)
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ًكبية.ًفكثيًمنًالكورينيً ولكنًيفًجانبًاملعاملةًمعًاآلخرينًفإنًلهًسلبيات
سواءًأصحابًالدايانتًاألخرىًأوًامللحدينًيكرهونًالربوتستانتينيًالكورينيًبسببً

ًالدايانتًاألخرى.ًجتاهًشدهتمًوعدائهم
فمنًيشعرًأنًمؤسساتًدينيةًالًحيرتمونًغيهمًمنًأصحابًالدايانتًاألخرى:ً

ًو46%ً ًامللحدين ًوً%42من ًالبوذيني ًوً%40من ًالكاثوليكيني منًً%27من
ًً.الربوتستانتيني

ً ًمن ً))نسبة ًهذا: ًعلى ًالتعليق ًامللحدينًًيشعروجاء ًمن ًالديين ًاالحرتام بعدم
ً%27ولكنًنسبتهًمنًالربوتستانتينيًقليلةًأيًً%40والبوذينيًوالكاثوليكينيًتتجاوزً

واالختَلفًيفًدرجةًالتسامحًالديينًبنيًالربوتستانتينيًوغيًالربوتستانتينيًأكثرًً.فقط
ًأن ًيشعرون ًاجملتمع ًأفراد ًوعامة ًوامللحدين، ًالدايانت ًأصحاب ًبني الربوتستانتينيًًمما

ً.)1(متعص بون،ًمعًأنًالربوتستانتينيًأنفسهمًالًيظنونًذلك((
ً

 اجلنوبية:  كوريا يف التنصريي النشاط

التنصيًيفًكورايًالنوبيةًقويًوشديد،ًفقدًكانتًكورايًخاليةًمنًالعقيدةًالنصرانيةً
ًالنصارىً ًعدد ًانتشارا ًسريعا ًجدا ًوبلغ ًالكوريني ًببني ًوانتشرت ًكوراي ًإىل ًدخلت مث

ترسلًبعثاتًتنصييةًإىلًً-اآلن–الكورينيًأكثرًمنًتسعةًمليون،ًفصارتًكورايًالنوبيةً
ليعل موا،ًوكانًًكورايًًإىلًاألجانبًكانًجييءًاملنصرونًًالزمان،ًمنًنأحناءًالعامل.ً))لقًر

ًمنوا ًكبيا ًبفضلًحريةًً.النصارىًالكوريونًيتعلمونًمنهم ًالكورية ًحققتًالكنيسة وملا
حققتً ًكمًا الدينًاملضمونةًيفًمجهوريةًكورايًنقصًعددًاملنصرينًاألجانبًبشكلًكبي.

اقتصاداي ًيفًإطارًحرية االقتصادًوكربتًقدرةًالكنيسةًالكوريةًعلىًالدعمًًكورايًتطوراً 
ألفًمنص رًإىلًخارجًكوراي،ًمما15ًًاملايلًللبعثاتًالتنصيية.ًوحاليا ًكورايًالنوبيةًترسلً

                                                           

ًكوراي2014-1984ًأداينًالكوريني (1) ً)ابلكورية(.74،ًص،ًمؤسسةًجالوبًالدوليةًيف
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ً.)1(((-ابعتبارًتصديرًاملنصرين-جعلهاًأكثرًالدولًبعدًأمريكاً
إىل27,767ًهــ(ًأرسلتًالكنيسةًالكورية1435ً)ًم2014ويفًعامً 170ًًمنصراً 

وخيططًالربوتستانتيةًالكوريةًإرسالًمائةًألفًمنصرًيفً)2(دولة ً.)3(هــ(1451)ًم2030ًً،
ًكورايً ًيف ًالتنصيية ًاحلركات ًفأول ًالنوبية، ًكوراي ًداخل ًالتنصيية ًاحلركات وأما

ًاألانجيل ًترمجة ًهو ًالكوريني ًالنصارى ًعامً)4(أبيدي ًيف ًلوقا ًإلجنيل ًترمجة ًأول ًومت  ،
مثًبعدًأولًترمجةًلإلجنيلًبعشرًسنواتًمتتًطباعةًاألانجيلًً،)5(هــ(1295مً)1878

ً.ً)6(هــ(1304)ًم1887األربعةًالكاملةًيفًعامً
ًياتًواملدارسًألعمالًالتنصي.شفكانًاملنصرونًالقدماءًيهتمونًبتأسيسًاملستًو

حصلتًحماولةًوانتشارًاملستشفياتًالنصرانيةًيفًالوقتًاملبكرًلهًسببًاترخييً:ًقدً
ًكبارًالسياسيني وأصيبًجبرحًشديدًخيافًًيفًعصرًاإلمرباطوريةًالكورية،ًاغتيالًألحد

ًفشويف ًالطبيبًاألمريكيًعمليةًجراحية ًاملنص ر ًفعملًله ًاملوت، ًأذنتًلهًً.منه وهبذا
احلكومةًالكوريةًبتأسيسًمستشفى،ًومت ًأتسيسًأولًاملستشفياتًالغربيةًيفًاتريخًكورايً

ً.)7(هــ(1302)ًم1885ًوامسهً"جيًجونغًوان"ًيف
هــ(ًوأس سًمعهدً"ابي1302ً)1885وأماًاملدارسًفجاءًاملنص رًاألمريكيًعامً

                                                           

ًكوراي:ًمنًاملستحيلًإىلًاملمكن1) ً .)ابإلجنليزية(157ص،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ً(
ًكورايًالنوبية،2ً) )سيئول(،ًجملةًشؤونًالشرقًاألوسط(ًاجتاهاتًدراسةًتنصييةًعنًاإلسَلمًيف

ً )ابلكورية(.98،ًص3العدد:ً،14ًلزء:ًًهــ(،17/12/1436)ًمـ30/9/2015
هــ(،ًومتًالنقل1435ً)مـ2014ًمتًنشرهاًيف،2040ً(ًحركةًإرسالًمائةًألفًمنصرًيفًعام3ً)

ً ًيف ًالكوريةًهــ،14/5/1438منها ًعاملي ًتبشي  (www.kwma.org) مجعية

ً.)ابلكورية(
ًً.)ابلكورية(178،ًصغيونغًابياتريخًالكنيسةًالنصرانيةًالكوري،ًمنيً (4)
ً.)ابلكورية(.55ً-54،ًصًيلًمانًيول،ًالنصرانيةًيفًكورايدراسةًيفًاتريخًقبولً(ًانظر:5ً)
ً.)ابلكورية(81ً،ًصيلًمانًيول،ًدراسةًيفًاتريخًقبولًالنصرانيةًيفًكوراي (6)

ً.)ابلكورية(12ً(ًانظر:ًاتريخًالكنيسةًالكوري،ًجونغًمنيًسو،ًص7)



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
81 

ًكبارً)1(جاي"ًلتعليمًاللغةًاإلجنليزية ،ًوهوًأولًمؤسسةًتعليميةًغربية،ًاليتًختر جًمنها
ًكورايً"يلًسونغًمان" ً.ً)2(الشخصياتًالكورية،ًويفًمقدمتهمًأولًرؤساءًمجهورية

معهدً"إيًهوا"ًلتعليمًالبناتًالكوريةًيفًنفسًالعصروأس ستًامل ً)3(نص رةًاألمريكيًة
ًلإلانثًاليتًتعتربًبنيًالكورينيًأفضلً ً"إيًهوا" ًذلكًجامعة ًبعد ًاتامعالوأصبح

ًلإلانثًبدونًنزاع.
ً)4(كماًأنًمنصر اًأمريكي اًآخرًأس سًمدرسةًلأليتامًابسمًمدرسةً"غيونغًسني"ًً

ًكورايالذيًصارًبعدًحنيًجامعةً بعدًًالانوبيةً"إيونًساي"،ًوهيًأفضلًجامعةًيف
ًجامعةًسيئولًالوطنية.
ًكبيًيفًجمالًالتعليمًيفًالكورايًالنوبية:ًاملوقتًالوهذهًالهودًيفً ًكانًهلاًأثر بكر

ً ًعام ًيف ًالنصرانية ًوالامعات ًالكليات 1432ً)ًم2011فعدد ًخبَلف120ًهــ( ،
ً.ً)5(طفق8ًالكلياتًوالامعاتًالبوذيةًعددهاً

تسم ىًعندًاملنصرينًً-أيًالكنيسةًواملستشفىًواملدارس-وهذهًالوسائلًالثَلثةً
ًهبا)6("الوسائلًاملثلَّثية" ًكورايًقدًحق قوا ًواملنصرونًيف ًكبيا ًيفًتنصيًالكورينيًً، جناحا 

ًالذينًكانواًأغلبهمًيفًذلكًاحلنيًمنًالفقراءًواملرضىًوغيًاملتعلمني.ً
                                                           

ً.)ابلكورية(12اتريخًالكنيسةًالكوري،ًجونغًمنيًسو،ًص (1)
هــ(:ًسياسيًوانشطًاالستقَللًمن1385ًً-1292ًًم،1965ً-1875ً)يلًسونغًمانً (2)

ًكورايًيفً هــ(.ًخترجًمنًمعهدً"ابيًجاي"ًيف1367ً)ًم1948الياابن،ًتوىلًرائسةًمجهورية
هــ(ًوتنصرًبعدًذلك،ًوحصلًعلىًشهادةًالدكتوراهًبتخصصًالفلسفة1313ً)ًم1895عامً

ًكورايًيف1328ً)ًم1910منًجامعةًبرنستونًيفًأمريكاًيفًعامً هــ(.ًانعزلًمنًرائسةًمجهورية
ًموسوعة1380)ًم1960 ًانظر: ًهبا. ًومات ًأمريكا ًيف ًهاواي ًإىل ًوهرب ًدوسانًهــ(

ً(.ابلكورية()يلًسونغًمان:ًاملادة)دوسانًًشركة(،ًاإللكرتونية)
ً .)ابلكورية(12ً(ًاتريخًالكنيسةًالكوري،ًجونغًمنيًسو،ًص3)
ً)ابلكورية(.12املرجعًالسابق،ًص (4)
ًكوراي،ًوزارة5) ً .)ابلكورية(116ًوالسياحة،ًصًوالرايضةًالثقافةً(ًأحوالًالدايانتًيف
ً.)ابلكورية(14ًظر:ًاتريخًالكنيسةًالكوري،ًجونغًمنيًسو،ًصين (6)
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جهمًإىلًوًًرتمعًالكوريًيفًالوقتًاحلاضر:ًخيةًالظاهرةًيفًاجملومنًوسائلهمًالتنصًي
السَلمً-والتحدثًمعًالناسًيفًموضوعًعيسىً،شوارعًوحمطاتًوبيوتًالكوريني ً.-عليًه

والًحيصىًأنشطتهمً جدا ً، التنصيًيفًوسائلًاإلعَلمًيفًكورايًالنوبيةًكثيًة وأنشطًة
العنكبوتيةً( يفًاإلنرتنتً)الشبكًة فعلىًسبيلًاملثال،ًالتنصييًة الكتبًالتنصييةً. وطباعتهًم

زارًأحدًأكربًاملكتباتًيفًكورايًالنوبية،ًوهوًمكتبةً"كيوًبو" الرئيسيةًيفًعاصمةًًً)1(إذًا
(:ًممتلئًبكتبًالنصارى،ًوالكتبًالتنصييةKًًسيئول،ًسيجدًأنًقسمًالدايانتً)قسمً

ًأتخذًأغلبًرفوفًالكتبًيفًقسمًالدايانت.
التنصييةًالتلفزيونيةًالكيبليةًواإلذاعيةًيفًكورايًالنوبيةًعددهاًسبعةًوقنواتًالبثً

ًكالدولًالتايل1438)ًم2017يفًعامً ً:ً)2(هــ(،
ًهــ،ًالوحدة:ًألفًدوالرًأمريكي(1436مـ،2015ً)

ُاسمُالقناة
نوعُ
ُالبث

عامُ
ُالتأسيس

صايفُ
ُاملبيعات

صايفُ
ُاألبراح

ُمالحظة

نظامًالبثً
 )3(النصراين

تلفزيونً
ً وإذاعة

ًكوراي1954ً80312ً3188ًً أولًبثًجتاريًيف
واحتلتًاملركزًاألولًيفً،النوبية

                                                           

ًكوراي34ًًهــ(.ًوهلا1401ً)ًم1981مكتبةً"كيوًبو":ًأسستًاملكتبةًيفًعامً (1) يفًأحناء فرعاً 
،ًوفيهاًأكثرًامربعًامرًت8598ًتقعً"غوانغًهوا"ًيفًسيئول:ًمساحتهاًالنوبية.ًواملكتبةًالرئيسيةً

ً 450ًًمن ًإليها ًالزوار ًوعدد ًكتاب. ًألف ًيوم ًمًو80ًيف ًانظر: ًدوسانًسوعةألفا ًتقريبا .
ًاملادة)دوسانًشركة(،ًاإللكرتونية) ًكيوًبو: ًكيوًفت،ًوان(ابلكورية()مكتبة احًجديدًمنًمكتبة

ًم30/8/2010ًصحيفةًدونغًآهً)سيئول(،ًألفًيفًثَلثةًأايم،240ًًوعددًزائرًإليهاًًبو،
ًً)ابلكورية(.22ًهــ(،ًص20/9/1431)

ًسياساتًمعهدًم،2016عامًلًهيئاتًاإلذاعةتقريرًيفًأحوالًالللقنوات،ًًوًاإللكرتونيةاملواقعً (2)
ً.)ابلكورية(117-95واالتصاالت،ًصًاملعلومات

(3ً)www.cbs.co.kr ،System) dcastingCBS(Christian Broa ً
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تقديرًشركاتًالبثًالكوريةًيفً
 مــ.2012

نظامًالبثًيفً
 )1(الشرقًاألقصى

أُس سًمنًأجلًالتنصيًيفًإقليم1956ً49178ً21281ًًًإذاعة
ًككورايًالشمالية.ًً،الشيوعية

شركةًالبثً
الكاثوليكيةً

 )2(السَلمية

تلفزيونً
ًوإذاعة

تعانيهًصايفًً،البثًالكاثوليكي1990ً20842ً-1501ً
 اخلسارات.ًً

نظامًالتلفزيونً
 )3(النصراين

ًأسسًعلىًعقيدةًاملسيحية1995ً4861ً1632ًًتلفزيون
 األصولية.

التلفزيونً
 )4(الطيب

اإلنرتنتًالنصراينًًأولًوأكربًبث1997ً1025ً95ً تلفزيون
يفًكوراي.ًومالكًالقناةً:كنيسةً

 اإلجنيلًالكامل.

ًكنيسةً"ميونغ2005ً6315ً317ًًًتلفزيون )5(قناةًسي مالكًالقناةً:
ًسانغ".

الشبكةًالدوليةً
 )6(النصرانية

ًكنيسةً"أونًنو2005ً565ً7ًً تلفزيون مالكًالقناةً:
ًري".

                                                           

(1ً)www.febc.net ،FEBC(Far East Broadcasting System) ً

(2ً) www.cpbc.co.kr، CPBC(Catholic Peace Broadcasting 

)Corporationً

(3) www.cts.tv،(Christian Television System)CTS ً

(4ً)www.goodtv.co.kr ،Good TV  

(5ً)www.cchannel.com ،C Channel  

(6ً)www.gcntv.net ، GCN(Global Christian Network)  

http://www.goodtv.co.kr/


ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
84 

يفًًالتنصيوالًشكًأنًتلكًالشركاتًالتنصييةًالكربىًهلنًأثرًقويًيفًنشاطً
ًكورايًالنوبية.

ًكورايً وأماًالدينًاإلسَلميًفلألسفًالشديدًالًيوجدًأيًقناةًدعويةًإسَلميةًيف
ًإىلًاآلن،ًمماًيؤك دًمنًمسؤوليةًالدعاةًيفًتطويرًوسائلًاإلعَلمًاإلسَلمية.

ًلدينهًوعباده.وهللاًاملستعانًوهوًانصرً
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ً
  

 :وفيهًثَلثةًمباحث
 َُُعص رُ ُاملَب َحث لك ور ي يُيف  ل م َيُب  ُامل س  :ُا ت  َصال  ".ُاأَلوهل  ياله  "ش 
 ُغ ور ي و"ُوُُاملَب َحث"ُ َُعص ر  ُك ور اَيُيف  ل م وَنُيف  ُامل س  ُّ:ُالسُّكهان  الثهاين 

 "ج وس ون".
 ُُبَ ع د ُ"ج وس ون"ُإ ََلَُهَذاُُاملَب َحث ُك ور اَيُم ن  اَل مُيف  س  :ُاإل  الثهال ث 

 الَعص ر .ُ
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 املطلب األول: املسلمون يف الصي واتصال الكوريي بهم يف عصر شيَل.

عصرً"شيَل"ًًجذورًاإلسَلمًيفًكورايًيرجعًاترخيهاًإىليقولًالعلماءًالكوريونًأنً
ازدهرتًالرحَلتًالبحريةًالعربيةًيفًاحمليطًًحنيً،القرنًالثامنًأوًالتاسعًامليَلديًأي

نًقبلًعصرً"شيَل"ًقدًمتًسفرًبعضًالكورينيًإىلًولك.ًاهلنديًوعرفتًطريقهاًإىلًكوراي
أولًمنًزارًبلدانًاملسلمنيًمنً،ًف-ولوًملًيقعًهذاًاألمرًإالًاندراً ً-البلدانًاإلسَلميةً

ًالكورينيًحبسبًالسجَلتًالتارخييةًاملكتوبةًهوً"هايًتشو"ًالراهبًالبوذي.ً
ًكتابه ".ًوهذاًاخلمسًاهلنديةالرحلةًإىلًمناطقً"ًفقدًسج لًهذاًالراهبًرحلتهًيف

ً ًيف ًالغريب ًواإلقليم ًاهلند ًإىل ًسافر ًتشو" ً"هاي ًفإن ًأمهية ًله ًم727-723الكتاب
ًكتبًالرحَلتًيفًالعامل105-109) ًكتابهًمنًأقدم يفًعصرًالدولةًًزار.ًف)1(هــ(ًفيعترب

وذكرًصاحبًالكتابًً)3()4(تانسًْلًُوزابُـًً)2(ككابولالدولًواملدنًاإلسَلميةًًبعضًاألمويةً
اإلسَلميةًمنًمظاهرًاملسلمنيًفقال:ً))الًفرقًبنيًلبسًامللكًولبسًماًشاهدًيفًالبَلدً

غيًخمي طة.ًحيلقًالرجلًرأسهًويرتكًحليته،ً عامةًالناس.ًوالنساءًيلبسنًمَلبسا ًواسعة
هبذاًً)5(وتطو لًاملرأةًشعرها.ًأيكلونًبصحنًواحدًدونًاعتبارًللمناصبًيفًاجملتمع((

ً.)6(يعتربًهايًتشوًأولًمنًذكرًشأنًالعربًمنًالشعبًالكوري

                                                           

ًكيمًجونغًويةشبهًالزيرةًالكوريةًيفًالكتبًاإلسَلميصورةًً(1) ً.)ابلكورية(288،ًص،
ًكيم(،ًهايً(2) ًكيوًهيون ً-311ًتشو،ًصًًانظر:ًالرحلةًإىلًمناطقًاخلمسًاهلندية)املرتجم:

ً.)ابلكورية(318
ًواقعًً(3) ًخطه ًًةزابلستان: ًيف ًحماطأجنوب ًوكانت ًبلوجستان، ًومشال بكابلستانًًةفغانستان

ً.68،ًصأمحدًبنًداودًالدينوري،ًاألخبارًالطوالة.ًوخراسانًوسيستانًوسند،ًومنًمدهناًغزن
ًكيم(،ً(4) ًكيوًهيون ً-319ًهايًتشو،ًصًًانظر:ًالرحلةًإىلًمناطقًاخلمسًاهلندية)املرتجم:

ً.)ابلكورية(323
ً(2/163(،ًهايًتشو،ً)قانصوالرحلةًإىلًمناطقًاخلمسًاهلنديةًهلايًتشو)املرتجم:ًحممدًً(5)

ً.)ابلكورية(
ً.)ابلكورية(348،ًصقانصوبنيًشيَلًواإلقليمًالغريب،ًحممدًًالثقايفًاتريخًالتبادلً(6)
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الكورينيًابلعربًألهناًجمردًمشاهدةًًاتصالتواصلًأوًًتعتربولكنًهذهًالرحلةًالً
ًمنًطرفًواحدًوملًجيِرًتكل مًبنيًالطرفني.ً

ًكالتايل ًً:وقدًمتًاالتصالًبنيًالكورينيًواملسلمنيًبطريقًغيًمباشر
 يف عصر "شيَل": الصي ع العرب يفمجتارة الكوريي 

ًمملكةًً ًعصر ًيف ًوالعرب ًالكوريني ًبني ًالعَلقة ًعن ًتشوي ًحامد ًالشيخ يقول
ًكورايًوالشعوبًالعربية،ً "شيَل":))أنهًمنًالصعبًحق ا ًإثباتًوجودًعَلقةًمباشرةًبني
ًالعَلقاتًاملباشرةًونعتقدًأنً ًاآلنًواثئقًتربهنًعنًهذا إذًملًتصلًإىلًأيديناًإىلًحد 

ًخَل ًمن ًمباشرة ًغي ًكانت ًالبضائعًالعَلقة ًوأن ًفيها ًعاشوا ًالذين ًوالعرب ًالصني ل
ًكانتًتصلًإىلًكورايًعنًطريقًالقوافلًالعربيةًواإلسَلميةًاليتًتصلًإىلًالصنيً اإلسَلمية

ًمنًًيفًالطريقًاملسمىًبـ"طريقًاحلرير"، ًومعظمهم ًاملسلمونًيفًالصني، ًالتج ار فكان
بنيًاملوا البحريًة التجارًة قدًتولوًا أمواالً العربًوالفارسينيً، واخلليجًالعريبًوكسبوًا ينًالصينيًة

ًً.)1(طائلةًعنًالطريقًالتجاري((
كماًقالًًًصرحيةًدال ةًعلىًاتصالًالكورينيًابملسلمنيًيفًهذاًالعصرًآاثروالًتوجدً

الشيخًحامد،ًولكنًهناكًثَلثًقرائنًحُيصلًهباًشبهًاليقنيًيفًوجودًاتصالًالكورينيً
ً،منًشيَلًاثرمنًالصني،ًمثًالقرينةًالثانية:ًاآلًاثروهيًاآلًالقرينةًاألوىلً:ابلعربًيفًالصني

ًمنًالعرب.ًًاثرمثًالقرينةًالثالثة:ًاآل
 :من الصي ثاراآل :القرينة األوىل

املتطورةً تستوردًشيَلًمنًالصنيًالثقافًة ود يًة بنيًشيَلًوالصنيًعَلقًة وكانتًالعَلقًة
والبوذية علومًالكونفوشيوسيًة شيَلًوطَلبًً.خاصًة فقدًثبتًيفًعلمًالتاريخًوجودًعلماًء

ًألفني ًحوايل ًالطَلب ًعدد ًوبلغ ًالكونفوشيوسية ًبضعًً)2(علم ًالبوذيني ًالرهبان وعدد

                                                           

رسالةًالدكتوراه،ًًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًً(1)
ً.108،ًصهــ(1404مً)1984جامعةًأمًدرمانً)السودان(،ً

ً.(ً)ابلكورية(9/320)التاريخًالكوري،ًلنةًَتريرًالتاريخًالكوريًالوطنية،ًً(2)
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46ً"ً)عاصمةًالصنيًآنذاك(ًأكثرًمنًآنًتشانغ.ًوأرسلتًشيَلًوفدهاًإىلً")1(آالف
ًبنيً ًفيما ًكذلكًآنًتشانغوأُرسلًوفدًالعربًإىلً"ًم738-703مرة ًعلى39ًً" مرة

ً.)2(مماًيشيًإىلًوقوعًاتصالًأهلًشيَلًابلعربًيفًالصني،م798-651األقلًفيماًبنيً
يفًعصرًشيَلًكانًيفًالصنيًمواينًجتاريةًدولية،ًترددًإليهاًالتج ارًالعربًوالفرسً

مدنًالشرقًاألقصىًمنًالصني.ًعلىًسبيلًاملثالًكانتً"كانتون"ًاملدينةًيفًًخاصةًإىل
ً.)3(ةًابلتجارًمنًالدولًاملختلفة،ًًوالسفنًاملشحونةًابحلجارةًالنفيسةجنويبًالصنيًممتلئ

تقعًيفًةًناملديًوهيويفًمقدمةًاملدنًالدوليةًالتجاريةًالصينيةًمدينةً"اينغًتشو".ً
ةًقريبةًمنًالبحر.ًوكانًفيهاًمركزًامللحًالوطينًالصيينًفصارتًأكربًياملنطقةًالشرقيةًالصين

ًكثيًمنًالتج ارًالفرسًوالعربًحىتًوردتًاملوانئ ًكانًيسكنًيفًهذهًاملدينة ًالدولية.
ًم760شؤوهنمًيفًسجلًاترخيي،ًأنًأحدًقادةًاليوشًجاءًإىلً"اينغًتشو"ًيفًعامً

قتلًآالفًمنًالتجارًالعربًوالفرسًالذينًملًيوافقواًعلىًسياسةًحكومةًًوهــ(143ً)
التج ارًالصني.ًويفًنفسًالوقتًكانًيفًهذهًاملدي نةًموظفونًمنًحكومةًالصنيًليستقبلوًا

ً.ً)4(منًشيَلًوالياابن
معناهًً،وجودً"بونًابنغ"ً:ومماًيزيدًاحتمالًاتصالًالكورينيًابملسلمنيًيفًالصني

وكانًً،ارًغيًالصينينيًمنًالعربًوالفرسمنطقةًخاصةًللتجً ًياللغويً"غرفةًالغرابء"ًوه
ً .يفًالصنيًةشرقيالاطئًًوشاليفًًأغلبه ًمسلماً ًقاضياً ًونًابنغبيفًًوكانًاحلاكمًالصيينًيعني 

ً.ً)5(يقضيًبنيًاملسلمنيًويتوىلًمهمةًالقائدًيفًجمتمعهمملنطقةًإسَلميةًحىتً

                                                           

ً.)ابلكورية(ً(9/322)التاريخًالكوري،ًلنةًَتريرًالتاريخًالكوريًالوطنية،ًً(1)
ً.)ابلكورية(61-60صاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ًانظر:ًً(2)
ً.(ً)ابلكورية(9/317)التاريخًالكوري،ًلنةًَتريرًالتاريخًالكوريًالوطنية،ًً(3)
ً.)ابلكورية(173ص،ًكيمًجونغًوي،ًًاإلسَلميةًالكتبًيفًالكوريةًالزيرةًشبهًانظر:ًصورة(4ً)
ً.)ابلكورية(298معجمًطريقًاحلرير،ًجونغًسوًإيل،ًص(5ً)
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يفًنفسًالزمانًويفًنفسً وكانً"شيَلًابنغ"ًأيًسكنًمجاعيًألهلًشيَلًموجوداً 
فالواقعً .)1(معبدًهلماملنطقة،ًوكذلكً"شيَلًسو"ًأيًبلديةًمستقلةًهلم،ًو"شيَلًوان"ًأيً

ًكانًيتعايشًمعً"شيَلًابنغ"ًسكنًأهلًشيَلًيفً التارخييًأنً"بونًابنغ"ًسكنًالعرب
ً.)2(التبادلًاملعريفًوالتجاريًبينهمًكثيًمنًاملدنًالصينيةًك"اينغًتشو"،ًمماًيشيًإىل

 شيَل:من  ثاراآل ثانية:القرينة ال

ً ًتوجد ًابملًآاثرال ًالكوريني ًابتصال ًتصر ح ًالعلماءًشيَل ًبعض ًولكن سلمني.
عنً أنًيبحثوًا علىًاتصالًثقايفًبنيًالكورينيًوالعرب،ًًآاثرالكورينيًحاولوًا منًشيَلًدال ًة

عنًقولًبعضًالعلماءًالكوريني:ً))املنتجاتًاملستوردةً فقالًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًنقَلً 
شيَل.ًًجمتمعرتًيفًمنًالعاملًاإلسَلميًوالسلعًالتجاريةًالصادرةًمنًاملسلمنيًقدًانتش

ًوالعاملً ًالكورية ًالزيرة ًكانًهناكًاتصالًثقايفًبنيًشبه ًيُعرفًأنه ًاملعلومة بفضلًهذه
ً.ً)3(اإلسَلميًًمنًخَللًزايرةًمسلميًالعربًاملباشرةًأوًبطرقًغيًمباشرةًمنًالصني((

ًكتبًالشيخًحامدًتشويًيفًرسالتهًالدكتوراهًأن معًهذاًالقول ًآاثربعضًًجرايً 
نًإوهوًدليلًعلىًاتصالًالكورينيًابلعرب،ًفقال:ً))يفًموقعًشيَلًقدًاكتشفًًالعرب

عاصمةًمملكةًشيَلًالقدميةًبكورايًً"كيونغًجو"ماًاكتشفًمنًأكوابًزجاجيةًيفًمقابرً
ًالعَلقة918ًًقبلًامليَلدًإىلًعام57ًً)منًعامً بعدًامليَلد(ًميكنًأنًيعتربًأثرا ًهلذه

بدأتًًقدعلىًأنًالسلعًالعربيةًًويدلً ً،دًمعًالبلدانًالعربيةالتجاريةًوالثقافيةًيفًآنًواح
ً،نًالسادسًامليَلديًريفًأواخرًالقرنًاخلامسًأوًأوائلًالقًشبهًالزيرةًالكوريةتصلًإىلً

ًكوبنيًزجاج يفًبلدةًًم1973القدميةًسنة115ًًنيًيفًمقربةًرقمًيوماًمتًاكتشافًمن
ًأنًهذهًاملقرًب.ًولئنً"كيونغًجو"يفًانحيةًً"دونغًمهوانغًان" قدًشيدتًيفًًةافرتضنا

                                                           

ً.)ابلكورية(30،ًص،ًيلًهيًسو(اإللكرتونية)طباعةًاإلسَلمًوالثقافةًالكوريةانظر:ً(1ً)
ً.)ابلكورية(15صقولًالفصلًيفًاتريخًالتبادلًالثقايفًيفًالشرق،ًسانغًكيًكيم،ًً(2)
ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص3)  .)ابلكورية(2ً(ًاإلسَلمًيف
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نًاألواينًإيَلديًفإنناًنستطيعًأنًنقولًنًالسادسًاملًرنًاخلامسًأوًأوائلًالقًرأواخرًالق
ً.)1(((الفرتةًالزمنيةًورايًيفًهذهالعربيةًقدًوصلتًإىلًك

كيونغًزجاجةًيفًمدينةً"18ًصحيحًأنهًقدًاكتشفًمنًبعضًمقابرًملوكًشيَلً
ًكذلكًمنًبروجًشيَلًواكتش)3()رومي(ًسلةًزجاجًبوزَْنطيولكنًهيًمنًسلً)2("جو ف
العربية"ًأوًالسلعً"ًمنًاهاعتباًرفَلًيصحًً)4(زجاجاتًيفًنفسًاملدينةًولكنهاًفارسية8ً

هاًالشيخًحامدًتشوي ًكماًعرب  ًكانتًالزجاجًمنًالرومًأوًً."األواينًالعربية" ولكنًوإن
أبيديًالتجارًالعرب وميكنًاعتبارهاًًمنًالصنيًالفرسًفاالحتمالًقائمًيفًنقلهًا إىلًشيَلً،
ًقرينةًيفًاتصالًالكورينيًمعًالعربًبطريقًالتجارة.ً

دالةًعلىًوجودًالقومًفيهاًمنًاإلقليمًالغريب:ًمتثالًالنديًالشيَلًًآاثرومنًأبرزً
ًالتمثالًميثلًالنديًالقائمًأمامًقربًملكًًو"ًعاصمةًشيَل.ًونغًجوكييفًمدينةً" هذا

ً)توىلً شيَل ًم798-785"وانًسونغ" ،169ً-ً177)ً ًبنيًمنكَبيهًً،هــ الواسعًما
سنتمرتًوبيدهًاليمىنًسيفًولهًحليةًوعلىًرأسهًطاقية.ًقدًُوجدًاملقربان270ًًوطولهًفوقً

.ًوقْصدًمنًهذاًالتمثالً)5(اآلَخرانًلكلًواحدًمنهماًمتثالًمثلًذلكًالرجلًاملوصوف
ً.ً)6(غرابةًشكلًهذاًالرجلًوشجاعتهًالبالغةبأمامًمقابرًملوكًشيَلًهوًحفظًاملقابرً

واختلفًالعلماءًالكوريونًيفًَتديدًجنسيةًهذاًالرجل.ًفالقولًالقدميًاملنتشرًبنيً
ًفقال:ً ًكتابه ًيف ًالقول ًهذا ًوي ًجونغ ًكيم ًاألستاذ ًنقل ًعريب. ًأنه ًالكوريني العلماء

التمثالًًألنً؛))ُيستدلًالتمثالًيفًمدينةً"كيونغًجو"ًعلىًجميءًالتجارًالعربًإىلًكوراي

                                                           

 .105كورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًًً(1)

 .(ً)ابلكورية(9/316)التاريخًالكوري،ًلنةًَتريرًالتاريخًالكوريًالوطنية،ً(2ً)

ً.)ابلكورية(245،ًصقانصواتريخًالتبادلًالثقايفًبنيًشيَلًواإلقليمًالغريب،ًحممدًً(3)

 .(ً)ابلكورية(9/316)الوطنية،ًالتاريخًالكوري،ًلنةًَتريرًالتاريخًالكوريً(4ً)

 .(ً)ابلكورية(1/232)ً(ًالعامَلًيفًداخلًكوراي،ًجونغًسوًإيل،5)

 .(ً)ابلكورية(1/233)ً(ًاملرجعًالسابق6)
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ًكوانًيونغًبيل)1(العرب((ًيشبهًرجَل ًمنًبلدان ً)2(.ًونقدًهذاًالقولًاألستاذًالفخري

ذلكًيفًرسالتهً"إعادةًالنظرًيفًالتمثالًيفًكونغًجو"ًيفًعامًًذكرًأدلةًورسيًاأنهًفقالًًو
ه:ً))أنهًيفًنصفًالقرنًالسابعًامليَلديًهزمًالعرُبًقولهــ(،ًومفاد1413ً)ًم1992

ًأبناءًملًو انغًآن"ًعاصمةًالصنيًتشواًفيها،ًفكانً"ًؤولكًالفرسًإىلًالصنيًالفرسًوفر 
ًجرىًفيهاًتقليدًثقافةًالشعوبًغيًالصينيةًحىتًأتث رتًالصنيًمنًمنوذجًالقاَلبًاإليراين.

ًالصنيًوتت خذًً ًكانتًتقل دًثقافة ًفمنًمنًوشيَل ًلتطو رًحضارهتا، الصنيًقدوة
الطبيعيًأنًشيَلًأتخذًمنوذجًالتمثالًمنًالصني.ًوالشريطًحولًرأسهًهوًعَلمةًأشرافً

فارسياإليرانينيًيفًالعصرًالساساينً النديًأنًه هذًا  .)3(((فَلًجيوزًاالختَلفًيفًجنسيًة

شيَلًومتثالًالنديًأمامًمقابرًًآاثرفاخلَلصةًأنًالزجاجةًاملستوردةًاملكتشفةًيفً
يفًعصرًشيَل،ًًمنًالصنيًإىلًاتصالًالكورينيًابلعربًإشارةملوكًشيَلًميكنًاعتبارهاً

 ولكنًبدونًتيق نًيفًترجيحًهذاًالرأيًلوجودًاحتمالًأنهًمنًالفرس.
 :كتب العرب ثالثة:القرينة ال

ً ًتقو ي ًفهي ًوالثانية ًاألوىل ًالقرينة ًتفيد ًقرينة ًالعرب ًاالستداللًُكُتب صَلحية
ًابلقرينتنيًالسابقتنيًيفًاتصالًالكورينيًابلعربًيفًعصرًشيَل.ً

ًكتابًً-منًالصنيًاثروهيًاآل-أماًإفادةًالكتبًالعربيةًيفًالقرينةًاألوىلً فيثب ت
ًالصني ًيف ًالعرب ًالتج ار ًوجود ً" السيايف ًثورة ًعن ًقال ًحيث ًشيَل، ًعصر ًهوانغيف

ن هًقتلًمنًأوضعًالسيفًيفًأهلها،ًفذكرًأهلًاخلربةًأبمورهم:ً))ًوً:يفًالصنيً)4("تشاو
                                                           

ًكيمًجونغًوي(1ً)  .)ابلكورية(111،ًصصورةًشبهًالزيرةًالكوريةًيفًالكتبًاإلسَلمية،

ًكوانًيونغًبيل:ًولدًيفًعام2ً) هــ(،ًخترجًمنًجامعةًسيئولًالوطنيةًبتخصص1360ً)ًم1941(
دراسةًالفنًالمايل.ًتوىلًرائسةًمجعيةًدراسةًالتاريخًالمايلًالكوريًوهوًاألستاذًالفخريًيفً

ًكتابهً"صراعًاحلضارةًوإصَلحًالفن".ً  جامعةًغوريو.ًالسيةًالذاتيةًيفًصفحةًالغَلفًمن

ًكونغ3ً)  .)ابلكورية(6-4وان،ًصكبيلًًونغًي،ًجو(ًانظر:ًإعادةًالنظرًيفًالتمثالًيف

262ًًم،884ً-875ًالصينيةً)ًاتنغًمملكةًأواخرًيفًالفَلحنيًتشاو":ًهيًثورةًثورةً"هوانغً(4)
هذاًالتمر دًالذيًًيفًتشاو"ًقائداً ً"هوانغًتوىلً.ً"اتنغ"ًمملكةًاهنيارًسببًوهي،ًهــً(271ً-
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وعشرونًألف والنصارىًواجملوسًسوىًمنًقتلًمنًأهلًالصنيًمائًة ً)1(((املسلمنيًواليهوًد

غيًأهلًالصنيًأكثرًمنًمائةًوعشرينًألفًيفًذلكًالوقت،ًومنهمًفكانًعددًالسكانً
حتمالًأنًبعضًالسكانًالعربًالتجارًالعربًوالفرس.ًًفمنًهناًأييتًاً-كماًسبق-

ًكثيًمنًتشاوًهوانغثورةً"ً:ً))عندًحدث)2(يلًهيًسوفر واًإىلًشيَل،ًفقالًاألستاذً "
منًالقتلًابلطرقًالربيةًأوًابلسفنًللتجارةً التجارًالعربًوالفرسًخرجواًمنًالصنيًفراراً 

فيهاًمعًالذينً إىلًجزيرةًاهلندًالصينيةًومنطقةًاملَلويًليجتمعوًا منًقبلهمًووصلوًا استقروًا
منًنفسًالشعوب.ًومنًاالفرتاضاتًأنًبعضًاملسلمنيًاجتهواًإىلًجوارًالزيرةًالكوريةً

ً.ً)3(ألنًالطرقًالبحريةًإىلًشيَلًعندًذلكًكانتًمنظَّمة((
ً ًالثانية ًالكتبًالعربيةًيفًالقرينة ًإفادة فقدًذكرتًً-منًشيَلًاثروهيًاآل-وأما

شيَل.ًوذلكًقرينةًًمنًاملستوردةًالبضائعبحثًأمساءًسابقاًيفًاملطلبًالثالثًيفًهذاًال
ً.سلمنيتؤي دًالقرينةًالثانيةًيفًاتصالًالكورينيًابمل

فمجموعةًالقرائنًالثَلثًتدلًعلىًاتصالًالكورينيًمبسلميًالعربًوالفرسًيفً
عصرًشيَل.ًولكنًهلًهلذاًاالتصالًاملفرتضًأثرًدعويًعلىًالكوريني؟ًاملطلبًالثالثً

  هذاًاملوضوع،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.سيتحدثًعنً

                                                           

ًفتحًبيدهًألف.ًستمائةًجيوشهًعددًوكانًيبلغًأُثيًبضيقًاملعيشةًمنًعامةًالصينينيًالفَلحني.
ًآن" ًالصينيةًعاصمةً"تشانغ ًاململكةًمثًاململكة ًجبيوش ًعامًًُهزم ًيف ًانتحر ًمث ففر 

271ً)م884 ً)هــ(. ًدوسان ًدوساناإللكرتونيةموسوعة ًشركة ًهوانغً(، ًثورة )املادة:
ًتشاو()ابلكورية(.

ً.54،ًصحسنًبنًيزيدًالسيايف،ًرحلةًالسيايفً(1)

(2)ًًً ًسو: ًهي ًيل ًمجيل ً)1953ًسنةولد ًللدراسًوًهــ(1372م ًهانكوك ًجامعة ًمن ًاتخترج
يفًجامعةًإسطنبولًبتخصصًاتريخًالشرقًاألوسطًًهوحصلًعلىًشهادةًالدكتوراً،األجنبية

يفًجامعةًمًَ ًكانًأستاذاً  أستاذًيفًجامعةًهانً،يفًتركياًةرًمًَرًْوالثقافةًاإلسَلمية. ً.يانغوهوًحالياً 
يلًهيًسو،ًصفحةًالسيةًالذاتيةًً،ا ًوترمجة.ًاإلسَلمًوالثقافةًالكوريةمؤل ف60ًلهًأكثرًمنًًو

وهوًيعتربًمنًأبرزً)ابلكورية(ًللمؤلف الكبيةًًةساتذاألً. وقدًبذلًجهودًه وأقواهمً. دعوايً  نشاطاً 
ًواملتعددةًيفًتصحيحًصورةًخاطئةًعنًاإلسَلمًيفًاجملتمعًالكوري.

ً)ابلكورية(.16،ًص،ًيلًهيًسو(اإللكرتونية)طباعةًةًالكوريةاإلسَلمًوالثقافً(3)



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
93 

ار العرب والفرس و :انياملطلب الث
ّ
 هم الدعوية يف كوريا يف عصر شيَل.آثارجت

عرضًالباحثًيفًاملطلبًالسابقًاالحتمالًالقويًيفًاتصالًاملسلمنيًابلكورينيً قًد
ًبوقوعًاالتصالًبنيًالطرفنيًيفًالصنيًوشيَل.ًًواعتقدًرجحانًالقوليفًعصرًشيَل،ً

ًابلكورينيًيفًذلكًالزمانًإماوا منًالعربًوإماًمنًًكانواًًملسلمونًالذينًاتصلوا
ًيفًاملطلبًالثاينًيفًهذاًالبحث.ًً،الفرس ًكماًتبني 

ًهؤالءًً ًقام ًهل ًمث ًمسلمني؟ ًكانوا ًوالفرس ًالعرب ًهؤالء ً"هل ًسائل ًسأل وإن
ًبعضهمًاملسلمونًابلدعوة ًوأسلم ًمنهم ًفالوابًإىلًهللاًتعاىلًللكورينيًحىتًيتأثروا ؟"

ًكالتايل:ً
ًكانواًمسلمني؟: ًالسؤالًاألول:ًهلًهؤالء

مسلمنيًبدونًًكانواًً(هــ318ً–48ًالصنيًيفًعصرًشيَلً)العربًاملاكثونًيفًً
ًفإهنمًمعاصرونًيفًالعصرًاألمويً) 132ًهــ(ًوالعصرًالعباسيًاألولً)132ً–41ًشك 

ارةًحبريةًمعًواًجتًؤجتاريةًوأنشذينًأقامواًأولًخطوطًهــ(ًوهمًالبحارةًاملسلمونًال232ً–
ًًأنًلظنفاًالفرسًإسَلمًيفًالديدةًالدراسةًحسبًعلىاإلمرباطوريةًالصينية.ًأماًالفرسًف

(ًهــ338)ًالشرقًيفًالدولحنيًأتسيسًًإىلًمثًهــ(132)األمويًالعصرًهنايةًيفًإسَلمهم
فلهذاًفليسًببعيدًأنًيقالًأنًالتج ارًً.)1(أسلمواقدًًاإليرانينيًمنً%80ًمنًأكثرًكان

ًمسلمني.ًكانواالفرسًً
ًدعوي؟:ً ًالسؤالًالثاين:ًهلًكانًالتصالًاملسلمنيًابلكورينيًأثر 

يشهدًاتريخًالدولًاإلسَلميةًجبوارًكورايًأنًدعوةًالتج ارًالعربًكانتًمؤث رةًعلىً
السكانًاحمللينيًحىتًدخلواًيفًدينًهللاًتعاىل،ًليتم ًتكوينًالدولةًاإلسَلميةًبفضلًهللاًمثً

ًمحلواًونًخَللًالقرنًالتاسعًًوارًاملسلمتجً الًاملسلمني.ًفماليزايًسافرًإليهاًالدعاةبفضلً
ً ًمعاملتهمًاإلسَلممعهم ًوحسن ًأخَلقهم ًحبسن ًلإلسَلم ًأهلها ًقلوب ً،)2(وفتحوا

                                                           

ً(ً)ابإلجنليزية(.232ً–6/229ًاملوسوعةًاإليرانية،ًإحسانًايرشاطرًوآخرون،ً)ً(ًانظر:1ً)

ً.182،ًصعلىًجريشهًوحممودًحممدًسامل،ًحاضرًالعاملًاإلسَلميً(2)
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والتجار.ًًوإندونيسيا علىًأيديًالدعاًة إىلًجزيرًة منًجزيرًة انتشرًاإلسَلمًفيهًا ً)1(كذلكً:

ًكورايًمنًالتجارًالعربًوالفرسًًوأماًشيَلًفخَلفًذلكًفإنًاألثرًالدعوي علىًأهل
ًيكادًالًيوجد.ً

ً ًمنًالشرًعلىًأصحابًوأهلًشيَلًاختذوا ًوقاية  ًقربًامللك، متثالًالنديًأمام
ًأنًاألوراحً القبور؛ًوذلكًألهنمًخيافونًمنًالعربًأوًالفرسًمنًغرابةًشكلهم،ًفظن وا
ًمنهمًعندًرؤيتهم؛ًوخوفهمًهذاًدليلًعلىًعدمًانتشارًالدعوةًمنًِقبلًالعربً الضارةًتفر 

 صر.ًيفًذلكًالعًوالفرسًوقلةًمعاملتهمًمعًأهلًشيَل
ًكتابً))سامًغوكًيوًسا((ً ومماًحيسنًذكرهًيفًهذاًاجملال:ًقصيدةً"تشوًيونغ".

ًكوري-ينقلًحكايةًأنًتشوًيونغً )2()تذكاراتًمنًاملمالكًالثَلث( جاءًً-رجلًغي
هــ(،ًوكانًلهًزوجةًمجيلةًفجاءًذاتًليلةًِجن ًاملرضًليقع265ً)ًم879إىلًشيَلًيفًعامً

ًجاءًتشوًيونغًإىل ًفلما ًيفًالفراشًفتوىلًعليها. ًالقصيدةًًمرتاقصاًبيتهًوجدمها وتغىن 
ًكالتايل:ً))َتتًالقمرًيفًسهلًشيَلًكنُتً املسماةًب"قصيدةًتشوًيونغ"ًوترمجةًمعناها
ألعبً/ًمثًدخلُتًبييتًونظرتًمقاميًفإذاًههناًأربعةًأرجلً/ًثنتانًيلًولكنًاآلخرانً

أصنع؟(( ًكانتًيلًواآلنًاُغتصبتًعينًفماذًا فتعج بًجن ًاملرضًمنًحلمًتشوًًفلمن؟ً/
ً"أينًلنًأدخلًبيتا ًفيهًصورتك" ًًو)3(يونغًوأقسمًله: ًتشوًيونغًاليتً، تنقلًإىلًصورة

ًكثيفًووجههًطويلً؛عصرانًاآلنًتتمي زًبشكلهًالغريب ًكبيًوشاربه فهوًليسًبشكلًًأنفه
 كوري.

                                                           

ً.380مؤنس،ًصًحسنيًاإلسَلم،ًاتريخًأطلسً(1)
-1206كتابًاترخييًكوريًأل فهًالراهب"إيلًيون"):ًاملمالكًالثَلثتذكاراتًمنًً(2)

مــ(ًيفًعصرً"غوًريو",ًيشتملًعلىًتذكراتًاملمالكًالثَلثً"شيَل"ًو"ابكًجيه"1289ً
تذكاراتًمنًاملمالكً)املادة:ًًاإللكرتونية و"غوغوريو".ًاملوسوعةًالربيطانيةًابللغةًالكورية

ً)ابلكورية(.ً(الثَلث

ً)ابلكورية(.45ً،ًص،ًيلًهيًسو(اإللكرتونية)الطباعةًسَلمًوالثقافةًالكوريةاإلً(ًانظر:3)
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أبوابًًتعليقًصورةًالوجهًاملخيفًعلىبًاتقاءًاملرضًيريدونًأهلًشيَلكانًًًهكذا
إىلًاستغرابًأهلًشيَلًعندًرؤيةًرجلًعريبًأوًفارسيًمباًملًيعهدواًًفيهًإشارةبيوهتم.ًًو

ًً.إليهًمنًشكلهًالغريبًوكَلمهًغيًاملفهوم
يقولًأحدًاألساتذةًالباحثنيًعنًأسبابًانتقالًاملسلمنيًإىلًشيَل:ً))يبدوًأنً

ًكانًتصو رًأهلًشيَلًملًتَرًبَلدًالعربًأوًالفرسًمنًالبَلدًاحملرتمةًبتطًو رًثقافتها.ًوما
شيَلًعنهمًإالًأهنمًمسبِ بوًاملفاجأةًالثقافيةًبعجبًأشكاهلمًوغرابةًمَلبسهم.ًوملًَتتْجً
شيَلًاستخدامهمًللتجارةًمعًالصنيًأوًالياابن.ًفماًأقامًيفًشيَلًجت ارًوفن يونًبغرضً

ًواحلَِرفًألشرافًأهل ًوالعطور ًالطب ية ًكاملواد ًالنادرة ًالسلع .ً)1(((شيَلًإالًقليلًتزويد
فلمًيُعلمًبنيًالعلماءًالعربًماًهيًداينةًً،هكذاًماًانتشرتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًشيَل

ومنًشرقي هاًجزائرًالس يَلنًإىلًجزائرً:ً))عنًشيَلً-رمحهًهللا-شيَل.ًقالًابنًخلدونً
ًكثيةًالعددًوفيهاًأنواعًالط يب ًالبحر الذ هبًًواألفاويهًوفيهاًيقالًمعادنًأخرًيفًهذا

ًعلىًدينًاجملوسي ة أهلًشيَلًبقولهًإىلًً-رمحهًهللا-.ًفنسبً)2(((والز مر دًوعام ةًأهلها
ًكماًسبقًذكرها .ًهذاًيعينًأنًالعربًملًيتكلمواً)3(اجملوسيني،ًوداينةًشيَلًكانتًالبوذية

ًكانًجرىًبينهمًحوارًلقصدًالدعوةًلعرفًالعربًداينةً معًأهلًشيَلًعنًالدين.ًإن
ًكانتًأمراً ًللباحثًيبدوفًأهلًشيَل. أنًالدعوةًاإلسَلميةًألهلًشيَلًيفًذلكًالعصر

ابختَلفًألسنتهمًوقل ةًعددًالعربًوالفرسًاملاكثنيًيفًشيَل.ًًً ًمستحَلً 
ً

 

  

  

                                                           

انظر:1) الكوريةًً( والثقافًة يلًهيًسو(اإللكرتونية)الطباعًةاإلسَلًم صً، ً)ابلكورية(.123ًًً-122ًً،
ً.73ً-72ً،ًعبدًالرمحنًبنًحممدًابنًخلدون،ًصاتريخًابنًخلدونً(2)

ً.71انظر:ًصفحةًً(3)
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 امللكي. القصر يف املسلمي وجود عن التارخيية السجَلت: املطلب األول

أولًالسجَلتًالتارخييةًالكوريةًعنًاملسلمنيًيفًشبهًالزيرةًالكوريةًهوًماًوردً
ً ًعام ًيف ًغوريو ًإىل ًقدومهم ًالعلماء415ً)ًم1024عن ًعليه ًأمجع ًما ًوهذا هــ(،

.ًوهوًعبارةًعنًزايرةًالعربًإىلًغوريوًيفًالشهرًالتاسعًمنًالسنةًاخلامسةً)1(الكوريون
ً)2(كتابًاتريخًغوًريوًًالواردًيفعشرًمنًسنواتًتويلًامللكً"هيونًجونغ".ًوترمجةًالنصً

كالتايل:ًً))جاءًيفًهذاًالشهرًمائةًنفرًومنهمً"يُلًراًجا"ًمنًبلدً"دايًسيك"ًوقد مواً
ً.)3(لناًاملنتجاتًاحمللية((

بلدً"دايًسيك") وأمًا رجلً"الرازي"ً. اسًم لعلًه جاً" احلريف:大食國ً"يلًرًا فمعناًه )ً
بسببًأنًلبَلدًالعربًهذهًالتسميةًًهًجاءتي.ًويظن ًبعضًالكورينيًأنبلدًاألكلًالكث

أمامًالكوريني،ًولكنًهذاًجمردًوْهم.ًًطعاماً ًكانواًأيكلونًًالعربقومً ًكثياً 
ويرىًآخرونًأنً"دايًسيك"ًمنًالكلمةًالعربيةً"اتجر"،ًوليسًلديهمًدليلًقويًً

ًيؤي دًذلكًالرأي.
ًً ًأن ًينادوالصحيح ًًونالفرس ًمنطقة ًمشال ًالعربية ًوأهلهاًالزيرة ب"الطي"

ًبًً،طازي"ال"ـب ًينادونًأهلًالري ًالتسمية)4(رازي"ال"ـكما ًووصلتًهذه إىلًً"الطازي"ً.
ً.)5(بـ"التاشي"ًوقرأهاًالكوريونًبـ"دايًسيك"الصينينيًونطقواًالطازيً

                                                           

ً)ابلكورية(.128ً،ًصوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسواإلسَلمً(1ً)
ً.53يفًصفحةًًقدًسبقًتعريفهً(2)
ً(ً)ابلكورية(.1/279اتريخًغوًريو،ًجونغًإينًجيًوآخرون،ً)ً(3)
ًكيمًجونغًويً(4) ً)ابلكورية(.111،ًصصورةًشبهًالزيرةًالكوريةًيفًالكتبًاإلسَلمية،
الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ً،ًًو129صًاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،انظر:ًً(5)

ً.98حاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص
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ووردًيفًكتابًاتريخًغوًريوًقدومًالعربًمنًبلدً"دايًسيك"ًثَلثًمرات.ًأو هلاًً
ًالسادسةً ًالسنة ًمن ًالتاسع ًالشهر ًيف ًالعرب ًزايرة ًعن ًواثنيها ًقليل، ًقبل ًذُكر كما

لتاسعًهــ(ًمنًسنواتًتويلًامللكً"هيونًجونغ":ً))يفًالشهرًا416،ًم1025عشر)ً
يومً"سنيًسا"ًجاءًمائةًنفرًومنهمً"هاًسان")أيًحسن(ًوً"راًجا"ً)أيًالرازي(ًمنً

ً.ً)1(بلدً"دايًسيك"ًوقد مواًلناًاملنتجاتًاحمللية((
(ً ًالسادسة ًالسنة ًمن ًعشر ًاحلادي ًالشهر ًيف ًقدومهم ًعن ،ًم1040وآخرها

يومً"بيونغًهــ(ًمنًسنواتًتويلًامللكً"جانغًجونغ":ًً))يفًالشهرًاحلاديًعشر432ً
إين"ًجاءًًالتاجرً"بوًانًهاب"ً)أيًأبوًهنب(ًواآلخرونًمنًبلدً"دايًسيك"ًوقد مواً

، لناًاملنتجاتًاملختلفةًمنًالزئبق،ًوِسن ًالفيل، الساقًالافً والعطرًاهلندي،ًونباتًاملر 
ً.ً)3(((إبكرامهمًوإعطائهمًالذهبًواحلريرًعندًرجوعهمًسؤولاملً.فأمرًامللكًُ)2(منًالَعْنَدم

والتج ارًالقادمونًيفًالشهرًالتاسعًيفًأايمًملكً"هيونًجونغ"ًإمناًجاؤواًملناسبةً
يفًالشهرًاحلاديًعشرًيفًأايمًامللكً"جانغًجونغ"ًوالذيًجاؤوًاً)4(احتفالً"جونغًاينغ"

ًملناسبةً"ابلًغوانًهوي" ًيعرفونًهذينًاالحتفالنيًً،)5(فهمًقدموا ًكانوا فالتجارًالعرب
                                                           

ً(ً)ابلكورية(.1/281اتريخًغوًريو،ًجونغًإينًجيًوآخرون،ً)ً(1)
.ًاليم،ًإسحاقًالشيباين،ًاببًالعني،ًشجرًمنًجنسًالنجم،ًعرقهًأمحرًشديدًاحلمرةً:مدًَنًْالعًًَ(2)

(2/229.)ً
ً(ً)ابلكورية(.1/345جونغًإينًجيًوآخرون،ً)ًاتريخًغوًريو،ً(3)
احتفالً"جونغًاينغ":ًاالحتفالًلتكرارًالرقمنيًالِوترينًيفًشهرًويومًأيًاحتفالًيفًاليومًالتاسعًً(4)

ًمثً ًالصينية ًاالحتفالًمنًالثقافة ًالتاسعًعلىًحسبًالتقوميًالقمري.ًصدرًهذا منًالشهر
ً ًجوسون. ًغوريوًومملكة ًإىلًمملكة ًالكوريًالكربىً)موسًواستورد ًالفلكلور (،ًاإللكرتونيةعة

ً(.ابلكورية)،ً)املادة:ًجونغًاينغًجول(ًحمتفًالفلكلورًالكوريًالوطين
"ابلًغوانًهوي":ًمعناهًاللغوي:ًاجتماعًلثمانيةًالنواهي.ًهوًاجتماعًوطينًيفًعصرًمملكةًً(5)

شيَلًومملكةًغوًريو.ًيقامًهذاًاالجتماعًالبوذيًوالفلكلوريًيفًاليومًاخلامسًعشرًمنًالشهرً
ًاحلاديًعشرًعلىًالتقوميًالقمري.ًاحلاضرونًيفًهذاًاليومًيؤك دونًمنًجتن بهمًمنًمثانيةًالنواهي

االحتفالًيقومونًابلشعائرًاخلاصةًويرقصونً يفًهذًا البوذيًمنًالقتلًوالسرقًوالزانًوإخل.ًوكانوًا
ً(.ابلكورية)ويغن ون.ًاملرجعًالسابق،ً)املادة:ًابلًغوانًهوي(ً
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ًعلىًدق ةًمعرفتهمًًالوطنينيًونس قوا ًكورايًهلذاًاليومًمنًأجلًالتجارة،ًمماًيدل  جميئهمًإىل
 .)1(عنًمملكةًغوريو

ًًو ًمقدكان ًبعدهاملًةً مهذا ًمن ًأييت ًا ًخان"ًظهورًفبعد: ً–1165ً) "جنكيز
وتوس عًإمرباطوريةًاملغول،ًاستشارْتًاإلمرباطوريةًًيفًالصنيًهــ(625ً–561ً،ًم1227

ًالتدخ لً ًمن ًاملغول ًمتك ن ًوقد ًالصني. ًعلى ًحكمها ًيف ًووظ فتهم ًاملسلمني كثيا ًمن
السياسيًعلىًمملكةًغوريوًفأرسلواًاملسلمنيًمنًقبائلًاأليغورًيفًالصنيًإىلًشبهًالزيرةً

ًالكوريةًملعاقبتهمًعلىًسياسةًمملكةًغوريو.
خللفيةًالتارخييةًيكثرًالكَلمًعنًاملسلمنيًيفًكتبًالتاريخًالكوريًمنًبدايةًفبهذهًا

القرنًالثالثًعشرًامليَلدي.ًوسُيفص لًاحلديثًفيماًيليًعنًالتاريخًالكوريًوالصيينًيفً
ًهذاًالعصرًألمهيتهًلفهمًوضعًمملكةًغوريوًواملسلمنيًفيها.ً

ًا ًقبائل ًاملغول ًوظ ف ًبـ"يوان"، ًالدولة ًتسمية ًواأليغورفبعد ًكاألتراك يفًًملسلمني
يني،ًوكانًهؤالءًاملسلمونًعنهاًالصينًمبعداً ً،يفًحكومتهًالتخطيطًالسياسيًواإلداري

ًاملغوليونًمنًاحلقوق.بهًنة"ًويتمتعونًمبثلًماًيتمتعًبونًب"ذويًالعيونًامللوً قً لي
ًكانواً() ً"يوان" ًحكومة ًيف ًالوسطى ًآسيا ًمن ًاألتراك ًمن ًواجملموعة واملسلمون

تخصصنيًيفًاإلدارةًواالقتصاد،ًوواضعيًاخلططًاالقتصاديةًوالقائمنيًعليها.ًوبلغتًم
ًكانًاملغولًيرتد دونًبنيًالصنيًوغوريو،ًوكانًًاثرهذهًاآل منًاملسلمنيًيفًيوانًإىلًغوريو.

معهمًاملسلمونًيقد مونًهلمًاخلدمة.ًفكانتًوظيفةًاملسلم:ًالرسولًمنًالصني،ًواملوظ فً
ًجم،ًوالكاتب،ًوالعسكريًوغيًذلكًمنًالوظائفًالرمسيةًالوطنية.ًًللحكومة،ًواملرًت

واملسلمونًاملقيمونًيفًشبهًالزيرةًالكوريةًملًيكنًعليهمًاالضطهادًأوًسوءًالتمييزً
ًكانتًحياهتمًمستقر ةًومطمئن ةًبفضلًالعَلقةًاخلاصةًبنيً منًِقبلًحكومةًغوريو،ًبل

ً.)2(((يوانًوغوريو

                                                           

ً(.ابلكورية)(3/400ًالتاريخًالكوريًالبحري،ًالصندوقًاملايلًالبحريًالكوري،)ً(1)
وكيمًًسيمًإيًسوب،ًاملغولًتدخلًعصرًيفًغوريوًجمتمعًيفًظاهرةالًاإلسَلميةًاالقتصادًفكرةً(2)

ً(.ابلكورية)309صً،1التاريخًوالفكرةًيفًعلومًاالقتصاد،ًالعدد:ًً،جونغًغوان
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ًيجا"األميةًًهيمنًحكومةً"يوا"ًًفوداً ًووأبرزًاألشخاصًالذينًجاؤواًإىلًغوريوً
ً"قوبَليًخان"انغجغوكًدايً ًوهيًبنتًملكًالصني ًريوًوتزوً ً،". ًملكًغو جًهبا

ًرِيُول" ًبً،"تشونغ ًزواجفأصبحت ًفرتة ًيف ًريو ًغو ًمملكة ًأمية ًهبا ًم1297-1259ه
رًاملنتجاتًالغاليةًإىلًيصدتفكانتًجتمعًاألموالًالطائلةًمنًخَللً.ًهــ(658-698)

سياسةًغوريوًابملبعوثنيًمنًًيفلًاملغولًهكذاًتدخً .ً)1(زفاخلفضةًًوالنسنغًًوالالصنيًك
ً ًجميء ًوعند ًاألالصني. ًمية ًمعها ًكان ًكوراي ًإىل ًالصني ًهلااخلمن ًالتجً ً،دم ارًومنهم

ً.)2(املغولًهباًحكومةًًَنفعوااليتًيةًاملسلمونًالذيًمتيزونًبقدراهتمًالتجاًر
ًوصفًًَ لقاءًًمتً ))ً:اتصالًالكورينيًابإلسَلمًبقولهًسوًإيلجونغًًاألستاذًهلذا

لًاملغولًعلىًغوريوًبشكلًاإلكراهًعليهًمنًخَللًهجومًوتدخً ًاغوريوًابإلسَلمًوتعر فه
ً.)3(منًجانبًواحد((

ًكتبًالتاريخًالكوريًعنً ُهَويً"هبذاًاخللفيةًالسياسيةًوالدبلوماسيةًبدأتًتذكر
منذًهنايةًعصرًغوريوًجاءًيفًسجَلتًاتريخًكورايًاللفظً"قومًهويًً (.回回"ً)ُهَوي

هوي"ًوً"بيتًهويًهوي".ًوهويًهويًعبارةًعنًرجلًغريبًليسًمنًالشعبًالكوريً
هويًدليلًصريحًعلىًوجودًاملسلمنيًمنًقبائلًاملسلمني.ًوتلكًالسجَلتًعنًهويً

ًكماًسُتعرضًالنصوصًالتارخييةًعنهمًيفًهذاًاملطلبًالحقا ،ًإنًشاءً يفًالقصرًامللكي،
 هللا.

                                                           

)املادة:ًاألميةًًاألكادمييةًاملركزيةًللدراسةًالكوريةً،(اإللكرتونية)ًموسوعةًالثقافةًالكوريةًالكربىً(1)
ً(.جاًغوكًدايًجانغ(ً)ابلكورية

فكرةًاالقتصادًاإلسَلميةًالظاهرةًيفًجمتمعًغوريوًيفًعصرًتدخلًاملغول،ًسيمًإيًسوبًوكيمًً(2)
ً(.ابلكورية)319ً-318ًص،1ًجونغًغوان،ًالتاريخًوالفكرةًيفًعلومًاالقتصاد،ًالعدد:ً

ً(.)ابلكوريةً(2/140جونغًسوًإيل،ً)العامَلًيفًداخلًكوراي،ًً(3)
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 السجَلت التارخيية عن املسلمي يف عصر غوريو :أوالا 

ًكتابًاتريخًغوًريو: ًهويًهويًاحتفاالً  جاءًيف ًقوم ًقد م ً"كيونغًجا" ))يوم
ًعلىًعلوًمنصبًاملسلمنيًمنًالصنيًفإنً)1(((للملكًيفًقصرهًالديد .ًهذاًالنصًيدل 

القصرًامللكيًالًيدخلًفيهًأحدًإالًمنًلهًسلطةًسياسية،ًوقيامهمًابالحتفالًللملكً
ًيشيًإىلًمكانتهمًيفًالسياسة.

وجاءًأيضا :ً))امللكً"ُتشونغًهاي"ًأعطىًاألقمشةًلبيتًهويًهويًوأذنًهلمً
كيلوًتقريبا (ًيف9ًًً"غون"ً)15ًبقرةًوتقدميًحلمهاًمبقدارًأخذًالربحًمنه،ًوأمرهمًبذبحً

يعينًأنًامللكًوك لًجمموعةًمنًاملسلمنيًعلىًالتجارةًوأخذًمنهمً،ً)2(كلًشهر((ًًهناية
ًكانًاملسلمونًراباأل يفًحكومةًمتخصصنيًيفًاالقتصادًوالتجارةًً-كماًسبقًذكره-ح.

استخرجواًاألرابحًمبهارهتمًيفًالتجارةًً:فكذلكًهناًيفًمملكةًغوًريو"يوان"ًالصينية،ً
ًونفعواًهباًاحلكومةًالكورية.

ًكورايًيفًعصرًغوًريوً"جانغًسونًريونغً".ًوهوً ومنًأبرزًاملسلمنيًاملاكثنيًيف
"ً ًاألمية ًمع ًكوراي ًإىل ًجاؤوا ًالذين ًمن ًداي ًغوك ًً)3("نغجاجاي ًعام م1254ًيف

ًكانً"جانغًسونًريونغ"ًمرافقًاألميةًوا652) مسهًاألصليً"جانغًسامًغا"ًوكانًهـ(.
حلكومةً"يوان"ًالصينية علمياً  .ًوهوًِمنًضمنًاملتجنسنيًاملسلمنيًالباقنيً)4(أبوهًموظفاً 

وخرجًمنًذريتهًعلماءًكثيونًيفًعصرًغوًريوًوًجوًسون ،ً)5(يفًكورايًيفًعصرًغوًريوً،
ًللمسلمنيًالكورينيًعندًبعضًاملث قفنيًالكوريني،ًلذلكًيعتربً"جانغًسونًريونغً"ًأاب 

ًكوريةًً)6(حىتًاختارًاألخًحسنيًالرتكي ًإىل ًعندًتغييًجنسيته ً"جانغ" ًله اسمًعائلة
                                                           

ً.(ً)ابلكورية(3/240وآخرون،ً)ًاتريخًغوًريو،ًجونغًإينًجيً(1)

ً.(3/607)،ًاملرجعًالسابقً(2)

ًً.99ًقدًسبقًتعريفهاًيفًصفحةً(3)
ً)ابلكورية(.80ًأمساءًالقبائلًاملتجنسنيًالذينًأث رواًعلىًالتاريخًالكوري،ًابركًغيًهيون،ًصً(4)
ً)ابلكورية(.336ً،ًصاحلضارةًاإلسَلمية،ًجونغًسوًإيلً(5)
ً-املبحثًالرابعًً-داعيةًابللغةًالكورية.ًسيأيتًتعريفهًيفًالفصلًالثالثًاألخًحسني:ًتركيًً(6)

ً.282ً،ًصمنًهذاًالبحثًاملطلبًالثالث
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وظنًبعضًالناسًأنً"جانغًسونًريونغ"ًمنًالعربًألنهًًمقل دا ًل"جانغًسونًريونغ".
وانكشفتًًمنًهويًهوي،ًولكنًحقيقةًاألمرًليستًكذلك،ًبلًهوًمنًشعبًاأليغور.

الصحيحةًبعدًالدراسةًمنًمجعيةًعشيةً"جانغًسونًريونغ"ًيفًأصلًأبيهمًهذهًاملعلومةً
 .)1(األول

ً ًكوراي. ًيف ًيعيشون ً"جانغ" ًذرية ًزال ًيفًوحبسبوما ًالوطين ًم2015اإلحصاء
ًكورايًالنوبيةً،.ًفمنهمًمنًيسكنًيفًسيئول24,185هــ(ًعددًذريته1436ً) ً،عاصمة

)املقاطعةًالقريبةًمنًسيئول(ًومنهمًمنًيسكنًيفًمقاطعةً"غيً،5,133وعددهمً ونًغيً"
لألسفًالًيعرفًأحدًمنًذريةً"جانغ"ًمسلما ًيفًالوقتًولكنً .)2(8,496وعددهمً
 احلاضر.

 السجَلت التارخيية عن املسلمي يف عصر جو سون :ثانياا 

هــ(،ًوجاءًعصرًجوًسون،ًوالظاهر795ًمً)1392اهنارتًمملكةًغوًريوًيفًعامً
هنايةًعصرًغوًريوًملًيضرهاًاالضطرابًالسياسيًمنًتغيًالسَللةًأنًمنزلةًاملسلمنيًيفً

احلاكمة.ًواستمرتًاحلقوقًاخلاصةًاليتًمتت عًمنهاًاملسلمونًإىلًأوائلًالقرنًاخلامسًعشرً
ًاحلكومةً)3(امليَلدي ًمن ًخاصة ً))ِبرعاية ًشأهنم: ًعن ًإيل" ًسو ً"جونغ ًاألستاذ ًقال .

ًس ًجو ًعصر ًبداية ًإىل ًاملسلمون ًكان ًويقومونًالكورية ًالفريدة ًمَلبسهم ًيلبسون ون
ًمنصبً ًبنفس ًامللكي ًاالجتماع ًيف ًوحيضرون ًامللكي ًالقصر ًيف ًاإلسَلمي ابالحتفال

ً.)4(((الرهبانًالبوذيني

                                                           

ً)ابلكورية(.81ًًأمساءًالقبائلًاملتجنسنيًالذينًأث رواًعلىًالتاريخًالكوري،ًابركًغيًهيون،ًصً(1)
(2ً ًالسكان( ًعائلةًإحصاء ًواسم ًجنسية ًحسب ًعلى ًيف ًنشرها ًمت ًم12/2016ً/19،

يفًهــ(20/3/1438) هــ،ًدائرةًاملعلوماتًاإلحصائيةًالكورية26/12/1438ً،ًومتًالنقلًمنهًا
(www.kosis.krً)(ابل.)ًكورية

ً)ابلكورية(.181ً،ًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسوً(3)

ً)ابلكورية(.342ًاحلضارةًاإلسَلمية،ًجونغًسوًإيل،ًصً(4)
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عنًاملسلمنيًيفًوسجَلتًالتاريخًيفًعصرًجوًسونًتشهدًبذلك.ًوهناًنصوصً
ًًعلىًالرتتيبًالزمين.ً)1(حولياتًمملكةًجوًسونمنًكتابًًالقصرًامللكي

ذكرًالكتاب:ً))"دوًرو"ًوهوًراهبًهويًهويًرغبًيفًإقامةًزوجهًمعهًفأمرً
ً.)2(امللكًببناءًبيتهًوأذنًهلماًأنًيسكناًفيه((

ًعلىًه عنهًالشيخًً.ًقالويةًهذاًاملسلمً"دوًرو"والًتوجدًمواد ًاترخييةًصرحيةًتدل 
.ًولكنًالًشكًأنهًمسلم؛ً)3(((سلموحننًالًنعرفًهويةًهذاًالواعظًاملحامدًتشوي:ً))

ألنً"راهبًهويًهوي"ًمعناهًاإلمامًللمسلمني.ًوكانًلهًعَلقةًقويةًابلعائَلتًامللكية؛ً
ألنهًُبينًلهًبيتًابألمرًامللكيًوأُذنًلهًاستقدامًزوجه،ًوكانًلهًخربةًيفًمجعًاألحجارً

جيمعًالِبلَّْورًًالكرمية،ًحيثًجاءًيفًالسجل:ً))أمرًامللُكً"دوًرو"ًراهبًهويًهويًأن
"دوًرو"ًللملكًوقدًقد مًمنًجبلً"غومًغانغ"ًومنًمنطقةً"سونًهونغ"ًو"كيمًهاي"،ً

قب عةًمنًالبلورًمنًبلدهًفأعجبتًامللكًوأثىنًعليه .ًوقالً"دوًرو"ًللملك:ً"يفًاسابقاً 
ًكرمية ًكثيةًفَلًبدًأنًخيرجًمنهنًأحجار وإنًأذنَتًيلًأنًأجتولًً،كورايًجبالًوأهنار

 .ًً)4(سأمجعهاًلكم"((فنًخَلهل
وكانًلهًوَمنًمثلهًمنًالوفودًمكافآتًكبيةًمنًحكومةًجوًسون،ًوشق ًهذاًعلىً

ًاملالية ًوزايدةًعددًمستحق يهاًحىتًصدرتًشكوىًمنًالوزارة ً:احلكومةًبسببًثقلها
فأرجوًأنًتقل لًالنفقاتًبفسخًالرواتبً القادمةً، ابلسنًة "جتبًالعنايًة املايلً: ))نصحًالوزيًر

                                                           

ًً.53يفًصفحةًقدًسبقًتعريفهًًً(1)
،ًجمموعةًمنًمسج ليًاتريخًجوسون،ًعصرًملكًاتيً(اإللكرتونية)حولياتًمملكةًجوًسونً(2)

ً(ً)ابلكورية(.ًم1407جونغ،ًالسنةًالسابعة)
ً.102الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصً(3)
ليًاتريخًجوسون،ًعصرًملكًاتيً،ًجمموعةًمنًمسجً (اإللكرتونية)حولياتًمملكةًجوًسونًً(4)

ً(ً)ابلكورية(.ًم1407جونغ،ًالسنةًالثانيةًعشرةً)
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ًراينغً ًو"أُل ًهاب"، ًجوك ً"أُل ًمن ًبيت، ًميلك ًوهو ًالسلعة ًمكافأة ًله ًملن الشهرية
ً.ً)2(،ًوالياابنينيًوقومًهويًهوي"(()1(هاب"

يلًلومعًهذاًيبدوًأنًخصائصًاملسلمنيًالقادمنيًمنً"يوان"ًماًزالتًمستمرة،ًِبد
لكًوعلىًرأسهًذكرًماًوقعًبعدًنصيحةًالوزيرًاملايل:ً))جاءًاملالسجَلتًالتاليةًاليتًتًَ

اتجًوهوًقدًلبسًامللبسًامللكي...وأخذًَتياتًاملألًاملختلف،ًحىتًالرهبانًالبوذينيً
ً.)3(وهويًهويًوالياابنينيًكانواًمنًاحلاضرين((

ًمنًاحلاضرينًيفً ًكانوا ًعندًامللكًوهوًاليومًاألولًابلتقوميً فاملسلمون يومًمهم 
سيًجونغ".ًووردًأنً))جاءً"أوًدوًريًالقمريًيفًالسنةًاألوىلًمنًسنواتًتويلًامللكً"

تشويًهوي"،ًو"ابكًآنًتشوبًموكًآ"ًوً"آهاًأوًرانغًهاًتشونًُهو"ًوً"دوًرو"ًإىلً
ًالغرفةً ًيف ًابألطعمة ًإبكرامهم ًفأمر ًاحمللية ًاملنتجات ًللملك ًفقد موا ًامللكي القصر

ً"دوًـفً.)4(الغربية(( يدل  للملكًهداايًوهذًا املسلمًواآلخرونًقد موًا علىًمنزلتهمًالعاليةًروً"
يفًالقصرًامللكيًاليتًملًتتأثرًمنًشكوىًالوزيرًاملايلًاملذكورًأعَله.ًفجاءًأيضا :ً))أمرً

لـ"دوًرو"ًراهبًهويًهوي((ً)5(امللكًبعطاءًمخسةً"ساك" ً.)6(أرزاً 

                                                           

ً"أُلًجوكًهاب"ًو"أُلًراينغًهاب"ًمهاًمنًأمساءًالقبائلًالصينية.ًً(1)
،ًجمموعةًمنًمسج ليًاتريخًجوسون،ًعصرًملكًاتيً(اإللكرتونية)حولياتًمملكةًجوًسونًً(2)

ً(ً)ابلكورية(.ًم1416جونغ،ًالسنةًالسادسةًعشرةً)
ً(.ًم1419املرجعًالسابق،ًعصرًملكًسيًجونغ،ًالسنةًاألوىلً)ً(3)
ً(.ًم1420املرجعًالسابق،ًعصرًملكًسيًجونغ،ًالسنةًالثانيةً)ً(4)
مرادفً"سوم".ًوهوًمكيالًلقياسًحجمًاحلبوبًكأرز.ًساكًواحدًمنًاألرزًيساويًً"ساك":ً(5)

لكوريةًالكربى،ًاألكادمييةًاملركزيةًللدراسةًالكوريةًكيلوًتقريبا .ًًانظر:ًموسوعةًالثقافةًا140ًً
ً)املادة:ًسوم(ً)ابلكورية(.ً

،ًجمموعةًمنًمسج ليًاتريخًجوسون،ًعصرًملكًسيً(اإللكرتونية)حولياتًمملكةًجوًسونًً(6)
ً(ً)ابلكورية(.ًم1422جونغ،ًالسنةًالرابعةً)



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
104 

إنًكانتًحقوقًاملسلمنيًاملضمونةًابلرعايةًامللكيةًفهيًمتاَعًالدنياًهلمًوهيًقليلةً
وقالًً،)1(َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّهللاًتعاىل:ًًوانفدة.ًقال

ً.ً)2(َّ مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئُّسبحانه:ً
فلمًتستمرًهذهًاحلقوقًاليتًيتمتعًهباًهؤالءًاملسلمونًإىلًاألبد؛ًألنًحقوقهمً
ضمنتًبواسطةًحكومةً"يوان"ًوقدًضعفتًسلطتهمًيفًالقصرًامللكيًحينماًضعفتً

ًسلطةً"يوان".ً
ًتذكرً ًال ًالصني، ًيف ًالديدة ًاإلمرباطورية ً"مينغ" ًوظهور ً"يوان" ًاهنيار وبعد
السجَلتًالتارخييةًالكوريةًعنًاملسلمنيًيفًشبهًالزيرةًالكورية.ًقالًاألستاذًمجيلً"يلً
هيًسو"ًعنًسببًانقطاعًاالتصالًبنيًاملسلمنيًوالكورينيًيفًهذهًالفرتة:ً))ملًيستمرً

وًريوًَتتًبيئةًالتدخ لًالسياسيةًمنً"يوان"ًفلمًيُعرفًنشاطًوسلطةًاملسلمنيًيفًغ
وجودهمًبعدًبدايةًجوًسونًإىلًمد ةًتقدرًخبمسمائةًسنة.ًوهذاًبسببًطبيعةًمملكةً

ًالوضعًالسياسيًيفًشرقًآسيا.ً ًجوًسونًوتغي 
ًيفًالصنيًيعينًبعدًسقوطً"يوان"ًوإنشاءً"مينغ"ًازدهرتًفكرةًالكونفوشيوسية

ً ًاملسلمني ًدور ًاملسلمنيًفقل  ًوضعفتًأنشطة ًغيًالصينيني. ًأصلهم يفًالصنيًالذين
البحريةًالتجاريةًبعدًظهورًمملكةً"تشينغ"ًالصينيةًواضطهادهاًعلىًاملسلمنيًوتسل طً

ً.ً)3(((دولًأوروابًعلىًالتجارةًالبحرية
ًاهنيارهاً ًبعد ًمنًتدخ لً"يوان" ًالسياسية ًجوًسونًعلىًاحلرية وحصلتًمملكة

.ًفلمًتكنًلوًبعدً"يوان"اإلمرباطوريةًالديدةً"مينغ"،ًنًكونفوشيوسيةًوأتثرتًاململكةًم
سونًحاجةًإىلًاملسلمنيًألهنمًليسواًمنًالشعبًالكوريًأصَل ًوالًيتوقعًمنهمًقبولً
فلسفةًالكونفوشيوسيةًاليتًهيًفكرةًوطنيةًململكةًجوًسون.ًوطبيعةًمملكةًجوًسونً
هيًعدمًقبولًاالختَلفًيفًالفكرةًوالثقافة،ًوإمناًقبلتًاملسلمنيًيفًبدايةًعصرهاًخوفاً 

                                                           

ً.38:ًالتوبةسورةً ً(1)

ً.96:ًسورةًالنحل ً(2)

ً.)ابلكورية(239ًصًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،اإلسَلمًًً(3)
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اإلمرباطوريةًالصينية.ًقالًاألستاذًجونغًسوًإيل:ً))سقطتًدولةً"يوان"ًاليتًمنً"يوان"ً
ًكورايً ًجسرا ًبني ًالصني ًكانت ًهكذا ًلكوراي. ًاملسلمني ًتزويد ًيف ًبدورها ًتقوم كانت
واإلسَلم.ًولكنًجاءتًبعدهاًدولةً"مينغ"ًاليتًسياستهاًَترميًالتجارةًالبحريةًودولةً

ًاالضطه ًبسياسة ًقامت ًاليت ًالثقافةً"تشينغ" ًاتبعت ًسون ًوجو ًاملسلمني... ًعلى اد
وأبعدتً الدوليًة يفًقبولًالثقافًة فضعفتًقوهتًا وأغلقتًالعَلقاتًالدوليةً، الكونفوشيوسيًة

ًاإلسَلمية(( ًكالثقافة ًاخلارجية ًبعدً)1(الثقافة ًسون ًجو ًأهل ًبني ًاإلسَلم ًيُعرف ًفلم ،
ًاملسلمنيًإىلًجوسون.ًدعاةًالانقراضًاملسلمنيًمنًالصنيًوملًأيِتًبعدهمًأحدًمنً

ًإبراهيمًالرشيدًعبدًرحَلتًيفًسَلمياإلًالعامليفًكتابهً"ً)2(ذكرًعبدًالرشيدًإبراهيم
ًكوريًموظ فًحكومي يفًسيئول،ًوذكرًقولًاملوظفًالكوريًلعبدً "ًلقاءهًمعًرجل

ًإىلًبلدانًسابقا ،ًولكنًهذهًأولًمرةًأنً ًأنًقومكمًالترتينيًقدًجاؤوا الرشيد:ً))أظن 
لًيفًمكتبتناًشيخا ًكبيا ًمثلكم،ًفهذاًشرفًعظيمًلنا.ًوالًندريًملاذاًملًنَرًيفًنستقب

ً.)3(((بلدانًدعاةًلدينًاإلسَلم
ًمتًاالنقطاعًبنيًاملسلمنيًوالكورينيًحىتًوسطًالقرنًالعشرينًامليَلديً  هكذا

حنيًشاهدًالكوريونًاملسلمنيًخَللًجيوشًاألتراكًاملرسلنيًللحربًالكوريةًيفًعامً
 هـ(.1375ًًمً)1955

  

                                                           

ًسنةًً(1) ًومائتني ًألف ًاتريخ ًيف ًجمارأة ًكوراي: ًيف ًإيل،ً،اإلسَلم ًسو ًآهًجونغ ًدونغ ًسني
ً)ابلكورية(.438ًص،500ً:ًالعددً،ًهــ(2/1422)ًم5/2001،)سيئول(

ً.65يفًصفحةًًقدًسبقًتعريفهًوتعريفًكتابهًً(2)
ً.289-288ًالعاملًاإلسَلميًيفًرحَلتًعبدًالرشيدًإبراهيم،ًعبدًالرشيدًإبراهيم،ًصًً(3)
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 نظرة الكوريي إىل املسلمي يف هذا العصر. :املطلب الثاني

يةًفقبلتهاًجوًسونًلتطويرًعلومها،ًومنًكانًللمغولًعلومًمتطورةًوتقنياتًعال
ًكالتقوميًاهلجري.ً ًضمنًالثقافاتًاملنتقلةًمنًالصنيًإىلًكوراي:ًالعلومًاإلسَلمية،

.ً"كانغًريًدو"فمثَل ًمت ًيفًبدايةًعصرًجوًسونًطباعةًاخلريطةًالعامليةًوامسهاً
أكثرًمنًمائةًً،ًوذكرتإفريقياًوالعاملًالعريبًوًأوروابعلىًخريطةًتًهذهًاخلريطةًتملشا

وُرمستًهذهًاخلريطةًابالعتمادً.ًاسمًمنطقةًأوروبيةًومخسةًوثَلثنيًاسمًمنطقةًإفريقية
ً.ً)1(علىًخرائطًالصنيًوالياابنًوالعاملًالعريب

ومتًإنتاجًحسابًحركاتًاحملدداتًالسماويةًالسبعً)تشيلًسونغًسان(ًيفًعهدً
ًًز)2(امللكًسيًجونغًبناءًعلىًالتقوميًاإلسَلمي الًالكوريونًيستخدمونًالتقوميً.ًوما

يفًعصرًجوًًالقمريًيفًحسابًاألعيادًالتقليديةًواحتفالًاملوالد،ًوذلكًالتقوميًالقمري
ًبواسطةً ًواخلربة ًالعلوم ًتلك ًونُقلت ًاهلجري. ًالتقومي ًعلوم ًمبنيا ًعلى ًاُخرتع ًإمنا سون

ًكورايًيفًعصرًغوًريوًوبدايةًعصرًج ًكانواًيف وًسون،ًفلمًاملسلمنيًاأليغورينًالذين
ً.ً)3(أتِتًهنضةًالعلومًواملعارفًمصادفة ًيفًأايمًامللكًسيًجونغ

ولكنًومعًأتثيًاإلسَلمًواملسلمنيًالطي بًعلىًتطويرًعلومًجوًسون،ًفاإلسَلمًً
ً ملًيعرتفًكداينةًرمسية،ًوملًينتشرًبنيًالكوريني.

الصنيًتكبياً ويبالغًبعضًالُكتابًيفًالدعوةًاإلسَلميةًأبيديًهؤالءًاملسلمنيًمنً
لشأهنم،ًفقالًاألستاذًجونغًسوًإيل:ً))واملسلمونًالذينًجاؤواًإىلًغوًريوًيفًعصرً

ًاملتجن ًخاصة ًاملغويل، ًالدعوةًسالتدخل ًيف ًالقائد ًدور ًلعبوا ًالكورية، ًالنسية ًإىل ون
ً.ً)4(اإلسَلمية،ًوانتشارًاإلسَلمًيفًجمتمعًغوًريو((

                                                           

 .(ً)ابلكورية(1/172)ً(ًالعامَلًيفًداخلًكوراي،ًجونغًسوًإيل،1)

ًكوراي،ًاهليئةًالكوريةًلإلعَلمًوالثقافة،ًصً(2) ً.209حقائقًعن
ً.)ابلكورية(20ًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ًً(3)
ً.ابلكورية()337ًص،ًاحلضارةًاإلسَلمية،ًجونغًسوًإيلً(4)
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ًكماً عنًواقعًالدعوةًاحلقيقيًيفًذلكًًقعرفناًفيماًسبهذاًالقولًليسًبصحيح
ًالعصر.ً

وقالًاآلخرًعنًالتجارًالعربًودعوهتمًاإلسَلميةًللكوريني:ً))إهنمًجبانبًجتارهتمً
ًأيضا ًدينهمًاإلسَلميًإىلًاجملتمعًالكوريًوبدأتًحركةًتكاملًوتعاونً ًكورايًنقلوا إىل

ً ًجزءا ًمن ًأصبحوا ًالكورينيًحىت ًوبني ًبينهم ..واستوعبًاجملتمعًالكوري.ًاجملتمعقوية
ًً.)1(الكوريًاملهاجرينًاملسلمنيًوذابواًيفًالسك انًاحملليني((

ومنًاحلقائقًالتارخييةًالثابتةًأنهًملًحيدثًخَلفًيفً)وقالًالشيخًحامدًتشوي:ً)
ًتوطدتً ًفقد ًابلعكس ًبل ًالكورية، ًوالمهورية ًواإلسَلمية ًالعربية ًالبلدان ًبني املاضي

ًكانتًعَلقاتًود يةًبينهاًوكانً هناكًتبادلًثقايفًمتنيًبنيًالعربًوالكوريني...أنًامرأة
ترافقًالعربًآنذاكًقدًصارتًزوجةًللملكً"تشونغًيول"ًوتَلًهذاًاحلديثًوهوًتعينيً
بعضًالعربًيفًمناصبًحكوميةًمرموقة...واستمرًهذاًالتكرميًللعربًيفًعهدًغوريوً

ًكذلك.ًوقدًالحظًيفًهذاًالصددًالشيخًعليً عبدًاللطيفًالسواديًوعهدًجوًسون
ًواألقطارً ًكوراي ًبني ًالعداء ًمن ًشكل ًأي ًالتارخيية ًالناحية ًمن ًقط ًيوجد ًمل أنه

ً.ً)2((اإلسَلمية.(
ومنًأتم لًالسجَلتًالتارخييةًعنًاملسلمنيًيفًعصرًغوريوًوجوًسونًجيدًمنً

يفًهذاًنظرةًالكورينيًإىلًاملسلمنيًأقواهلمًمبالغة،ًبلًهيًخبَلفًالواقعًالتارخيي؛ًفإنً
ًالبعضًالعصر ًيزعمه ًكما ًًوليست ًابختَلفً. ًكوراي ًإىل ًالقادمني ًاملسلمني ًأن يبدو

أهدافهم،ًوأزمنةًجميئهمًإليها،ًملًهتم همًالدعوةًاإلسَلميةًأوًعلىًاألقلًملًيوجدًأثرهمً
ًالدعويًعلىًالكوريني.ً

أيًًسأذكرًهناًنظرةًالكورينيًإىلًاملسلمنيًبتقسيمًاألدلةًالتارخييةًحسبًالعصر
ًعصرًغوريوًوعصرًجوًسون.ً

                                                           

ًكوراي،ًطارقًالسنوطي،ًص1ً) ً .19(ًاإلسَلمًيف

ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص2) ) ً.220الدعوةًاإلسَلميةًيف
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  :نظرة الكوريي إىل املسلمي يف عصر غو ريو :أوال

ًكورايًيفً جاءًجمموعةًمنًالتجارًالعربًمنًبلدً"دايًسيك"ًثَلثًمراتًإىل
ًكماًسبقًذكره .ًوالظاهرًأنًهؤالءً)1(عصرًغوًريو،ًومنهمًحسن،ًوالرازي،ًوأبوًهنب،

ابلدعوةًاإلسَلميةًإىلًكورايًأوًيذك رهمًابهللًتعاىل،ًلعدمًالقادمونًمنًبلدًالعربًملًيقوموًا
ًكوريةًعنًاإلسَلمًيفًذلكًالعصر.ًقالًالشيخًحامدًتشويً ذكرًأيًسجَلتًاترخيية
ًكانواًيقومونًبنشرًالدعوةً عنًالتجارًالعرب:ً))هؤالءًالعرب...ملًيكنًيُعرفًعنهمًأهنم

ًً.)2(اإلسَلمية((
وزوجةًملكًًبنتًملكًالصنيً"قوبَليًخان"ً"انغجاألميةً"جايًغوكًدايًأماً

بوذية.ًأرادتًذاتًيومًأنًتشاركًيفًطقوسًاألجدادًًكانتًًفإهناًول"غوًريوً"تشونغًري
هلاًيوما ًمعي نا ًلبناءًقصرًًخيتارمعًزوجهاًملكًتشونغًريول،ًوطلبتًإىلًأحدًاملألًأنً

ًمعبدًبوذيًامس)3(جديد ًوكانًهلا ًالبوذية. ًاهتماما ًابلشعائر ،"ً ًرِيُون"ه ًِمُيو ً.)4(املعبد
لكسبًاألرابحًوتنفقًعليهًأبموالًمملكةًغوًريوًًاملبعدًكانتًتتدخ لًعلىًتصرفاتًو

يفًدايفيًوتسرف ً.ًًً)5(هاًالبوذيةتنها،ًإفراطاً 

وأماً"جانغًسونًريونغ"ًمرافقًاألميةًفكانًمنًهويًهويًأيًمسلما .ًوكتابً
ًاتريخًغوًريوًقدًسج لًأعماله.

                                                           

ً.97فحةًصً:انظرً(1)
ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًً(2) ً.103يونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيف
ًكتابًاتريخًغوًريو،ًيلًهانًأو،ًصًً(3) ً)ابلكورية(.287ً-286ًانظر:ًقراءةًغوًريوًمن
امللكً"تشونغًرِيُول"ًلنفسهًولزوجتهًً(4) املعبدًِمُيوًرِيُون:ًاملعبدًالبوذيًيفًعاصمةًمملكةًغوريو.ًبناًه

اللجنةًً،(اإللكرتونيةالكوري)ًاألميةًمكاان ًلذكرامهاًبعدًموهتما.ًمعجمًألفاظًالكتبًالقدمية
ًلتحريرًمعجمًألفاظًالكتبًالقدميةًالكوريً)املادة:ًاملعبدًِمُيوًرِيُون(ً)ابلكورية(.

)املادة:ًاألميةًًاألكادمييةًاملركزيةًللدراسةًالكوريةً،(اإللكرتونية)ًموسوعةًالثقافةًالكوريةًالكربى(5ً)
ًجايًغوكًدايًجانغ(ً)ابلكورية(.
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ءًحولياتًمملكةًجوسونًلهًأقسامًعندًذكرهًعنًاألشخاصًفرت بًاملَلوكتابً
"قسمًاملألًالقاسيًالشديد"ًوً"قسمًاملألًاملداهن"ًوً"قسمًاملذمومنيًابألقسامًالتالية:ً

ًقسمًاملألًاخلائن".ًًاملألًاخلادع"ًًًمثً"
شخصيةًوذُكرًيفًقسمًاملألًاملداهن،ًاملداهنونًالذينًيداهنونًعلىًامللوكًملنافعً

ًكثيًمنًًغصبومشتهرونًبسوءًاألخَلقًكشربًاخلمرًًو األموال.ًوذُكرًيفًهذاًالقسمً
،ًفمنًاملذكورينًيفًهذاًالقسمًرجلًيقالًلهً"نوًانغ"جاألميةً"جايًغوكًدايًخد امًً

يونغ"ًووصفهًالكتابًبـ))أنهًمعتدلًالطبيعة،ًذكي،ًسريعًالفهم،ًعارفًالكتابة،ًفهوً
ًكمثلً"جانغًسونغً إىلًأنًجانغًسونًريونغًلهًأوصافًًإشارة.ًوفيهً)1(ريونغ"((ليس

سلبيةًعندًمسج ليًاتريخًغوًريو.ًوقدًصر حًالكتابًوقالًعنهًيفًقسمًاملألًاملداهن:ًً
قدًتنافسواًيفًالسلطةًوالتفاخر،ًخاصةً)2())جانغًسونًريونًو"إينًهو"ًو"تشاًسني"

ًكرميةًيفًبناءًبيوتًهلم،ًوبىنًجانغًبيتهًيفًغايةًاإلسرا فًوالتباهي؛ًًفبىنًالدارًأبحجار
مس اهًالناسً"جدارًبيتًجانغ"(( ًعلىًالنظرةًً.)3(وزي نهًأبمناطًزهرية.ًِمنًمَثً  وهذاًمماًيدل 

ًً.السيئةًللمسلمنيًمنًأصحابًالقصرًامللكي
ًكذلكًليستًمرضية.ًومنًاألغاينًيفً ونظرةًالعوامًالكورينيًإىلًقومًهويًهوي

ًيفًاملسرحًتًتوكانًلًإىلًهذاًالعصر:ًأغاينً"صانغًهواًجوم".عصرًغوًريوًاليتًتنق غىن 
ً.ً)4(امللكيًيفًأايمًامللكً"تشونغًريول"

ًهوي،ًً ًهوي ًقوم ًمن ًطعام ًفهو ُتو( َنـْ
ًكـ)امل ًشكله ًطعام ًاسم ًهو ًهوا" و"صانغ

ماًوقعًيفًًغايناألًهكيًهذَتنتو.ًاملًحملً و"جوم"ًمعناهًدُكانًفمعىنً"صانغًهواًجوم"ً
ًاملنتوًبنيًصاحبًاحمللًًواملحملً ً.ًيفًةشرتياملرأة ًاملرأةهذه غَلماًًاألغنيةًختاطبًهذه

خياليا،ًحكايةًملاًأصاهباًيفًاحمللًفتقول:ًً))ذهبُتًإىلًصانغًهواًجومًألشرتيًصانغً

                                                           

ً.(ً)ابلكورية(11/143)يو،ًجونغًإينًجيًوآخرون،ًاتريخًغوًًرً(1)

امًاألميةًً(2) ً.انغ"ج"جايًغوكًدايًمهاًمنًخد 

ً.(ً)ابلكورية(11/132)اتريخًغوًريو،ًجونغًإينًجيًوآخرون،ًً(3)

ً)ابلكورية(.90ًدراسةًيفًغناءًغوًريو،ًيوًجنغًدونغ،ًصً(4)
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هواً/ًفأخذًأبوًهويًهويًبيديً/ًوإنًانتشرًهذاًاخلربًخارجًالدكانً/ًسأتيق نًأنً
إىلًذلكًاملكانًللنوماملضح كًالصغيًأنَتًالذيًن /ًً)1(قلًهذاًاخلربً/ًسأذهبًأيضاً 

 بعدًنوميًهناكًملًأجدًأوسخًفراشًمنه((.
ًعلىً ًكعاملًالفحشاء،ًمم اًيدل  .ًفذُكرًرجلًمنًقومًهويًهويًيفًهذهًاألغنية

ًسلبيةًنظرةًعامةًالكورينيًإىلًاملسلمًمنًالصنيًيفًذلكًالعصر.ً
الكوريًهوًماًوقعًيفًالثورةًالعسكريةًضدًوأسوأًاحلوادثًبنيًاملسلمنيًوالشعبً

ًكتابًاتريخًغوًريوًيفًقسمًاملألًاخلائن:ً))حينماًميكرًاألعداءً ًكماًيذكر ملًًو"يوان"
انَسًمنًهويًهويًاملبعوثنيًمنًاملغولًيفًاأليوافقًعليهمًالقائدً"يلًابكًغي"ًفقتلوهًًو

ألهنمًيفًنظرًالكورينيًمعً.ًًهكذاًقُتلًاملسلمونًأبيديًاليشًالكوري؛ً)2(الشوارع((
ً"يوان"ًاحلكومةًالصينية.

واحلكومةًالصينيةًيفًعصرًغوًريوًومنًمعهاًمنًاملسلمنيًاأليغورينيًملًيرَضًعنهمً
دمًهتًمنذًدخولًاملغولًيفًغوًريوالشعبًالكوري،ًبلًكانتًبينهمًالعداوةًوالبغضاء.ً))

البيوتًواألراضيًًتخر بًوغول.ًأركانًالنظامًاملايلًالكوريًبسببًاحلربًالطويلةًضدًامل
ًنقصاان ًكبيا ...ًو ًتدخ لًيوانًالسياسيًنقصًًيفبطولًاحلربًفنقصًدْخلًالدولة فرتة

ًكورايًبتكلًزادتًوًالكورية،ًألرضلغتصابًيوانًدخلًالدولةًالكوريةًاب ًفًيوانيأعباء
ًكورايًاالقتصاديةًوانتقالًهذهًاألًسوءًيفذلكًًتسب بيفًجمالًاالقتصاد.ًًو عباءًأحوال

ًً.)3(((الكورينيًعوامإىلًال
ًكورايًفوقًطاقتهم.ًومنًصورًهذاًاالستغَللًالشديد:ً وكانًاستغَللًيوانًألهل
"يونغًابنغ"ًيعينًإدارةًالصقر.ًفقدًأعجبًاملغوليونًالصيدًابلصقرًفطلبواًمنًغوًريوً

ًكانواًيستغلون ذلكًمنًًتربيةًالصقورًالكوريةًوتزويدهمًهبا.ًًواإلداريونًمنًمملكةًيوان
                                                           

ًالظاهرًأنًهذاًالقولًقولًالغَلمًاملضحك،ًالًقولًاملرأة.ًً(1)

ً.(ً)ابلكورية(11/539)اتريخًغوًريو،ًجونغًإينًجيًوآخرون،ًً(2)

فكرةًاالقتصادًاإلسَلميةًالظاهرةًيفًجمتمعًغوريوًيفًعصرًتدخلًاملغول،ًسيمًإيًسوبًوكيمًً(3)
ً.)ابلكورية(316ًصً،1جونغًغوان،ًالتاريخًوالفكرةًيفًعلومًاالقتصاد،ًالعدد:ً
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ًكبية.ًفقدًجاءًيفًالسجلًالتارخيي:ً ًعليهمًخدمةًالصقورًمشقة عامةًالكوريني،ًفشق 
وقد مًهلمًسكاهُناً "يونغًجنيً" نزلًامللكًيفًمنطقًة ))عندًالرجوعًمنًيوانًمعً"اتبًانبً"
ًإالًقليَلًمنً ًيشتغلًلـ"يونغًابنغ" ً"كلًواحدًمنًقريتنا ًلـ"اتبًانب": ًوقالوا الغداَء.

ً.)1(فكيفًنقد مًإليكمًماًجيبًعلينا؟ًوالًننتظرًإالًاملوت."((ًالفقراء،
ًالعَلقةً ًهو ًيوان، ًمن ًللمسلمني ًالكوريني ًعداوة ًسبب ًأن ًللقارئ ًيتبني  وهنا

السببًيفًعدمًانتشارًاإلسَلمًيفًعصرًغوريوًًياسيةًبنيًغوًريوًويوان.ًوهوًعنيالس
وجوًسون.ًولكنًالًتدورًأسبابًفشلًالدعوةًحولًالبيئةًالسياسيةًفحسب،ًبلًمنً
أهم ًاألسبابًيفًنظرةًالكورينيًالسيئةًللمسلمني،ًوعدمًانتشارًاإلسَلمًيفًجمتمعًكوراي،ً

ًهوًفسادًأخَلقًاملسلمنيًأنفسهمًوقلةًمهتهمًللدعوةًاإلسَلمية.ً
درجةًالتزامًهؤالءًاملسلمنيًابلدينًوأخَلقهًترجعًإىلًهدفهمًمنًقدومهمًإىلًكوراي.ً
ًكانًأهم ً فلمًتدفعهمًعواملًدينيةًودعويةًإىلًمكوثهمًيفًجمتمعًغوريوًوجوًسون،ًبل
أهدافًجميئهمًإىلًكوراي:ًخدمةًاألميةً"جايًغوكًدايًجانغ"ًومنًمعهاًمنًأصحابً

راقبةًمعهمًعلىًمملكةًغوًريو،ًوأعمالًالتجارةًواكتسابًالسلطةًمنًحكومةًالصني،ًوامل
ًاألرابح.ًً

العصرًأنًقومًًمماًالًينبغيًأنًيفوتًذكره،ًلفهمًأحوالًهؤالءًاملسلمنيًيفًذلك
ًكانواًهويًهويًأيًاملسلمني ًمشهورينًابلتعاملًابلراب.ًًيفًعصرً"يوان"

ًكلمةً"أوراتق"ًوكانتًيفًعصرًيوانًشركاُتًالتجارًاملسلمنيًاملسماةًبـ"أًو راتق".
ابللغةًالرتكيةًالقدميةً" "ًأوً"اتجر"ًعلىًالقولًالراجحortakكتابةًحرفيًة .ً)2("ًمبعىنً"ممر 

ًاملغولية،ًمبنيةًعلىًاملشاركةًبنيً وهيًشركةًابلتعاونًمعًاملغولًيفًاإلمرباطوريةًالعاملية
يفًغضونًًشاركةهذهًاملرتًولية،ًتطوً غيفًظلًاإلمرباطوريةًاملالتجارًاملسلمنيًواملغول.ًًو

ًكانواًشركوكانً.ًيةرعايةًالتجاًرالشكلًًتتخذنصفًقرنًل ًمعًاءالتجارًاملسلمونًالذين

                                                           

ً.)ابلكورية(609ًكيمًجونغًسوًوآخرون،ًص،ًًخمتصرًاتريخًغوًريوً(1)

ً.)ابلكورية(249ًً-248ً،ًصمعجمًطريقًاحلرير،ًجونغًسوًإيلً(2)
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و))التجارًاملسلمونًمنًخَللً .)1(دولةةًللدماخلًبتقدميهمًحبقوقًخاصةيتمتعونًًالدولة
عامةًشركةًأوراتقًلعبواًدورًالبنكًابستقراضهمًمنًاحلكومةًاحملليةًوقرضهمًالَدْينًإىلً

الناس.ًوكانًالتج ارًمنًأوراتقًوكَلءًيفًدفعًالضريبة،ًومرابينيًبسعرًغال،ًومتخصصنيً
يفًالتجارةًالدولية.ًًورحبتًجتارهتمًرحبا ًكبيا ،ًوعمُلهمًيفًوكالةًدفعًالضريبةًابلرابًجعلهمً

لًيتكسبونًأمواال ًطائلة.ًوكانًسعرًالرابًغاليا ًجدا ...فيكل فًاملستقرضًدفعًرأسًاملا
لكلًسنة.ًومُسيًبرانجمهمًالربويًبـ"رابًالغنم"ًألنًرابهمًيزدادًبسرعةًً%100والرابًبنسبةً

فمنًجاءًإىلًغوًريوًً .)2(((ثيًمنًالناسًفرواًمنًغَلءًالرابكماًيزدادًمولودًالغنم.ًفك
؛ًألنًقصدهمًاألساسيًيفًقويًمنًاملسلمنيًمنً"يوان"ًالًيُتوقعًمنهمًنشاطًدعوي

ًكًو ذكرتًالوثيقةًالتارخييةًماًهوًًكمارايًالتجارةًالدنيوية،ًواملراقبةًالسياسية،ًًقدومهمًإىل
ًعليهمًمنًسوءًاألخَلقًوعداوةًالكورينيًهلم.ً

  سون:و جنظرة الكوريي إىل املسلمي يف عصر  ثانيا:

رتًنظرةًالكورينيًالسلبيةًإىلًاملسلمنيًحتًيفًعصرًجوًسون،ًمماًجعلًاستم
يطردًاملسلمنيًمنًالقصرًامللكي.ًوجاءًيفًحولياتًمملكةًجوسونًً)3(امللكً"سيًجونغ"

عنًاملسلمني.ً))نصحًوزيرًاألدب:ً"جمموعةًمنًاتبعيًدينًهويًًنصيحةًاملألًإىلًامللك
هويًمَلبسهمًختتلفًعنًالعادة،ًفالناسًينظرونًإليهمًويظن ونًأهنمًليسواًمنًمواطينً

مواطينًبلدانًمنًقبل،ًفَلًبدًأنًيتبعواًهم.ًوهمًقدًأصبمنبلدانًفيخجلونًأنًيتزوجوًا حوًا
عادتناًيفًاللبسًليذهبًعنهمًاالختَلفًويتزوجًهبمًاملواطنون.ًوينبغيًأيضاًأنًتلغىً

اتبعيًدينًهويًهويًيفًاالجتماعًامللكيًالصباحي."ًفقبلًمنًثناءًالتَلوةًًوالشعائرً

                                                           

ً.)ابلكورية(529صًمعجمًطريقًاحلرير،ًجونغًسوًإيل،ً(1ً)

ول،ًسيمًإيًسوبًوكيمًفكرةًاالقتصادًاإلسَلميةًالظاهرةًيفًجمتمعًغوريوًيفًعصرًتدخلًاملغً(2)
ً(.ابلكورية)313ً-312ًصً،1جونغًغوان،ًالتاريخًوالفكرةًيفًعلومًاالقتصاد،ًالعدد:ً

ً.27لَلستزادةًعنًامللكًسيًجونغً:ًانظرًصفحةًً(3)
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ًكله ًً.)1(((امللك ًعام ًيف ًامللكي ًاألمر ًهذا ً)1427وبعد ًالقرن831ًم ًبداية ًإىل هـ(
ً.ً)2(العشرينًامليَلديًالًيوجدًأيًسجلًعنًنشاطًاملسلمنيًيفًشبهًالزيرةًالكورية

فَلًيفرحًالقارئًمنًجمر دًوجودًاملسلمنيًيفًالقصرًامللكي.ًمعًسلطاهتمًالسياسيةً
إىلًهللاًيفًعصرًغوريوًوجوًسون،ًلألسبابًًوقدراهتمًاملاليةًملًينجحًاملسلمونًيفًالدعوة

 السابقة.
))كانًاإلسَلمًيدورًً:قالًاألستاذًجونغًسوًإيلًعنًفشلًالدعوةًيفًذلكًالعهد

يفًالطبقاتًالعلياًفقطًوملًيرسخًبنيًالعوام.ًوأغلبًاملسلمنيًلقلةًعددهمًاندجمواًيفً
ًفلمًيقدرًعل ًللبقاء ًقوته ًلذلكًفقدًاإلسَلم ىًالدفاعًعنًنفسهًمنًاجملتمعًالكوري،

ً.ً)3(االنقراض((
وقالًاألستاذًيلًهيًسوًعنًاملسلمنيًمنًاملغول:ً))سلطاهتمًالسياسيةًوغرابةً

 .)4(ثقافاهتمًواختَلفًعاداهتمًجعلتًأهلًغوًريوًينظرونًإىلًاملسلمنيًنظرةًسلبية((
ًًوقول ًالنصارى ًالباحثني ًههناأحد ًذكره ًالكافر-ًجيدر ًفم ًمن ًخرج ً))أثً ً-وإن رً:

تنضج؛ً مًل ومعًذلكًمثراتًدعوهتًم والدينً، والثقافًة واالقتصاًد املسلمونًعلىًجمالًالسياسًة
انطباعاً  وفودً"يوان"ًاحلكومةًالصينية،ًفلمًيعطوًا ذلكًألنًاملسلمنيًيفًذلكًالوقتًكانوًا

للكورينيًاحملكومني(( ً.)5(طيباً 
ًيفًجمالًالدعوةًفللداعيةًأنًيتأم لًفيماًحدثًيفًهذاًالعصرًمنًالنتائجًالسلبيةً

ًكورايًالنوبيةًويعتربًمن  .ًأسباهباًحىتًالًيتكررًمثلًهذاًالفشلًيف

                                                           

،ًجمموعةًمنًمسج ليًاتريخًجوسون،ًعصرًملكًسيً(اإللكرتونية)حولياتًمملكةًجوًسونًً(1)
ً(ً)ابلكورية(.ًم1427جونغ،ًالسنةًالتاسعةً)

ً.)ابلكورية(210صاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ًً(2)
ًكوراي:ًجمارأةًيفًاتريخًألفًومائتنيًسنةًً(3) ،ً)سيئول(ًسنيًدونغًآهًجونغًسوًإيل،ً،اإلسَلمًيف

ً)ابلكورية(.438ًص،500ً:ًالعددً،ًهــ(1422مً)صفر2001ًمايً
ً.)ابلكورية(202ًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ًً(4)
دراسةًيفًإسَلمًالكورينيًمنًدايانتًأخرى،ًابكًسونغًسو،ًعلومًالَلهوتًوالتبشي)سيئول(،ً(5ً)

ً.)ابلكورية(171صً،38ًالعدد:ًًم،2015
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 الرتك يف كوريا يف عصر االحتَلل الياباني.املطلب األول: مسلمو 

ًاهنا ًكوراي ًأرض ًيف ًالياابن ًابحتَلل ًسون ًجو ًمملكة ً،م1945ً-1910)رت
منًالشعبًالكوريًإىلًمنشورايًفيماًً-علىًاألقلً-.ًوهاجرًمليونهــ(1328-1364

ً ًًو1347ً-1311ً)ًم1928ً-1895ًبني ًهلهــ(. ًمتعددة، ًأسباب ًمنها:جرهتم
قتصاديًيفًمنشوراي.ًمثًقامتًالياابنًاالنجاحًالملًيفًاألامللجأًالسياسي،ًًوبحثًعنًال

ً ًمنشوراي ًإىل ًاهلجرة ًعلى ًاحلث  ًالكورينيًلبسياسة ًقوات ًواستغَلل ًللحرب َلستعداد
ًيفً ًالكوريني ًعدد ًزاد ًامليَلدي ًالعشرين ًالقرن ًثَلثينيات ًأواخر ًفمنذ ًفيها، الساكنني

هــ(1362ً)ًم1943هــ(ًمليون،ًويف1356ً)ًم1938بلغًعددهمًيفًفً،يمنشورايًبكث
ًألف ًوأربعني ًومخسمائة ً)1(مليون ًعام ًيف ًمنشوراي ًيف ًاملسلمني ًعدد ًوكان ًم1936.

إىلًاتصالًاملسلمنيًابلكورينيًيفًمنشوراي،ًًإشارةًاذهب.ًًو)2(000,534,5هــ(:1354ًً)
املسلمنيًالكورينيًًومنًأبرزً،وقدًوقعًابلفعلًإسَلمًبعضًالكورينيًالساكننيًيفًمنشوراي

أتث راً  و"سويًجونغًكيل"،ًابًالذينًأسلموًا "يونًدوًيونغ"ً، التصالًابملسلمنيًيفًمنشورايً:
الًينحصرًيفًهؤالءًالثَلثةًفحسب،ًبلًكانً.ًوكانًإسَلمًالكورينيً)3(كيمًجنيًكيو"و"

))قدً:ً"يلًهيًسو"أكثرًمنًذلكًابليقني،ًولكنًدونًَتديدًعددهم.ًقالًاألستاذً
ًكثيًمنًالسك انًاألتراك،ًًو نتيجةًَتق قتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًمنشورايًاليتًيسكنًفيها

الصينيونًوكذلكًبعضًالسك انًالكورينيً.ًلذلك املسلمنيًالكورينيًًوحبسبأسلًم شهادًة
يفًالذينًمنًغيمهاًًوك"يونًدوًيونغ"ًو"كيمًجنيًكيو"ً لشركاتًالياابنيةًالتجاريةًاعملوًا

                                                           

ًكورايًيفًعصرًاالحتَللًالياابينً(1) ً.)ابلكورية(126ً-125ًً،ًيلًجونًسيك،ًصجمتمعًوثقافة
ً.34عليًاملنتصرًالكتاين،ًصاملسلمونًيفًاملعسكرًالشيوعي،ًً(2)
،ًرسالةًاملاجستي،ًجامعةًكوراي،ًفؤادًعبدًالسَلمًيًفًاملسلمنيًوحالةًكورايًيًفًاإلسَلمًانتشارً(3)

ً.)ابلكورية(25ًصً،هــ(1405مً)1985كوراي(،ًًً-كيونغًهيً)سيئولً
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ًكانًيوجدًمسلمونًكوريون يصلونًيفًمسجدًًيفًمنشورايًيفًالثَلثينياتًواألربعينياتًأنه
ً.ً)1(((األتراكًومسجدًالصينيني

)وقدًقابلُتًشخصياً إسَلمًهؤالءًالثَلثةًفقال:ً)ًوقدًحكىًالشيخًحامدًتشوي
اعتنقواًًحضروابعضًالكورينيًالذينً هبًا أشخاصًكانوًا املسجدًمبنشورايًوَتد ثتًمعًثَلثًة

اإلسَلمًوهمًاإلمامًحممدً"يونًدوًيونغ"ًواحلاجًصربيً"سويًجونغًكيل"ًواحملرومًاحلاجً
ًكيو". علىًشهادةًًم1925يونغًسنةًلقدًَتصلًاإلمامًحممدًيونًدوًًعمرً"كيمًجني

البكالوريوسًمنًجامعةً"كناساي"ًب"أوساكا"ًيفًالياابن،ًوكانًختصصهًيفًاآلدابً
الشرقيةًوبعدًالتخرجًمنًالامعةًاشتغلًيفًشركةً"شانغًيوسا"ًالتجاريةًسنتنيًمتتاليتنيً

عامًأثرمهاًإىلًمنشورايًحيثًيوجدًمكتبًالشركةًالفرعي.ًويفًعلىًيفً"طوكيو"ًمثًانتقلً
ًمنهاًًم1940 ًوتؤسسًالعديد ًوالشركات ًاملصانع ًتسيًمجيع ًالياابنية بدأتًاحلكومة

ًكانًيشتغلًفيهاًحممدًيونً استعدادا ًللحربًوحولتًشركةً"شانغًيوسا"ًالتجاريةًاليت
دوًيونغ.ًوذهبًهذاًاإلمامًابلرغمًمنهًإىلًشركةً"كوانغًتونغ"ًب"دايًرين"ًيفًمنشورايً

كانًوًً،وكانًيستويلًالقلقًعلىًنفسهًم1943إىلًعامًًم4019واشتغلًفيهاًمنًعامً
ًملسجدًتلكًاملنطقةً ًبزايرة ًاملسجدًالصيينًوقام ًالقلقًفحضر يبحثًعنًعَلجًهلذا

ًوجلًالامعً،إبرشادًمنًمسلمًصيين ًطوالًً،وشعرًبسعادةًعظمىًعندما ملًيشعرًهبا
فرحبًبهًإخوانهًاملسلمونًالصينيونًوأدركًأنًذاكًمغزيًالتوحيدًومعىنًاملساواةًً،حياته

ًيفًاإلسَلمًالذيًالًيفرقًبنيًاإلنسانًوأخيهًاإلنسانًإالًابلتقوى.ً
ًكانًقدًاستمرًيفًدراستهًيفًالصنيًحيثً ًكيلًفإنه أماًاحلاجًصربيًسويًجونغ

اكًساحنةًلزايرةًبعضًاملساجدًملدةًسنتنيًووجدًالفرصةًآنذً)2(حضرًجبامعةً"بيكنغ"
ً.ًم1959رغبةًيفًاالهتمامًابإلسَلمًولكنهًملًيشرتكًيفًمجعيةًاملسلمنيًحىتًسنةً

ًكيمًجنيًكيوًفإنهًقدًذهبًإىلًمنشورايًليشتغلًيفًشركةًايابنيةًيفً أماًاحلاجًعمر
وًبعدًإمتامًدراستهًالامعية،ًويفًذلكًالوقتًتقابلًمعًاإلمامًحممدًيونًدًم1938عامً

                                                           

ً.)ابلكورية(286ًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ًً(1)
ًوهيًعاصمةًمجهوريةًالصنيًالشعبية.ًً"بكني"ًلعلًاملقصودًبه:ً(2)
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ًكيوًأخَلقً ًكيمًجني ًوصداقة.ًوقدًالحظًاحلاجًعمر يونغًوربطتًبينهماًعَلقةًود 
ًاحلميدة ًالصينينيًيفًالشركة،ًًحضرًوً،املسلمنيًالصينينيًالطيبة ًأصدقائه ًمع املسجد

ملًيدخلًاإلسَلمًإالًيفًسنةً ملشاجرةًبينهًوبنيًأهلهًبسببًميولهًًم1955ولكنهًأيضاً 
ًكانتًأسرتهًً،للدينًالديد ًكيوًً،الكونفوشيوسيةًتعتنقوقد ًكيمًجني وكانًإسَلمًعمر

ًكيوًالداينةً ًكيمًجني مبثالةًاخليانةًلألسرةًواألجداد.ًوابلرغمًمنًذلكًقدًاعتنقًعمر
وأمتًالتسليمًً-اإلسَلميًة أفضلًالصَلًة بسببًتغيًالظروفًً-علىًصاحبهًا هلًا يتنكًر ومًل

ًكيمً السياسيةًوبسببًاحلربًالعاملية.ًوبعدًأنًرجعًالكوريونًالثَلثةًمنًالصنيًكانًعمر
ًكيوًوحممدًيونًدوًيونغًيتنافسانًتنافسا ًشريفا ًحولًاإلسَلمًويتبادالنًاألفكارً جني

يفًمنشوراي،ًوأرادا املزيدًمنًالتعرفًعلىًًعنًطريقةًترسيخًاحلياةًاإلسَلميةًاليتًالحظاهًا
ًسنةً ًحىت ًاإلسَلمي ًالعامل ًعن ًعزلتهما ًيف ًبقااي ًلكنهما ًالعبادة ًطرق ًوتعلم اإلسَلم

ًكورايًوكانًالعتناقًهؤالءًاألئمةًلإلسَلمًأثرهًالكبي1950ًً امليَلديةًجميءًاألتراكًإىل
لكورينيًاعلىًدعوايً.ًهكذاًمت ًأتثيًاملسلمنيً)1(((يفًحاضرًاإلسَلمًومستقبلهًبكوراي

ًيفًمنشوراي.ً
مسلموًالرتكًوهناكًمسلمونًآخرونًأث رواًعلىًمسارًالدعوةًللكوريني،ًأالًوهمً

املهاجرونًمنًروسياًوآسياًالوسطىًإىلًشبهًالزيرةًالكورية.ً))جاءتًجمموعةًمنًالروسً
منًاضطهادًسلطةًالبلشفيكًالروسية.ً وكانًمسلوًالرتكًمنًأتراكًاألصلًإىلًكورايًفراراً 

هــ(1336ً)ًم1917البلشفيةًيفًعامًًاألقلياتًاملسلمةًَتتًحكمًروسيا،ًوبسببًالثورة
إىلًمنشورايًمثًإىلًكورايًاليتًكانتًَتتًاالحتَللً فقدواًأراضيهمًللمعيشةًفهاجرواًأوالً 

ًكانًعددهمًحولًمائتني(( ً.ً)2(الياابين،ًومسلموًالرتكًالذينًاستقر واًيفًكوراي
ًكبيًعلىًالدعوةًًالَلجئونوهؤالءًالرتكً إىلًكورايًهمًمنًنفسًالماعةًاليتًهلاًأثر

حلتان:ًاملرحلةًاألوىلًهيًماًبنيًاإلسَلميةًيفًالياابن.ً))انتشارًاإلسَلمًيفًالياابنًلهًمًر
اًبنيًواملرحلةًالثانيةًهيًمً،منًالياابنينيًقليلًعددالذيًأسلمًفيهًًم1922ً-1891ً

                                                           

ًكيل،ًصً(1) ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغ ً-116ًًالدعوةًاإلسَلميةًيف
119.ً

ً)ابلكورية(.3ًالكوريني،ًصًاملسلمنيًاَتاد،ًكورايًيًفًاإلسَلمً(2)
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اًيسعةًمنًاملسلمنيًالترتينيًمنًآًومجاءًيفًهذهًالفرتةًجمحيثً.ًم1952ً-1923ً
ً ًالياابن. ًإىل ًوروسيا ًاإلسَلميًالياابيناجملًتكو نًوالوسطى ًمئاتًاملسلمنيًًتمع بلجوء

البلشفية طوكيو،ًًواًؤوبدً،توط نًهؤالءًاملسلمونًوً،اهلاربنيًمنًالثورًة يفًمدينًة جديدًة حياًة
غيهن.ًواتصلًاملسلمونًابحمللينيًالياابنينيًيفًاملناطقًالسكنيةً وكوبه،ًوانغوايًومدنًكبيًة

ًاملسلمنيًالياابنينيًب ًوزادًعدد لتعريفًيفًانشاطهمًسببًخَللًمعيشتهمًاإلسَلمية.
ً ًًواملسلمونابإلسَلم... ًبنيًالَلجئونالترتيون ًما ًعددهم ًالوسطى ًوآسيا ًروسيا ًمن

ًكانواًيسكنونًيفًمدينةًطوكيوًوكوبه،ًوأغلبهمًي لونًعمأربعمائةًومخسمائة،ًوكثيًمنهم
ًمنًاحملرتمنيًيفًاجملتمع ًوكانوا ًفكانتًحياهتمًطيبة ًومنًتلكً)1(((يفًجمالًاخلياطة، .

اجملموعةًالَلجئةًَمنًاختارًموطنهًيفًكورايًقبلًذهاهبمًإىلًالياابن.ًوهمًمسلموًالرتكًمنً
ًكسيئول،ًوبوسان،ًودايًغو،ًوإنتشون،ًتوط نواًيفًالوسطى،ًًوآسياً ًكورايًالنوبية مدن

وتشونغً وسنيًإيًجوً، أيضا ًكبيونغًاينغً، ويفًمدنًكورايًالشماليًة ودايًجونً، وموكًبوً،
ً.ًً)2(جني،ًوهونغًانم

ًكماًجنحًاملسلمونًيفًالياابن،ًمنًخَللً ًكبيةًيفًكوراي، وجنحًهؤالءًيفًمجعًثروة
ًكانًعددًحمَلهتمًً.اخلياطةًتالقماشًوحمَلجتارةً (60ً)وعددًالعائَلتًً(ًحمَلً 70)وإذا
ًبنيًًمسلميفعددًًعائلة، ًكورايًالنوبيةً)3(250و200ًًالرتكًيكونًما ًيف .ًوعاشوا

ً ًوبنوا ًاإلسَلمية. ًوالثقافة ًالقرآنًًشعبيةً ًمدرسةً حفاظا ًعلىًدينًاإلسَلم ًوطبعوا هلم،
ً.)4(الكرميًونشروه،ًوحصلواًعلىًأرضًللمقابرًاإلسَلمية

ولكنًحياهتمًاملطمئنةًيفًكورايًمنذًأوائلًالعشرينياتًملًتستمرًبسببًانتهاءًاحلربً
ً ًعام ًيف ًالثانية 1364ً)ًم1945العاملية ًَتافظ ًكانت ًاليت ًالياابن ًفُهزمت علىًهــ(:

ًكورايًفسرعانً،حقوقهم ماًتغيتًاألحوالًالسياسية.ًوُاضطررًاملسلمونًمنًًواستقلت

                                                           

ً)ابلكورية(.107ًً-106ًاإلسَلم،ًصًلدراسةًمركز،ًآسياًيفًاإلسَلميةًاألمةً(1)
ً.)ابلكورية(323ًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ًانظر:ًً(2)
ً.)ابلكورية(327ًصًاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ً(3)
ًكورايًأربعنيًسنة،ًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًاإلسَلماتريخًً(4) ً.)ابلكورية(10ًصً،يف
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ًوتركي ًوأمريكا ًكندا ًأخرىًإىل ًمرة ًوهاجروا ًكوراي ًيف ًمواطنهم يفًعامًًاذلكًأنًيرتكوا
ً.)1(هــ(1369ً-1364ً)ًم1950ً-1945ً
ًًو ًأن ًالظاهر ًالوسطى ًآسيا ًمن ًالرتك ًهؤالء ًهلم ًليس ًاإلسَلميةًًيفأثر  الدعوة
جدا ،ًحيثًً"يلًهيًسو"األستاذً.ًورأىًللكوريني ًكانًقليَلً  أنًأثرهمًالدعويًيفًكوراي

إالًقيامهمًً،نشرًاإلسَلمًيفًكورايلحلماسًابهمًالدعويةًتوجودًأنشط قال:ً))الًدليلًعلى
ً ًالدعوي ًأثرهم ًجند ًوال ًأفرادا . ًاإلسَلمية ًالعم الًًيفابلشعائر ًبعض ًأن ًإال الكوريني

منًاملسلمنيًبشكلًغيًمباشر.ًومنًأبرزًإسَلمًالكورينيًالكورينيًيفًحمَلتًالرتكًأتث ًر وًا
مبثلًهذهًاحلال:ًإسَلمً"ابكًجايًسونغ"ًاملوظ فًيفًحمل ًاخلياطةًالذيًميلكهًعبدًاحلقً

ً ًعام ًيف ًأسلم ًمث ًاحملل  ًصاحب ًبنصيحة ًاإلسَلم ًتعل م هــ(.1351ً)ًم1932نعمان.
عربياً ويقالًأنهًأولًاملسلمنيًالكورينيًيفًاتريخًكورايًا حلديث.ًومسىًنفسهً"شامل"ًامساً 

وهاجرًإىلً تركيًة وتزوجًابمرأًة وشاركًمعًالرتكًيفًالشعائرًاإلسَلميةً، لهً، سطنبولًإجديداً 
سنة.ًومعًهذا،ًنْشرًاإلسَلمًيفًشبه92ًهــ(ًوكانًعمره1422ً)ًم2001وتويفًيفًعامً

بعضًالكورينيًعلىًتكوينًالزيرةًالكوريةًأبيديًالرتكًملًيكنًقواي ...وملًيؤث رًإسَلمً
إسَلميًيفًكورايًإالًبعدًانتهاءًًيظهرًنشاطًدعويًمفل،ً)2(((اجملتمعًاإلسَلميًالكوري

 .يفًالقرنًاملاضيًاحلربًالكوريةًيفًاخلمسينيات
ًً

                                                           

ً.)ابلكورية(338ًصًاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ً(1)
ً.337صً،املرجعًالسابقً(2)
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 ة الرمسية.احلرب الكورية وأول بدايات الدعواملطلب الثاني:  
يفًشبهًالزيرةًً(هــ1372ً-1369ً،ًم1953-1950)ًاحلربًالكوريةاندلعتً

احلربًالكوريةًًوهــ(ًمنًاالحتَللًالياابين.1364ً،ًم1945) الكوريةًبعدًاستقَللًكوراي
ًةً جعلتًكورايًمنقسمً-بنيًأمريكاًوروسيا احلربًالباردةًاأليديولوجيةًالعامليةبدايةًوهوً-

ًكورايًالنوبيةًوكورايًالشمالية.ًويفًأثناءًاحلربًإىلًً ًكانتًكورايًالنوبيةًكوريتني: الكورية
والصنيًومهاًدولتانً معًأمريكاًوهيًدولةًرأمساليةًدميقراطية،ًوكورايًالشماليةًمعًروسيا

ًأنًيبعثًجيوشاً  ًوقر ر ًاملتحدة ًاألمم ًوانشدًجملسًاألمنًهبيئة اشرتاكيتانًشيوعيتان.
إرسالًجيشًًملقاومةًهجماتًالشيوعية،ًواستجابتًاحلكومةًالرتكيةًهلذاًالطلبًفقر رت

دولًبعدًالوالايتًالجنديًتركي،ًلتصيًتركياًأكثر4,500ًًإىلًكورايًالنوبيةًبتألفًمنً
ًكوراي.ًووصلتًالنودًالرتكيةًإىلً"بوسان"،ًًمدينةً املتحدةًيفًعددًالنودًاملرسلةًإىل

ً.ً)1(م1950أكتوبر19ًًكورايًيفًيومً
ًكوراي،ًًكاتًروكانًالنودًاال مشتهرينًابلشجاعةًيفًاحلرب.ًوهذاًمماًأنشأًاحملبةًيف

ًيفًهذاًاملوضوعًومنًالديرًابلذكرًبوجهًخاصواالحرتامًيفًقلوبًالكورينيًلألتراك.ً
ً ًأن ًًيةكرتالاليوش ً)151ًً"ُجبيلًركةمعيف "Hill 151ً )ً ًهناية ًىف ًم1951اكتوبر

الصينيةًعدوًقواتًالهامجواًعلىًفالقوة.ًًوعلىًأهنمًذووًالشجاعةًقدًبرهنواًًهــ(1371)
ًكلمةًالتكبيً"هللاًأكرب"،ًوقدً كلًأنًًًاألتراكًببطولتهمًحيثًاملسلموناليوشًًزمتيً مع

هذهًاملعركةًًيفًالقتلىمعظمًقواتًالعدوًالصني.ًًومنًجنودًًأربعنيًجندايً ًصدً ًواحدًمنهم
مكسَّريًالفكوكًب ً.باًراحلطعنًبعميقةًجبروحًًجمروحني،ًًوبندقيةضربًمنًطرفًُوجدوًا

ًًو ًمن ًدقيقة ًثَلثني ًتسجيل ًالمت ًمراسلًقتالهذا ً" بقلم ًأنباء ًوكالة ًبرسمن "ًيوانيتد
(U.P.I)ًالدولًًأْثنتًو.ًيفًمجيعًأحناءًالعاملكلًتفاصيل،ًفانتشرتًمناظرًهذهًاملعركةًب

تراكًالنودًاألالكوريةًعلىًشجاعةًًرباحلًشاركتًيفًممًاملتحدةًاليتاألًاءًيفعضاأل
شجاعتهمًُمنحًاللواءًولً".ملدةًطويلةاتريخًالبشريةًًتراكًيفالنودًاألًبطولةذكرًتًُ"سًقائَلً 

                                                           

كورايًوتركية،ًالدولتانًالشقيقتان:ًاتريخًمشاركةًالنودًالرتكيةًيفًاحلربًالكورية،ًوزارةًشؤونًًً(1)
ً.)ابإلجنليزية(211ًصًاحملاربنيًالقدامى،
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ومدحًرئيسًكورايًالنوبيةً،ًهــ(1370)ًم1951يوليو6ًًيفًالرتكيًمدحًرئيسًأمريكاًً
.ًمنذًوصولًالنودًاألتراكًيفًبدايةًاحلربًيفًعامً)1(هــ(1371)ًم1952يفًسبتمربً

يفًًكاتًراألدًًونالمن14,936ًًهــ(ًشارك1372ًً)ًم1953هــ(ًإىل1369ً)ًم1950
ً.رمحهمًهللاًرمحةًواسعة-ً)3(منهمًأثناءًالقتال724ًواستشهدًً)2(احلربًالكورية

ًًو ًاحلرب ًتوقفت ًيف ًالشمالية ًوكوراي ًالنوبية ًكوراي ًبني ًابهلدنة ًم1953الكورية
منً دماتًللكورينياخلبتقدميًالعديدًمنًًكاتًرالنودًاألًهــ(.ًوبعدًاحلربًقام1372)

تعليمًاليتامىًوتربيتهمًيفًمدرسةً"أنقرة"ًيفًمدينةً"سوًوان"،ًوتوزيعًاألطعمةًوضرورايتً
ًكلًأسب وع،ًمماًجعلًمنزلةًالنودًالرتكيةًمتميزةًعنًغيهمًبنيًالعيشًلياهنمًالفقراءًيف

ً.ً)4(الكوريني
لشرحًصدورًالكوريني،ًًمفتاحاوسخاؤهمًبعدًاحلربًً،بطولتهمًيفًاملعاركًتفكان

يفًميلً حركاتًالدعوةًالرمسيةًيفًًأوىلًتلشعبًالرتكي.ًوهبذهًاملقدمةًبدألًقلوهبموسر اً 
ًالنوبية.ًكوراي

يفًكورايًبعدًاحلربًالكورية:ًًاجهودًوابذلالذينًوأولًاملسلمنيً اإلسَلميًة يفًالدعوًة
ًَكرىًإمسعيلًأُغلو،ًإمامًاللواءًالرتكي.ًبفضلًهللاًتعاىلًمثًإبرشادًهذاًاإلمامً عبدًالغفور

دعوةًلابمجهوريةًتركياًملًتسمحًًاألمورً.ًويفًبداية)5(تكو نًأولًجيلًاملسلمنيًالكوريني
ًاإل ًالرمسية ًاعتبارا ًلفلسفتها ًاإلمام ًيدي ًعلى ًاإلمامًالسَلمية ًابستئذان ًلكن علمانية،

فرصةًللدعوةًيفً هــ(ًألولًمرة،ًفبدأًاإلمام1374ً)ًم1955املستمرًأاتحتًتركياًأخياً 
                                                           

الكورية،ًوزارةًكورايًوتركية،ًالدولتانًالشقيقتان:ًاتريخًمشاركةًالنودًالرتكيةًيفًاحلربًانظر:ًًً(1)
ً.)ابإلجنليزية(98ً-97صًًشؤونًاحملاربنيًالقدامى،

كورايًوتركية،ًالدولتانًالشقيقتان:ًاتريخًمشاركةًالنودًالرتكيةًيفًاحلربًالكورية،ًوزارةًشؤونً(2ًً)
ً.)ابإلجنليزية(211ًصًًاحملاربنيًالقدامى،

ً.238ً-214ًصً،(ًاملرجعًالسابق3)
ً)ابلكورية(.347ًص،ًيلًهيًسو،ًاإلسَلمًوالثقافةًالكورية(4ً)
ًامل5) ًًاإلسَلميةًنظمات( ًكوراي، ًاملسلمةًيف 1ًص،ً)عبدًالرازق(ًسونًجوًيونغوأنشطةًاألقلية

ً(.ابإلجنليزية)
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ومنهمًمنًً،ذلكًأسلمًبعضًالكورينيل.ًنتيجةً)1(حماضراتًهلمًيلقييتصلًابلكورينيًًو
ًكيمًجنيًكيو" لُيظهرواًاهتمامهمًً،)2(شاهدًأخَلقًاملسلمنيًاحلسنةًيفًمنشورايًك"عمر

أبنشطةًدعويةً تصالًبنيًاالجدية.ًوحكىًالشيخًحامدًتشويًكيفًمتً لإلسَلمًويقوموًا
ًكيمًبلواءًتركياًخاصةًًوً:املسلمنيًالكورينيًواإلمامًالرتكي،ًحيثًيقول نًبا))اتصلًعمر

ًكانًيعملًمرتمجا ًللقواتًالعسكريةًالرتكيةًوأخربًصهرهًًأخًزوجته "شنيًابيكًهيون"
يفًالقاعدةًالعسكريةًفالتمسًالسيدً األتراكًبفروضهمًالدينيًة عمرً"كيمًجنيًكيو"ًبقيادًة

ًكيمًجنيًكيوًمنًاملس ولنيًاألتراكًإمكانيةًحضورًبعضًالكورينيًلديهمًأوًخارجًًؤعمر
وخاصةًحلضورًصَلةًالمعة.ًوقدًجرىًاالجتماعًاألولًبنيًعمرًمًالصَلةًاملعسكرًلتعل

ًكوِتشيًإمامًالقوةًالعسكريةًالرتكيةًعامً ًكيوًوزبي ورحبًالقائدًً)3(م1953كيمًجني
ًكيوًهبذاًاملقرتحًومسحًللكورينيً ًكيمًجني ًكلًسرورًبرغبةًعمر العسكريًالرتكيًوأبدى

وسهلًالقائد المعًة يفًأايًم المعًة العسكريةًًحلضورًصَلًة الرتكيًاملواصَلتًبنيًالقاعدًة
 .ًً)4(((ووسطًاملدينة

ًكيو"ًوحممدً"يونًدوًيونغ"ًوًأسسًًم1955سبتمرب15ًًويفً عمرً"كيمًجني
ًكيمًيوًدو"ً "المعيةًاإلسَلميةًالكورية"،ًليبدؤواًأولًنشاطًالدعوةًاإلسَلميةًعبدًهللا"

اإلسَلمًالكوري.ًومتًبناءًثَلثًخيماتًعسكريةًعلىًأيديًاملسلمنيًالكورينيًيفًاتريخً
ًومكتبة ،ًوهذهًاخليماتًلكيًيستعملًم1955يفًأكتوبرً هاًاملسلمونًالكوريونًمصلى 

ًكانتًنتيجةًالتعاونًبنيًمجعيةًًالةً"إيًمونًدونغ"ًيفًناملباركةًًيفًمدي عاصمةًسيئول
                                                           

ً)ابلكورية(.347ًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ً(1ً)
ً.115ًالكورينيًيفًصفحةًاملسلمني(ًسبقتًقصةًإسَلمهًوغيهًمنًأوائل2ً)
ًَكرىًإمسعيلًًم1953(ًَتديدًعام3ً) ًكيمًعبدًالغفور غيًصحيحًولعلًاإلمامًالذيًالقاهًعمر

ًكوتشيًيفًعامًًم1955أُغلوًيفًعامً ًم1953.ًألنًيفًعامًم1956أوًاإلمامًبعدهًزبي
يفًكورايًالنوبية،ًفإنًعامًقدومًاإلمامًاألولً واإلمامًالثاينًًم،1955ملًيكنًأحدمهاًموجوداً 

ًكماًسيأيتًبيانهًالحقا ،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ًًًم،1956
ًكيل،ًصً(4) ًمستقبلها،ًتشويًيونغ ًماضيها،ًحاضرها، ًكورايً: ًاإلسَلميةًيف ً-120ًالدعوة

121.ً
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المعيةًتدعوًاإلمامًعبدًالغفورًكانتً،ًًوكاتًرويلًالنودًاالًؤاإلسَلمًالكوريةًوبنيًمس
ً)1(إسَلميةًللكورينيًيفًكلًأسبوعًاتليلقيًحماضًر حممدًيونًدوًً.ًًويفًنفسًالعامًُعني 

ًكوريًيفًاتريخًاإلسَلمًبكوراي للكوريني،ًفكانًأولًإمام  .)2(يونغًإماماً 

ً ًعام ًكوتشي1375)ًم1956ويف ًزبي ًجاء ًالشاب)3(هــ( ًالديد ًاإلمام ،،ً
معهًاألنشطةًالدعويةًًتزادًوً.مستكمَل ًماًبدأهًاإلمامًعبدًالغفورًواملسلمونًالكوريون

ًكورايًالنوبية.ً ًكوتشيًوطلبًمنًقائدًًحممدًيونًإماما ًزارًًهبعدًتعيينًويف اإلمامًزبي
أنًالنظامًالعسكريًًنودًاألتراكًتنظيمًعمليةًنشرًاإلسَلمًبنيًاملواطننيًالكوريني،ًغيال

ًاجملالً ًبهًمنًجهودًيفًهذا ًقام ًإالًأنًما السائدًآنذاكًحالًدونًرغبةًاإلمامًزبي.
ليقومًً)4(مسحتًابحلصولًعلىًتصريحًمنًوزارةًالرتبيةًوالتعليمًالكوريةًآنذاكًليبينًخميماً 

ًكبيةًومئذنةبدورًمسجدًمؤقت.ً وهوًأولًاملساجدًيفًً،وكانًاملسجدًبشكلًخيمة
ًكوراي ًاملسجدًالتارخييًالعديدًمنًً.ًقدًزار)5(اتريخًاإلسَلمًيف منًالبلدانًًدةالقاهذا

ًك  .ً)6(حينئذوزراءًتركياًرئيسًً(عداننًمندريس)ـاإلسَلمية

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكورينيً(1) ً.)ابلكورية(6ًً-5،ًصًاإلسَلمًيف
ً.121تقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمسً(ًانظر:2)
ًاإلمام3) )ًً ًولدًيفًعام ًزبيًقوج. ًاألصلي: ًامسه ًكوتشي: ًمدينة1352ً)ًم1934زبي ًيف هــ(

"كوريل"ًمنًحمافظةً"غيسون"ًيفًمشالًتركيا.ًوقدًرافقًاليشًالرتكيًيفًاحلربًالكوريةًوكانً
ىلًاإلمامًاإلفتاءًيفًجامعًسنة.ًوبعدًإمامتهًيفًاليشًورجوعهًإىلًبلدهًتًو21ًعمرهًحينذاكً

هــ(ًرمحهًهللاًرمحة1430ً)ًم2009البورصةًالكبي،ًاليتًتقعًيفًمشالًغربًتركيا.ًوتويفًيفًعامً
ًكيل،ًواسعة.ًًانظر:ً ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغ الدعوةًاإلسَلميةًيف

ً.121ًص
ً.124مستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًً(4)
ًامل5) ًًاإلسَلميةًنظمات( ًكوراي، ًاملسلمةًيف 1ًص،ً)عبدًالرازق(ًسونًجوًيونغوأنشطةًاألقلية

ً(.ابإلجنليزية)
ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكورينيً(6) ً.)ابلكورية(6ً،ًصاإلسَلمًيف
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ةًُاإلسَلميةًالكوريةً"مدرسةًتشونغًجني"ًليتعلمًيأنشأتًالمعًم1956ويفًإبريلً
ً ًالطَلبًالفيها ًالدراسة ًعلىًمواصلة ًيقدروا ًالذينًمل ًوقد متًبكوريون ًفقرهم، سبب

املتوسطةًوعلومًاإلسَلمًدراسة ًجمانية .ًوأسلمًاملرحلةًمنهجًاملدرسةًلطَلهباًفرصةًلتعل مً
ًوك ًاحلمد، ًوهلل ًالطَلب، ًمثانونًبعض ًقاعة ًكل ًيف ًوكان ًقاعات، ًثَلث ًللمدرسة ان

 .)1(طالباً 
ً ًالكوريولكن ًاإلسَلمي ًًاجملتمع ًخالييمل ًالدعوة.ًًاكن ًسبيل ًيف منًاملصائب

ماليةًوتنظيميةًبسببًاخلَلفاتًً-فالمعيةًاإلسَلميةًالكوريةًواجهتهاًصعوابتًعديدةً
أنًبعضًاجملرمنيًالكورينيًاستغلواً.ًلعلًالسببً)2(الداخليةًمماًأد ىًإىلًتَلشيًاملدرسة

يفًسيئولًًالعاميًوالكذب.ًجاءًيفًالريدة:ً))املدعًدينًاإلسَلمًملنافعًالديناًابخلداع
تهمةًاعتقلًمديرًقسمًالتجارةًيفًالمعيةًاإلسَلميةً"أُوًجونغًاتي"ًو"سونغًهونغًجو"ًب

مًاألمنَيًالعامً"يونًدوًيونغ"ًوآخرًدونًاالًاخلداع حتجاز.ًًعلىًحسبًاالهتامًأنًواهت 
ًعقدا ًيفًبناءًمسجدًجديدًمبقدارً ،ً)3("هوان"198,000,000ً"أو"ًو"سونغ"ًزو را

ولًيفًشراءًموادًللمسجدًًؤدًاملزورًأنهًمسعقوكذبً"سونغ"ًل"دونغًيونغًسونغ"ًهبذاًال
 .)5(((دفعة ًمقدَّمة ًمنًأجلًمقاولةًفرعيةًلهً)4("هوان"52,000ًوأخذًمنهً

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكورينيً(1) ً.)ابلكورية(6ً،ًصاإلسَلمًيف
ًكيل،ًصً(2) ًمستقبلها،ًتشويًيونغ ًماضيها،ًحاضرها، ًكورايً: ًاإلسَلميةًيف ً-120ًالدعوة

121.ً
ًكانًألفًهوانًيساويًً(3) ًكوريةًقدمية. ًم1962غرامًمنًالذهبًيف53ًًهوان:ًوحدةًعملة

ًالذهب1382) ًسعر ًقفز ًهــ(. ًمـ7/7/1962(،سيئول)هيانغًكيونغًًصحيفة،
 (.ابلكورية)1ًص(،ًهــ6/2/1382)

(4)ً52,000ًً ًيساوي 27.56ًًهوان ًتكون: ًالرشوة ًفقيمة ًالذهب، ًمن رايالً 20,742ًغرام
بسعرًالذهبًيفً ًهــ.12/1/1439ًسعودايً 

ًمـ16/10/1962(،سيئول)دونغًآهًًصحيفة،ًاهتامًمسؤوَلنيًيفًالمعيةًاإلسَلميةًابالحتجازًً(5)
 ً(.ابلكورية)7ًص(،ًهــ18/5/1382)
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ًفيماًسبقًًنتشرًاإلسَلمابدأًالنشاطًالدعويًيفًهذاًالعهدًًوقدً ،ًولكنًكماًتبني 
ًببطءًشديدًلعدةًعوامل،ًوأمه ها:

1. ً ًللكورينيًمنًِقبلًالدعاة ًالتواصلًوشرحًاملعلوماتًالدينية منًصعوبة
ًكانًاإلمامًالرتكيًزبيًكوتشيًالً النودًاألتراكًيفًذلكًالوقت،ًوهوًعنيًمشكلةًاللغة.

،ًفتواصلهًمعً)1(ةًوملًيكنًيعرفًالكوريةًأوًاإلجنليزيةعربياللغةًالرتكيةًواللغةًالًيعرفًإال
لدعوةًيفًكورايًلًمستعدينالكورينيًبواسطةًمرتجمًملًيكنًفعاليا .ًوملًيكنًاألئمةًاألتراكً

ًكورايًالًلدعوةًبالنًو كوريني،ًفلمًيعرفواًالية،ًفإهنمًإمناًأُرسلواًإلرشادًالنودًاألتراكًيف
ًوالًثقافاهتم،ًفأىنًيستجيبًالكوريونًلدعوهتم.ًًاملدعوينلغةً

2. ً ًالدعوةًالعدم ًسبيل ًيف ًالرتكية ًواحلكومة ًالكورية ًاحلكومة ًبني تعاون
اإلسَلمية.ًأماًاحلكومةًالكوريةًفكانتًمشغولةًلبناءًالبيوتًواملصانعًحىتًيرجعًبلدهاً

هتم هاًأيةًداينةًإنًملًتُفدهاًمبنافعًالدنيا.ًوأماًاحلكومةًالرتكيةًإىلًحالتهًقبلًاحلرب،ًفلمً
ًكورايًالنوبيةاإلدعوةًابلفأساسًفكرهتاًعلمانيةًفلمًتسمحًلنودهاً بشكلًًسَلميةًيف

 .رمسي
3. ً ًاملقلة ًالوارد ًذات ًاهاملبشرية ًالرات ًالفرتة: ًتلك ًيف املسلمونًفدعوية

فلمًتدفعً .)2(األتراكًنعسببًإسَلمهمًانطباعهمًاحلسنًكانًًًالكوريونًيفًهذاًالعهدً
اهلوىًفاشرتواًاملسلمنيًالددًمهُتهمًالدينيةًإىلًطلبًالعلمًالشرعي.ًوغلبًعلىًبعضهمً

ًكماًسبقًذكرهًقبلًقليل.ًًابسمًالدين قليَل ،  مثناً 
الكورينيًالعوُنًمنًاحلكومةًوالتعل مًالديينًفلمًتُقمًالدعوةًاإلسَلميةً هكذاًفاتًَ

ًيفًكورايًالنوبيةًبشكلًمناسب.ً
الستينياتًوتغيتًالبيئة عقًد ًاهتماماً ًبكورايًاجملاورةًاإلسَلميةًالدولًأبدتفً،وجاًء

طفقتًتساعدًنوبية،ًواحلكومةًالكوريةًأيضاً يفًكورايًالًيًالديدجملتمعًاإلسَلمابًكبية
ًاملسلمنيًالكورينيًبعدًاعرتافهاًأبمهيةًعَلقتهاًمعًالدولًاإلسَلمية.ًً

                                                           

ً .121ًرايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكًو(1ً)

ً)ابلكورية(.347ًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ً(2ً)
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ففيًسبتمربًو الدولًاليتًاهتمتًمبسلميًكورايًالنوبيةً، أتيتًماليزايًعلىًرأسًقائمًة
عبيدًهللاًإىلًكورايًالنوبيةًملَلحظةًًهــ(ًجاءًوفدًماليزايًبرائسةًالربملاين1381)ًم1961

ًكانواًحديثيًعهدًابإلسَلم،ًولدراسةًإمكانيةًنشرًأحوالًاملسلم نيًفيهاًخاصةًالذين
اإلسَلمًيفًالمهوريةًالكورية.ًوبعدًعودهتمًإىلًماليزايًفتحواًجماال ًللتعاونًاملتبادلًبنيً

أاتحتًماليزايًللمسلمنيًالكورينيًًنتيجةًلذلكاملسلمنيًاملاليزينيًواملسلمنيًالكوريني.ًًو
ًكليةًسلطانًفرصةًلدراسةًأصولًاإل سَلمًومبادئهًيفًكليةًاملسلمنيًاملاليزيةًيفًكَلنغً)أو

ًكانتًيفًفربايرً ًم1962عامَلًشاهًاإلسَلميةًابسمًجديد(ًملدةًستةًأشهر،ًوتلكًالدعوة
ًسليمانًيلًهانغًرايًإمام1381ً) ًومنهم ًكوراي ، ًمسلما  ًأحدًعشر ًفدرسًفيها هــ(.

ًك هؤالءًالطَلبًأنًورية،ًليسجلًالتاريخًمسجدًسيئولًسابقا ،ًومنهمًثَلثًطالبات
ًكماًقامًالسيدًتوْنكوًعبدً)1(أولًبعثاتًالطَلبًاملسلمنيًالكورينيًلدراسةًاإلسَلمهمً .

ًكانًرئيسًوزراءًماليزايًآنذاكًبتقدميًمنحةًقدرهاًً-رمحهًهللا-ً الرمحن ألف33ًًالذي
ًأمريكيًيفً ًنفقات1383ً)ًم1963دوالر ًولتسديد ًكوراي ًيف ًبناءًمسجد ًلدعم هــ(

.ًهبذاًالدعمًبدأًمشروعًلبناءًمسجدًيفًكورايًعلىًأيديً)2(أنشطةًالدعوةًاإلسَلميةًهبا
فًتنظيمًالتكلفةًوضعًًْماملسلمنيًالكورينيًابسمًالمعيةًاإلسَلميةًالكورية،ًولكنًتضخًُّ

ًةأصبحتًالمعيةًهبذاًاملشروعًمديناملشروع،ًبلًًهذاًإجنازًدونًحالًوخطةًالمعية
ً.)3(بديونًطائلة

يفًحلًهذهًاملشكلة،ًفالسلطانً ويفًهذهًالنقطةًلعبتًحكومةًماليزايًدورا ًكبياً 
ًكورايًإىلً-رمحهًهللا-إمساعيلًنصيًالدينًشاه،ًملكًماليزايًآنذاكً ،ًدعاًرئيسًوزراء

ً ًاملوض1385)م1965دولتهًيفًأكتوبر ًوكل مهًيفًهذا ًفوعدًرئيسًوزراءًهــ( وعًاهلام ،
ًاحلدثً ًالشيخًحامدًتشويًهبذا ًخيربان ًكورايًالنوبية. ًبتحقيقًبناءًمسجدًيف كوراي

                                                           

للشبابًاإلسَلمي،1ً) العامليًة ندوًة وآماهلاً، آالمهاً، املعاصرًة ظروفهًا يفًالعامًل أقلياتًاملسلمًة انظرً: )ً
ً.ً)ابلكورية(7ًص،ًالكورينيًاملسلمنيًاَتاد،ًكورايًيًفً(،ًوًاإلسَلم2/538)

مستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصً(2) ماضيها،ًحاضرهاً، اإلسَلميةًيفًكورايًً: ً.147-146الدعوًة

يلًهيًسو،ًًانظر:ً(3) الكوريةً، والثقافًة ًو)ابلكورية(348ًصاإلسَلًم يفًكورايً:ًً، اإلسَلميًة الدعوًة
ً.128ماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص
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ًكوان"ًبزايرةًماليزايًسنةً ًكورايًالسيدً"جونغًإيل التارخييًقائَل :ً))وحنيًقامًرئيسًوزراء
ًفًم1965 ًجديد، ًمن ًبكوراي ًاملسجد ًبناء ًقضية ًأثيت ًحكومتها، ًلدعوة وعدًتلبية

ًكورايًأعلمًرئيسًالمهوريةًالكوريةًابحلديثً ابلتحقيقًيفًهذاًاملوضوعًوبعدًعودتهًإىل
ًكيم-ًً)1(فكل فًالسيدً"كيمًإيلًجو" ابلتحقيقًً-الذيًُعرفًفيماًبعدًابسمًعبدًالعزيز
عنًبناءًاملسجد ً.)2(((فأعد ًتقريراً 

ادًاملسلمنيًإنشاءً"اَتمنًوبعدًالفشلًيفًبناءًاملسجدًمتك نًاملسلمونًالكوريونً
هوًالهةًًو،ًكورايًالنوبيةًيًف اتصلياملجدًًواسأغلبًاملًحالياً  يدير الذيً،الكوريني"

الشرعيةًالوحيدةًاليتًمتث لًاملسلمنيًالكوريني،ًواليتًتعرتفًهباًقانونيا ًمنًِقبلًاحلكومةً
ًكيمً الكورية. ًكيو(ًيقولًالشيخًحامدًتشوي:ً))قدًبدأً)ًأيًرئيسًالمعيةًعمر جني

يفًذلكًالوقتًببناءًاملسجدًولكنًتفوقًتكلفُتهًقدرَةًالدفعًاملتوفرةًلديهًفاستدانًَديناً 
وملًتسعفهًالدولًالعربيةًواإلسَلميةًابملعونةًوتفاقمتًالديونًومنًأجلًحل ًهذهً خاصاً 
ًسنةً ًالكوريني" ًاملسلمني ً"اَتاد ًتكو ن ًهبا ًواستقراره ًكوراي ًيف ًاإلسَلم ًونشر املشكلة

ًاالَتادًالسيدً"كيمًإيلًجو"ًسكرتيًعاما ًلهًًم1966 بعدًإخفاقًالمعية...ًوعني 
ًاملشاكلً وكل فًابحلصولًعلىًاهتمامًاحلكومةًالكوريةًابإلسَلمًومساعدهتاًعلىًحل 
ًكانًيشتغلًمبكتبًرئيسًالمهوريةًويتوىلًمنصباً  ًكيم املتعلقةًببناءًاملسجد،ًألنًالسيد

فيه يرًب)3(((مهماً  ًكوراي،ًفهيًسببًمباشرًيفًتعاونً.ًهكذًا زًدورًماليزايًيفًاتريخًإسَلم
ًكذلكًسببًغيًمباشرًيفًإنشاءًاَتادً احلكومةًالكوريةًيفًبناءًمسجدًسيئول،ًوهي

ًاملسلمنيًالكوريني.ً
وأتيتًبعدًماليزايًدولةًابكستانًمنًالدولًاإلسَلميةًاليتًبذلتًجهودهاًالدعويةً

ًكورايًيفًعقدًالستينيات.ً ،ًرئيسً(سعيدًحممدًمجيل)وممث لًجهودًهذهًالدولةًهوًيف
                                                           

ًكانًيفًذلكًالوقتًمنًأعضاءًلنةًاالًيلإكيمًًً(1) قَلبًالعسكريًاليتًحدثتًيفًيومًنجو:
قَلبًرئيساً نابالًابركًجانغًهيًأصبح.ًًوبقيادةًالسيدً"ًابركًجانغًهي"ًم5/16ً/1961

ًكوراي. ًلمهورية
ً.128الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصً(2)
ً.129صالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًً(3)
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ً ًأول ًبعد ًالباكستانية. ًالكرمي ًالقرآن ًًتهزايًرمجعية ًيناير ًيف ًالنوبية ًكوراي ًم1966إىل
ًأعاد1385) ًسعيدًهــ( ًاملسلمنيًًالسيد ًليشد ًكثية، ًمرات ًالنوبية ًكوراي ًإىل سفره

اب ويقوًم الذيًسعىًحملالكورينيًالدًد وهًو حثيثاً سعياضراتًاإلسَلميةً. حلصولًالطَلبًًاً 
الكورينيًعلىًفرصةًللدراسةًالشرعيةًيفًجامعاتًابكستانًألولًمرةًيفًاتريخًإسَلمً

ديهًتسعنيًشخصا ًكوراي ،ًومنهمًقاضًيفًاحملكمةًالكوريةًعلىًيهدىًهللاًًو.ً)1(كوراي
وثَل مدر سنيًيفًالثانويًة موظ فنيًيفًاحلكومةوطبيبانًوثَلثًة مفت شنيًومخسًة ًًوطلبً)2(ثًة .

ماليةًلبناءًمسجدًقبلًبناءًمسجدً السيدًسعيدًمنًزعماءًالعاملًاإلسَلميًتقدميًمساعدًة
ًكماًأنهًسافرًإىلًالياابنًمبعيةًالسيدًصربيًسويًجونغًكيلًلربطًعَلقاتًبنيً سيئول.

.ًوقد رًالشيخًحامدًتشويًجهودً)3(مجعيةًاملسلمنيًالياابنينيًواَتادًاملسلمنيًالكوريني
ًكمنزلةً ًكورايًالنوبية،ًفقالًأنًمنزلتهًيفًالدعوةًللكوريني سعيدًحممدًمجيلًللدعوةًيف
اإلمامًالرتكيًزبيًكوتشي:ً))والًشكًأنًاخلدماتًالليلةًلسعيدًمجيلًلإلسَلمًيفًكورايً

لتطورًنشرًاإلسَلمًيفًاجملتمعًالكوريًوميكن مهماً  اعتبارًجهدهًوأعمالهًًقدًمثلتًدوراً 
لهودًوأعمالًزبيًكوتشيًالرتكي ً.ً)4(((امتداداً 

ةًمنًِقبلًالدولًاإلسَلميةًفاملسلمونًالكوريونًأنفسهمًينشطةًالدعًواألومعًهذهً
ًيناي ًيف ًالنوبية. ًكوراي ًيف ًاإلسَلم ًأحوال ًلتطوير ًجهودهم ًبذلوا ًأيضا  ًم1967ر

ًكيو1386) ًكيمًجني يرافقهًالسيدًًوً،معيةًاإلسَلميةًالكوريةرئيسًالً،هــ(ًسافرًعمر
ًكماليزايًوابكستانً ًكيلًإىلًالعديدًمنًالدولًاإلسَلمية اململكةًًوصربيًسويًجونغ

ًكامل،ًوذلكًلشرحًالعقباتًاليتًيواجههاًاجملتمعًاإلسَلميً العربيةًالسعوديةًملدةًعام
ًكورايًالنوبيةًواالحتياجاتًاليتًتتطلبهاًالدعوةً .ً)5(الديدةًمنًتلكًالدولالديدًيف

هــ(ًجنحتًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًيفًتسجيلًنفسهًمن1386ً)ًم1967ويفًمارسً
                                                           

ً)ابلكورية(.349ًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ً(1ً)
ً.135الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصً(2)
ً.139املرجعًالسابق،ًصً(3)
ً.املرجعًالسابقً(4)
ً.27السنوس،ًصًطارق،ًكورايًيًفًاإلسَلمً(5)
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األشخاصًاملْعَنوينيًاملعرتفنيًهبمًمنًِقبلًاحلكومةًالكوريةًابسمً"شخصًمعنويًمؤسسيً
ًكوراي" ًمنًختفيفًالضرائبًوًً)1(لدينًاإلسَلمًيف ًفوائدًمتعددة الذيًيعطيًاالَتاد

هــ(ًبدأًاَتادًاملسلمنيًالكوريني1387ً)ًم1967دارية.ًويفًيونيوًاإلمورًاألهيلًيفًتسال
الكوريةًواإلجنليزية،ًًغتنيللابً (Korea Islam Heraldيطبعًجريدةً"رسيلًإسَلمًكوراي"ً)

ً.ً)2(اليتًمنًخَلهلاًتنشرًأخبارًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًحولًأحناءًالعامل
علىًأيديًاملسلمنيًالكورينيًوالدولًاإلسَلميةًًاليتًكانتًوهذهًاألنشطةًالدعوية

ًكورايًهيًاستهَللًماًأييتًبعدهاًمنًازدهارًأحوالًاإلسَلمًونضجًمثارًالدعوةًيفً جبوار
ًكورايًالنوبيةًيفًعقدًالسبعينيات.

ً
 

املطلب الثالث: أزمة النفط يف العامل وعَلقتها بالدعوة اإلسَلمية 
 يف كوريا اجلنوبية.

احلربًالكوريةًً بعد أولًالعَلقاتًكانتًاستقَللًكورايًمنًاالحتَللًالياابينًوهدنًة
ًكورايًالنوبيةًمعًالدولً اليتًدبلوماسيةال ًعَلقةالًيالشرقًاألوسطًهًيفأقامتهاًحكومة

ً ًإسرائيل)مع ًً(دولة ًإبريل ًوطبعا 1381ً)ًم1962يف ًالهــ(. ًإقامةًالنتائج ًمن سلبية
ً ًعَلقات ًإسرائيل)مع ًالعَلقاتًً(دولة ًإقامة ًأعلنت ًفحينما ًبسهولة. ًمتوقع أمر

ًكلًالدولًالعربية،ًًوً(إسرائيل)الدبلوماسيةًبنيًكورايًالنوبيةًو ًنتيجةًلذلكاعرتضًعليها
ًم1963قرتحةًمنًاألممًاملتحدةًيفًاملكوريتنيًالملًيوافقًأحدًمنًالدولًالعربيةًعلىًاَتادً

ًكًو1383) املغرب،ًًمملكةرايًالنوبيةًيفًإقامةًالعَلقاتًالدبلوماسيةًمعًهــ(.ًوجنحت

                                                           

ً.)ابلكورية(40اَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص،ًخَللًأربعنيًسنةًكورايًيًفًاتريخًاإلسَلمً(1)
ً.)ابإلجنليزية(2سونًجوًيونغ،ًص،ًكورايًيًفًاملسلمةًاألقليةًوأنشطةًاإلسَلميةًاملنظماتً(2)
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سبعًسنواتًًمكثتلكنًًوً،هــ(1383)ًم1963إيرانًيفًواململكةًالعربيةًالسعوديةًًو
ً.ً)1(إقامةًعَلقاتًدبلوماسيةًمعًأيةًدولةًمنًالدولًالعربيةًستطعتملًًوًابعده

ًم1973ًأكتوبر15ًمثًتغيتًالبيئةًالسياسيةًواالقتصاديةًيفًالعاملًأبزمةًالنفطًيفً
ًذلك1393) ًأبن،هــ(. ًهوًمعلوم، ًاملصدرةًالعربيةًالدولًمنظمةًأعضاءًأعلنتًكما

ألراضيًلغتصبًةاملً(دولةًإسرائيل)ًتؤيدًاليتًالبلدانًإىلًالنفطًإمداداتًستوقفًللنفطًأهنا
ًكورايًالنوبيةًاليتًالًخيرجًمنًأرضهاًًًصدمةهذاًاحلدثًكانًوًً.الفلسطينية كبيةًعلى

ًمنًالدولًالعربية.ًًهستوردتنفطًالقطرةًواحدةًمنًالنفط،ًومعظمً
للدولًالعربيةً النفطًيفًعقدًالسبعينياتًهوًسببًَتويلًسياسةًكورايًالنوبيًة وأزمًة

والدولًً(دولةًإسرائيل)منًاملوقفًاحملايدًإىلًاملوقفًالود ي:ًفأعلنتًكورايًيفًالصراعًبنيً
ً ًانسحاب ًترى ًأهنا ًًالعربيةًاألراضيًمنً(إسرائيل)العربية ًفحسباحملتل ة، ً(إسرائيل)ت

ًكًو ًكورايًمن1398ً)ًم1978رايًالنوبيةًيفًفربايرًسفارهتاًمن هــ(ًاعرتاضا ًعلىًموقف
ًكورايً به،ًفإنًًخاصًهتمامالًحيتاجألنًالشرقًاألوسطًًذلك؛الدولًالعربية.ًوَتم لت

ًكانالكوريةًالبناءًالشركاتًمنًً%80أكثرًمنً وكانتًً،يفًالزيرةًالعربيةًتعملًتدولية
ً.)2(نفطًمنًالدولًالعربيةمنًالًً%70كورايًالنوبيةًتستوردًأكثرًمنً

ً ًكورايًالنوبيةًابلدولًالعربية: انتهتًفقدًوهناكًعواملًأخرىًالهتمامًحكومة
غيًسوقًفيتنامفيهاًحربًفيتنام،ًفالشركاتًالكوريةًاليتًكانت جديداً  وبفضلًً،تريدًسوقاً 

رةًللبرتولًثروةًطائلة،ًفحانتًالفرصةًلتطويرًاقتصادها.ً أزمةًالنفطًاكتسبتًالدولًاملصدِ 
يفًاحلديثةًتقنياتًالًعلىخاصةًَترصًالدولًاملصدرةًللنفطًيفًالشرقًاألوسطًًكانتًو

بشريةًالًلمواردلالدولًهذهًًمنًطلباللذاًارتفعًً؛ملًيكنًهلاًبُنيةًَتتيةًوً،تطويرًاالقتصاد
ً.ً)3(تقنياتًارتفاعا ًكبياً الجنبيةًًواأل

                                                           

الشرقًاألوسط،ًهاًبيونغًجو،ًدراسةًيفًإقليمًالبحرًتغياتًيفًعَلقةًبنيًكورايًالنوبيةًودولًً(1)
ًابلكورية(.)119ص،10/4ً:العدد(،ًًهــ1429)ًمـ2008(،سيئول)األبيضًاملتوسط

ًكورايًالنوبيةًالدبلوماسيةً(2) ًابلكورية(.)532كيمًدالًجونغًوآخرون،ًص،ًًسياسة
ًالكوريةً(3) ًشركاتًالبناء ًمجعية ًسنواتًيفًأنشطة ًشً،اتريخًعشر ًالكورية،مجعية ًركاتًالبناء

ًابلكورية(.)16ص
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ًالطرَفنيًواخلَلصة: ًًاملشرتكًاحتياج ًمتبادلجعلهما ًاهتمام ًكورايًفً؛حمل كانت
النوبيةًَتتاجًإىلًماًمتلكهًالدولًالعربيةًمنًالنفطًبسعرًمناسب،ًوسوقًواسعًيفًجمالً

ًكورايًالنوبالبناء.ًوكانتًالدولًالعربيةً َتتاجًإىلًماًمتلكه بشريةًمؤهلةًًمواردةًمنًيأيضاً 
شهدًالتاريخًيفًهذاًالعهدًعَلقةًقويةًوتقنياتًمتقدمةًوخرباتًيفًبناءًبنيةًَتتية.ًلذاً

ًطيبةًوديةًبنيًكورايًالنوبيةًوالدولًالعربيةًماًملًيشاهدًمثلهًمنًقبل.
ًكوريةًًو هًشركةً"سامًشدولًالوأولًعقدًبناءًبنيًشركةًبناء رقًاألوسطًهوًماًتوال 

العربيةًالسعوديةًيفًديسمربًًاململكةهوان"ًمنًبناءًاخلطًالسريعًيفًاملنطقةًالغربيةًيفً
ًكوانغ"ًًو.ًمثًتب)1(هــ(1393)ًم1973 مدينةًعم انًيفًاألردنًيفًعهًالعقدًبنيًشركةً"انم

هــ(ًعدد1402ً)ًم1982،ًوكانًيفً)2(هــ(1394)ًم1974بناءًحمطاتًاملياهًيفًفربايرً
 .ً)3(170,000العمالًالكورينيًاملشتغلنيًيفًمواقعًالبناءًخارجًكورايً

عنًأحوالًالكورينيًيفًاململكةًالعربيةًً-حفظهًهللا-وذكرًالشيخًحامدًتشويً
ًاملنورة يفًحينئذًطالبالسعودية،ًوهوً وحماضرًيفًًذوأستاً،الامعةًاإلسَلميةًابملدينة

دخولًالشركاتًإلرشادًاملسلمنيًالكورينيًالدد،ًفقال:ً))بدأًً،املركزًاإلسَلميًيفًجدة
ً ًمنذ ًالسعودية ًالعربية ًاململكة ًإىل 1393ً)ًم1973الكورية ًويف ًم1977هــ(.

ًالشرك1397) ًعدد ًبلغ ًًاتهــ( ًحوايل ًالكورينيًشركة40الكورية ًالعمال ًوعدد ،
ًيعمل35,000 ًالكوريون ًكان ًوالعمارةً. ًوامليناء ًالطرق ًبناء ًجمال ًيف ًجد ية ًبكل ون

السكنيةًواجملمعًالصناعي،ًويفًمشروعًوْضعًشبكاتًهاتفيةًوغيًذلكًمنًمشروعاتً
ًً.)4(((يفًمجيعًمناطقًاململكةًالسعودية

                                                           

ًالكوريةً(1) ًشركاتًالبناء ًمجعية ًسنواتًيفًأنشطة ًالكورية،ً،اتريخًعشر ًشركاتًالبناء ًمجعية
ًابلكورية(.)16ص

ً.21صًاملرجعًالسابق،ً(2)
ً.40صًاملرجعًالسابق،ً(3)
ًابلكورية(.)262،ًتشويًيونغًكيل،ًصجتربيتًعلىًالثقافةًاإلسَلميةقصةًً(4)
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حىتًالنساءًالكورايتًاشرتكنًمعًالرجالًالكورينيًيفًجمالًاملهنةًيفًالسعودية.ً
ًكانتًالسعوديةًًتكورايالًاتمرضاملقالًالشيخًتشوي:ً))وكذلكًكثرتً يفًالسعودية.

مهارهتنًموثوقًًتبشريةًطب يةًمنًاخلارج،ًوكانتًاملمرضاتًالكورايًقوىًعاملةتستوردً
ًتالكورايًات،ًمماًجعلًالسعوديةًتفض لهن.ًوكانًعددًاملمرضةغاليًتهباًوأجرهتنًليس

فًصحالًإحدى.ًووردًيفً)1(((ممرضة253مستشفىًالرايضًاملركزيًيفًمدينةًالرايضً يف
ًال ًعام ًالكوريني1402ً)ًم1982كورية ًمن ًاألوسط ًالشرق ًيف ًاشتغل ً))ومن هــ(:

عددهمًاإلمجايلًمليونًوثَلمثائةًألف،ًوماًزالًمائةًومخسونًألفًعاملًمنًستنيًشركةً
 .ً)2(((كوريةًيسكنونًيفًاململكةًالعربيةًالسعوديةًوغيهاًمنًالدولًاإلسَلمية

ًكبيًً،فحسبجمالًاالقتصادًًيفأزمةًالنفطًًآاثروالًتنحصرً ًكانًلهًأثر ًيفبل
شؤونًالدولًًيفعلميةًالنشطةًاألجذبًانتباهًالعلماءًالكورينيًإىلًالثقافةًاإلسَلميةًًو

ًاإلسَلم ًلدراسة ًمراكز ًوإنشاء ًالنفطًنقطةًَتولًاترخييةًيفًًت))كانً.اإلسَلمية أزمة
وجعلتًاألزمةًدراسةًيفًً،قتصاديةًبنيًكورايًالنوبيةًوالدولًالعربيةاالسياسيةًًوالعَلقةًال

أزمةًالنفطًسببا ًمباشرا ًيفًإنشاءًمجعيةًًتفكانً؛لعلماءًالكورينيلاإلسَلمًأمرا ًضروراي ً
لدراساتًالشرقًاألوسطً  KAMES(Korea Association for Middle)كوريًة

East Studies)ً.)ًعضواً ً(54ـ)هــ(ًب1396)ًم1976أُنشأتًهذهًالمعيةًيفًمارس،ً
عضوا ًمنًالعلماءًوالدبلوماسينيًواملتخصصنيًيف250ًًواآلنًتتك ونًهذهًالمعيةًمن

ًال ًواملقاالاحملدراسة ً)ًتلية... ًالعلمية ًالمعية ًجملة ًيف (ًم2003ً-1980ًاملطبوعة
ً ًاإلمجايل ًً،مقاالً 335ًعددها 55ً)ومنها ًأبرزً%16)ًمقاالً ( ًومن ًاإلسَلم. ًعن )

 IMES(Institute of)دًدراساتًالشرقًاألوسطًؤسساتًلدراسةًاإلسَلم:ًمعهامل
the Middle East Studies))،ًًيونيو15ًًاملرفقًلامعةًهانكون.ًُأس سًهذاًاملعهد

ًكبيًودعمًمنًاحلكومةًالكورية.ًوالغرضًمنًإنشاءًهذا1396ً)ًم1976 هــ(ًمعًرجاء
ً،واقتصادً،ودبلوماسيةً،املعهد:ًبناءًعَلقةًحسنةًمعًدولًالشرقًاألوسطًبدراسةًسياسة

                                                           

ًابلكورية(.)264ً-263ً،ًتشويًيونغًكيل،ًصجتربيتًعلىًالثقافةًاإلسَلميةقصةًً(1)
ًهبدوء،ً(2) ًاإلسَلم ًهيانغ)سيئول(،ًينتشر ًكيونغ ً)18/6/1982صحيفة ،ًهــ(27/8/1402مـ

 .ابلكورية()11ص
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املطبوعةًيفًجملةًاملعهدًالعلميةًعددهاًًتهذاًاإلقليم.ًواملقاالًيفًوثقافةً،وداينةً،وجمتمع
ً.ً)1((((ًاملتعلقةًبدراسةًاإلسَلم%29مقالةً)66ومنهاًً،(228)اإلمجايلً

ًكلهاًالًميكنًوقوعهاًإالًبتعاونًاحلكومةًالكوريةًاليتًأدركتًأمهيةً وهذهًاحلركاتً
ً ًالدولًًمعالعَلقة ًمع ًود ية ًعَلقات ًوإقامة ًالستينيات. ًعقد ًمنذ ًاإلسَلمية الدول

ً ًمن ًهي ًإاإلسَلمية ًيف ًورد ًاقتصادها. ًلتطوير ًالكورية ًاحلكومة ًإحدىسرتاتيجيات
ًالًفصحال ((ً ًأمرهمًكورية: ًكورايًابركًجونغًهي( ًرئيسًمجهورية الرئيسًابركً)أي

ً.)2(ابستشارةًمنًالمعيةًاإلسَلميةًالكوريةًلزايدةًجتارةًالتصديرًإىلًالشرقًاألوسط((
ًكانتًاحلكومةًالكوريةًتتدخلًعلىًإدارةًاملسجدًبشكلًغيًمباشر.ًجاءً منًأجلًهذا

ًللمسلم") ًاألسبوعية ًاإلخبارية ً"النشرة  The Muslim Weeklyيف
Newsletter))3(ً"ًسيك ًو"يلًهوا ًاملسجد(، ً)رئيسًجملس ًغو" ً))"يونغًهيونغ ً :

و"كيمًموًتشانغ"ً)عضوًً،)رئيسًالمعية(،ًو"كيمًإيلًجو"ً)عضوًجملسًملسجد(
جملسًاملسجد(ًحضرواًاالجتماعًمعً"يلًجونغًداي"ًمديرًقسمًالشؤونًالدينيةًيفًوزارةً

ًكورايًالنوبيةًأنًًو.ً)4(((آراءهمًيفًإدارةًالمعيةًالثقافةًواإلعَلمًليتبادلوا ينصًدستور
دينًوطين ًكورايًليسًهلًا جاءًيفًالدستور:ً))الًيُعرتفًً،مجهورية ًويفصلًدينًالدولة،ًكمًا

                                                           

ًكوراي،ًًاإلسَلميةًنظمات(ًامل1) 17ًص،ً)عبدًالرازق(ًسونًجوًيونغوأنشطةًاألقليةًاملسلمةًيف
ً(.جنليزيةابإل)

ًكيونغًاجتماعًيفًالبيتًاألزرقً)املكتبًالرئيسي(ًحللولًمشكلةًقلةًنشاطًالتصديرً(2) ،ًصحيفة
ً)ابلكورية(.1،ًصهــ(12/5/1389)ًم26/7/1969)سيئول(،ًهيانغ

.ًاجملتمعًاإلسَلميًالكوريًشؤونًعنًاإلخباريةًللمسلم:ًالنشرةًاألسبوعيةًاإلخباريةً(ًالنشرة3)
ًالكورينيً(هــ1401)ًم1981ًمارس13ًًيفًالنشرةًأولًطبع ًاملسلمني ًاَتاد ًزال ًوما ،

ًابلغةًإلدراكًأحداثًاترخييةًيفًًيطبع ًأمهية ًهلا ًالنشرة ًإىلًالوقتًاحلاضر.ًهذه ًالنشرة هذه
ً.اجملتمعًاإلسَلميًالكوري

ًالنشرة4) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًم26/2/1982للمسلم،
ً)ابلكورية(.2ص،48ًالعدد:ً،ًهــ(2/5/1402)
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ً)1(والسياسة((ًالدينًبني ًومعًهذا، ًاملسلمنيًًقررت. ًأنًترشدًاَتاد ًالكورية احلكومة
وتلكً معًالدولًاإلسَلميةً. احلسنًة بتثبيتًالعَلقًة لتحقيقًمنافعًالدولًة الكورينيًوتنصحًه

يفًجمالًالدعوةًاإلسَلميةًوزايدةًأعدادًاملسلمنيًيفًكورايًًطيبةالسياسةًقدًأنتجتًمثراتً
ًالنوبية.ً

علىًاقتصادفكانتً النفطًمصيبًة الكورينيًً،بعضًالدولًأزمًة الدعاًة ولكنًيفًنظرًة
ًفرصةًنفيسةًلنشرًرسالةًاإلسَلمًللكوريني.ًًيفه

حصلتًالشركاتًالكوريةًيفًعهدًاألزمةًعلىًعملياتًالبناءًيفًالشرقًاألوسط،ً
سافرًكثيًمنًالعم الًواملهندسنيًالكورينيًإىلًالدولًاإلسَلميةًلتنفيذًمشروعاتًالبناء.ًف
شهدواًيفًالدولًاإلسَلميةًحياةًاملسلمنيًالدينيةًومسعواًمنًالسك انًاملسلمنيًمنًمثًًو

العربًعنًتعاليمًاإلسَلم.ًومنًهذهًالنقطةًبدأًالكوريونًيفك رونًيفًدينًاإلسَلمًمنً
جاءًيفًالنشرةًاإلخباريةًًدخل،ًًوجديدًمنظور العددًالكبيًمنهمًيفًدينًهللاًتعاىل.ًفمثَلً 

هــ(:ً))بفضلًهللاًمثًجبهودًاألخًإبراهيمً"جون1401ً)ًم1981سبوعيةًللمسلمًيفًاأل
شخصا ًمنًالعمالًالكورينيًً(2,421ـ)كيًجونغ"ًأقيمتًبرانمجًالتعريفًابإلسَلمًل

ً ًمنهم ًالعربيةًًً(207)فأسلم ًاململكة ًيف ًيشتغلون ًالذين ًالكوريون ًواملسلمون كوري.
...ونشكرًلألخًحاجًسلطانً"يلًهيوًانم"ًملاًبذله3,107ًالسعوديةًقدًبلغًعددهمً

تعريفًلمنًالهودًلإلسَلم.ًوهوًموظفًيفًشركةًالبناءً"دونغًآه"ًيفًجدة،ًوقدًقامًاب
رًالشيخًحامدًشتويًعنًإسَلمً.ًويذك)2(((كوراي ًعلىًيدهًً(158)ابإلسَلمًفأسلمً

ًكوريونًمن1399ً)ًم1979الكورينيًأفواجا ًفيقول:ً))يفًعامً 12ًهــ(ًأسلمًموظ فون
ًكوريًقدًأد ىًفريضةً ًكوريةًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية،ًومنًهؤالءًمائةًمسلم شركة

دينةًاملنورةًتقريرًاملركزًاإلسَلميًيفًجدةًاملقدَّمًإىلًالامعةًاإلسَلميةًابملًوحبسباحلج.ً
                                                           

ًم،29/10/1987ًيفًصدرهًالدستورًالكوري،ًالفصلًالثاين،ًالفقرةًالعشرون،ًاملادةًالثانية.ًمتً(1)
ًهــ5/6/1438ًيفًمنهًالنقلًومت ًالكوريًالوطينًالقانونًعنًالعلومًمركز،
(www.law.go.kr(ً)ابلكورية.)ً

ًالنشرة2) ًم19/3/1982(،سيئول)ًالكورينيًاملسلمنيًاَتادًللمسلم،ًاألسبوعيةًاإلخباريةً(
ً(.ابلكورية)5صً،51:ًالعدد(،ًهــ23/5/1402)
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التقريرًاملقدَّمًإىلًًوحبسبكوريًقدًنطقواًالشهادتنيًعندًاملركز.2,000ًًًأنًأكثرًمنً
هــ(1402ً)ًم1982ليوًًوي22ًيفًًآلًسعودًيدًبنًعبدًالعزيزعبدًاجملأميًمكةًاملكرمةً

وبعضًالدبلوماسينيًالكورينيًيفًً،(3,200)أنًعددًاملسلمنيًالكورينيًالددًقدًبلغً
ًكوراي قدًدخلواًيفًاإلسَلمًإلدارةًأمورًأعمالًالكوريني.ًذلكًاحلني،ًً يفًجدةًقنصلية

ًيف ًالكورية ًالشركات ًدخلت ًاإلسَلمً قد ًوكذلك ًاألوسط، ًالشرق ًيف ًالذهبية أايمها
 .)1(((للكورينيًكانًيفًأايمهًالذهبية

ًأثرًأزمةًالنفطًعلىًالدعوةًاإل ًكوراي.ًوامتد  ُبينًمسجدًألولًفسَلميةًإىلًداخل
ًكورايًيفًسيئولًعامً هــ(،ًوترب عتًقبلًذلكًاحلكومة1396ً)ًم1976مرةًيفًاتريخ

أرضًليبىنًعليه بقطعًة معًدولًالشرقًاألوسطاخللعَلقًةلاملسجدًرعايةً ًاالكوريًة .ً)2(اصًة
ًكبيًمنًالعاملنيًالكورينيًيفًالشرقًاألوسطًقام إىلًعدد اَتادًاملسلمنيًالكورينيًًونظراً 

والدعاةًً،هــ(1396)م1976بفتحًمعهدًلتعليمًاللغةًالعربيةًيفًمسجدًسيئولًيفًيونيوً
ًاملعهدً ًذلك ًيف ًاإلسَلم ًعن ًحماضرات ًألقوا ًليبيا ًودولة ًالسعودية ًالعربية ًاململكة من

العصرًالذهيبًللدعوةًا)3(للمسلمنيًولغيًاملسلمني دةًيفًحتًمساجدًمتعدتفت.ًويفًهذًا
هــ(1400ً)ًم1980كمسجدًيفًبوسانًيفًًً،مدنًكورايًالنوبيةًبعدًبناءًمسجدًسيئول

 (.ًم1400)ًم1980ومسجدًغوانغًجوًبعدًذلكًيفً
حماضرةًًضرالًبدًأنًحيً،إىلًالشرقًاألوسطًيفًتلكًالفرتةوريًالكسافرًاملكانً

عنًمبادئًاإلسَلمًقبلًسفرهًيفًمسجدًسيئولًاملركزي.ًخيربانًالشيخًحامدًتشويًنقَلً 
ً ًبتاريخ ًاالجتماعية ًوالشؤون ًالصحة ًلوزارة ًرمسية ًوثيقة ًم20/12/1980من

الكوري13/2/1401) التخطيطًواألمنًالتابعًللحكومًة أبنً))قسًم أجربًمؤسسةًًةهــً( قًد
ًه ًالشرقًًيرمسية ًإىل ًاملسافرين ًإبرشاد ًتقوم ًأن ًالبحر ًوراء ًفيما ًكوراي ًتنمية مؤسسة

األوسطًوالدولًالعربيةًواإلسَلميةًوتوجيههمًإىلًتعل مًمبادئًاإلسَلمًوالثقافةًاإلسَلميةً

                                                           

ًابلكورية(.)267ً-266ً،ًتشويًيونغًكيل،ًصجتربيتًعلىًالثقافةًاإلسَلميةقصةًً(1)
ً.)ابلكورية(349ًًصاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ًً(2)
ًكوراي،ًً(3) ً)ابلكورية(.11اَتادًاملسلمنيًالكوريني،صانظر:ًاإلسَلمًيف
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منً .ًوأصبحتًهذهًفرصةًم1980مارس7ًًملدةًثَلثًساعاتًونفذًهذاًالقرارًاعتباراً 
لتدريسًاملبادئًاإلسَل للكورينيمثينًة اإلسَلًم وتعاليًم واملسجدًالديدًيفًسيئولًً،)1(((ميًة

ذلكًألنهًقدًً؛كانًمزدمحا ًدائما ًابلكورينيًالراغبنيًيفًتعل مًاإلسَلمًونطقًالشهادتني
ًكتيسيًالفوائدًبعضًالعرفًبعضًالكورينيً الوظيفةًيفًعلىًًمحصوهلدنيويةًمنًاإلسَلم

هــ(ًإعَلنًرئيس1402ً)ًم1982للمسلمًيفًًيةالنشرةًاإلخباًرالشرقًاألوسط.ًجاءًيفً
ًكيفًكانًالو ًحولًمسجدًسيئول:ً))االَتادًيقومًبتعريفًابإلسَلمً االَتادًماًيُدركًبه

ًالعربيةًً،لراغبنيًيفًاإلسَلمل ًاالَتادًامسهًابللغة وبعدًَتل يًالراغبًخبلقًاملسلمًيعطيه
ًدعتًاحل ًمىتًما ًللوظيفة ًتزكية ًله ًلذلكًاملسلمًالًيضمنًويصدر ًولكنًالتزكية اجة.

علىًالوظيفةًأبدا ،ًفإنًأمرًالتوظيفًيرجعًإىلًالشركة،ًواالَتادًبريءًمنًمسألةً حصوالً 
ماكنًحولًاملسجدًاألًوًيقاهاملالتوظيف...وقدًوصلًإىلًاالَتادًإشاعةًأنًيفًبعضً

قادرونًعلىًتوظي أهنًم دسنيًيفًشركاتًنفهمًكمهرجاال ًكذابنيًيغرقونًأموالًالناسًبقوهلًم
.ً)2(((يفًالشرقًاألوسط.ًفمنًوجدًمثلهمًفرجاءًمنهًأنًيبل غًأمرًالكاذبًإىلًاالَتاد

زادًعددًاملسلمنيًالكورينيًزايدةًسريعةًعجيبة،ًوأغلبًاملسلمنيًالكورينيًًعهدالويفًهذًا
ً.ً(فرتةًأزمةًالنفط)همًالذينًأسلمواًيفًهذهًالفرتة،ً

يفًمقابلتهًالشخصيةًمعًً-حفظهًهللا-ً)3(الرمحنً"يلًجوًهوا"قالًالشيخًعبدً
أغلبهمًً-35,000وعددهمًحوايلً-كورية:ً))ًاملسلمونًالكوريونًالًفصحالًإحدى

لونًيفًالشرقًاألوسطًيفًالسبعينياتًعممنًأسلمًمنًخَللًتعر فهمًعلىًاإلسَلمًحنيًي
ً.)4(((والثمانينيات

                                                           

ً.133الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصً(1)
ًالنشرة2) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًم5/3/1982للمسلم،

ً)ابلكورية(.6ص،49ًالعدد:،ً(19/3/1981)
ًكليةًالدعوةًوأصولًالدين1383ً)ًم1963ًهوا:ًولدًسنةً(ًعبدًالرمحنًيلًجو3) هــ(.ًوختر جًمن

ًكانًأمين1415)ًم1994يفًالامعةًاإلسَلميةًابملدميةًاملنورةًيفً ا ًعاما ًملسجدًسئيولًهــ(.
ًو ًكثيًمنًالكوريني.ًاملركزيً، علىًيده وقدًأسلًم نشاطًدعويًكبيً، لًه املسجدً. يتوىلًإمامًة ًحالياً 

8ًهــ(،ًص10/1/1424)ًم13/3/2003ًً)سيئول(،ًجوسونصحيفةًنًيفًوطننا،ًاملسلمًوًً(4)
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ًمباًسبقًأنًأزمةًالنفط ًيفهً،كبيةًإجيابيةًعلىًالدعوةًاإلسَلميةًًآاثرًاهلًقدًتبني 
ًكورايًالنوبيةالًعواملالمنًأقوىً ًالكوريةًابإلسَلمًوبناءًاملساجدًيف ً،هتمامًاحلكومة

ً ًوالثمانينيات ًالسبعينيات ًعقد ًيف ًالكوريني ًاملسلمني ًعدد ًالعشرينًالًمنوزايدة قرن
ًً امليَلدي.

أزمةًالنفطًورجعًسعرًالنفطًإىلًسعرًًتانتههــ(1403ً)ًم1983عامً مثًبعد
ًكانتًيفًفرتةًأزمةًالنفط،ً ًكما عاد ،ًفلمًتكنًميزانيةًالدولًاإلسَلميةًاملصد رةًللنفط

ًالنفطًيفً ًمنًتصدير ًالسعودية ًالعربية ًكانًربحًاململكة هــ(1401ً)ًم1981فمثَل ً
ميلونًدوالر43ًًىلًهــ(ًإ1403)ًم1983ونقصًالربحًيفًً،ميلونًدوالرًأمريكي113ً

.ًفانتهىًطلبًالبناءًمنًدولًالشرقًاألوسطًوملًيرجعًمرةًأخرىًمثلًهذاً)1(أمريكي
ًالعصرًالذهيبًلدعوةًاإلسَلمًيفًكورايًإىلًالوقتًاحلاضر.ًًًًًً

 .أسباب إسَلم الكوريي: الرابع املطلب
منً وعنايةًكبيًة النفطًوفاتًاملسلمنيًالكورينيًاهتماًم الكورية.ًانتهىًأزمًة احلكومًة

ولكنًملًينقطعًنورًهللاًتعاىلًعلىًشعبًالكوري،ًفإنهًيهديًمنًيشاءًلنوره.ًقالًهللاً
فماًزالًهؤالءًيسلمونًهللًتعاىلًأبسبابًًً)2(ًَّ حك جك مق حق مفًُّسبحانه:

 رب يئ  ىئًُّكماًقالًعزًوجل:ًً،خمتلفة.ًوالًأيمنًأحدًإالًإبذنًهللاًتعاىل
ويفتحًهللاًقلبًعبدهًلإلسَلمًأبسباب.ًسيعرضًالباحثً )3(ًَّ يب ىب نب مب زب

منًعهدًأزمةًالنفطًإىلًً،الرتتيبًالزمينًبمنًهناًأسبابًإسَلمًالكورينيًعلىًحس
ًالوقتًاحلاضر.ًً

                                                           

ًً)ابلكورية(.

28/3/1984ً،ًصحيفةًجونغًآنغً)سيئول(،ًرتفعًللبناءًمنًالشرقًاألوسطاملطلبًالًانتهىً(1)
ً)ابلكورية(.4ًهــ(،ًص25/6/1404)ًم

ً.35:ًسورةًالنور ً(2)

ً.100:ًسورةًيونس ً(3)
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 ،م1990 - 1970ب إسَلم الكوريي يف عهد أزمة النفط )اسبأ
ُهــ(1410 - 1390

ًالنفطًهًأبرزًأسباب نهضةًالًيدخولًالكورينيًيفًدينًهللاًتعاىلًيفًعهدًأزمة
الدولًاإلسَلميةًورغبةًالكورينيًيفًَتصيلًاملنافعًالدنيويةًالصادرةًمنًًيةًيفقتصاداال

ًم1990عنًسببًإسَلمًالكوريني:ً))إىلًعقدًً"مجيلًيل"قالًاألستاذًً تلكًالدول.
ًكثيًمنًالكورينيًأسلمواًملنافعًالدنياًأوًاالحتياجاتًمنًالوظيفة،ًوالدراسة1410ً) هــ(

ًالديين ًاإلخَلص ًمن ًبَعيدين ًوالزواج ًوالتجارة، ًاإلسَلمية، ًالدول ًصر حً)1(((يف ًوقد .
ًكثرةًإسَلمًالكورينيًيفًهذاًالعهدًفقال:ً))أقبلًالكوريونً الشيخًحامدًتشويًبسبب

االقتصاديةًعلىًاإلسَلمًيعتنق النهضًة الظاهرةً: هلذًه وكانًمنًاألسبابًالرئيسيًة أفواجاً  ونًه
الدولًالعربيةًواإلسَلميةًعامة(( ًً.)2(اليتًتشهدهاًحالياً 

ًكاململكةًالعربيةًالسعوديةًوليبيا،ًومكوثهمًفيهاًًعملًُ الكورينيًيفًالدولًاإلسَلمية
صاحبًرسالةًً،"اتمرًموسى"هوًسببًمباشرًوغيًمباشرًيفًاعتناقهمًاإلسَلم.ًيقولً

ًكورايًالنوبية"ًعنًأحوالًاملسلمنيًالكورينيًيفً املاجستيًبعنوانً"معيشةًاملسلمنيًيف
ًأنًمنًكانًعمرهًأكثرًمنًأربعنيًسنةًالذينً))ويً:هــ(1426)ًم2005عامً لواًعمتبني 

يفًدولًالشرقًاألوسطًيفًالسبعينياتًوالثمانينياتًأغلبًأسبابًإسَلمهمًهوًتعر فهمً
ً.ً)3(((علىًدينًاإلسَلمًيفًتلكًالدول

سلمنيًعلىًغيهمًاملًتفض لًحكومةًالدولًاإلسَلميةًوالشركاتًالكوريةوكانتً
رجاءًتيسيًً،منًالعم ال احلصولًعلىًالوظيفة.ًفجعلًالكوريونًيسلمونًيفًكورايًالنوبيًة

جاءًاإلعَلنًيفًالنشرةًاإلخباريةًاألسبوعيةًللمسلم:ً))إعَلنًعنًوظيفة:ًسفارةًليبياًيفً

                                                           

ًكورايًالنوبيةًوواجباته(ًًو1) ًكورايً،ًهيًسويلً،اقعًاإلسَلمًيف ،ً)سيئول(مركزًدراسيًيفًأداين
ً)ابلكورية(.118صً،3(،ًالعدد:ًــه4/1/1422)ًم1/4/2001

ً.186الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص(2ً)
ًكورايًالنوبية،ًاتمرًموسى،3ً) ًاملسلمنيًيف ًالكوريةًيفً(ًمعيشة ًاملاجستي،ًقسمًالدراسة رسالة

ً)ابلكورية(.30صهــ(،1426ً)ًم2005جامعةًسيئولًالوطنيةً)سيئول(،ً
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ًكوريةًيفًليبياًأنًتكونًنسبةًاملسلمنيًأكثرًمنً ً%3كورايًالنوبيةًتطلبًمنًشركات
عطاء ًللمسلمنيًالكورينيًفرصةًللوظيفة.ًفمنًيرغبًيفًالوظيفةًيفًمنًالعم الًالكورينيً

ليبياًمنًالكورينيًاملسلمنيًفنرجوًمنهمًأنًيستفسرواًمنًسفارةًليبياًيفًكورايًالنوبيةًأوً
ًمباشرة ًالكوريني ًاملسلمني ًيفً)1(((اَتاد ًدعاية ًوضع ًمت  ًوقد ً))إعَلن: ًأيضا : ًوجاء .

ً،سلمنياملدسنيًنهاملًدولًالشرقًاألوسطًتفض لًكوريةًيفالشركاتًالصحيفةًأنًبعضً
ًكثيًمنًامله ًيفًاعتناقًنفيأيت دسنيًإىلًمساجدًيفًسيئولًوبوسانًوغوانغًجوًرغبة 

.ًووقعًإسَلمًالكورينيًمبثلًهذهًالطريقةًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية.ًيقولً)2(((اإلسَلم
ًكوريةًيفًاململكةً السعوديةًوإسَلمًعم اهلا:ً))حصلتًالشيخًحامدًتشويًعنًشركات

ًاليتً ًالسعودية ًالعربية ًاململكة ًمناطق ًلميع ًخريطة ًرسم ًعملية ًعلى ً"أ" ًكورية شركة
مساحتهاًأكربًمنًشبهًالزيرةًالكوريةًبعشرةًأضعاف.ًوشركةً"ب"ًحصلتًعلىًعمليةً

لهماًوضعًشبكاتًهاتفيةًيفًمجيعًأحناءًاململكةًالعربيةًالسعودية.ًوكانًالًبدًمنًشغ
املنورة واملدينًة املكرمًة مقد سة-ًيفًمكًة أماكنًإسَلميًة منًثَلثًة شركتنيًالألنًكلتًاً؛-ومهًا

علىً ًكانًأحدًمنً"ًمناطقًيفً"مجيعًعملالحصلتًا ًعندئذاململكةًالعربيةًالسعودية...وما
كورينيًمسلمني.ًمسلما ًمنًاملهندسنيًالكوريني.ًفلمًيكنًخيارًهلماًسوىًأنًتوظ فاًً

ووضعتاًإعَلان ًلتوظيفًاملسلمنيًمعًوعدمهاًأنًهلمًبدال ًخاصا ًمنًعملهمًيفًأماكنً
مًإىلًاملشروعاتًيفًاألماكنًاملقدسة.ًهلارسإمقدسة،ًومت ًتعريفهمًابإلسَلمًملدةًمعينةًمثً

بسببًبدلًخاصًهلمًاملسلمنيًالكورينيًًالعمالصولًعلىًاحلوإمناًمتك نتًالشركتانًمنً
ً.ً)3(((منًعملهمًيفًمكانًمقدس

ملًمسلمنيًكورينيًمنًخَللًتعريفهمًابإلسَلمًعمالًصولًعلىًاحلوقالًأيضا :ً))
داينةًيفًأتشيةًالدخولًويفًالمنًتسجيلًًاتصعب.ًولكنًبقيًإجراءالًيكنًابألمر

قبلًالدخولًب يفًأتشياهتًم واإلحلاًد والنصرانيًة قدًمتًتسجيلًدايانهتمًكالبوذيًة اإلقامةً. طاقًة

                                                           

ًالنشرة1) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًم29/1/1982للمسلم،
ً)ابلكورية(.2ص،44ًالعدد:،ًهــ(4/4/1402)

ً)ابلكورية(.4ص،49ًالعدد:،ًهــ(5/3/1982)ًم5/3/1982(ًاملرجعًالسابق،2ً)
ًابلكورية(.)262كيل،ًص ،ًتشويًيونغجتربيتًعلىًالثقافةًاإلسَلميةقصةًً(3)
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يفًاململكةًالعربيةًالسعودية.ًفكانًجيبًعليهمًحذفًدايانهتمًالقدميةًوتسجيلًاإلسَلم،ً
داينتهمًالديدة.ًوالًيتم ًتغييًحمتوىًجوازًالسفرًإالًبعدًإذنًاحملكمة.ًوسألًالقاضيً

ينيًسببًتركًدينهمًالقدميًوسببًدخوهلمًيفًاإلسَلم.ًوأانًالذيًقمتًابلرتمجة.ًالكوًر
ًكان.ًقدًعرفُتًأنًقوهلمًكً" ًكما أسلمُتًمنًأجلًولكنًماًاستطعتًأنًأترجمًقوهلم

عندًالقاضي.ً عمليًيفًاملكانًاملقدس"ًأوً"ألنًكانًإبسَلميًبدلًخاص"ًلنًيُقبلًأبداً 
ًكانًقبلًأكثرًمنًثَلثنيً ًكورايًمنًوهذا ًأتذكرًماًحدثًيفًخارج ًكلما سنة،ًولكن

.ًإسَلمًالكورينيًيفً)1(((تغييًداينتهمًالكتسابًالنقودًوترمجيتًقوهلمًابلكذبًفأحزن
أثرًسليبً ًكبيًيفًازدايدًعددًاملسلمنيًالكوريني،ًولكنًلهًأيضاً  عهدًأزمةًالنفطًلهًأثر

سان،ًيفًحبثهً"دورًاملسجدًللدعوةًكماًقالًاإلمامًايسرًيلًجونغًأك،ًاإلمامًملسجدًبًو
هــ(:ً))من1435ً)ًم2014يفًً "-واقعًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًومستقبله-اإلسَلميةً

ًكورايًالنوبيةًوالدولًاإلسَلميةًالعربيةًبشكلً أوائلًالسبعينياتًمت ًتبادلًاقتصاديًبني
ًالنفطًاألوىلًيفًً،قوي ًالكًوًم1973وبعدًوقوعًأزمة ًهذاًاعرتفتًاحلكومة ًأبمهية رية

ًتإلقامةًعَلقاتًطيبةًمعًالدولًاإلسَلمية.ًومنًتلكًاحملاوالًقوةكلًباإلقليم،ًفحاولتً
ًال ًاحلكومةًالتبادل ًأقسام ًوقد مت ًاإلسَلم. ًمقدمته ًويف ًحكومي، ًغي ًجمال ًيف ثقايف

ليكونًاإلسَلمًهوًمهزةًالوصلًبينهاًوبنيًالدولًاإلسَلمية. لذاًقدًًالكوريةًدعما ًكبياً 
مثًمساجدًًم1980مثًمسجدًبوسانًيفًعامًًم1976متًافتتاحًمسجدًسيئولًيفًعامً

ًكورايًالنوبية.ًوبناءًمساجدًيفًأوائلًالدعوةًاإلسَلميةًهبذاً أخرىًيفًبعضًمناطقًيف
تهمًيفًالشكلًأمرًمستحيلًإالًبدعمًاحلكومةًالكورية.ًوقدًتركًبعضًاملوظ فنيًوظيف

يف ابلدعوةًاإلسَلميةًملنًلهًمنصبًاحلكومةًلكيًيشاركوًا ًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًوقاموًا
ًكأستاذ،ً ًيفًاجملتمع ابحثًعلمي،ًومراسلًشركة...ًوظاهرًاألمرًأنهًقدًزادًعددًًوعال 

ًرسالةًالنافعًاملاملسلمنيًالكوريني،ًوحقيقةًاألمرًأنًجمر دًتنافسًيفً عنًلب  دنيويةًبعداً 
ً.ً)2(((مستمر ة ًإىلًاآلناإلسَلم.ًوماًزالًهذهًاحلالةً

                                                           

ً.)ابلكورية(266-264ًص،ًكيل ،ًتشويًيونغجتربيتًعلىًالثقافةًاإلسَلميةقصةًً(1)
ًكورايًالنوبيةًومستقبله-دورًاملسجدًللدعوةًاإلسَلميةًً(2) ،ًيلًجونغًأك،ً-واقعًاإلسَلمًيف

ًابلكورية(.)4ًص
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يفًعهدًأزمةًالنفطًواهتمامهمًأبمورًالدنياًيعتربًًكورينيقلةًاإلخَلصًيفًإسَلمًال
ًكورايًًتمعًاإلسَلميمنًأسبابًضعفًاجمل ًيف ًلذلكًعلىًالدعاة ً ًكورايًالنوبية. يف

افظةًعلىًاألثرًاإلجيايبًمنًعهدًأزمةًاحملالنوبيةًبذلًجهودهمًلتقليلًهذاًاألثرًالسليبًًو
ًالنفطًيفًجمالًالدعوة.ً

 

 (~هــ 1410، م1990)سباب إسَلم الكوريي بعد عهد أزمة النفط أ 

بعدًالعهدًالذهيبًللدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًملًيزدًعددًاملسلمنيًالكورينيً
أبسبابًخمتلفة.ًًاإلسَلميفًًالدخولنًًوالكوريًاستمركماًزادًيفًعهدًأزمةًالنفطًولكنً

أبرزهاًثَلثةًأسبابًيفًإسَلمًالكورينيًوبعدًالتأم لًواالستقراءًيبدوًللباحثًأنًهناكً
لتعر فًعلىًاملسلمني،ًوالزواجًابملسلمنيًواملسلمات،ًوالبحثًعنًاحلقًبعدًا:ًفرصةًيوه

ً.ًم2001سبتمرب11ًًأحداثً
 أوالا: فرصة التعرف على املسلمي
سفرًإىلًالريةًيفًاحلملًيكنًللكورينيًً،بعدًاالستقَللًمنًالياابنًواحلربًالكورية

ًل ًإال ًكوراي ًلخارج ًًوالطبقات ًكالدبلوماسيني ًعليا ًرجال ًأصحابًًغيهمًواألعمال من
ً.ًةاصاخلصبًانامل

ً ًيف ًالكوريني ًلميع ًالسفر ًفتحًابب 1409ً)ًم1989مث ًيف ًجاء ًإحدىهــ(.
:ً))منًالَسنةًالقادمةًجيوزًأليًأحدًم1988يفًآخرًشهرًميَلديًيفًًكوريةالًفصحال

عمرًلأنًيسافرًخارجًكورايًدونًاعتبارًً،جباريةاإلعسكريةًالدمةًاخلسوىًمنًجيبًعليهً
ًالسابق((ًاتمًرلعددًسافرًوالًامل ًَتريرًالسفرًللكورينيًأاتحًهلمًفرصةً)1(سفره .ًهذا

ًالتعرفًعلىًاملسلمنيًخارجًشبهًالزيرةًالكورية.ً
مماًً،آراءهممعهمًًويتبادلكوريًمعيشةًاملسلمنيًبعينيهًويقابلهمًالسافرًامليشهدًف

.ًًو خَلقًأبتأث را ًمًتأسلممعيًفقدًًحدثهذاًماًينفتحًبهًأبوابًإسَلمهًبطرقًشىت 
                                                           

ًكوراي،ًً(1) ًخارج ًإىل ًالسفر ًابب ًًسيفتح ًهيانغ)سيئول(، ًكيونغ مـ22/12/1988ًصحيفة
 .لكورية()اب1ً،ًصهــ(13/5/1409)
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ًأثناءًسفًر السفرًًللكورينًهــ(.ًوقدًتيس ر1423)ًم2002يفًعامًً ياألتراكًاحلسنة
للسياحةًوالدراسةًمعًتطو رًاقتصادًكورايًالنوبية،ًفزادًعددًاملسافرينًالكورينيًإىلًالدولً

ًكورينيًإىلًخارجًشبهًالزيرةًً)1(اإلسَلمية.ًعلىًحسبًأحدثًإحصاء عنًمسافرين
93,445ًهــ(:1422ً)ًم2001يفًً)2(الكوريةًأنًعددًاملسافرينًإىلًالدولًاإلسَلمية

للسياحة214,290ًًهــ(:1426ً)ًم2005.ًويفًعامً)3(للدراسة887ًللسياحةًًوً
ً.ً)4(للدراسة1,407ًو

علىًاإلسَلمًملنًملًيكنًًتعر فالًفرصةً،دراسةًفيهاالتجوُّلًيفًدولةًإسَلميةًًووال
ًالشوارعًوانً"تكو ننلديهًمعرفةًسابقةًيفًدينًاإلسَلم.ًيقولًصاحبًرسالةًاملاجستيًبع

))ومنًيزورإسَلمًالكورينيًوطرقًاإلسَلمية مسجدًسيئولًاملركزيًوالشوارعًاإلسَلميةًً"ً:
ًكثيًمنهمًقدًسبقهمًاملكوثًيفًالدولً جبوارهًملعرفةًاإلسَلمًأوًلقصدًاعتناقًاإلسَلم

الديينًمنًاملسلمنيًيفًدولةًأخرى...ًابلفعلًعقدًاجتماعًللمسلمنيًًتأثراإلسَلميةًأوًال
ًيفً ًاإلسَلمية 25ًًالكورينيًيفًاملكتبة ًوشاركتم2010يوليو ًجامعيةًً، ًطالبة معهم

                                                           

هــ(،1427ً)ًم2006ينًالكورينيًمنًيوليوًاخلروجًعلىًاملسافًرًبطاقةًتعبئة(ًقدًأُلغيًوجوب1ً)
ًهــ(.1426)ًم2005فَلًيوجدًإحصاءًعنًجهةًاملسافرينًالكورينيًبعدً

ًهذا2ً) ًيف ًاإلسَلمية ًالدول ًواُختيت ًاملعيار، ًحسب ًعلى ًاإلسَلمية ًالدول ًعدد ًخيتلف ًقد )
ً ًكازاخسًإندونيسيا،ً:دولة27ًاإلحصاء ًأوزبكستان، ًقيغيزستماليزاي، ًتركمانستان،ًتان، ان،

لبنان،ًتركيا،ًًالعراق،ًاألردن،ًسوراي،ًإيران،ًأفغانستان،ًابكستان،ًبنغَلديش،ًطاجيكستان،
ًاليمن،ًالبحرين،ًعمان،ًقطر،ًالسعودية،ًالعربيةًاملتحدة،ًالكويت،ًاململكةًالعربيةًاإلمارات

 الزائر.ًًاملغرب،ًمصر،ًليبيا،

ًوزارةًمنًاحلدودمكتبًمراقبةًًم،2001ًلعامًاحلدودًمراقبةًعنًالسنويًاإلحصائيً(ًالكتاب3)
ً)ابلكورية(.68ً-64ًالعدل،ًص

ًوزارةًمنًاحلدودمكتبًمراقبةًًم،2005ًلعامًاحلدودًمراقبةًعنًالسنويًاإلحصائيً(ًالكتاب4)
ً)ابلكورية(.74ً-70ًالعدل،ًص
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ًكورايًالنوبية،ًمثًنطقتًيفًاالجتماعً تعر فتًعلىًاإلسَلمًمنًخَللًسفرهاًإىلًخارج
ًكورية(( ً.ً)1(شهادتنيًمبساعدةًمسلمة

ً ً"نظام ًتنفيذ ًذكره: ًجيدر ًمما ًالسياق ًهذا ًالصناعيويف ًالتدريب ًيف ًم1994"
ًاب1414) ًالكورية ًالعاملة ًالقوى ًنقص ًلربان ًكان ًالنظام ًوهذا ًالُعم الًهــ(. ستياد

ًكورايً األجانبًمعًتدريبهمًيفًاملصانعًالكورية.ًوملًيكنًعاملًأجنيبًيفًجمالًاملهنةًيف
جنبيةًإىلًكورايًالنوبيةًاألمالةًعالًدخول،ًولكنًبدًأ)2(هــ(1400)ًم1980النوبيةًقبلً

ً آسياًشرقًعمالةًمنًجنوبال:ًالسببًاألول:ً،ًوهيًسبابأل،ًأواخرًالثمانينياتمنذً
ً ًاألوسط ًالشرق ًيف ًكانوا ًالذين ًحربًخرجواقد ًالكويتًبسبب ً َترير ًم1991يف

ًإىلًكورايًالنوبيةًوالدولًحوهلاًيفًشرقًآسيا.ًًً-هــ(1411ً)
ًكورايًالنوبيةًالعام ة،ًوتسهيلًالدخولًفيهاًمعًجراينً والسببًالثاين:ًَتس نًصورة

ًكورايًالنوبية.1409ً)ًم1988األلعابًاألوملبيةًالصيفيةً ًهــ(ًيفًسيئول،ًعاصمة
والسببًالثالث:ًنقصانًاأليديًالعاملةًالكوريةًيفًجمالًالصناعاتًاليتًتتطلبً

شاق اً  بدنياً  ً.ً)3(صناعةًاخلدماتبعدًتطو رًً عمَلً 

ًمتً  ًًمث ًيف ًالصناعي ًالتدريب ًنظام ًتنفيذ ًاإلطار ًهذا ًتستوردًًم1994يف لكي
ًكانًعددًالعمالًاألجانبًعشرينًألفاً  احلكومةًالكوريةًعمالةًأجنبية.ًويفًبدايةًالنظام

ً ًًوًإحدىمن ًوفيتنام، ًوالفلبني، ًالصني، ًدولة: ًونيبال،ًً،بنغَلديشعشرة وبورما،

                                                           

ًكيمًتإسَلمًالكورينينًالشوارعًاإلسَلميةًوطرقًتكوً (1ً) شولًهو،ًرسالةًاملاجستي،ًقسمًالعلومً،
ًًمنًاإلنسانية ًالنوبية(، ًكوراي ًسان، ً)كيونغ ًانم ًيونغ ،ًهــ(1432)ًم2011جامعة

ً)ابلكورية(.41ًص
يفًقانونًالعملًومتطلباتًسياسيًةانظرً:ً(2) عمالةًأجنبيًة ،ًمعهدًالعملًالوطينًالكوريً،هامنمنزلًة

 .لكورية()اب2ًص

ًم4/9/2002ً،(سيئول)ًالتعليميةًاالنتقاداتً،جونغًونًسوكًاألجانب،ًالعم الًواقعًً(3)
 .لكورية()اب177ً-176ً،ًص10:ًالعددً،(هــ26/6/1423)
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.ًوكانتًمنًتلكًالدولًاملصد رةً)1(وسريَلنكا،ًوابكستان،ًواتيَلند،ًوإيرانوإندونيسيا،ً
وابكستانًوإيران.ًوكانًالعم الًًبنغَلديشلأليديًالعاملةًالدوُلًاإلسَلمية:ًإندونيسياًًو

جاءًيفًمقالةًصحيفةًالواظبةًًوملاإلندونيسيونًمشتهرينًاب صدقًيفًمصانعًكورايًالنوبيةً.
عم الًمواظبة ًوأقل همًالتدر بنيًاألجانبًمنًإندونيسياًهمًأكثرًكورية:ً))اكتشفًأنًامل

املاضيةً السنًة منذًبدايًة للتدر بًعددهًم منًإندونيسيًا إىلًكورايًالنوبيًة الذينًدخلوًا هراب ً.
ًكيو"ًمديرًقسمًالشركاتًالصغيةًواملتوسطة:ً،ً)2(شخصا ((1,361 و))قالً"أوًيونغ

سيكتسبًمثلًرواتبًمخسًأوًسبعًسنواتًيفًيفًوطنناًملدةًسنةًواحدةًًعمل"منً
ًهل ًوفيتنام ًإندونيسيا ًمن ًو"املتدربون ًيفًًمإندونيسيا." ًتشغيبهم ًوعدم ًمبواظبتهم شهرة

علىًالدعوةًيفًكورايًالنوبية.ًًآاثر.ًوالًشكًأنًالعم الًاملسلمنيًكانًهلمً)3(املصانع."((
ًكانًمسلمًمشهوراً  ًكانًقصدواًذلكًأوًملًيقصدوه.ًوإن فُهمًممث لوًرسالةًاإلسَلمًسواء

ًوصل ًأقوى. ًالدعوي ًأثره ًفكان ًاإلندونيسيني ًكالعم ال ًوصدقه ًالعم الًمبواظبته وات
اءًكلًذلكًاملسلمنيًاخلمسًيفًاملصانعًوصيامهمًيفًشهرًرمضانًورفعًأيديهمًأثناءًالدع

ًبسببهم.ًً ًوأسلموا ًالكوريني ًبعض ًمنهم ًأتث ر ًقد ًللكوريني. ًدينية ًثقافية ًمرئية مصادمة
يشهدًأحدًاملسلمنيًالكورينيًكيفًكانًمييلًقلبهًإىلًاإلسَلم:ً))نطقُتًالشهادتنيًيفً

يفً"إنتشون"ًوكانًلهًعَلقةًطيبةًمعًالعمالًاألجانب.ًم2009 .ًووالديًميلكًمصنعاً 
ًتعرفتً ًاستلذلك ًاملركزي ًاملسجد ًوذهبتًإىل ًطبيعي ًبشكل زادا ًملعرفةًعلىًاإلسَلم

رمسياً  ً.)4(((اإلسَلم،ًمثًنطقتًالشهادتنيًوأصبحتًمسلماً 

                                                           

(1ً ًاألجانب، ًالعمال ًالستياد ًأخرى ًدول ًثَلث ًإضافة ًاليومي( ًاالقتصاد )سيئول(،ًصحيفة
ً.ابلكورية()1ً،ًصهــ(20/12/1414مـً)30/5/1994

(2ً ًأجود ًامل( ًهم ًهيانغ)سيئول(،ندونيسيوناإلدر بني ًكيونغ ًصحيفة 1/1ً)ًم30/5/1995،
ً.)ابلكورية(1ًصًهــ(،1416/

ً.10صً،(ًاملرجعًالسابق3)

ًكيمًتشولًهو،ًرسالةًاملاجستي،ًقسمًالعلومًإسَلمًالكورينينًالشوارعًاإلسَلميةًوطرقًتكوً (4ً) ،
ًًمنًاإلنسانية ًالنوبية(، ًكوراي ًسان، ً)كيونغ ًانم ًيونغ ،ًهــ(1432)ًم2011جامعة

ً)ابلكورية(.40ًص
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هــ(ًوزايدةًسفرهمًإىلًالدول1409ً)ًم1989واخلَلصة:ًَتريرًالسفرًللكورينيًيفً
تعر فًعلىًاملسلمني.ًالينًالكورينيًفرصةًاإلسَلميةًللسياحةًوالدراسةًأاتحتًللمسافًر

ً ًمنذ ًالصناعي ًالتدريب ًنفس1414ً)ًم1994ونظام ًالكوريني ًللمقيمني ًأاتح هــ(
ًمباًسبق،ًسببًمنًأسبابًإسَلمًالكوريني.ًً،الفرصة.ًوهذهًالفرصة ًكماًتبني 

ً
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: الزواج باملسلمي واملسلمات  ثانياا
ًكانًزواجًالكورينيًمعًغي1420ًً-1410ًقبلًالتسعينياتً) كورينيًاندرا ،ًالهــ(

ًكوريًأنً تًأمورًًيتزوجويصعبًعلىًرجل ًكذلك.ًمثًتغي  ًكوريةًوالعكس ابمرأةًغي
ًوتغًي ًكورايت. ًغي ًبنساء ًيتزوجون ًكوريون ًرجال ًشيئا ًفشيئا ًوبدأ ًالكوري ًتاجملتمع

ًكورايًيفًالتسعينياتًمنهاًهذاًلهًعواملًوالثقافةًالكوريةًيفًالزواجً صارً:ًبعدًقفزًاقتصاد
ألنًأغلبهمًفقراء.ًً؛رجالًفَل حنيًيفًقرىًكورايًالنوبيةًنزواجًمالالًيعجبهنًًنساءًكوراي

ًكانًاختيارف نساءًغيًالكورايتًالعنًًايبحثًوأنًًإالًؤالءًالعز ابًالفَلحونًالكوريونهلًما
ًكورايًالوبيةًوالصنيًيفًأكتوبرًًوعندئذللزواج.ً متتًإقامةًعَلقاتًدبلوماسيةًود يةًبني
عددًًداًزينًالدولتني،ًفسرعانًماًهــ(.ًومنًمَثًفتحًاببًالزواجًبنيًمواط1413)ًم1992

،ًويفًسنة106ًهــ(:1412ً)ًم1991كانًعددًالزواجًبنيًالنسيتنيًيفًًوالزواجًبينهم.ً
ًكان1413ً)ًم1992إقامةًالعَلقاتًالدبلوماسيةًبنيًالدولتنيًأيً ،429ًًعددالهــ(ً

هــ(ًبلغًعدده1417ً)ًم1996وبعدًأربعًسنواتًمنًسنةًإقامةًتلكًالعَلقاتًأيًيفً
15,946)1(ً.ً

ًالقرن ًأوائل ًففي ًالدويل. ًالزواج ًعلى ًالكوريني ًكراهة ًخف فت ًالنقطة ًهذه ًومن
ًكثرًزواج1420ًعشرينًامليَلديً)الًوًادياحل نساءًمنًكورينيًالرجالًالهــًوبعدها(ًقد

ًكًاتمسلم .ًظهرًهذاًالزواجًقيغيزستانًو،ًكازاخستان،ًًوأوزبكستانمنًآسياًالوسطى
)2002الدويلًيفًاجملتمعًالكوريًمنذً مسلماتًنساءًمنًًاتعددًالزواجًوهــ(:1422ًمًـ

من1421ً)ًم2000يفًًمنًتلكًالدولًالثَلث صفًر وصفرًً،أوزبكستانهــ(ًكانًواحدا ً:
وواحدًمنًًقيغيزستانمنً زاًد1423)ًم2002مثًيفًً،)2(كازاخستانً، ًاتالزواجًعددهــً(

ً ًعدده 539ًفكان :305ًً 134ًًوً،أوزبكستانمن ًوقيغيزستانمن من100ًً،

                                                           

ًالزواجًالدويلًودراسةًيفًوجهاتًتعديلًقانونًالنسية،ًمجعيةًدراسيةًيفًالسياسات1ً) (ًحالة
ً)ابلكورية(.4جملتمعًمتساوي،ًص

ًوزارةًمنًاحلدودمكتبًمراقبةًًم،2000ًلعامًاحلدودًمراقبةًعنًالسنويًاإلحصائيً(ًالكتاب2)
ً)ابلكورية(.144ً-138ًالعدل،ًص
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تلكًالدول،ًوقدًكثرً.ًوماًزالًبعضًالرجالًالكورينيًيتزوجونًبنساءًمنً)1(كازاخستان
:2,917ًهــ(1437ًً)ًم2016يفًًالثَلثًالدولنساءًمنًفعددًالزواجًًاتالزواجعددً

ً.ً)2(كازاخستانمن232ًًً،ًوقيغيزستانمن470ًًوً،أوزبكستانمن2,215ًً
ً ًوأما ًكورينيًمبسلمات. ًرجال ًأعَله ًالزواجًاملذكور ًزواجًالوهذا كورايتًالنساء

ًمسلمني ًالكورينيًبرجال ًابكستانًًغي ًمن ًورجل ًكورية ًامرأة ًبني ًفيما ًأغلبه فوقع
هــ(،1421ً)ًم2000.ًوبدأًهذاًالزواجًالدويلًيقعًيفًاجملتمعًالكوريًمنذًبنغَلديشًو

ًكوًر يًكانًاندرا .ًففيًعامًبنغَلديشأوًرجلًًجلًابكستاينةًوًريوقبلًذلكًزواجًبنيًامرأة
ًزواج1414)ًم1994 ًكانًعدد ًابكستانيابرجًتكورايًًنساءًاتهــ( ًوعدد4ًًنيل ،

ً.ً)3(فقط3ًًنيبنغَلديشلًابرجًاتالزواج
هــ(ًبدأًيكثرًالزواجًالدويلًبرجالًمنًهذينًالبلدين:1421ً)ًم2000مثًمنذًعامً

ًات،ًوعددًالزواج118هــ(1421ً)2000يفًعامًًنيابكستانيلًابرجًاتعددًالزواج
نيًالدولتنيًاتكورايتًمبسلمنيًمنًهالنساءًال.ًويستمرًزواجً)4(55ًنيبنغَلديشلًابرج

ًقدًتزوجتًمبسلم814ًإىلًالوقتًاحلاضر:ً ًكورية امرأة306ًً،ًونيابكستانيًنيامرأة
ً.)5(هــ(1437)ًم2016يفًعامًًنيبنغَلديشًنيكوريةًتزوجتًمبسلم

                                                           

ًوزارةًمنًاحلدودمكتبًمراقبةًًم،2002ًلعامًاحلدودًمراقبةًعنًالسنويًاإلحصائيً(ًالكتاب1)
ً)ابلكورية(.273ً-272ًالعدل،ًص

ًوزارةًمنًاحلدودمكتبًمراقبةًًم،2016ًلعامًاحلدودًمراقبةًعنًالسنويًاإلحصائيً(ًالكتاب2)
ًابلكورية(.)968ًالعدل،ًص

ًوزارةًمنًاحلدودمكتبًمراقبةًًم،1994ًلعامًاحلدودًةمراقبًعنًالسنويًاإلحصائيً(ًالكتاب3)
ً)ابلكورية(.191ً-190ًالعدل،ًص

ًوزارةًمنًاحلدودمكتبًمراقبةًًم،2000ًلعامًاحلدودًمراقبةًعنًالسنويًاإلحصائيً(ًالكتاب4)
ً)ابلكورية(.247ً-246ًالعدل،ًص

ًوزارةًمنًاحلدودمكتبًمراقبةًًم،2016ًلعامًاحلدودًمراقبةًعنًالسنويًاإلحصائيً(ًالكتاب5)
ًابلكورية(.)968ًالعدل،ًص



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
147 

ً ًأن ًشك  ًمًزواجوال ًالكوريني ًًًنالرجال ًنساء ًًوأوزبكستانمن ،ًكازاخستان،
ًًوقيغيزستانًو ًالكورايتًمًزواج، ًكبيةًًبنغَلديشمنًابكستانًًوًرجالًنالنساء فرصة

ًللدعوةًهلمًإىلًهللاًتعاىل.ً
ًكانتًابستثناءً-كوريةًلصحةًهذاًالنكاحًالرأةًملكوريًواالرجلًالوجيبًإسَلمً إذا

مستحبالزوجًةال فإسَلمهًا نصرانيًة وهللًاحلمد.ًً،-كوريًة أغلبهمًقبلًالزواجً، قدًمتًإسَلًم
منًأزواجهمًاملسلمنيًواملسلمات،ً دعوايً  ويتأث رًالكوريونًوالكورايتًيفًهذهًاحلالةًأتث راً 

والصي الصَلًة منًأداًء اإلسَلميًة معيشتهًم احلَللًبطريقًة الطعاًم ولبسًاحلجابًواختياًر اًم
وإىلًآخره.ًوكلًذلكًيفًمقامًالدعوةًإىلًدينًاإلسَلم.ًًوهذاًالزواجًالدويل،ًوهوًفرصةً

ً ًسبق، ًكما ًللكوريني ًًودعوية ًعام ًبعد ًإال ًالكوري ًاجملتمع ًيف ًيتحق ق ًم2000مل
ًكثرًوقوعهًمنذًذلكًالعام.ًلذاًيعتربًالزواجًالدويلًمنًأقوىًأسباب1420ً) هــ(،ًوقد

 إسَلمًالكورينيًبعدًعهدًأزمةًالنفط.ً
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: البحث عن احلق بعد أحداث   .م2001سبتمرب  11ثالثاا
دينًاإلسَلمًإالًحالةًاًلثًويكرًتملًًالكورينيعامةًًم2001سبتمرب11ًًقبلًأحداثً

ًكأزمةً النفط،ًوكانًاهتمامهمًبهًينحصرًيفًنطاقًسعرًالنفطًوفرصةًالوظائفًيفًاندرة
يفًجمالًالدعوة11ًدولًالشرقًاألوسط.ًولكنًأحداثً جديداً  ًسبتمربًقدًفتحتًابابً 

ًكثيا ًمنًالكورينيًللكوريني،ًوقدًشًًَاإلسَلمية ً،ط َلعًعلىًدينًاإلسَلماالًعلىو قت
ًيوية.ًولوًالًيقد مًهلمًاإلسَلمًمنافعًدن

حدثًبعدً أحدًاملسلمنيًالكورينيًمًا سبتمربًيفًمسجدًسيئولًاملركزي:11ًًيتذك ًر
ًكانتًًًم2001))بعدًعامً جدًلتعريفًابإلسَلمًأمامًاملساًكتيباتتغيتًاألمورًبسرعة.

ًكلها11ًًبعدًُمهملةًملًأيخذهاًإالًقليل.ًًو ًكثيًمنًالناسًوانتهتًالكمية سبتمربًأخذها
ً ًبعد ًهكذا، ًكثياً سبتمرب11ًبسرعة. ًاألمور ًتغيت ،)))1(ً ًلذلك ًسنةً. ًاعتبار ميكن

هيًنقطةًَتو لًيفًاتريخًالدعوةًاإلسَلمية11ًًاليتًوقعتًفيهاًأحادثًسبتمربًًم2001
 يفًكورايًالنوبية.

ًثاحدأكانًقبلًحيثًًيفًوسائلًاإلعَلمًيفًكورايًالنوبية.ًًسبتمرب11ًيظهرًأثرً
ًاإلعَلمتًالً،سبتمرب11ً ًوسائل ًاإلسَلمًالكوريًلتفت ًدين ًتوًً،إىل ًإىلًكانت نظر

ًكثيًمنًالعمً  ًكدينًالدولًالعربيةًاليتًذهبًإليها الًالكورينيًألجلًاكتسابًاإلسَلم
احلدثًًالنوبيةًففوجئتًكورايًسبتمرب،11ًًًاألمرًبعدولكنًتغي ًً.فيهاالوظائفً منًهذًا

قبلًفمثَلً ًاملتعلقةًبشؤونًاإلسَلم.ًكتابةًاملوادً منًًالتارخييًالكبيًوأكثرًاإلعَلمًالكوريً
ًم2001ً-1996ً)ًخبمسًسنواتًسبتمرب11ً ًكلمةًًهــ(1422ً-1417ً، ظهر

مسًخبًسبتمرب11ًوبعدًً،مرةً(113)ةً"دونغًآه"ًصحيفيفًعنوانًمقاالتًً"اإلسَلم"
مرةًبزايدةًً(157)(ًظهرتًالكلمةًهــ1427ً-1422ً،ًم2006-2001)ًسنوات

39%ًً ًمبا ًقبلمقارنة ًه. ًمادة ًًوًصحيفة)فصحالوأما كيونغًهيانغ،ًًًصحيفةدونغًآه،
ًكلمةًصحيفًو ًكيوًراي(ًاملشتملةًعلى خبمسًًسبتمرب11ًفكانًقبلًً"اإلسَلم"ةًهان

                                                           

ًكيمًتشولًهو،ًرسالةًاملاجستي،ًقسمًالعلومًإسَلمًالكورينينًالشوارعًاإلسَلميةًوطرقًتكوً (1ً) ،
ًكورايًالنوبية(،ًًمنًاإلنسانية 41ً،ًصهــ(1432)ًم2011جامعةًيونغًانمً)كيونغًسان،

ً)ابلكورية(.
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ًم2001-1996)ًسنوات ًهــ1422ً-1417ً، ًعددها )(2,231)ً ًوبعد ،11ً
ًسنواتًسبتمرب ًم2006-2001)ًخبمس ًاملادةًهــ1427ً-1422ً، ًعدد ًكان )

ًكلمةً ً(6,176)يفًحمتواهاًًً"اإلسَلم"املشتملةًعلى زايدةًمقارنةًمباًً%277،ًوهذا
ًعلىًقوةً سبتمربًيفًجذبًانتباهًالشعبًالكوريًوأثرهًالواسعًعلى11ًقبله،ًمماًيدل 

ًكوري.ًالًاجملتمع
ًكذلكًًفالصحسبتمربًعلى11ًًًأحداثًوالًينحصرًأثر الكورية،ًبلًيربزًأثره

ًشؤونًالكتبً علىًنشرًالكتبًيفًأسواقًكورايًالنوبية.ًيقولًاألستاذًمجيلًيلًعنًتغي 
ًكورايًالنوبيةًبعدً منًاجملتمعًأعقبهًطلبًقويًسبتمرب11ًًسبتمرب:ً))11ًًاملنشورةًيف

ً ًالكوري ًلفهم ًاإلسَلم... ًًوطُبعًوتعاليم ًاإلسَلم ًعن ًجديدة ًكتب ًانتشاراً ت انتشرت
سبتمرب11ًًسنواتًفقطًمنذ4ًًاإلسَلمًخَللًًيفًموضوعًالكتبًاملنشورةكميةًواسعا .ًًو
123ًًً)ًم2001 ًالكميةكتااب ( ًيفًنفسًاملوضوعًخَللًًالكتبًتتجاوز 50ًاملنشورة

ًكورايًيفًعامًًسنة ًكتبًرواجا ًعنًاإلسَلمً.كتااب (67ًً)م1948منذًاستقَلل ..وأكثر
ًنسخً،هو ًعدد ًبلغ ًالذي ًصحيح" ًلفهم ً"اإلسَلم: ًكتاب ًشك، ًاملببدون عةًاه

ًكثيًمنًالناس.ًً(200,000) النتيجةًغيًمتوقعةًإذاًنظرانًهذهًكانتً،ًوماًزالًيشرتيه
عنًاإلسَلمًأبقل ًمنًبيعًكتابًًتمً يًكانًًحيثًالكتابًيفًكورايًالنوبية،سوقًحالةًإىلً

ًبصفةًعامةًوًالكتبًيفًكورايًالنوبيةوكانًانشًرسبتمرب.11ًًلكلًسنةًقبلًًنسخةألفً
ً"اإلسَلم"ًًالًتعجبهم ً"العرب"ًًنلًوفضً ويً،لعنوانًالكتابًكلمة ًأو "الشرقًاألوسط"

ًكلمةً"اإلسَلم"ًلصورتهًالسيئةًبنيًالكوريني.بتجنً يل يفًًتقعًظواهرًمعاكسةاآلنً واًمن
ًكثيًًً؛سبتمرب11ًًبعدًسوقًالكتاب ًعنًمنًالكتب، ًمباشرة ًعَلقة ًتكنًله ًمل ولو

ً.ً)1((("العرب"أوًً"الشرقًاألوسط"منًًبدالً ً"ًيفًعنوانهاإلسَلم"ًيضعًكلمةًاإلسَلمً
ًيفًاجملتمعًالكوريًتوس عًنطاقً ًالتغياتًاإلجيابيةًيفًجمالًالدعوة وبفضلًهذه

َمنًكانًيعرتفًبوجودًاخلالقًِلسليمةًفطرتهًأوًلِتأم لهًفالبحثًعنًاحلقًلعامةًالكوريني.ً
                                                           

يلًهيًسبتمرب،11ًًأحداثًبعدًًالديدةًإىلًاإلسَلمًوالشرقًاألوسطنظرةًاجملتمعًالكوريً(1ً)
،ًص16ً-1هــ(،ًالعدد:1427ً)ًم2006)سيئول(،ًلدراسةًاإلسَلمًالكوريةًسو،ًجملةًمجعية

ً)ابإلجنليزيةً(.249ًً-248ً
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ًكانًيدركًتناقضاتًمنًيفًخلقًالسمواتًواألرضًملًيصلًإىلً اإلسَلمًبسهولة،ًومن
يفًدينًالنصرانيةًملًجيدًدينا ًآخرًيُعبدًفيهًاخلالق،ًإذًملًً-عليهًالسَلم-رسالةًعيسىً

كوريًمنًالواطنًامليكتسبهًماً.ًًوسبتمرب11ًتكنًلديهًمعرفةًصحيحةًعنًاإلسَلمًقبلً
ًليسًبصحيحًًوًاملعلوماتًعنًاإلسَلمًمنًالكتبًاملنهجيةًيف ًكانًأغلبها الًاملدارس

ً.ًعنًاإلسَلمسبتمربًفُتحتًأبوابًاملعلومات11ًً.ًواآلنًبسببًأحداثً)1(دقيق
الكاآلًههذمنًًو إنًكانًسببًإسَلًم الكورينيً. جديدًيفًإسَلًم اجتاًه جاًء ورينيًاثًر

11ً،ًفسببًإسَلمهمًبعدًوقوعًأحادثًَتصيَلهمًعلىًفوائدًدنيويةًيفًعهدًأزمةًالنفط
عنًطلبًمنافعًالدينا،ًالبحثًعنًاحلقًًوالسبتمربًهوً رغبةًيفًدينًجديدًصحيحًبعيداً 

ًأزمةًالنفط.ًًًخبَلفً
ألستاذًجونًلوفًاعلىًيدًً،رءًبنيًالدايانتامللًقدًسبقتًدراسةًيفًأسبابًَتًو

(ًويراينًأنNorman Skonovdً(ًوالباحثًنورمنًسكونفد)John Lofland)دالن
ًرءًبنيًالدايانتًستة:امللًأسبابًَتًو

ًك .1 ً.اضراتاحملوحضورًً،تلفازالكتب،ًومشاهدةًالًقراءةالسببًالعلمي:
ًكشعورًدينيةًابطنيةًروحية .2  .السببًالباطين:
 .علىًدينًجديدًواطَلعًعليهًملدةًطويلةًكتجربةيب:ًًيالسببًالتجًرً .3
 .كعَلقةًشخصيةطفي:ًًاالسببًالعً .4
ًكخطبةًقويةًمؤث رةً .5  .السببًاإلحيائي:
ًكغسلًالدماغًوالتحكمًابلفكرً .6  .ً)2(السببًاإلكراهي:

إذًملًيذكرًفيهاًسببًاكتسابًًة؛يَلحظًأنًهذهًاألسبابًالستةًليستًجبامع
ًكماًهوًسببًإسَلمً الكورينيًيفًعهدًأزمةًالنفط.ًولكنًهذاًبعضًمصاحلًدنيوية،

.ًفرصةًالتعرفًعلىًالتحليلًيصلحًفيماًوقعًبعدًعهدًأزمةًالنفطًمنًإسَلمًالكوريني
                                                           

ً.354فحةًصيفًًصورةًاإلسَلمًيفًالكتبًاملنهجيةًاملدرسيةًالكوريةانظر:ًًةَلستزادل(1ً)
بنيًالدايانت،ًجونًلوفًالنًوًنورمنًسكونفد،ًجملةًدراسةًعلميةًًأسبابًَتويلًاملرء(ًانظر:2ً)

373ً،ًص20/4ًهــ(،ًالعدد:1402ً)حمرمًًم1981ًديسمرب:ًأمريكا(،نيوًجيسييفًداينة)
ً)ابإلجنليزيةً(.385ً-
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ًالرسالةوهوً-املسلمنيً وهوً-ً،ًوالزواجًابملسلمنيًواملسلمات-السببًاألولًيفًهذه
طفيًيفًرسالةًجونًونورمن.ًوالبحثًايدخَلنًيفًالسببًالعً-يفًالرسالةًالسببًالثاين

وهوًالسببًالثالثًيفًهذهًالرسالة،ًيدخلًً،م2001سبتمرب11ًًعنًاحلقًبعدًأحداثً
يفًالسببًالعلمي.ًوهذاًالسببًالعلميًهوًأكثرًأسبابًيفًإسَلمًالكورينيًبعدًعهدً

ًكماًاتفقًعليهًالباح والدكتورً"ابركًسونغًً،ثً"كيمًهيونًتشول"ًاملسلمأزمةًالنفط،
ًسو"ًالنصراينًيفًرسالتيهما.ً

ًكيمًو ًم2000مسلما ًكوراي ًيفًعام27ًًبعدًقيامهًمبقابلةًشخصيةًمعًً،الباحث
(1420ً ًأن ًله ًاكتشف ً)19ًهــ( ًابلسببً%70منهم ًوأسلموا ًالقدمي ًدينهم ًتركوا )

سلمنيًالكورينيًعلىًمقابلةًمباشرةًومكاملةً.ًًوالدكتورًابرك،ًبعدًاتصالهًابمل)1(العلمي
)49ًمن39ًًهــ(،ًوجدًأن1436ً)م2016هاتفيةًيفًعامً (ًانتقلواً%80مسلما ًكورايً 

ويقولًهؤالءًالتسعةًوالثَلثونًأنًسببًإسَلمهمً .)2(إىلًالدينًاحلنيفًابلسببًالعلمي
ً ًغيه ًمن ًثقة  ًأكثر ًنظام ًفله ًابلعقل، ًيهتم  ًدين ًاإلسَلم ًدين ًاألداينًألن منًأنظمة

ًكان صورةًسلبيةًعنًاإلسَلم،ًويرونًأنًهذاًبسببًَتريفًًتًعندهاألخرى.ًوأغلبهم
وسائلًاإلعَلمًًيفًسلبيةًعنًاإلسَلمالقاالتًاملالكتبًالدراسيةًعنًاتريخًاإلسَلمًًو

ًاإلسَلمً ًستتغيًصورة ًصحيحة ًمعلومة ًالكوريني ًإىل ًوصل ًإن ًأنه ًويزعمون املعادية،
ً.ً)3(عندهم

ًكانًداينتهًومًَ نًاعتنقًاإلسَلمًبسببًالبحثًعنًاحلقًأوًابلسببًالعلميًأغلبهم
ً ًالنصرانية. ًأو1410ً)ًم1990))إىلًعقد ًالدنيا ًملنافع ًكثيًمنًالكورينيًأسلموا هــ(

بعيدينًمنًاإلخَلصًلًاالحتياج والزواجً، والتجارةً، يفًالدولًاإلسَلميةً، والدراسًة لوظيفةً،

                                                           

ًكورينيًجنوبينيًالذينًانتقلواًإىلًدينًاإلسَلمًيفًًأسبابًَتويلًاملرء(1ً) بنيًالدايانت:ًدراسةًيف
ًكيمًهيونًتشول ًنوفمربعليًحممودًأغلو،ًًجملةًدراساتًعلميةً)إسطنبول(،ًًوًاألايمًًاحلاضرة،

ً)ابإلجنليزية(.131ً،ًص4/15هــ(،ًالعدد:1423ًشعبانً)ًم2002
ابكًسونغًسو،ًعلومًالَلهوتًوالتبشي)سيئول(،ًًدراسةًيفًإسَلمًالكورينيًمنًدايانتًأخرى،(2ً)

ً.)ابلكورية(171صً،38ً،ًالعدد:ًهــ(1438)ًم2015
ً.186ً-185ًص(ًاملرجعًالسابق،3ً)
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ًبعدًعامًالديين.ًولكنً هــ(ًأكثرهم1420ً)ًم2000املسلمنيًالكورينيًالذينًأسلموا
ًاطَلعًعلىًدينًاإلسَلمًوجتربتهمًالدينية.ًبعدًدخلواًيفًاإلسَلمًبرغبتهمً

ًكانً سبابًغيًدينيةًيفًأايمًماضية،ًواآلنًيزدادًألًيسلمونًنيالكوريبعضًيعين
وهمًيعيشونًمعيشةًإسَلميةًمعًً،عددًالكورينيًالذينًأسلمواًمنًأجلًالدينًالًغيه

تًوقدًسبقً،ألهنمًقدًأسلمواًبرغبتهمًالشديدةًيفًدينًاإلسَلمً؛اهلم ةًالعاليةًيفًالدين
ًكانًداينتهمًرًب.ًويأخرىمًالتجربةًعلىًداينةًهل زًهؤالءًمبيزهتمًاخلاصةًوهيًأنًأغلبهم

ًكالكاثوليكيةً ًكانًيفًقلوهبمًشكًيفً)1(((مثًاعتنقواًاإلسَلمًوالربوتسنتيةالنصرانية .ألنه
ًفكان ًسليم ًعقل ًيقبلها ًال ًاليت ًالثالوث ًالوابًًواعقيدة ًوجدوا ًمث ًاحلق ًعن يبحثون

ًالصحيح،ًمنًدينًاإلسَلم.ً
ًكانًًًو ؛ًفقْلبهًالًيوافقًعلىًعقيدةًالثالوثًملًيكن،ًولكنًاً كاثوليكيالباحثًنفسه

ًالسَلم-يقبلًالقولًأنًعيسىً ًكيفًيكونًالبشرًاملخلوقًهوًً-عليه هوًهللاًتعاىل.
فماًهوًاحلق؟ًوِمنًً،اخلالق؟ًكانًيقولًلنفسه:ً"هلًالثالوثًابلفعلًحق؟ًوإنًكانًابطَلً 
حىتًوهبهًهللاًسبحا يقيناً  بعضًًقراءةهًفرصةًلنأينًأجده؟"ًمعلوماتًعندهًملًتعطهًجواابً 

ًالكتبًاإلسَلميةًيفًاملسجد.ً
ملًيكنًهلمًًسبتمرب11ًفالباحثونًعنًاحلقًمنًالنصارىًالكورينيًقبلًً،كذلك

فتحًأبوابًاملعلوماتًهلمًليصلواًإىلًاحلقًسبحانهًوتعاىلًيسرًهللاًعنًاإلسَلم.ًفًرفةمع
المـًسببا 2001ًًًسبتمرب11ًأحداثًًفتعترببسهولة،ً .ًوكانتًالكورينيًعتناقًإسَلمكبياً 

ًكبيةًعاملية ًيفًنفسًالوقتًدوًربللمسلمني،ًولكنًًاألحداثًمصيبة ًأنًهلا ًاً َلًشك 
ًاتفكم ًوجل: ًعز ًهللا ًقال ًللكوريني. ًاإلسَلم ًعن ًصحيحة ًملعلومات  ىم ممُّيح

 ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم
ً.)2(﴾ٰر ٰذ يي

                                                           

ًكيمًتشولًهو،ًرسالةًاملاجستي،ًقسمًالعلومًإسَلمًالكورينينًالشوارعًاإلسَلميةًوطرقًتكوً (1ً) ،
ًكورايًالنوبية(،ًًمنًاإلنسانية 35ً،ًصهــ(1432)ًم2011جامعةًيونغًانمً)كيونغًسان،

ً)ابلكورية(.
ً.216(ًسورةًالبقرة:2ً)
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هيًاملذكورةًأعَله،ًإمناًًالثَلثةًاألسبابوالًتنحصرًأسبابًإسَلمًالكورينيًيفً
ًإمامةًمسجدً"بوسان"ًأكثرًمنًعشرًسنواتًقدًعد ً أبرزها.ًواإلمامًايسرًيلًالذيًتوىل 

ً،اإلسَلميفًمسجدهًمنًمقابلتهًمعًالراغبنيًيفًًتهبجتًرًمنًخَللأسبابًإسَلمًالكورينيً
إسَلمًالكورينيًمنًغيًمدينةًبوسان.ًوفص لًًصقصلواستماعهًً،ولقائهًمعًزو ارًاملسجد

ًبقوله:إسَلمًالكورينيًأسبابًاإلمامً
لتجارته:ًأيًلتثبيتًعَلقةًجتاريةًمعًاملسلمنيًأوًإلقامةًعَلقاتًًيسلم.1ً))ً

ًجديدةًمعًجُت ارًيفًدولةًإسَلميةًأوًإجابة ًلدعوةًأصدقائهًاملسلمني.
منًحسنًخلقًاملسلمًالذيًتعر فًعليهًمنًخَللًجتارةًأوًدراسة2ًً .ًيسلمًمتأث راً 

ًأوًسفر.
أوًً،يةًويفًأماكنًخارجًاإلنرتنت.ًيسلمًلزواجًمبنًتعر فًعليهًيفًمواقعًإلكرتون3

ًالوساطةًللزواج.ًًمبنًتعر فًعليهًبتقدميًمكتب
ً.ًيسلمًلصداقتهًمعًاملسلمني.4
ً.ًيسلمًحملبةًاحلضارةًاإلسَلميةًاملزدهرةًالقدميةًولرغبةًيفًجتربةًعلىًدينًجديد.5
ًلغةًالعربًودينهم..ًيسلمًلدراسة6ً
ًصديقه..ًيسلمًبنصيحةًأسرتهًأوًقريبهًأو7ً
ً.ًيسلمًلقضاءًاحلاجاتًاالقتصادية.8
ً.ً)1(((وراحةًقلبهًاملتَعبًةلطمأنين.ًيسلم9ً
كلهمًمسلمونًفمعًاختَلفًأسبابًإسَلمهمًودرجةًإخَلصهمًعندًإسَلمهمًًو

وسيعرضًالباحثًأحوالًاملسلمنيًً.والًيرد ًأحدًمنهمًبسببًضعفًإميانهً،عندًهللاًتعاىل
ًحياةًاملسلمنيًالكورينيًبعدًماهيةيفًكورايًالنوبيةًيفًالفصلًالتايلًليفهمًالقارئًويصو رً

  حياةًاملسلمنيًغيًالكورينيًيفًاجملتمعًالكوري.ًإسَلمهمًابألسبابًاملختلفةًًو

                                                           

ًكورايً-دورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلميةً(1ً) ،ًيلًجونغًأكً،ومستقبلهًالنوبيةًواقعًاإلسَلمًيف
ً)ابلكورية(.4ص
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 :وفيهًمبحثان
ُك ور اَيُاجلَن وب ي  ة .۞ ل م َيُالك ور ي َيُيف  ُامل س  َوال  :َُأح  ُاأَلوهل   املَب َحث 
ُك ور اَيُاجلَن وب ي  ة .ُُاملَب َحثُ ۞ ل م َيَُغْي  ُالك ور ي َيُيف  ُامل س  َوال  ُّ:َُأح   الثهاين 
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 املطلب األول: عدد املسلمي الكوريي.

ًًتًركًذ ًاملسلمنيًالكوريني، ًذكربعضًالواثئقًعدد الشيخًحامدًًومنًذلكًما
ًم1979(ًيفًعام13,143ًتشويًأنًعددًاملسلمنيًالكورينيًيفًكورايًالنوبيةًقدًبلغً)

ً.ًوهذا(18,346هــ(ً)1403)ًم1983ازدادًالعددًفأصبحًيفًعامً،ًمثً)1(هــ(1399)
ًكورايًفقدًبلغ ًخارج ًأما ًكورايًالنوبية. ًاملسلمنيًالكورينيًًداخل نفسًالعامًيفًعدد

.ًوقالًالشيخً)2((28,263عددًاملسلمنيًالكورينيً)وبذلكًيكونًجمموعًً.(9,917)
يفًاحلاشية (35،000ًاملسج لنيًوغيهمًحوايلً)قدًبلغًعددًاملسلمنيًالكورينيً((ً:أيضاً 

ًكتابً"الثقافةًالدينيةً)3(((هــ((1404)ًم1984مسلماًيفًالوقتًاحلاضر)أيً .ًويقول
ًكوراي"ً ))ابعتبارًأواخرًً:هــ(1417)ًم1996منًوزارةًالثقافةًوالرايضةًيفًالصادرًيف

ًكورايًالنوبيةًوأنهًهــ(1416ً)ًم1995عامً مسلم40,000ًًتوجدًمخسةًمساجدًيف
.ً(35,000)رمسيةًأنًعددًاملسلمنيًالكورينيًالواثئقًال،ًوحبسبًأحدثً)4(((كوري

ًيفًو ًذُكر ًالعدد ًالكتابًالرمسيًكتابًًهذا ًوهو ًكوراي" ًيف منًاَتادًًالصادرً"اإلسَلم
إىلًاآلنًأيًكتابًمنًِقبلًً.ًوملًيطبع)5(هــ(1426)ًم2005املسلمنيًالكورينيًيفًعامً

(35,000ً)ًهذهًاإلحصائيةًوهيًاالَتادًيذكرًفيهًعددًاملسلمنيًالكوريني.ًويَلحظًأن
ًالشيخًحامدًتشويًيف1426ً)ًم2005يفً ًهوًنفسًالعددًيفًرسالة ًم1984هــ(

هــًواستعملهًيفًكتابه1404ًلعامًًةالقدميًئيةاإلحصاهذهًاالَتادًنقلًً.ًولعلهــ(1404)
هوًعددًاملسلمنيًالكورينيًالذينًأسلمواًيفًعهدًأزمةًًوبذلكًيكونًهذاهــ.1426ًيفً

ً.ًةبًاالقتصادياسبالنفطًابأل

                                                           

ً.186بلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستق(1ً)
ً.187،ًصالسابقًرجعامل(2ً)
ً.252،ًصملرجعًالسابق(ًا3)
ًكوراي،ًوزارةًالثقافةًوالرايضة،ًص4) ً.)ابإلجنليزية(101(ًالثقافةًالدينيةًيف
ًكوراي5) ً)ابلكورية(.25ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًصً،(ًاإلسَلمًيف
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ً"الصغي" ًالعدد ًهذا ًمن ًيتعج بون ًالكوريني ًغي ًاملسلمون (35,000ً)ً:ولعل
مقارنةًبعددًسكانًكورايًالنوبيةًفهوًمخسونًمليونًتقريبا .ًفنسبةًاملسلمنيًالكورينيًيفً

ًالنسبةًً،%0.07نًالكورينيًالنوبينيًإَذنًالسكا ًوهذه ًمنًواحدًيفًمائة. ًأقل  وهو
ثَلثونًمليونًتقريبا ،ًوالًيكونًًمعتبارًسكانًكورايًالشماليةًفهإذاًأخذًاالتكونًأصغرً

ًكورايًالشماليةًًبشكلًرمسيًكورايً ًًأحدًمنًسكاهناًمسلماً  ً-وهوًالشيوعية-ألنًنظام
ً.ًً%0.04ً:فنسبةًاملسلمنيًالكورينيًيفًسكانًشبهًالزيرةًالكوريةًمينعًمجيعًاألداين،

(.ًفإهنم35,000ً)ً:واملسلمونًالكوريونًالددًيستغربونًمنًهذاًالعددً"الكبي"
بعدًإسَلمهم العددًليسًًملًيروًا العددًالكبيًمنًاملسلمنيًالكوريني.ًًولكنًهذًا مثلًهذًا

اضيةًخاصةًيفًعهدًأزمةًالنفط.ًاملسنواتًالبشيءًعجيبًإذاًنظرانًإىلًماًحدثًيفً
.1ًً:مسجدًسيئولًفروعاألسبوعيةًللمسلم:ً))األخبارًمنًًفقدًوردًيفًالنشرةًاإلخبارية

ًالعربيةًالسعوديةً)رئيسًالفرع ًكيًجونغ(ً:الفرعًمنًاململكة بعدًً:احلاجًإبراهيمًجون
يفًالفرع،ًليبلغًعددًاملسلمنيًالكوريني59ًًشهرًمارسًأسلمً ً(3,168)ًيفًاململكةًكورايً 

ًوأربعونًو ًالعمرةًاثنان ًأد وا ًقد ًً،منهم ًنشر ًل5,000ًومت  ًالكتب ًمن تعريفًلنسخة
.ًعلىًحسبًتبليغًانئبًسكرتيًعامًمجيل1ًً:.ًو))األخبارًاألسبوعية)1(((ابإلسَلم

ًكورايًالنوبيةًبعدًزايرتهًإىلًفرعًالكويتًأنًعددًاملسلمنيًالكورينيً يلًالذيًرجعًإىل
.ً)2((((ًبواسطةًدعوةًاألخًاحلاجًسليمانًيلًهانغًراي3,000يفًفرعًالكويتًقدًبلغً)

مسلمةًحلضورً(104ًأنهًقدًمتًتسجيلً)ً)يفًمسجدًسيئول(ًو))ًأعلنًقسمًالدعوة
ً.ً)3(((حماضرةًنسائيةًعنًتعاليمًاإلسَلمًواللغةًالعربية

العددًأكثرًمنًثَلثةًآالفًمسلمًكوريًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية،ًومخسةًآالفً
ًكوريًيفًالكويت،ًومنهنًمائةًامرأةًحضرتًمنًالنساءًالكورايتًيفًحماضرةًالً مسلم

ًكوريًجديدًالذيًمل عندًمسلم وإمناًبلغًهذاًيعاصرًيفًعهدًأزمةًالنفط.ًًيُتصو رًأبداً 
                                                           

(1ً ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًللمسلم، ًاألسبوعية ًاإلخبارية ًالنشرة ًم14/5/1982(
ً.)ابلكورية(7ً،ص59هــ(،ًالعدد:21/7/1402ً)

ً.3،ص110هــ(،ًالعدد:1/8/1403ً)ًم13/5/1983(ًاملرجعًالسابق،2ً)
ً.5،ص93هــ(،ًالعدد:30/3/1403ً)ًم14/1/1983(ًاملرجعًالسابق،3ً)
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ًوأزمةًالنفطًهاحلصولًعلىًاملنافعًاالقتصاديةًيفًًكان(ًألن35,000ًًالعددًالكبيً)
ً.أقوىًأسبابًإسَلمًهؤالءًالكوريني

ًكماًسبقًفرتةإسَلمًالكورينيًبعدًًأسبابأماًًو )التعرفًعلىًً:ًأزمةًالنفطًوهي
سبتمرب11ًًًأحداثًوالزواجًابملسلمنيًواملسلمات،ًًوالبحثًعنًاحلقًبعدً،املسلمني
وميكنًً.وأقوىًتلكًاألسبابًأتثياًعلىًعددًاملسلمنيًالكورينيًهوًالزواجً(.م2001

ًبعدًعهدًأزمةًالنفط.ًالعددًالتقرييبًللَتديدًللباحثً مسلمنيًالكورينيًالذينًأسلموا
الكتابًاإلحصائيًالسنوي"ًنشرً"بوزارةًالعدلًًإشرافًاحلدودًَتتًويقومًمكتبًمراقبة

ًيش ًأتشًيالذي ًعدد ًعددًًاتمل ًالكتاب ًهذا ًيف ًويُذكر ًأنواعها. ًابختَلف اإلقامة
عددًاملسلمنيًواملسلماتًالذينًمعرفةًبهًيمكنًفً،نيكوريالًنيمواطنلاإلقامةًلًاتأتشًي

ًتزوجواًابلكورينيًوالكورايت.ً
ً ًعام ًعدد1438)ًم2016ابعتبار ًأتشًياصحأ هــ( ًالدولًًاتب ًمن اإلقامة

ًومنهم1,681ًً:تًكورايًًاتواطنمًمعاملتزوجنيًً)1(اإلسَلمية منًابكستان،814ًً؛
من74ًًً،منًتركيا85ً،ًوأوزبكستانمن87ًًمنًإيران،ًو113ً،ًوبنغَلديشمن306ًًو

ًكلًالزوجاتًالكورايتًعندًنكاحهنًهبمًفعددًالنساءً)2(يسياإندون .ًوإنًافرتضناًإسَلم

                                                           

(1)ًًً ًعد  ًمت ًاليت ًاإلسَلمية ًابلكورييمواطنًزواجالدول ًبرواني،31ًًنيها ًماليزاي، ًإندونيسيا، :
ًابكستان،ً ًأفغانستان، ًطاجيكستان، ًتركمانستان، ًقيغيزستان، ًكازاخستان، أوزبكستان،
ًاملتحدة،ً ًتركيا،ًاإلماراتًالعربية ًلبنان،ًفلسطني، ًالعراق،ًاألردن،ًسوراي، ًإيران، بنغَلديش،

ًاليم ًالبحرين، ًعمان، ًقطر، ًالسعودية، ًالعربية ًاململكة ًليبيا،ًالكويت، ًالسودان، ًمصر، ن،
ًاملغرب،ًالزائر،ًتونس.

احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم، 2016(ًالكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعام2)
ً)ابلكورية(.973ً-969ً،972ًًً-968ًالعدل،ًص

لضيقًصفحةًاملتون.50ًًالذيًيتجاوزًعددهًفوقًًتابلكورايًنيوإمناًذكرًالباحثًعددًاملتزوجً
13ًمنًاألردن،14ًًمنًماليزاي،25ًًمنًاملغرب،45ًًمنًمصر،48ًًوالعددًمنًبقيةًالدول:ً

ً ًكازاخستان، 10ًًمن ًقيغيزستان، 9ًًمن ًسوراي، 7ًًمن ًاليمن، 7ًًمن ًتونس، من6ًًمن
2ًمنًليبيا،2ًًمنًالعراق،2ًًمنًالسعودية،2ًًمنًلبنان،3ًًمنًفلسطني،4ًًأفغانستان،ً
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ًو1,681)ً:َليتًأسلمنًبسببًالزواجلالكورايتًا النساءًالَليتً عددًبلغًعامالنفسًًيف(ً.
يسيا،ًإندونًمن613ًً،ًأوزبكستانمن2,215ًًومنهمًً؛4,003ًً:متًمنحهنًالتأشياتً

ًوقيغيزستانًمن470ًو ًوكازاخستانمن232ًًً، ،147ًً ًوماليزايمن من122ًً،
إسَلمًكلًاألزواجًالكورينيًعندًنكاحهمً.ًوإنً)1(بنغَلديشمن63ًًابكستان،ًو افرتضنًا

(.ًفالعددًاإلمجايلًملن4,003ً)ً:هبنًفعددًالرجالًالكورينيًالذينًأسلمواًبسببًالزواج
ً(ًتقريبا .5,684)ً:أسلمواًبسببًالزواجًمنًالكورينيًوالكورايت

بسببًأزمةًالنفطًًم2005فيمكنًالقولًأنًعددًالكورينيًالذينًأسلمواًقبلًعامً
بسببًًم2016،ًوعددًالكورينيًالذينًأسلمواًبعدًعامًنسمة35,000ًً:هــ(1420)

هــ(1438ً)ًم2016أنًعددًاملسلمنيًالكورينيًابعتبارًًنتيجةًلذلك.5,684ًً:الزواج
.ًوالحتمالًعدمًإسَلمًبعضًأزواجًالكورينيًوالكورايت،ًوتيسراًحلفظ40,684ًهوً

)الباحثًأنًعًرجحالعددًي  .نسمةً(40,000ددًاملسلمنيًالكورينيًتقريباً 
ًالعددً) ًكوراي40,000ًوحقيقةًاألمرًفإنًهذا (ًقدًالًيوافقًأحوالًاإلسَلمًيف

قدًحاولًإمامًمسجدًبوسانًايسرًيلًتقديرًعددًاملسلمنيًًالنقطةمنًهذهًالنوبية.ً
ًكورايًً:قالًاإلمامًيفًحبثهً الكورينيً"الناشطني". يف ))قدًاخرتُتًأكربًاملساجدًحجماً 

ابالستبيانًعنًعددًاحلاضرينًالكورينيًيفًصَلةًالمعةًوعددًالذاهبنيًًلنوبيةًوقمتا
ًكانًمرةًواحدًيفًشهر.ًًو ً:كالتايلًًذلكنتيجةًإىلًمسجدًللعبادةًلو

ًً
ً
ً

                                                           

ًمنًطاجيكستان.1ًًالزائر،2ًًالسودان،ً=ً=من
9ًمنًاإليران،13ًًمنًالزائر،14ًًمنًتركيا،33ًًمنًاملغرب،42ًً(ًوالعددًمنًبقيةًالدول:1ً)

منًاليمن،3ًًمنًسوراي،3ًًمنًتركمانستان،6ًًمنًتونس،6ًًمنًاملصر،7ًًمنًطاجيكستان،ً
.ًمنًبرواني1ًمنًلبنان،1ًًمنًالعراق،1ًًمنًأفغانستان،1ًًمنًالكويت،2ًًمنًاألردن،2ًً

ًاملرجعًالسابق.
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ُغْيُالكوريياملسلمونُُاملسجد
الكوريونُاملسلمونُ

ُجمعةللاضرونُاحل
املسلميُعددُ

ُالكوريي

 150حوايل40ًًً-600ً30ًحوايلًًلًاملركزيئًومسجدًسي

 35حوايل8ًًحوايل150ًًحوايلًًمسجدًبوسان

ًمسجدًاهلدى
ًإنتشونً

 20حوايل4ًًً-60ً3ًحوايلً

ًمسجدًعثمانيةً
ًدايًكو

 10حوايل3ًً-50ً2ًحوايلً

 20حوايل5ًًحوايل100ًًحوايلًًجوجنومسجدً

ًكوانغًجو  5حوايل2ًًً-80ً1ًحوايلًًمسجد

 5حوايل2ًًً-50ً1ًحوايلًًمسجدًأنًاينغ

 10حوايل3ًًً-70ً2ًحوايلًًمسجدًبوًبيونغ

ًالًيوجدًالًيوجد50ً-40ًًمصلىًكيمًهاي

ًالًيوجدًالًيوجد150ًحوايلًًوانًغمصلىًتشان

ً
ًأخرىً ًمساجد ًيف ًكوري ًمسلم ًيوجد ًال ًفيكاد ًمساجد ًأكرب ًأحوال ًهي هذه

منًاملسلمنيًالكورينيًالًحيضرونً % 99منًهذهًالنتيجةًأنً.ًيتأكدًصغيةًومصليات
صَلةًالمعةًولوًمرةًواحدةًيفًشهر،ًوأنًأقل ًمنًواحدًيفًمائةًمنًاملسلمنيًالكورينيً

(40,000ً(ًًأوً)35,000شخصا ًتقريبا ًفقطًيزورونًإىلًاملسجد.ًفأينً)250ًأيً
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ًكوريًيفًوقتًالصَلةًوأينًيصلون؟((  .ً)1(مسلم
يكفَّرًأحد ًبسببًعدمًحضورهًيفًصَلةًالمعةًأوًصَلةًالماعةًيفًاملسجد،ًوالً

وإميانًرجلًانطقًالشهادتنيًمنًعلمًالغيبًفَلًيعلمًحقيقتهًإالًهللاًتعاىل.ًومعًذلكً
أنًمنًأسلمًابلسببًاالقتصاديًأوًابلسببًالزواجًفإنًنشاطهًلإلسَلمً ميكنًالقول

ًً.لمنيًقليلًبشكلًعامكالصَلةًيفًاملسجدًوالتواصلًمعًاملس
وهناًنقطةًمهم ةًيفًالدعوةًاإلسَلميةًللمسلمني؛ًفَلًبدًللداعيةًيفًكورايًالنوبيةً
أنًيقومًبربانمجًدعويًلتقويةًإميانًهؤالءًورعايتهم.ًخاصةًتربيتهمًألوالدهمًخيافًمنهاً
أنًأوالدهمًقدًينسونًهويتهمًاملسلمنيًبسببًضعفًتربيةًوالديهم.ًوسنعرضًللحديثً

ًعنًهذاًاملوضوعًبزايدةًتفصيلًيفًاملطالبًالَلحقة،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ً
  

                                                           

ًكورايًالنوبيةًومستقبلهً-(ًدورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلمية1ً) يلًجونغًأك،ًً،واقعًاإلسَلمًيف
ً)ابلكورية(.10ً-9ص
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 املطلب الثاني: أحوال املسلمي الكوريي.
ًبلدانليتًيتعرضًهلاًاملسلمونًيفًبعضًعلىًعكسًاالضطهادًواملطاردةًوالعنفًا

الدينًاصةًحريةًالنوبيةًيتمتعونًحبقوقًاإلنسانًخ كورايًًفمسلمو،ًاألقلياتًاإلسَلمية
مضايقاتًتوجدً.ًفَلً)1(الدين((ًحريةًاملواطننيًاملضمونةًبدستورًكورايًالنوبية:ً))لميع

ًكانتًاحلكومةًالكوريةًلل يفًعهدًمسلمنيًمنًجهةًاحلكومة،ًوهللًاحلمدًوالفضل.ًبل
النفطًمتد ًيدًالعون يفًالتمهيدًًأزمًة سبقًذكرًه وغيًمباشرة،ًكمًا مباشرًة للمسلمنيًبطريقًة

ًالبحث.ًمنًهذا
كانًبعضًاملسلمنيًيفًذلكًالعهدًهلمًمناصبًعاليةًيفًاجملتمعًالكوري.ًًًبل،ًإن

النفط الطبقاتًً:قالًالشيخًحامدًتشويًعنًأحوالًاملسلمنيًالكورينيًيفًعهدًأزمًة ))أمًا
ًعديدةً ًالكورينيًيفًميادينًمهنية ًاملسلمني ًفنجد ًالذيًاعتنقتًاإلسَلم االجتماعية
ًوالتجارة.ً ًوالطب ًوالصحافة ًالامعي ًوالتعليم ًالسامية ًاحلكومية ًوالوظائف كالقضاء

القاضيًً-والكثيًمنهمًمنًاملثق فنيًورجالًاألعمالًوالطلبة.ًنذكرًمنًهؤالءًخاصةً
ًالدوليةً"كوانًسونًيًو ًالتجارة ًرئيسًقسم ًأبوًبكرً"كيمًجونغًسون" ًواألستاذ نغ"،

وهوًأولًأستاذًيفًالامعاتًالكوريةًاعتنقًومديرًشؤونًالطلبةًيفًجامعةً"ميونغًجي"ً
مديرًمكتبًالدايانتًوالثقافةًبوزارةًالتعليمًً"جوًسونغًوك"والسيدًإمساعيلًً،اإلسَلم

ًاملنظً  ًبكورايومراقبًأنشطة ًوالسيدًعبدًالعزيزًًوموجً ماتًالدينية ً"كيمًإلًجو"هها،
،ًوالسيدًإبراهيمً"كيمًانصرًاملسلمنيًبكورايًوكانًيفًمنصبًمديرًمكتبًاألمنًالوطين

سانغًانم"ًمديرًمكتبًالعملًبوزارةًالعملًوكانًيعملًابلسفارةًالكوريةًابململكةًالعربيةً
ًكانًيشتغلًبنفسًاملنصبًمب ًكوراي كتبًرئيسًالمهوريةًوهوًالسعوديةًوبعدًعودتهًإىل

ً.ًً)2(أولًمسلمًيشتغلًابملكتبًالرائسي((

                                                           

ًم29/10/1987(ًالدستورًالكوري،ًالفصلًالثاين،ًالفقرةًالعشرون،ًاملادةًاألوىل.ًمتًصدرهًيف1ً)
هــ،ًمركزًالعلومًعنًالقانونًالوطينًالكوري5/6/1438ًهــ(،ًومتًالنقلًمنهًيف30/3/1410ً)
(www.law.go.krً.)ابلكورية(ً) ً

ً.190الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص(2ً)
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ولكنًالًيفرحًالقارئًمبجر دًهذهًاملناصبًالعالية،ًفإنًأثرهمًبعدًعهدًأزمةًالنفطً
ًالنفطًاختفىً ًأزمة ًبعدًانتهاء ًيُذكر. ًكاد ًما ًكورايًالنوبية ًيف يفًجمالًالدينًوالدعوة

ًكلهمًإنًصح تًالعبارة-أغلبهمً والًيشاَهدًوجودهمًًاجملتمعًاإلسَلميًالكورينًمً-أو
إالًالشيخًحامدًتشويًفهوًيستمرًالنشاطًالدعويًإىلًالوقتً يفًمسجدًسيئولًاملركزيً،

ًكلًذلكًيرجعًإىلًسببًإسَلمهم-حفظهًهللاًً-احلاضرً كماًسبق،ًالسببً،وهوً:.
لًمنافعًاالقتصادي.ًمنًأسلمًيفًعهدًأزمةًالنفطًمنًالكورينيًغرضهمًاألكربًحصًو

الدنياًمنًالدولًاإلسَلميةًفكانًينطقونًالشهادتنيًولوًملًيفهمواًمعىنًالتوحيدًومبادئً
ًاإلسَلم.ً

منًفؤادًعبدًالسَلمًًالذيًأجراهًالباحثًاملصريًنتيجةًاالستبيانً:دليلًذلكًو
انتشارًاإلسَلمًيفًكورايًوحالةًاملسلمنيً بعنوانً"خَللًرسالتهًيفًمرحلةًاملاجستي،ًوهوً

االستبيانًيفًمساجدًسيئولًوقدًأجرىًالسيدًفؤادًهــ(.1405ً)ًم1985"ًيفًًيفًكوراي
عدةًأسئلة246ًًوبوسانًوكوانغًجو،ًوسألً قبلًًوبتعاليمًاإلسَلم.ًًمتعلقةمسلما ًكورايً 

،ًمماًأاتحًليسًبكوريًوأنًالسيدًفؤادًمصريًالنسيةًًأشيًإىلذكرًنتيجةًاالستبيانً
ًأنًالباحثًصرحية"ال"ًتجااباإلًاحلصولًعلى .ًألنًالذينًأجابواًعندًاالستبيانًظنوا

بهاللغةًالكوريةًاملصريًالًيفهم ًكتبوهًأوًأجابوًا نتيجةًكانتً.ًًو،ًوابلتايلًالًميكنهًمعرفةًما
ًكالتايل ً:منًأجابًب"نعم"ًلسؤالًأنًتوحيدًهللاًيفًاإلسَلمًهوًأمرًحسنً:االستبيان

.ً)1((%57.7)142ً:نًأجابًبـ"ال"شخصا ،ًوم246ً(ًمنًجميبني42.3ً%ً)104ً
ًكلًيوم ًأصلي ًلسؤالًأين ًمنًجميبنيً%38.4ً)89ًً:ومنًأجابًب"نعم" )232ً

.ًومنًأجابًب"نعم"ًلسؤالًأينً)2((%61.6)143ًً:"ال"ًشخصا ،ًومنًأجابًب
ً%25.2ً)58ًً:أصوم ًجميبني ًمن ًب230ً( ًأجاب ًومن 172ًً:"ال"ًشخصا ،

(ًمنً%39.7ً)96ًً:أينًالًأشربًاخلمر.ًومنًأجابًب"نعم"ًلسؤالً)3((74.8%)
                                                           

ًكوراي،ًفؤادًعبدً (1) ًكورايًوحالةًاملسلمنيًيف رسالةًاملاجستي،ًجامعةً السَلم،انتشارًاإلسَلمًيف
ً.)ابلكورية(39ًصً،هــ(1405)ًم1985كيونغًهيً)سيئول(،ً

ً.43صًاملرجعًالسابق، (2)
ً.46صًاملرجعًالسابق، (3)
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شخصا ،ًومنًأجابًب"نعم"ًلسؤالًأينًأشربًاخلمرًاترةًملناسبةًأوًأشرهبا242ًًجميبنيً
ًكانًأيكلًحلمًاخلنزيرًقبلًإسَلمهً)1((%60.3)146ًً:كثياً  192ً.ًومنًأجابًأنه

منًتركً.ًيعينً)2(186،ًومنًأجابًأنهًأيكلًحلمًاخلنزيرًبعدًإسَلمه249ًمنًاجمليبنيً
أكلًحلمًاخلنزيرًبعدًإسَلمهًستةًأشخاصًفقط.ًومنًأجابًأنًعفافًالنساءًمنً

ًً .)3(170(ًمنًاجمليبنيً%80.6)137ً:الفواحشًيفًاإلسَلمًليسًأبمرًحسن
ًف ًًقراءةبعد ًالفضيحة، ًالنتيجة ًالهلًهذه ًالنفاقًأو منًالذيًالًخيافًعليهم

ًمنًإسَلمًاملرءًابلسببًاالقتصاديًيفًعهدًأزمةًالنفط.ًقدً الشديد؟ًوهذاًأثرًسليبًبني 
يفًعهدًأزمةًًااللتزاماتضحًللقارئًهبذهًالنتيجةًحالةً منًاملسلمنيًالكورينيًالذينًأسلموًا

ًالنفط.
مجيلًيل السياقًقالًاألستاًذ املسلمونًالكوريونأنًه))الواقعًً:ويفًهذًا أنًيلتزًم ًاندًر

الشهادتني،ًوالصلواتًاخلمس،ًوصيامًشهرًرمضان،ًوالزكاة،ًً:أبركانًاإلسَلمًاخلمسة
معناهًأنًعددًمنًنطقواًالشهادتني35,000ًًواحلجًإىلًمكة.ًوعددًاملسلمنيًالكورينيً

منهمًأسلمواًبسببًمهتهمًا35,000ً ًكمًمسلماً  لشخصيةًفقطًالًغيه.ًأهم ًشيءًمنه
ًكثيا ًمنًالكوري ًأسلمواًيفًنيالدينيةًوكمًمنهمًحيافظونًعلىًتلكًاهلمة.ًوالًننسىًأن

وأوائلًًم1970الزمانًالذيًارتفعًفيهًالطلبًللبناءًيفًالشرقًاألوسطًماًبنيًمنتصفً
منًالكورينيًأسلمواًمجيعهمًيفًوقتًواحد300ًًأو200ًً.ًعلىًسبيلًاملثال،ًم1980

ًالب ًالسعوديةًعملًلقيامهمًبعملية ًبعدًمنعًاحلكومة ًاملنورة ًواملدينة ًاملكرمة ناءًيفًمكة
منًأجلًالتجارةًمنًاملسلمنيًالكوريني،ًولكنً الكفارًفيهما.ًوالًتُعرفًنسبةًَمنًأسلموًا

ً.ًً)4(((ليسًببعيدًأنًالنسبةًتكونًكبيةًجداً 

                                                           

ًكوراي،ًفؤادًعبدًالسَلم، (1) ًكورايًوحالةًاملسلمنيًيف رسالةًاملاجستي،ًجامعةً انتشارًاإلسَلمًيف
ً.54صً،هــ(1405)ًم1985كيونغًهيً)سيئول(،ً

ً.74صًاملرجعًالسابق، (2)
ً.75ص،ًاملرجعًالسابق (3)
ًكورايًالنوبيةًوواجباته(ًًو4) ًكورايً،ًهيًسو،ًيلاقعًاإلسَلمًيف ،ً)سيئول(مركزًدراسيًيفًأداين

ً)ابلكورية(.124صً،3(،ًالعدد:ًــه4/1/1422)ًم1/4/2001
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،ًقدًَتس نتًشؤونًم2001سبتمرب11ًًًأحداثًوبعدًأزمةًالنفط،ًخاصةًبعد
هــ(ًيسلمونًبعد1420ً)ًم2000إسَلمًالكورينيًفإنًالعديدًمنًالكورينيًبعدًعامً

ًاألمرًً:أيضاحصوهلمًعلىًاليقنيًيفًدينًاإلسَلم.ًقالًاألستاذًمجيلًيلً ))ولكنًيتغي 
يفًهذهًاألايم.ًيرجعًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًإىلًحقيقتهًويفض لًإميانًأتباعهًاخلفيً متاماً 

عوةًالظاهرة.ًواملسجدًاملركزيًالًيهدفًجمردًزايدةًعددًاملسلمني،ًفَلًعلىًنتيجةًالد
يقبلًمنًكلًمرءًرغبتهًيفًاإلسَلم،ًبلًيسألًعنًسببًإسَلمهًويكشفًعنًأسلوبه،ً

ً يفًإسَلمه.ًوخبَلفًاملاضي،ًًللمركزًوالًيعطيهًشهادةًاإلسَلمًإالًبعدًتبني  أنًلهًصدقاً 
ًكب إبرادتهًاخلالصة ًكوريًحالياً  ًكبية.ًيسلم احثًعلميًوطالبًجامعيًوموظفًلشركة

الًنتيقنًيفًحسنًنيةًهؤالءًاخلاليةًمنًغرضًدنيويًكالوظيفة،ًولكنًماًالًيشكً طبعاً 
ً.)1(((يفًأنًشؤونًإسَلمًالكورينيًختتلفًمماًيشاهدًيفًعهدًأزمةًالنفط
بتًقدًذهالًيقالًأنًولكنًالًيقالًأنًأحوالًالكورينيًالدينيةًيفًغايةًمتامها،ًًو

ًكماًقالًأحدً ُكت ابًعنًحالةًالكلًاملشاكلًمعًغيًاملسلمنيًمنًأفرادًاجملتمعًالكوري،
يؤكدًاندماجهمًالكاملًيفًً:املسلمنيًالكوريني ))أنًالوضعًاالجتماعيًللمسلمنيًحالياً 

اجملتمعًوتفاعلهمًمعهًحيثًيعملونًإبخَلصًوِجد ًيفًمجيعًمناحيًاحلياةًوبعضهمًتقلدً
يف مجيعهمًمراكزًمرموقًة اجملاالتًوالتخصصاتًمنًمجيعًالفئاتًاألعمارً، ًاجملتمعًيفًكافًة

يسعونًإىلًإدراكًاملزيدًمنًاملعلوماتًعنًحقيقةًتعاليمًاإلسَلمًرغمًالهلًابإلسَلمً
.ًفاملسلمونًالكورينيًيتأملونًمنًالصورةًالسيئةًعنًاإلسَلمً)2(السائدًيفًكورايًالنوبية((

ًكثيًمنهمًأنًيُعلنًعنًدينهًخوفا ًمنًالتمييزًضدهًاملنتشرةًبنيًالكوريني،ً والًيستطيع
ًمنًِقبلًعامةًالكوريني.ً

يتعرضًلهًولزوجهًاألذىًمنًأقاربهًالكوريني.ًومنًأسلمًومنًأسلمًبسببًالزواجً
بعدًحبثهًعنًاحلقًخيالفهًابقيًأفرادًأسرتهًوجيريًبينهًوبينهمًالعداوة.ًقدًقامًالباحثًاتمرً

ًكورايً 16ًشخصيةًمعًموسىًمبقابلةً (ًوكشفًأنًمنًم1426)ًم2005يفً مسلما 
                                                           

ًكورايًالنوبيةًوواجباته(ًًو1) ًكورايمركزًً،ًهيًسو،ًيلاقعًاإلسَلمًيف ،ً)سيئول(دراسيًيفًأداين
ً.)ابلكورية(125صً،3(،ًالعدد:ًــه4/1/1422)ًم1/4/2001

ًكوراي،ًطارقًالسنوطي،2ً) ً.51-50ص (ًاإلسَلمًيف
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أسلمًبعدًأزمةًالنفطًيعانيهًسوءًالعَلقةًمعًوالديهًوأقاربه.ًسألًاألخًاتمرًاملسلمةًيفً
العشرينياتًمنًالعمرًاملتزوجةًبرجلًابكستاين:ً))زوجكًليسًبكوريًفهلًيرح بًبهً

ًكراهةًشديدً:أسرتك؟ًقالت ةًووقعًبينناًاختَلفًديين،ًفانتقلناًوالدي ًيكرهانًاإلسَلم
منهم.ًوكذلكًقيامهماًبطقوسًاألجدادًمشكلة،ًومهاًًإىلًبيتًآخرًمنًبيتهم استقَلالً 

.ًوسألًاألخًاتمرً)1(((الًحيب انًزوجي،ًفَلًنزورمهاًوملًميضًبعدًالزواجًأقل ًمنًسنتني
ًالكنيسة.ًهلًهناكً))أسرتكًيذهبونًإىلً:املسلمةًيفًالعشرينياتًمنًالعمرًغيًاملتزوجة

ًكانًمعارضةًشديدة.ًأسريتًيظنونًاإلسَلمًديناً ً:مشكلةًمنًذلك؟ًقالت يفًالبداية
ًكثي.ًوماًزالًالًيعجبهماًاإلسَلمًولكنًيبدوًأهنماً فكانًبيينًوبنيًوالدي ًصراع غريباً 

ًيفًتركيًديين.ًوهذهًاألايمًأقولًهلماً"الًطقوسًاألجداد"،ًولكنًيصر ا نًقدًيئسَاًمين 
ً.)2(((علىًالطقوسًفنحنًنتنازعًعندًكلًالطقوس

ًعلىًعَلقتهً تلكًاملشاكلًالًتقتصرًعلىًاملسلمًالكوريًوًأفرادًأسرته،ًبلًتعم 
معًاجملتمعًالكوري؛ًألنًالسببًاألساسيًلتلكًاملشاكلًهوًالصورةًالسيئةًعنًاإلسَلمً

ً.ً)3(املنتشرةًبنيًالكوريني
ابملسلمًسوءًالظنًوقدًيتعدىًعليه.ً))قالًًفمنًلهًصورةًخائطةًعنًاإلسَلمًيظ ن

مسلمًيفًكورايًالنوبيةًهيًقتالًمعًالفكرةًًةعيشم"ً:،(35ً:كوريً)العمرالسلمًاملً،كيم
املسبقةًالسيئةًعنًاإلسَلم.ًبسببًاحلزبًاإلرهايبًكداعشً)تنظيمًالدولةًاإلسَلميةًيفً

ًكورية "إنًركبُتًً:العراقًوالشام(ًيعاملًالكوريونًمعيًكأينًإرهايب".ًوقالتًفَلنةًمسلمة
بنيًوبعضهمًاترةًيشيونًإيل ًعلىًحافلةًمجاعيةًابحلجابًأتلقىًنظراتًغريبةًمنًالراك

                                                           

ًكورايًالنوبية،ًاتمرًموسى،1ً) ًاملسلمنيًيف ًالكوريةًيفً(ًمعيشة ًاملاجستي،ًقسمًالدراسة رسالة
ً)ابلكورية(.39ً-38ًصـ(،ًهـ1426)ًم2005جامعةًسيئولًالوطنيةً)سيئول(،ً

ً.39،ًصملرجعًالسابق(ًا2)
املوضوعًيفًمطلبًمستقلًإنًشاءًهللا.ًانظر:ًالفصلًالرابع3ً) املبحثًً-(ًسيتوسعًالباحثًيفًهذًا

منً"ًإسَلموفوبيا"صورةًاإلسَلمًواملسلمنيًيفًاجملتمعًالكوريًوظهورًاملطلبًالثاين:ًً-الثالثً
ً.هذاًالبحث
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.ًَتتًهذاًالبيئةًالصعبةًعلىًاملسلمنيًالكورينيًقدًقل ًمنهمًمنًيؤديً)1(((أبصابعهم"
ًكلهاًويفر قًبنيًالطعامًاحلَللًواحلرام.ًقالًأحدًالباحثنيًبعدًمقابلتهً الصلواتًاملفروضة

لقيامًهباًوختتلفً))أماًالصَلةًفيشعرونًبصعوبةًعلىًاً:الشخصيةًمعًاملسلمنيًالكوريني
درجةًأدائهاًبنيًاملسلمنيًالكوريني.ًوالصَلةًأهم ًأركانًاإلسَلمًبعدًالشهادتنيًوفرضتً
ًأصعبً ًمن ًأهنا ًالكوريون ًاملسلمون ًويعترب ًيوم. ًكل ًصلوات ًمخس ًاملسلمني على
األعمال...يقولونًألنًاملسلمنيًالكورينيًأقليةًيفًاجملتمعًالكوريًفيصعبًعليهمًأداءً

ًعليهمًالصَلةًف ردا ًيفًأماكنًغيًمسجدًسيئولًاملركزيًأوًالشوارعًاإلسَلمية،ًويشق 
أداءًالصَلةًيفًأماكنًعاديةًيفًاجملتمعًالكوري.ًوكثيًمنهمًيكتمونًإمياهنمًحىتًألسرهتمً
فَلًيتيس رًهلمًالصَلةًيفًبيوهتمًأيضا .ًوأغلبهمًالًيصلونًيفًحاالهتمًالعادية،ًوإذاًجاؤواً

املركزيًأوًالشوارعًاإلسَلميةًيقضونًالصلواتًاليتًفاتتهمًيفًأايمًًإىلًمسجدًسيئول
ًألنً ًيقولون: ًاخلنزير. ًحلم ًمنًَترميًاإلسَلم ًاملسلمونًالكوريونًمشقة ماضية...وجيد
احلياةًاالجتماعيةًمعًالكورينيًالًبدًفيهاًمنًالذهابًإىلًاملطاعمًواألكلًمعهمًفيها،ً

،ًوحلمًاخلنزيرًواخلمرًركنانً)2(((نزيرًأمامًزمَلئهمويصعبًعليهمًرفضًالطعامًمنًحلمًاخل
حلياةًالكورينيًيفًاملأكوالتًواملشروابت،ًومنًالكورينيًَمنًحياتهًختليًعنًأكلًحلمً
اخلنزيرًوشربًاخلمرًاندرًجدا .ًًومنًيرفضًحلمًاخلنزيرًأوًاخلمرًيفًاملطعمًسيجدًضغطاً 

ً ًذلك ًألن ًوأصدقائه؛ ًزمَلئه ًيفًنفسيا ًشديدا ًمن ًالكوريني ًاختَلفا ًمع ًيعترب الرفض
ًيفًأكلًحلمًنيًالكورينيثقافاهتم،ًومنًخيالفهمًفليسًمنهم.ًلذلكًكماًيقعًبعضًاملسلم

اخلنزيرًدونًإرادهتمًيقعونًيفًشربًاخلمرًبنفسًالسببًأيًالضغطًالنفسيًمنًأفرادً
ًقالًاألستاذًمجيلًيل ًكوًرً:اجملتمعًالكوري. ًكثيا ًأنًيشربًمسلم يًاخلمرًمعً))يقع

                                                           

(1ً ًحافلة ًعلى ً"ركبُت ًأبصابع"،( ًإيل ًوأشاروا ً)سيئول(،ًًابحلجاب ًآنغ ًجونغ صحيفة
ً)ابلكورية(.15ًهــ(،ًص17/3/1437)ًم28/12/2015ً

ًكيمًتشولًهو،ًرسالةًاملاجستي،ًقسمًالعلومًإسَلمًالكوريني(ًتكو نًالشوارعًاإلسَلميةًوطرق2ً) ،
ًكورايًالنوبية(،ً 60ًهــ(،ًص1432)ًم2011اإلنسانيةًمنًجامعةًيونغًانمً)كيونغًسان،

ً)ابلكورية(.61ًً-
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كراهته؛ًألنًاخلمرًقدًانتشرتًيفًاجملتمعًالكوري،ًوالًبدًمنًشرهباًحلياتهًاالجتماعيةً
 .ًًً)1(((معًالكوريني

ًللقارئًفيماًسبقًأنًحالةًاملسلمنيًالكورينيًالذينًأسلمواًابلسببً  كماًتبني 
يفًفهمًتعاليمًاإلسَلمً ًكانتًضعيفةًجداً  وأداءًالعبادةًاالقتصاديًيفًعهدًأزمةًالنفط

كالصَلةًوالصوم.ًًوَمنًبعدهمًمنًاملسلمنيًالكورينيًمنًأسلمواًبسببًالزواجًوبسببً
البحثًعنًاحلقًيعانيهمًسوءًالعَلقةًمعًأسرهتمًوالفكرةًاملسبقةًضدًاإلسَلمًمنًاجملتمعً

 الكوري،ًمماًجيعلهمًمستضعفنيًيفًالنفوسًومقص رينًيفًالعبادة.
 

ً 

                                                           

ًكورايًالنوبيةًوواجباته(ًًو1) ًكورايً،ًهيًسو،ًيلاقعًاإلسَلمًيف ،ً)سيئول(مركزًدراسيًيفًأداين
ً)ابلكورية(.129صً،3(،ًالعدد:ًــه4/1/1422)ًم1/4/2001
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ًكورايًالنوبيةًالًتشاهدًيفًأرضهاًغيًالكورينيًإالًقليل.ًوبعدًتقد مهاًيفً كانت
يسافًغيًالكورينيًإىلًكورايًالنوبيةًوميكثونًفيهاًأبغراضًخمتلفة.ً االقتصادًوالعلومًبدًأ

ًكورايًالنوبيةًازدايدا ًملحوظا ًمنذًالثمانينياتوقدًاًز كانًعددًًً:دادًعددًاملسافرينًإىل
ً ًيف ًالسياحة ًبتأشية 1405ً)ًم1985املسافرين ًالعدد1.426.045ًهــ(: ًازداد ًمث ،

ً ًلكل 10ًًضعَفني ًيف ًفالعدد ًيف3.753.197ًً:هــ(1415)ًم1995سنوات؛ ًمث ،
ً.ً)1(17.241.823ً:هــ(1437)ًم2016،ًمثًيف6.022.752ًهــ(:1426ً)ًم2005

وماًيتعلقًهبذاًالبحثًمنًأنواعًأتشياتًالدخولًإىلًكورايًالنوبيةًواملكوثًفيهاً
النوعنيًاألولنيًًذينفهيًثَلثةًأنواع:ًأتشيةًالعمل،ًوأتشيةًالدراسة،ًوأتشيةًالزواج.ًوهب

تعر فًعلىًأصحابًالتأشياتًاملسلمنيًوابلنوعًاألخيًيُعرفًعددًأزواجًالتفتحًفرصةً
ًللباحثًأنًعددًتصديرًتلكً املسلمنيًالذيًيتم ًهبمًإسَلمًاألزواجًالكوريني.ًوقدًتبني 

ًالتأشياتًيزيدًابستمرارًبشكلًعام.ً

 "التدريبًالصناعيميكنًاحلصولًعليهاًمنًخَللً"نظامًً:أتشيةًالعملً:أوالً 
ًاملن ًمنذ ً)2(هــ(1414)ًم1994فَّذ ًيف ًالنظام ًتنفيذ ًقبل ًعدد1413ً)ًم1993. هــ(

ًم1995.ًًمثًبعدًتنفيذًالنظامًيفً)3(مقيماً 66,688ًمن8,048ًًاملقيمنيًبتأشيةًالعملً
ًكوري110,028ًمن42,716ًًهــ(ًبلغًعددهم1415ً) غي عامًًر.ًًوابعتبا)4(مقيماً 

                                                           

(1ً )(ً ًالسنوي ًإكسيل(،ً(م2016ً-1975ًاإلحصاء ًً)ملف ًيف ًنشرها مـ7/2/2017ًمت
ًً،هــ(10/5/1438) ًيف ًمنها ًالنقل ًالكوريةًًهــ،9/2/1439ومت ًالسياحة منظمة
(www.visitkorea.org).)ابلكورية(ً

ً.142يفًصفحةًًقدًسبقًذكره(2ً)
لعاًمً(3) احلدوًد صًم،1993الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبًة العدلً، ًابلكورية(.)238ًوزارًة
احلدودً(4) صًم،1995لعاًمًالكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبًة العدلً، ًابلكورية(.)190ًوزارًة
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ًكورايًالنوبيةًبتأشيةًالعملً هــ(1437)ًم2016 من534,137ًًً:عددًمنًيقيمًيف
غيًالكوريني2,049,441ً ً.)1(مقيماً 

بعدًالتطو رًيفًجمالًاالقتصادًوالعلومًوانتشارً"هال يو"ً)املوجةًً:أتشيةًالدراسةً:اثنياً 
منًالطَلبًالراغبنيًيفًالًحولًالعاملً)2(الكورية( ًكثياً  ًكورايًالنوبيةًتقبل دراسةًشرعت

كانًعددًالطَلبًًًً:يفًجامعاهتا.ًنتيجةًلذلكًقدًزادًعددًاملقيمنيًغيًالكورينيًللدراسة
ً ًعام ًيف ًالنوبية ًكوراي ًيف ًعامًً،)3((1,821)ً:هــ(1416)ًم1996املقيمني ًيف مث

هــ(ًصار1438ً)ًم2016،ًمثًيفًعامً)4((29,558هــ(ًبلغًالعددً)1427)ًم2006
ً.ً)5((115,927العددً)

ًالزواجً:اثلثاً  ًيفًاجملتمعًً:أتشية ًبدأ ًكورايًالنوبية قدًسبقًأنًالزواجًالدويلًيف
ًم1996.ًوكانًعددًأزواجًالكورينيًاملقيمنيًبتأشيةًالزواجًيفً)6(الكوريًمنذًالتسعينيات

ً)7((51,426)ً:هــ(1417) ًعام ًيف ًمث ًالعدد1427ً)ًم2006، ًبلغ هــ(
ً.)9((152,374هــ(ًصارًالعددً)8143)ًم2016،ًمثًيفًعامً)8((88,997)

.ًاتًاملذكورةًأعَلهواملسلمونًاملقيمونًيفًكورايًالنوبيةًأغلبهمًمنًأصحابًأتشًي
والعمالًوالطَلبًهمًمنًأسبابًإسَلمًالكوريني،ًأيًيسلمًالكوريونًبسببًالتعر فً

                                                           

احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(1ً)
ًابلكورية(.)39ًالعدل،ًص

ً.64يفًصفحةًًقدًسبقًذكره(2ً)
لعاًمً(3) احلدوًد صًم،1996الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبًة العدلً، ًكورية(.ابل)186ًوزارًة
لعاًمً(4) احلدوًد صًم،2006الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبًة العدلً، ًابلكورية(.)316ًوزارًة
احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(5ً)

ًابلكورية(.)40ًالعدل،ًص
ً.145ًانظر:ًصفحة(6ً)
لعاًمالكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًً(7) احلدوًد صًم،1996مراقبًة العدلً، ًابلكورية(.)115ًوزارًة
لعاًمً(8) احلدوًد صًم،2006الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبًة العدلً، ًابلكورية(.)321ًوزارًة
احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(9ً)

ًابلكورية(.)50ًالعدل،ًص
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علىًاملسلمنيًالعمالًوالطَلب.ًوأزواجًالكورينيًمنًالدولًاإلسَلميةًهمًسببًمباشرً
يفًإسَلمًالكورينيًاملتزوجنيًهبم.ًفيمكنًالقولًأنًزايدةًأصحابًتلكًالتأشياتًسببً

ًمباشرًوغيًمباشرًيفًزايدةًاملسلمنيًالكورينيًالدد.ً
ً ًاملسلمنيًوكيفًأحواهلمًوحياهتم ًكمًعددًهؤالء ًماًإَذْن ًكورايًالنوبية؟ًهذا يف

ًسأعرضهًيفًاملطلبنيًالتالينيًإنًشاءًهللاًتعاىل.ً
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 .أحوال املسلمي املقيمي يف كوريا مؤقتا :املطلب األول
ًكورايًالنوبي سفُرًاملسلمنيًأيضاً،ًفكثرًةمنذًعشرينًسنةًزادًعددًاملسافرينًإىل

ًمنًالدولًاإلسَلميةًإىلًكورايًالنوبية.ً
ًمنًًوأعدادًمن ًأوًعملًأوًدراسة ًلسياحة ًمؤقتا ًسواء ًكورايًالنوبية مكثًيف

ًاإلسَلمية ًالدول ًً)1(مواطين 81,775ً)ً:هــ(1417)ًم1996يف ً:للسياحة(،
ً.ً)2((258)ً:(،ًوللدراسة16,371)ً:(،ًوللعمل65,146)

ً ًيف ًمؤقتا  ًمكث ًمن ًللسياحة601,072)ً:هــ(1437)ًم2016وعدد ً:(؛
ً.ً)3((10,047)ً:(،ًوللدراسة27,655)ً:وللعملً،(562,878)

املطلبوالذيًيهم ناًيفً ةًالسفر.ًفإنًالطَلبًبتأشيةًالدراسةًوالعمالًبتأشًيً:هذًا
ًو مباشراً  ًغيًمباشرًإلسَلمًالكوريني.ًهلمًدوراً 

ًعلىًحدة.ًًًًالطَلبًوالعمالًاملسلمنيًيفًكورايًالنوبيةوسأذكرًأحوالً

                                                           

(1)ًً ًالنوبية ًكوراي ًإىل ًمسافريها ًعد  ًاليتًمت ًبرواني،31ًالدولًاإلسَلمية ًماليزاي، ًإندونيسيا، :
ًابكستان،ً ًأفغانستان، ًطاجيكستان، ًتركمانستان، ًقيغيزستان، ًكازاخستان، أوزبكستان،
ًاملتحدة،ً ًتركيا،ًاإلماراتًالعربية ًلبنان،ًفلسطني، ًالعراق،ًاألردن،ًسوراي، ًإيران، بنغَلديش،

ًليبيا،ًالك ًالسودان، ًمصر، ًاليمن، ًالبحرين، ًعمان، ًقطر، ًالسعودية، ًالعربية ًاململكة ويت،
ًاملغرب،ًالزائر،ًتونس.

،117ًً-114ًوزارةًالعدل،ًصًم،1996الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(2ً)
ًابلكورية(.)127ًً-126ً

(3ً )ً ًلعام ًاحلدود ًمراقبة ًعن ًالسنوي ًاإلحصائي ًالكتابًًم2016الكتاب ًإكسيل: )ملف
ًيفII_1ًاألول_ ًنشرها ًمت ًواإلقامة(، ًواملنطقة ًالنسية ًحسب ًاألجانب ًوصول .

21/6/2017(ً ًً(،هــ26/9/1438مـ ًيف ًمنها ًالنقل 27/1/1439ًومت ًمراقبةًهــ، مكتب
ً(ً)ابلكورية(.www. immigration.go.krاحلدودًمنًوزارةًالعدل،ً)
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 . أحوال الطَلب املسلمي يف كوريا اجلنوبية :أوالا 

ً ًعام ًابعتبار ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاإلسَلمية ًالدول ًمن ًالطَلب ًم2016عدد
ً:)الذكر2,836ً:أوزبكستان،ًوأكثرًالطَلبًاملسلمنيًهمًمن10,539ًً:هــ(1437)

ًاألنثى1,811 ،:ً505ً ًمث ًمث785ً:األنثىً،580:)الذكر1,365ً:يسياإندون(، ،)
ًاألنثى1,096ً:)الذكر1,266ًً:ابكستان ،:170ً ًمث ً:)الذكر1,099ً:ماليزاي(،

ً.ً)1((126:،ًاألنثى698ً:)الذكر824ً:بنغَلديش(،ًمث672ً:،ًاألنثى427
ماًيتعلقًابلعبادةًًيهمبشكلًعام،ًأحسنًمنًالعمالًاملسلمنيًوالًيعانً،وأحواهلم

إالًمنًحصولًعلىًالطعامًاحلَلل،ًوهلمًمهةًيفًالدعوةًللكورينًمباًيتعرضًهلمًمنًصورةً
ًخاطئةًعنًاإلسَلمًواملسلمني.ًً

ًكورايًالنوبية،ًوقامًالباحثونًالكوريونً وقدًُدرستًأحوالًالطَلبًاملسلمنيًيف
ًكورايًالنوبية،ً ًمنهمًعنًأحواهلم.ًمبقابَلتًشخصيةًمعًالطَلبًاملسلمنيًيف ومسعوا

ًسأذكرًهناًنتائجًاملقابَلتًمبيناًأحوالًالطَلبًاملسلمنيًيفًكورايًالنوبية.ً
ًاملفروضةًوصيامًشهرً ًكبيةًعلىًأداءًالصَلة فمعظمًالطَلبًالًجيدونًصعوبة
ًمصلىً ًجامعته ًيف ًأن ًاملاجستي ًمرحلة ًيف ًالباكستانيني ًالطَلب ًأحد ًقال رمضان.

ًوميكنًأد ًمصريًيفًمرحلةًللمسلمني ًطالبًآخر ًوقال ًبشكلًمريح، ًفيه ًالصَلة اء
ًالصلواتً ًفيصليًفيه ًاملرشدًقدًأذنًلهًيفًأداءًالصَلةًيفًخمتربه ًأنًأستاذه الدكتوراه

 .)2(اخلمس

                                                           

(1ً )ً ًعن ًالسنوي ًاإلحصائي ًالكتاب ًلعام ًاحلدود ًًم2016مراقبة ًإكسيل: الكتابً)ملف
ً)21/6/2017،ًمتًنشرهاًيفً_أحوالًالطَلبًاألجانب(VIالثاين_ هــ(،26/9/1438ًمـ

ً ًيف ًمنها ًالنقل 27/1/1439ًومت ًهــ، ًمراقبة ً)مكتب ًالعدل، ًوزارة ًمن  .wwwاحلدود

immigration.go.kr.)ابلكورية(ً)ً
مركزا ًعلىًالطَلبًاملسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةًًالصراعًيفًاالتصالًبنيًالثقافات: (2)

21ً،ًص18/3هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010الدراساتًيفًعلومًاالتصالًالكورية)سيئول(،ً
ًابلكورية(.)
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وبسببًالداولًالدراسيةًفكثيًمنًالطَلبًيصلونًيفًوقتًالغداءًأوًفيماًبنيً 
ًكذلكًحيضرونًصَلةًالمعةًإ)1(احلصتني ًكانًاملسجدًأوًاملصلىًليسًببعيدً.ًوهم ن

ًكلً))ً:منهم.ًقالًأحدًالطَلبًاألوزبكًيفًالدراساتًالعلياًيفًمقابلةًشخصية أذهُب
يومًمجعةًإىلًاملسجدًلصَلةًالمعة،ًوكانًلناًاجتماع ًيفًخمتربانًيومًالمعة،ًفأخربُتً

ًاألستاذًموعدً االجتماعًإىلًالساعةًأستاذيًأينًأأتخرًقليَل ًبسببًصَلةًالمعة،ًفغي 
ً.ً)2(الثالثة.ًفَلًأجدًمشكلةًيفًيومًالمعة((

ًبعضً ًيف ًيتساهل ًمن ًمنهم ًكان ًوإن ًرمضان ًشهر ًبصيام ًيلتزمون والطَلب
العبادات،ًلعدمًاملشقةًعليهمًمنًالصيامًخبَلفًالعمالًالذينًيعملونًأببداهنمًطولً

ًأنًمثانيةًطَلبًمنًالذينًمتًمقابلت ًكلهمًيتمس كونًبصيامًالنهار.ً))اكتشفًلنا هم،
ًالعبادة ًيف ًمتساهَل  ًمنهم ًكان ًمن ًحيت ًالصيامًرمضان. ً"ت"ًًًغي كالطالب

)األوزابكستاينًيفًمرحلةًاملاجستي(ًوالطالبً"ث"ً)األوزابكستاينًيفًمرحلةًالدكتوراه(ً
هللًتعاىلًيفًاملعاصي ً.ً)3(((فهماًيصومانًكلًيومًبدونًاستثناءًاستغفاراً 

ً ًأن ًالعجيب ًعبادته،ًومن ًيف ًاملسلم ًزميلهم ًيساعدون ًالكوريني ًالطَلب بعض
منًالعبادة.ً))حضرانوينب هونهًإنً وكانًاملؤمترًمنًالصباحًإىلًغروبًًا،مؤمتًرًنسيًشيئاً 

الشمسًيفًالساعةًالسادسة.ًوكنُتًحقيقة ًيفًغفلة،ًوأردتًأنًأمسعًجيدا ًفقالًيلً
"صديقيًأالًتصلي؟ًفقدًحانًالوقت."ً)قلت(:ًقدًعلمتًذلكًولكنًً:زميليًالكوري

                                                           

ًكيمًهيوًجونغ،1ً) (ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًجنوبًآسياًإىلًكورايًالنوبيةًوظواهرًجتم عهم،
ًاإلسَلم ًلدراسة ًمجعية ًًجملة 1429ً)ًم2008الكورية)سيئول(، ًالعدد: ،18ً-3هــ(،

ً)ابلكورية(.127ًص
علىًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطى2ً) (ًَتليلًيفًنزاعاتًاملهاجرينًاملسلمنيًإىلًكورايًالنوبية:ًمركزاً 

ً ًالعدد: ًاإلنسانية)سيئول(، ًالعلوم ًجملة ًوآخر، ًيونغ ًسو ًيل ًآسيا، ًص37وجنوب ،453ً
ً)ابلكورية(.

يفًاالتصالًبنيًالثقافات:ًمركزا ًعلىًالطَلبًاملسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةًالصراعً (3)
23ً،ًص18/3هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010الدراساتًيفًعلومًاالتصالًالكورية)سيئول(،ً

ًابلكورية(.)
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الًأقدر؛ًألنهًالًيوجدًمكانًمناسبًللصَلة.ًوكنتًأقدرًعليهاًيفًخمتربي،ًولكنًهناً
كالورقةًأوًًًئا"ال،ًالًأبسًهنا.ًيفًوقتًالفسحةًَتضرًشيً:يصعب."ً)فقالًالكوري(

ًوتَضْعهًيفًاألرضًوتصليًعليهًيفًمؤخرةًئاشي القاعةًفَلًيوجدًأحدًهناك."،ًًمثله،
ًالقبلة"ًفساعدينًبتطبيقًيفًجوالهًيفًالبحثًعنًالقبلة.ًً:فقلتًله "احبثًعنًجهة

ًصَلةً ًوحىت ًاملفروضة ًالصَلة ًأداء ًعن ًأحد ًمينعين ًال ًويساعدونين. ًحيرتمونين وهكذا
ً.)1(((المعة

ًكأهنمًيف ًدولةًولكنًهذاًالًيعينًأنًمجيعًالطَلبًيعيشونًمعيشةًطيبةًمطمئنة
ًضهمًيستهزؤونًابإلسَلمًواملسلمنيإسَلمية.ًوإنًملًمينعهمًالكوريونًمنًالعبادةًفإنًبع

يفًمسألةًالثقافةًوالدين،ًخاصةً زالًنزاعًاملسلمنيًمعًالكورينيًقائماً  أوًجهَل ،ًومًا عمداً 
ًمعًالنصارىًالكوريني.ً

ً ًكوراي ًيف ًاملسلمني ًاألجانب ًالطَلب ًأحوال ًيف ًالباحثني ًأحد ً:النوبيةقال
))الطَلبًاألجانبًيكرهونًالصورةًاخلاطئةًعنًاإلسَلمًعندًالكورينيًوتسويتهمًبنيً
ًاملاجستي(ً ًمرحلة ًيف ً)األوزابكستاين ً"ت" ًالطالب ًيل ًوحكى ًواإلرهاب. اإلسَلم
ًمرحلةً ًيف ً)املصري ً"ذ" ًوالطالب ًالدكتوراه( ًمرحلة ًيف ً)األوزابكستاين ً"ث" والطالب

يعاملوهنمًمعاملةًحسنة،ًإالًأهنمًإذاًأخربوهمًأبهنمًمسلمونًتتغيًًالدكتوراه(ًأنًالكوريني
يرهبونً طالبانًاألفغانيًة و"ملاذًا ك"أليسًاإلسَلمًإرهااب؟ً" فيسألوهنمًأسئلًة أساليبهمًبسرعًة
ًكانًيذهبًإىلًاملسجدًبلباسًتقليديً الناس؟"ًو"أينًابنًالدن؟"ًوالطالبً"أ"ًذاتًيوم

"الًأظن كًتضعًقنبلةًيفًاخللفًمثًتنزل؟"ًفغضبًً:جرةإسَلمي،ًوسألهًسائقًسيارةًاأل
فسكتًالسائقً:الطالبًوصرخ قلَت؟ً" الطَلبًاألجانبً)2((("ماذًا سؤالًيواجًه وأكثًر .ً

                                                           

علىًاملسلمنيًمنًآسيا1ً) الوسطىً(ًَتليلًيفًنزاعاتًاملهاجرينًاملسلمنيًإىلًكورايًالنوبية:ًمركزاً 
ً ًالعدد: ًاإلنسانية)سيئول(، ًالعلوم ًجملة ًوآخر، ًيونغ ًسو ًيل ًآسيا، ًص37وجنوب ،455ً

ً)ابلكورية(.
الصراعًيفًاالتصالًبنيًالثقافات:ًمركزا ًعلىًالطَلبًاملسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةً (2)

18ً،ًص18/3هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010الدراساتًيفًعلومًاالتصالًالكورية)سيئول(،ً
ًابلكورية(.)
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"هلًأنتًفعَل ًالًأتكلًاخلنزيرًوالًتشربًاخلمر؟"ًو"هلًالتعددًأبربعًنساءًً:املسلمني
ً.ًً)1(جيوزًيفًبلدك؟"ًو"هلًتُقطعًيدًالسارق؟"

))يفًالبدايةًًوتزداد بسببًلباسهاًكاحلجابً. مسلمًة إنًكانتًالطالبًة عليهًم املشقًة
ًبشكلً ًجييبين ًالشارع ًيف ًالكوريني ًأحد ًسألُت ًإن ًاألايم ًوتلك ًاحلجاب. ًألبس مل

ًكثيا ،ً جيد...واآلنًألبسًاحلجابًوإنًسألُتهمًملًجييبوينًويتجاهلوين.ًأشعر ابإلجهاد
ً.ً)2("ملاذاًتلبسنيًاحلجاب؟"((ً:يفًاحلصةًيلً حىتًاألساتذةًيفًالامعةًقالوا

ًكانًيلبسًلباسًبلدهً ويصيبًاملسلمًمثلًهذاًالتضجرًوالضغطًمنًالكورينيًإن
ًكورايًالنوبيةًملًيكنًلهًحليةً ًكانًملتحيا .ً))الطالبًفَلنًحينماًوصلًإىل التقليديًأو

للدراسةًفطالتًحليته.ًوذاتًيومًطلبًمنهًممثلًمثً الطَلبًواألستاذًحلقًأصبحًمشغوالً 
ًكشكلًاإلرهايب.ًفعارضهماًالطالبًفقالً"أليسًهناكًأساتذةً حليتهًألنًشكلهًخميف

الطالبًً:آخرونًملتحيون؟"ًفقاال "همًلديهمًزيًخاص."ًفاضطررًأنًحيلقًحليته...وبدًأ
ًكانًيلبسًيفًبلده.ًفقيلًلهًأنًجيبًأنًخيلعه.ً ًكما يلبسًالقبعةًالتقليديةً)الطربوش(

.ً)قالًا لطالب(ً"طَلبًآخرونًيلبسونًالقبعةًوطلبهمًمينًخلعًقبعيتًهوًاعتداءًعلي 
ً.ً)3(يقولونًابلعوملةًوالواقعًيفًالامعةًخيتلفًمنًقوهلم."((

ًكورايًالنوبيةًهوًتناولً ًاملتِعبةًعلىًالطَلبًاألجانبًاملسلمنيًيف ومنًاألمور
ألنًسعرهًأرخصًمنًالطعامًاحلَلل.ًفمعظمًاألطعمةًيفًاملطاعمًالامعيةًمنًحلمًاخلنزيرً

                                                           

الصراعًيفًاالتصالًبنيًالثقافات:ًمركزا ًعلىًالطَلبًاملسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةً (1)
ً ًالكورية)سيئول(، ًاالتصال ًعلوم ًيف 1431ً)ًم2010الدراسات ًالعدد: ،18/3ًهــ(،

ً.)ابلكورية(23ص
على2) املسلمنيًمنًآسياًالوسطىًً(ًَتليلًيفًنزاعاتًاملهاجرينًاملسلمنيًإىلًكورايًالنوبية:ًمركزاً 

ً ًالعدد: ًاإلنسانية)سيئول(، ًالعلوم ًجملة ًوآخر، ًيونغ ًسو ًيل ًآسيا، ًص37وجنوب ،459ً
ً)ابلكورية(.

الصراعًيفًاالتصالًبنيًالثقافات:ًمركزا ًعلىًالطَلبًاملسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةً (3)
26ً،ًص18/3هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010الدراساتًيفًعلومًاالتصالًالكورية)سيئول(،ً

ًابلكورية(.)27ًً-
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مذبوحةًابلطريقةًالشرعيةًيفًالامعة،ًفَلًجيدًالطَلبًطعاماً ً،ًوالًتوجدًحلومحلومًأخرى
ًاخلضرواتًأوًاألمساك.ًًجيوزًهلمًأكلهًإال

))وثقافةًاألطعمة...منًاملهم ًالطعام.ًوالطعامًً:كازاخستانقالًأحدًالطَلبًمنًً
ًكازاخستانًاللحمًواخلبز،ًوكلًيومًأنكله،ًوالًأجدًماًميكنينًأنًآكلهًهناً األساسيًيف
ًببسملة، ًمذبوحا  ًحلما  ًإال ًأنكل ًال ًثقافتنا ًيف ًختتلف. ًالطبخ ًطريقة ًألن ًقليَل ، ًإال

اةًبطريقةًشرعية.ًويكثرًحلمًوالكوريونًليسًكذلك.ًوحير مًاإلسَلمًأكلًاللحومًغيًاملذكًَّ
ً.ً)1(اخلنزيرًهنا،ًوالًيُذبحًالبقرًبطريقةًشرعيةًفَلًجيوزًيلًأكله((

ًكورايًالنوبية ))اشتكىًً:وجاءًيفًأحدًالبحوثًعنًأحوالًالطَلبًاملسلمنيًيف
ًكالطالبً"ب"ً)الباكستاينًيفًمرحلةًاملاجستي(ًوالطالبً َمنًيسكنًيفًسكنًالامعة
والطالبً الدكتوراهً( )املصريًيفًمرحلًة والطالبً"ذً" البكالوريوسً( )األفغاينًيفًمرحلًة "دً"
ًمرحلةً ًيف ً)اإلندونيسي ً"ز" ًوالطالب ًالبكالوريوس( ًمرحلة ًيف ً)اإلندونيسي "ر"

جعلهمًخيرجونًإىلًخارجًالبكالوريوس(ًمنً األطعمةًبلحمًاخلنزيرًيفًاملطاعمًالامعية،ًمًا
"زمَلئيًالكوريونًً:السكنًلشراءًطعامًآخر...وقالًالطالبًاملصريًيفًمرحلةًالدكتوراه

يقولونًيل ًكذلكًالًنستطيعًأنًخنتارًحلَمًاخلنزير."ًوً"حلمًً:أحياانً  "بسببكًأنتًحنن
.ًوحثُّهمًعلىًأكلًحلمًاخلنزيرًليسً)2("ً"((كله؟ًهي اًجر ْبها .ًملاذاًالًأتاخلنزيرًصح يًجد

منًاببًاالستهزاءًعلىًالطالبًاملسلم؛ًإمناًخرجًقوهلمًخمرجًالهلًفإهنمًيظن ونًأكلً
ً ًعلىًاملسلم،ًوإنًتعارضًبنيًاحلكمًاإلسَلميًوالثقافةًحلمًاخلنزيرًوشربًاخلمرًأمرًهني 

ًسابًخمالفةًالشريعةًأوىلًوأزكىًعندهم.ًالكوريةًفاختيارًالثقافةًالكوريةًعلىًح

                                                           

علىًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطى1ً) (ًَتليلًيفًنزاعاتًاملهاجرينًاملسلمنيًإىلًكورايًالنوبية:ًمركزاً 
ً ًالعدد: ًاإلنسانية)سيئول(، ًالعلوم ًجملة ًوآخر، ًيونغ ًسو ًيل ًآسيا، ًص37وجنوب ،463ً

ً)ابلكورية(.
الثقافات:ًمركزا ًعلىًالطَلبًاملسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةًالصراعًيفًاالتصالًبنيً (2)

22ً،ًص18/3هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010الدراساتًيفًعلومًاالتصالًالكورية)سيئول(،ً
ًابلكورية(.)
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ًالطَلبً ًأحد ًقال ًالكوري. ًاجملتمع ًيف ًاملسلمني ًللطَلب ًَتد ي ًهذا وظن هم
))الثقافةًالكوريةًيفًشربًاخلمرًالًتناسبًاملسلمني.ًذهبُتًمعًالكورينيًإىلًً:املسلمني

ًكأسًاخلمرًاملقدَّمًمنًالكبارًإىلًالصغار وأصَعُبًً.)1(مطعم،ًومنًثقافاهتمًأال ًيرفض
ًكلهمًينظرونًإيل .ً ًأنًبعضًالناسًمنًبلديًيشربونًاخلمرًمعهم.ًوعندئذ شيءًعلي 

ً.ًً)2(فأقولًهلمًذلكًالرجلًمسلمًولكنًالًيعملًابإلسَلم.ًوالًأستطيعًأنًأشرهبا((
املنص رينًوهيًأكث علىًالطَلب.ًرًاملصائويتعرضًالطَلبًاملسلمونًلدعوًة بًخطراً 

الامعةًالنصرانيةًيدعوهًاألساتذةًوالزمَلءًإىلًزايرةًالكنيسة...ويشعرً))الطالبً"د"ًيفً
ً.ً)3(((الطالبًأنًدعوةًالامعةًالنصرانيةًلطالبًمسلمًهيًكطلبًاالستسَلمًهلم

و))أخربًالطالبً"ث"ً)األوزابكستاينًيفًمرحلةًالدكتوراه(ًأبنهًتعل مًاللغةًالكوريةً
ًكو "إنًتزورًالكنسيةًفلكًزايدةًً:"،ًوقالًلهًأستاذيفًمعهدًالامعةًالنصرانيةًيفً"داي

ً.)4(((الدرجةًيفًنتيجةًاالختبار
ًالسيئةًلإلسَلمًوالهلًالشديدًمنًالكورينيًيفً ًاملسبقة بعدًالتعبًمنًالصورة
ًكانًيدرسًيفً حقيقةًرسالةًاإلسَلمًيدرسًبعضًالطَلبًأبنفسهمًاإلسَلمًأكثرًمما
عنًاإلسَلم.ً اخلاطئًة عنهمًالصورًة الكورينيًاإلسَلمًويزيلوًا ًبعضهمًأنًيعل موًا ويتمىن  بلدًه

يفًبلدهًأفغانستان،ًولكنًبعدًمصيبتهًمنًحماولةًالنصارىً))الطالبً"د"ًملًيكنًملتًز ماً 

                                                           

هذاًأثرًسليبًمنًثقافةًالكونفوشيوسيةً"احرتامًلكبارًالسن"ًبدونًالضوابط.ًقدًسبقًالذكرً(1ً)
ً.42ًانظر:ًصفحةبارًالسن.ًعنًثقافةًاالحرتامًلك

علىًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطىً(2ً) َتليلًيفًنزاعاتًاملهاجرينًاملسلمنيًإىلًكورايًالنوبية:ًمركزاً 
ً ًالعدد: ًاإلنسانية)سيئول(، ًالعلوم ًجملة ًوآخر، ًيونغ ًسو ًيل ًآسيا، ًص37وجنوب ،461ً

ً)ابلكورية(.
الطَلبًاملسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةًالصراعًيفًاالتصالًبنيًالثقافات:ًمركزا ًعلىً (3)

25ً،ًص18/3هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010الدراساتًيفًعلومًاالتصالًالكورية)سيئول(،ً
ًابلكورية(.)

ًاملرجعًالسابق. (4)
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الكورينيًعلىًتنصيهًبدأًيقارنًبنيًالقرآنًوالكتابًاملقد سًويتعل مًاإلسَلمًأكثرًحىتً
ً.ً)1(((يسلمًعلىًيدهًَمنًحولهًمنًالكوريني

منًالكورينيًيعلمً و))قالًطَلبً"أ"ًو"ب"ًو"ت"ًو"د"ًأهنمًيفهمونًأنًالًأحداً 
ًهوًأركا ًهللا ًأن ًاألقل ًعلى ًيعلمون ًأهنم ًلو ًبشدة ًيتمنون ًولكن ًاخلمسة، ًاإلسَلم ن

ًأغلبً)2("هااننيم" ًولكن ًواليهودية ًالنصرانية ًإله ًإهلهم ًأن ًاملسلمون ًالطَلب ...قال
هوًمتثيلًخاصًأوًإلهًمنًآهلةًمتعددةًأوًإلهًخاصًيفًً)3(الكورينيًيظن ونًأنً"هللاًسني"

ً.ً)4(((لًالطَلب،ًهوًجتديفًهللاًتعاىلعلىًقًو،اإلسَلم،ًوهذاًالظن
ًكلمةً"هللاً وههناًنقطةًمهمةًيفًدعوةًالكوريني.ًفقدًأدركًالطَلبًاملسلمونًخطر
ًعلىًقوةًذكائهم،ًوهلمًمهةًوحمبةًيفًإزالةًالصورةًاخلاطئةًعنًاإلسَلم.ًلوً سني"ًمماًيدل 

                                                           

الصراعًيفًاالتصالًبنيًالثقافات:ًمركزا ًعلىًالطَلبًاملسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةً (1)
26ً،ًص18/3هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010صالًالكورية)سيئول(،ًالدراساتًيفًعلومًاالت

ًابلكورية(.)
ًكورية (2) ًكلمة ًمن하나님ً) هااننيم:ًهو (ًذاتًمعىنً"الوحيدًالعظيمًيفًالسماء".ًوهيًخال 

لًيفًموضعه،ًإنًشاءًهللاًيأيًصورةًمنًصورًالشرك.ًسيذكرًالباحثًعنًهذهًالكلمةًبتفاص
الفصلًاخلامسً انظرً: وأتليفهاًً-املبحثًالثاينًً-تعاىلً. الكتبًاإلسَلميًة ترمجًة املطلبًالثاينً:

ً.ًمنًهذاًالبحثًأبيديًاملسلمنيًالكوريني
ًكوريةً) (3) ًكلمة "هللاًسني"ًهللاًإله.ًانتشرًهذهًالكلمةًًمعناه:ًإله.ًفمعىن (신هللاًسني:ً"سني"

ا هذًه الباحثًعنًخطًر سيذكًر الكوريةً. الكتبًاملنهجيًة بواسطًة التوضيحًاخلاطئًة بزايدًة لكلمًة
صورةًاملطلبًالثاين:ًً-املبحثًالثالثًً-يفًموضعه،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ًانظر:ًالفصلًالرابعً

ً ًوظهور ًالكوري ًاجملتمع ًيف ًواملسلمني ًاإلسَلم("إسَلموفوبيا"اإلسَلم ًمن ًهذاًً)اخلوف من
ً.البحث

املسلمنيًيفًالوطن،ًيلًنوًمي،ًجملةًالصراعًيفًاالتصالًبنيًالثقافات:ًمركزا ًعلىًالطَلبً (4)
20ً،ًص18/3هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010الدراساتًيفًعلومًاالتصالًالكورية)سيئول(،ً

ًابلكورية(.)
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يرجىًمنهمًمنافعًدعويةًنًوتعاونواًيفًدعوةًالكورينيًلكانًًواجتمعًمعهمًالدعاةًالكوري
 .ًًً)1(كبية.ًسأَتدثًعنًهذاًاملوضوعًيفًحمل هًإنًشاءًهللاًتعاىل

ال املسلمي يف كوريا اجلنوبية :ثانياا 
ّ
 . أحوال العم

"ًالتدريبًالصناعي"نظامًًبدأًيدخلًالعمالًاملسلمونًإىلًكورايًالنوبيةًمنًخَلل
هــ(،ًوقدًزادًعددهمًمنذًتنفيذًهذاًالنظامًحىتًبلغًالعددًيفًعام1414ً)ًم1994يفً

ً)1438)ًم2016 ً)ً؛(27,655هــ( ًإندونيسيا ًمن ًمن13,066ًوأكثرهم ًمث )
بدونًً.ًوهؤالءًأصحابًالتأشية)2((4,488(ًمثًمنًبنغَلديشً)7,479أوزابكستانً)

ًكورايًالنوبيةًاملخالفةًالقانونية بصورةًغيًقانونيةًبعدًانقضاءًمدةً،ًوأماًمنًيقيمونًيف
يفًعاًم22,396)ً:التأشية )1435)ً)3(م2013ً( منًإندونيسيًا وأكثرهًم (6,723ًهــ(ً؛

.ًومعىنًذلكًأنًاملسلمنيً)4((4,525(ًمثًمنًبنغَلديشً)4,970مثًمنًأوزابكستانً)
ًمنهمًمقيمونًخمالفون.ً%45(ًو50,051حوايلً) العمالًيفًكورايًالنوبيةًعددهم

                                                           

التعاونًالدعويًبنيًاملسلمنيًاملطلبًاخلامس:ًً-املبحثًاألولًً-انظر:ًالفصلًاخلامسً (1)
ً.ًمنًهذاًالبحثًالكورينيًواملسلمنيًاألجانب

(2ً ًًالكتاب( ًلعام ًاحلدود ًمراقبة ًعن ًالسنوي ًالكتابًًم2016اإلحصائي ًإكسيل: )ملف
ًنشرهII_1األول_ ًمت ًواإلقامة(، ًواملنطقة ًالنسية ًحسب ًاألجانب ًوصول ًيفً. ا

21/6/2017(ً ًًهــ(،26/9/1438مـ ًيف ًمنها ًالنقل 27/1/1439ًومت ًمراقبةًهــ، مكتب
ً)ابلكورية(.(www. immigration.go.krً)احلدودًمنًوزارةًالعدل،ً

احلدودًتقد مًاإلحصاءًعنًعددًاملقيمنيًاملخالفنيًعلىًحسبًالنسية،ًمكتبًمراقبةًكانتً( 3)
ً ًمنذ ًومدة1436ً)ًم2014ولكن ًالتأشية ًنوع ًحسب ًعلى ًفقط ًالعدد ًيقد مون ًهم هــ(

ًاملخالفة،ًالًعلىًحسبًالنسية.
(4 )ً ًلعام ًاحلدود ًمراقبة ًعن ًالسنوي ًاإلحصائي ًالكتابً)مًم2013الكتاب ًإكسيل: لف

ًونوعًالتأشية(،ًمتًنشII_1السابع_ ًاملقيمونًاألجانبًاملخالفونًحسبًالنسية ًيفً. رها
احلدودًمكتبًمراقبةًهــ،12/2/1439ًومتًالنقلًمنهاًيفًًهــ(،7/8/1435مـً)5/6/2014

 (ً)ابلكورية(.www. immigration.go.kr)منًوزارةًالعدل،ً
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ًكورايًالنوبيةًًيفًوقدًقامًاألساتذةًالكوريونًبدراسة أحوالًاملسلمنيًاملقيمنيًيف
(ًعينية،ًوقالواًأنًمعظمًالطَلبًاملسلمنيًيتمتعونًحبريةًاحلياةًيفًكورايًالنوبية714ًبـ)

منًالعمالًاملسلمنيًيشتغلونًيفًالبيئةًالسيئةًويتعرضونً)1(بتأشيةًصاحلة ًكثياً  ،ًولكن
إقامتهمًغيًالقانونية،ًويشتكونًمنًصعوبةًاحلياةًيفًاملصانعًمنًالضربًلظلمًبسببً

ً.ً)2(منًأصحابًالعملًوأتخيًالرواتبًوإىلًآخره
لذلكًعبادةًالعمالًاملسلمني،ًخاصةًصَلهتمًليستًمثلًصَلةًالطَلبًاملسلمنيً

صَلةًكلهًًيفًااللتزامًبوقتهاًوطوهلاًوالطمأنينةًفيها.ً))وصَلةًالعاملًاملسلمًيفًوقتًعم
يظنًأنًأداءهاًيؤد يًإىلًالتقصيًيفًالعمل.ًًهالظهرًوالعصرًيكرههاًصاحبًالعمل؛ًألن

ًأداءً ًبسبب ًالعمل ًأصحاب ًمن ًالسيء ًالتمييز ًمن ًاملسلمون ًالعمال ًيشتكي لذلك
ً.ً)3(صَلهتم((

منً ووردًأنًأحدًأصحابًالعملًممنًالًيعرتفًابلصَلة،ًقدًأخذًمنًاملسلمًراتباً 
حبجةًأنهًقدًصلىًيفًوقتًالعمل،ًوآخرًقدًعزلًاملسلمًمنًاملصنعًًعملًالساعتني

ً.ً)4(بسببًأدائهًالصَلة
بنيًالعمالًالكوريني.ً ولكنًيبدوًللباحثًأنًالظلمًالقادحًمثلًهذاًليسًمنتشراً 

ًيفً ًيفًأحًإحدىجاء ًأنً))دراسة ًجنوبًآسيا ًاملسلمنيًمن منًجمييبًً %86وال
(ًيصلونًاخلمسًالصلوات،ًوأكثرهمًيصلونًيفًوقتًاالسرتاحة89ًمن77ًًاالستبيانً)

                                                           

ًكورايًالنوبية،ًجوًهيًسونًوآخرون،ًدراساتًًدراسةًيفًجمتمعاتًاملسلمني(1ً) املهاجرينًإىل
ً)ابلكورية(.94ًً،ًص2-27هــ(،ًالعددً:1429ًمً)2008،ًالشرقًاألوسط)سيئول(

ً.102ً(ًاملرجعًالسابق،ًص2)
ًكورايًالنوبية،ًجوًهيًسون،ًالتقاءًاملسلمًوالنصراين)سيئول(،3ً) ًم11/2010(ًهويةًاملسلمًيف

ً)ابلكورية(.102ً،ًص2-3د:ًهــ(،ًالعد11/1431)
ًكورايًلنوبية،ًجيًجونغًهوا،ًجملة4ً) (ًجمتمعًمتعددًالثقافاتًوتعو دًواستجابةًاملسلمنيًلهًيف

ً ًالكورية)سيئول(، ًاإلسَلم ًلدراسة 1432ً)ًم2011مجعية ًالعدد: 21ً-2هــ(، ًص ،86ً
ً)ابلكورية(.
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))يعرفًصاحبًً:وقالًأحدًالعمالًاملسلمنيًمنًبنغَلديشًيفًاملقابلة )1(منًالعمل.(
نصليًمرتني،ًفينتظرانًصاحبًالعملًحىتًنرجعًإىلًالعملًبعدًالصَلة.ًيعرفً العملًأننًا

ومنشيًمرةًواحدةًإىلًصَلةًالمعة.ًوإنًملًيكنًمشغوال ًكلناًمنشيًهذاًحىتًالكوريون،ً
ًمنا ًكانًيوما ًمشغوال ًميشيًاثنانًأوًثَلثة ًوإن ًالمعة، ًوقالًالعاملً)2(((إىلًصَلة .

مسجد.ًإنًتوفرًالوقتًنذهبًإليه.ًحىتًيومًالمعة.ًً:اآلخرًالباكستاين ))والصَلة،ًههنًا
ًكانًإنًملًيكنًلناًعملًنذهب،ًًو مخسًالصلواتًيفًلناًعملًالًنذهب.ًونصليًإن

اليوم،ًهناًيفًهذهًالغرفةًنصلي.ًعندانًوقتًلَلسرتاحة،ًفنصليًيفًوقتًاالسرتاحةًمثً
ً.)3(((نرجع

ًاحلَلل ًالطعام ًتناول ًعليهم ًيشق  ًاملسلمني ًالطَلب ًأن ًسبق والعمالًً،)4(وقد
ً ًالانبًليسًمثلهم. ًيفًهذا ًحالتهم ًالنوبية ًكوراي ًالعمالًاملسلمونًيف حبيثًجيتمع

ًبنيًاإلخوانً ،ًفلمًيتعرضواًمنًنفسًالبلداملسلمونًعلىًحسبًالدولة،ًواللقاءًمستمر 
ًيتعرضًلهًالطَلبًاملسلمون.ً ًكما قالًالعاملًمنًملشق ةًيفًاكتسابًالطعامًاحلَلل،

ًكانواًموجودينًً:بنغَلديش ))العملًُمتِعب.ًولكنًعندانًاإلسَلمًهوًاألول.ًأصدقاؤان
ًمنًاملنزلًيصعبًعليناًًقبلنا، ًخرجنا ًإذا ًإسَلمية، ًدولة ًدولتنا ًاألمر. فلمًيشقًعلينا

الصَلةًوالطعام.ًفصديقيًالبنغَلديشيًقد مًلناًالطعامًاحلَلل.ًفَلًأنكلًخارجًاملنزل.ً
ً ًكلًالطعام.ًالًأبس،ًعندانًحمل  ًفالتعاونً)5(((جبنبًاملسجدًاحلَللًاملوادبلًنطبخ .

                                                           

ًكيمًهيوًجونغ،ً(ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًجنوبًآسياًإىلًكوراي1ً) النوبيةًوظواهرًجتم عهم،
ً ًالكورية)سيئول(، ًاإلسَلم ًلدراسة ًمجعية 1429ً)ًم2008جملة ًالعدد: ،3ً-18هــ(،

ً)ابلكورية(.127ًص
علىًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطى2ً) (ًَتليلًيفًنزاعاتًاملهاجرينًاملسلمنيًإىلًكورايًالنوبية:ًمركزاً 

ً ًجملة ًوآخر، ًيونغ ًسو ًيل ًآسيا، ًوجنوب ًالعدد: ًاإلنسانية)سيئول(، ًص37العلوم ،454ً
ً)ابلكورية(.

ً.454(ًاملرجعًالسابق،ًص3)
ً.175صفحةًً(ًانظر:4)
الوسطى5) علىًاملسلمنيًمنًآسيًا ً=(ًَتليلًيفًنزاعاتًاملهاجرينًاملسلمنيًإىلًكورايًالنوبية:ًمركزاً 
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ًكلًً:مًيفًبلدًالكفار.ًوقالًاآلخرًمنًنفسًالدولةبينهمًخيف فًأعباءًحياهت ))نشرتي
والًأنكلًمنًاملطعم.ًصاحبًالعملًقدًعرفًأنناًالًأنكلًيومًموادًالطبخًوأنكلًمنها،ً

يعطيناًبدلًالطعامًمائةًألفً"وان")يساويًثَلمثائةًرايلًسعوديًتقريبا (،ًفًمنًاملطعم
ً.ً)1(((وهكذاًأنكلًالطعامًاحلَلل

املسلمونًيفًمكانًواحدًتقو ىًصوهتمًوتيس رًأمرهم،ًوبذلكًيتمت عًوإنًاجتمعً
توحيدًالصفوف.ًوالعمالًاملسلمونًمنًإندونيسياًمالًاملسلمونًمنًفوائدًالتجم عًًوالع

ًب" ًاملسماة ًاخلاصة ًالمعية ً))هلم ًهبم. ًخاصة ًمجعية  ICC(Indonesianهلم

Community in Coreaًاملهاجرينًاإلندونيسي ًوهيًمجعية ًمنً(" نيًيفًمناطقًقريبة
ًسان ًوآن ًكإنتشون ً)سيئول( ً)2(((العاصمة ًإنشاء ًمت ًبوسان ًو))يف .PUMITAً( 

(Persaudaraan Umat Muslim Indonesia Al-Fatahًًوهيًمجعيةًلألخوةًاملسلمني
اإلندونيسينيًيفًمنطقةًبوسان.ًوهلاًدورًمهم ًيفًمجعًاملسلمنيًيفًجنوبًكورايًالنوبية.ً

وتنشرًالنشرةًاإلخبارية.ًولكلًوحدةًهلاًقائدًويصدرًمنهًومنًمعهًمنًولهًموقعًخاصً
 .)3(((املسلمنيًأنشطة

وقدًدرسًاألستاذًيلًهيًسوًأحوالًاملصلنيًيفًمساجدًكورايًالنوبيةًوقامًبتحليلً
ً)ً:(ًمسلماً 148االستبيانًمنً) (ًمثً%39.9أكثرًجمييبًاالستبيانًهمًمنًإندونيسيا

.ًمثًقارنًأحوالًاملسلمنيًاألجانبً)4((%6.8بنغَلديش)ً(ًمثًمن%23منًابكستان)
                                                           

ًالع= ًاإلنسانية)سيئول(، ًالعلوم ًجملة ًوجنوبًآسيا،ًيلًسوًيونغًوآخر، 462ً،ًص37دد:
ً)ابلكورية(.

ً.464(ًاملرجعًالسابق،ًص1)
ًكورايًالنوبيةًمنًجنوبًشرقًآسياًوشبكتهمًاالجتماعية،ًأن2ً) (ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًإىل

ًكوك، ًكوريةًلدراساتًيفًالشرقًاألوسطً)سيئول(،ًًجونغ هــ(،1429ً)ًم2008جملةًمجعية
ً)ابلكورية(.82ً،ًص1ً-29ًالعدد:ً

ً.83السابق،ًصً(ًاملرجع3)
ًكأ4) ألنًأغلبهمًالًيزورونًً،زابكستانًو(ًيَلحظًأنًالًيوجدًأحدًمنًاجمليبنيًمنًآسياًالوسطى

ًاملسجد.ًسيأيتًبيانًذلكًالحقا ،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.
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ًفقال ًالياابن، ًيف ًاألجانب ًاملسلمني ًأبحوال ًالنوبية ًكوراي ًاستعمالًً:يف ًتكر ر ))أما
ًاجمليبنيًيفًالياابنً) ًيفًالشهر"،ً%31.5احملَلتًاحلَللًفأكثر ًاختارً"أقلًمنًمرة )

ًكورايًالنوبيةً) ًبهًاختارً"أكثرًم (%32.4وأكثرهمًيف نًمرتنيًيفًاألسبوع"،ًمماًتبني 
للمحَلتًاحلَللًمنًاملهاجرينً ًكورايًالنوبيةًأكثرًاستعماالً  أنًاملهاجرينًاملسلمنيًإىل
ًمنً ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاحلَلل ًحمَلت ًاستعمال ًتيس ر ًعلى ًتدل  ًوهي ًالياابن... إىل

ًكوًرً:.ًوقالًأيضاً )1(((الياابن ايًالنوبيةًولكنًتكر رً))عددًاملساجدًيفًالياابنًأكثرًمن
(،ًويفًكورايً%43حضورًصَلةًالماعةًيفًاملسجدًيفًالياابنً"مرةًواحدًيفًاألسبوع"ً)

(ً ًمنًمرتنيًيفًاألسبوع" ً"أكثر ًاملساجدًوالً%41.2النوبية ًالًبسببًعدد ًهذا .)
ًالنشاطً ًوقوة ًاإلسَلمية ًالشبكة ًثبوت ًعلى ًيدل  ًهو ًإمنا ًبل ًاإلميان، ًدرجة بسبب

ًحركةًًاالجتماعي ًيف ًاملسجد ًدور ًنظرا ًإىل ًالنوبية ًكوراي ًإىل ًاملهاجرين ًاملسلمني من
 .ً)2(((املسلمنيًوتبادلًاملعلوماتًبينهم

ً ًكماًتبني  ًكثية والشبكةًاإلسَلميةًالثابتةًبنيًالعم الًاملسلمنيًيتفر عًمنهاًمصاحل
ًمنًأثرًسليب.ًويفًنظرً الداعيةًأنًالشبكةًمباًسبق،ًولكنهًالًيعىنًأنًهذاًاالجتاهًخال 

بينهمًوعدمًخروجهمًمنهاًيسب بًالضعفًيفًاألنشطةًاملتعدية،ًويقل لًعواملًيفًتعل مً
))يتجم عًاملسلمونًً:لغةًحمل يةًوهيًوسيلةًتبليغًالرسالةًإىلًاحملل يني.ًقالًاألستاذًمجيلًيل

حولًمنطقةًسيئولًوآنًسانًوبوسانًوكيمًهايًوإيًجونغًبو،ًوقدًتكو نتًالشبكةً
ً ًلتزويد ًوحمل ًاملسجد ًاحلَللبني ًفرصةًًاملواد ًتصد  ًالشبكة ًوهذه ًواملصنع، والسكن

بينهمًيفًالنطاقًاخلاصًهبم.ًوالعمالً حركاتًفيمًا لتواصلهمًمعًاجملتمعًالكوريًوتكثرًهبًا
ًالتواصلًمعًاجملتمعً ًشبكة ًتضعفًبه ًمما ًوالعنصر، املسلمونًجيتمعونًحسبًالدولة

ً.ً)3(وتثبيتًاهلويةًوالنشاطًالديين((ًالكوريًيفًتبادلًاملعلومات
                                                           

ًكورايًالنوبيةًوالياابنًيفًإنشاءًشبكةًاملسلمنيًاالجتماعيةًوتطبيقهمًالثقافة1ً) (ًدراسةًمقارنةًبني
ًم2013يلًهيًسوًوًجوًيونغًجو،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ًًاإلسَلمية،

ً)ابلكورية(.103،ًص23-1هــ(،ًالعدد:1434ً)
ً.104(ًاملرجعًالسابق،ًص2)
ً.106،ًصاملرجعًالسابقً(3)
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بقيًعاملًمسلمًيفًشبكتهمًفَلًخيرجًمنهاًإالًالقليل،ًفَلًحاجةًهلمًإىلًتعل مً وإذًا
اللغةًالكوريةًجبد ية،ًونتيجةًلذلكًيزدادًضعفهًيفًاللغةًوهبذاًالضعفًيقل ًتواصلهًمعً

ًعن ًالعلمية ًالبحوث ًيف ًاإلحصاء ًيؤي ده ًاالستنباط ًوهذا ))اختارًً:أحواهلمًالكوريني.
.ً)1(((منًاجمليبنيًأنًاللغةًهيًأكربًمشكلةًوعقبةًيفًالتواصلًمعًاجملتمعًالكوري48%ً

ًكاملسلمنيًمنًابكستانًوبنغَلديشً فمنًلهًشبكةًاجتماعيةًقويةًمعًأانسًمنًدولته
ًكثًي ًكوريون ًكماًاكتشفًيفًأحدًالبحوثًعنًأحوالًاملسلمنيًمنًافليسًلهًأصدقاء ،

منًدولته11ًً))منًلهًأكثرًمنًً:جنوبًآسيا 11ً،ًومنًلهًأكثرًمنً%42.7صديقاً 
ًكوريني10ًً-7ومنًلهًً،ً%10.8صديقا ًكورايً  ً.ً%(()2(9.2أصدقاء

ًالعم الًاملسلمنيًيفً وهناكًطائفةًمتميزةًبصفاتًخاصةًهبم،ًمنفردةًعنًعامة
فالعم الًكورايًالنوبيةًالذينًسبقًذكرًأحواهلم.ًوهمًالعم الًاملسلمونًمنً الوسطىً. آسيًا

ً-كماًسبقًذكرهمًآنفاً -املسلمونًيفًكورايًالنوبيةًمنًإندونيسياًوبنغَلديشًوابكستانً
ًوأكلً ًكالصَلة ًأمورهم ًهتوَّنًبه ًما ًهبم ًاخلاصة ًاالجتماعية جيتمعونًويكو نونًالشبكة

كستانًالطعامًاحلَللًوتبادلًاملعلومات.ًولكنًالعم الًاملسلمونًمنًآسياًالوسطىًكأوزاب
ًكورايًًقيغيزستانًوًكازاخستانًو ًيف ًاملسلمني ًالعمال ًعامة ًشؤون ًعن ًختتلف شؤوهنم

النوبيةًفهمًالًيتجم عونًوالًيزورونًاملسجد،ًوالًيتعاونونًيفًاكتسابًالطعامًاحلَللً
ًكماًيفعلهًابقيًالعم الًاملسلمني.

ستبيانًوسببًذلكًضعفًتدينهمًالظاهر.ًوقدًقامًأحدًاألساتذةًالكورينيًابال
ًالعميقةً)120ً) ًواملقابلة شخصا (ًلكشفًأحوالًالعمالًاملسلمنيًمن15ًًشخصا (

                                                           

ًكورايًالنوبيةًوالياابنًيفًإنشاءًشبكةًاملسلمنيًاالجتماعيةًوتطبيقهمًالثقاف1) ةً(ًدراسةًمقارنةًبني
ًم2013اإلسَلمية،ًيلًهيًسوًوًجوًيونغًجو،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

ً)ابلكورية(.100،ًص23-1هــ(،ًالعدد:1434ً)
ًكيمًهيوًجونغ،2ً) (ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًجنوبًآسياًإىلًكورايًالنوبيةًوظواهرًجتم عهم،

ًالكورية)سيئول(، ًاإلسَلم ًلدراسة ًمجعية 1429ً)ًم2008ًجملة ًالعدد: ،18ً-3هــ(،
ً)ابلكورية(.125ًص
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،ًوذكرًلناًيفًحبثهًحقائقًمهم ةًلفهمًأحوالًهؤالءًاملسلمني.ًفبحسبً)1(آسياًالوسطى
البحثً ))منًً:.ًوقالًصاحبًالبحث)2(منهمًالًيصلونًالصَلةًاملفروضةً %60.9هذًا

ًكازاخستانًًو ًقيغيزستاندرسًدراسةًجامعيةًوماًبعدهاًَتتًنظامًالسوفييتًمنًدول
ًأوً ًالسين ًأنت ً"هل ًُسئلوا ًوإن ًالصَلة، ًهي ًما ًيعلمون ًال ًمنهم ًكثي وتركمانستان

ً.ً)3("ماًهوًالسينًوالشيعي؟"((ً:الشيعي؟"ًسألواًالباحث
يصلونًالصَلةًاملفروضةًوهيًًفمنًالًيعرفونًأركانًاإلسَلمًوالًيعملونًهباًحيتًال

عمدةًاإلسَلمًفَلًيرجىًمنهمًأنًيفر قواًبنيًالطعامًاحلَللًواحلرام.ً))وكثيًمنًالعمالً
املسلمنيًمنًآسياًالوسطىًيشربونًاخلمرًمتأث رينًبثقافةًروسيا،ًوالًحيذرونًمنًأكلً

ً ًمواد ًيشرتوا ًالوسطىًأن ًمنًآسيا ًاملسلمني ًللعمال ًاحلرام...ويندر حَللًمنًالطعام
أيكلونًحلمًاخلنزيرًالذيًحير مهًًقيغيزستان،ًًوكازاخستاناحملَلتًاإلسَلمية،ًوبعضهمًمنًً

ً.ً)4(اإلسَلم((
وهمًالًجيتمعونًابألخوةًاملسلمنيًوالًيقابلونًاملسلمنيًيفًاملسجد،ًبلًيتم ًلقاؤهمً

يفً بيوتًبيوهتمًأوًالشخصيًيفًبيوهتمًوبيوتًأصدقائهم.ً))كلهمًيقابلًبعضهمًبعضاً 
ًفمسلمو ًاملعلن.ًوالًأصدقائهم، ًالشخصيًعلىًاللقاء ًالوسطىًيفض لونًاللقاء  آسيا

.ًوالًبدًمنًالذكرًأنًضعفهمًيفًالتدين،ًونسيانً)5(((اولونًأنًجيتمعواًابسمًاإلسَلمحي
السيئةًلنظامًالسوفييتًالشيوعي.ًفاملسلمونًمنًآسياًالوسطىًقدًًاثرهويتهمًهوًمنًاآل

أصاهبمًمضايقاتًواضطهاداتًمنًحكوماتًبلداهنم،ًاليتًملًخترجًعنًاحلدودًالفكريةً
                                                           

ًوتركمانستان،1ً) ًوقيغيزستان، ًوكازاخستان، ًأزابكستان، ًالبحث: ًذلك ًيف ًالوسطى ًآسيا )
 وطاجيكستان.ًوأذربيجان،

(ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًآسياًالوسطىًإىلًكورايًالنوبيةًوالتنظيمًبينهم،ًأوًجونغًجني،2ً)
ً ًمجعية ًجملة ًالكورية)سيئول(، ًاإلسَلم 1429ً)ًم2008لدراسة ًالعدد: ،18ً-3هــ(،

 )ابلكورية(.84ص
 (ًاملرجعًالسابق.3)
 .85-84(ًاملرجعًالسابق،ًص4)
 .96،ًصاملرجعًالسابق(5ً)
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ً ًاحتَلل ًمن ًاستقَلهلا ًبعد ًاتم ا  ًخروجا  ًاحملكومنيًرًوالشيوعية ًعبادة ًفأفسدت سيا،
ًهويتهمًاإلسَلمية.ًلذلكً))ف مسلموًآسياًالوسطىًالًمييلونًإىلًوعقيدهتمًحىتًنسوا

ًتراقبً ًحكومتها ًزال ًما ًوأوزابكستان ًهبم. ًخاصة ًأماكن ًأو ًاجتماعية ًشبكة تكوين
ًهلم.ً ًمصلى ًأو ًدينية ًشبكة ًإنشاء ًهلم ًيتيس ر ًفَل ًعليهم ًوتسيطر ًاملسلمني، مواطنيها

ًكبيةًيفًتنظيمهم ً.)1(((علمانيةًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطىًوفرديتهمًهيًعقبة
الكورينيًالكفارًفال السببًً-وهللاًاملستعان-ظاهرًأنًأكثرهمًيعيشونًمعيشًة وهبذًا

،ًفيجيدونًوابكستانيتواصلًهؤالءًمعًالكورينيًأكثرًمنًالعمالًاملسلمنيًمنًإندونيسيًا
اللغةًالكوريةًأكثرًمنهم.ً))ومعًكوهنمًمسلمني،ًإالًأنًجوانبًكثيةًمنًحياهتمًعلمانية ً

ًكورايًالنوبية.ًفيندجمونًيفًاجملتمعً الكوريًأكثرًمنًغيهمًمنًاملسلمنيًاملهاجرينًإىل
وَمنًقالبُتهًمنًمسلميًآسياًالوسطىًخَللًاالستبيانًواملقابلةًمعظمهمًجييدونًاللغةً
الكوريةًسوىًمنًمكثًيفًكورايًالنوبيةًملدةًيسية.ًومنًمكثًأكثرًمنًأربعًسنواتً

ًكأهنم .ًقدًيُفهمًمنهًأنًطَلقتهمً)2(((كوريونًأصليونًًكثيًمنهمًيتكلمونًابللغةًالكورية
ًالكوريةًواللغةًالرتكية،ًولكنًالًشكًأنًحياهتمًغيً ًاللغويًبنيًاللغة بسببًالتشابه

فرصًالكَلمًللتواصلًمعًالكوريني،ًوزادتًمنًًامللتزمةًابإلسَلمًقدًوس عتًهلمًجمال
 معهمًابللغةًالكورية،ًمماًساعدهمًيفًتعل مًاللغةًالكورية.

ًكورايًالنوبيةًعلىًطرفني الطائفةًً:فاخلَلصةًأنًطائفتنيًمنًالعمالًاملسلمنيًيف
ًطرف ًيف ًوبنغَلديش( ًوابكستان ً)إندونيسيا ًآسيا ًجنوب ًمن ًوهم والطائفةًً،األوىل

(ًيفًطرفًآخر.ًقيغيزستانًوكازاخستانًاألخرىًوهمًمنًآسياًالوسطىً)أزابكستانًًو
والطائفةًاألوىلًهلمًشبكةًاجتماعيةًقويةًفتيس رًهباًأداءًالصَلةًواكتسابًالطعامًاحلَلل،ً
ًشبكةً ًهلم ًالثانية ًوالطائفة ًالكوريني. ًمع ًوالتواصل ًالكورية ًاللغة ًيف ًضعفاء ولكنهم

                                                           

ًكورايًالنوبية،ًجوًهيًسونًوآخرون،ًًدراسات1ً) (ًدراسةًيفًجمتمعاتًاملسلمنيًاملهاجرينًإىل
 )ابلكورية(.106،ًص2-27هــ(،ًالعدد:1429ً)ًم2008،ً)سيئول(الشرقًاألوسط

(ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًآسياًالوسطىًإىلًكورايًالنوبيةًوالتنظيمًبينهم،ًأوًجونغًجني،2ً)
ً ًالكورية)سيئول(، ًاإلسَلم ًلدراسة ًمجعية 1429ً)ًم2008جملة ًالعدد: ،18ً-3هــ(،

 )ابلكورية(.85ص
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أقوايءًالطعامًاحلَللًواحلرام،ًولكنهمًًاجتماعيةًضعيفة،ًوكثيهمًالًيصلونًوالًيفر قونًبني
 يفًاللغةًالكوريةًوالتواصلًمعًالكوريني.ً
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 أحوال املسلمي املتزوجي بأهل كوريا. :املطلب الثاني

وبعدها(1420ًعشرينًامليَلديً)الًوًاديقدًسبقًاحلديثًأنهًمنًأوائلًالقرنًاحل هـًـ
الدويلًكثرًالزواجًالدويل،ًالذيًملًيشهدهًالتاريخًالكوريًقبلًذلكًالزمان،ًفكانًالزواجً

ويقيمًيفًكورايًالنوبيةًعددهمًيفًعامًً)1(اندرا .ًومنًتزو جًمنًكورايًمنًالدولًاإلسَلمية
ًكوراي:5,787ً)ً:هــ(1438)ًم2016 ًمن ًالزواج ًيف ًاإلسَلمية ًالدول ًوأكثر ،)

ً)الذكر2,302)ً:أزابكستان ًابكستان2,315ً:األنثىً،87ً:( ً ًمث ،):ً(936ً)
(،613ًً:األنثىً،74ً:(ً)الذكر687)ً:إندونيسياً(،ًمث122ً:األنثىً،814ً:)الذكر

ً:(ً)الذكر369)ً:(،ًمثًبنغَلديش470ً:األنثىً،10ً:(ً)الذكر480)ً:قيغيزستانمثً
ً.)2((63ً:األنثىً،306

ًاملذكورةً ًابألرقام ًواضح ًحسبًاإلقليم ًيفًالزواج فجنوبًشرقًآسياًً:واالجتاه
وماليزاي الوسطىً)3()إندونيسيًا وآسيًا تتزوجًنساؤهمًاملسلماتًً( )أزابكستانًوقيغيزستانً(

ابلرجالًالكوريني،ًوجنوبًغربًآسياً)ابكستانًوبنغَلديش(ًيتزوجًرجاهلمًاملسلمونً
ًالزواجًوتربيةً ًللمهاجرينًمنهًيفًمعيشة ًولكلًإقليمًأحوالًخاصة ًالكورايت. ابلنساء

ًكورايً أحوالًً:إىلًثَلثةًأقسامأوالدهم.ًفقس مًالباحثًأحوالًاملسلمنيًاملتزوجنيًأبهل
أزواجًالكورايتًاملسلمنيًمنًجنوبًغربًآسيا،ًوأحوالًزوجاتًالكورينيًاملسلماتً

ًمنًجنوبًشرقًآسيا،ًوأحوالًزوجاتًالكورينيًاملسلماتًمنًآسياًالوسطى.ًً

                                                           

(1)ًًً ًعد  ًمت ًاليت ًاإلسَلمية ًًزواجالدول ًابلكوري ًبرواني،31ًمواطنها ًماليزاي، ًإندونيسيا، :
ًابكستان،ً ًأفغانستان، ًطاجيكستان، ًتركمانستان، ًقيغيزستان، ًكازاخستان، أوزبكستان،
ًاملتحدة،ً ًتركيا،ًاإلماراتًالعربية ًلبنان،ًفلسطني، ًالعراق،ًاألردن،ًسوراي، ًإيران، بنغَلديش،

ًقطر، ًالسعودية، ًالعربية ًاململكة ًليبيا،ًًالكويت، ًالسودان، ًمصر، ًاليمن، ًالبحرين، عمان،
ًاملغرب،ًالزائر،ًتونس.

احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(2ً)
ًابلكورية(.)973ًً-969ً،972ًً-968ًالعدل،ًص

الكتابًاإلحصائيًالسنويً.98ً،ًواألنثى22ًابلكوريًوالذكرًمنهمًًماليزاي172ًقدًتزوجً(3ً)
ًابلكورية(.)968احلدودًمنًوزارةًالعدل،ًصمكتبًمراقبةًًم،2016عنًمراقبةًاحلدودًلعامً
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 أحوال أزواج الكوريات املسلمي من جنوب غرب آسيا :أوالا 

البحث يفًهذًا ب"جنوبًغربًآسياً" االجتاهًً:املقصوًد ابكستانًوبنغَلديشً. دولًة
الغالبًيفًزواجًاملسلمنيًمنًهذاًاإلقليمًأنهًيتزوجًالرجالًاملسلمونًابلنساءًالكورايت.ً

1,120ًً:هــ(1438)ًم2016فمنًتزو جًابلنساءًالكورايتًمنًرجاهلمًعددهمًابعتبارً
ًبنغَلديش814ً:)ابكستان ًنسائ306ً:، ًمن ًالكوريني ًابلرجال ًتزو جت ًومن همً(،
.ًوكثرًزواجًالعمالًالباكستانينيً)1((63ً:،ًبنغَلديش122ً:)ابكستان185عددهنً

ًالتدريبًالبنغَلديشينيًو ًتنفيذًنظام ًوكانًعدد1414ًً،م1994الصناعيً) بعد هــ(،
ً ًيف ًكورايت ًبنساء ًرجاهلم ً)ابكستانً:هــ(1413)ًم1993زواج ًفقط ،0ً:واحد

وانتشارًالزواجًالدويلًيفًاجملتمعً تنفيذًالنظام،ًمثًبدأًيزدادًالعددًبعدً)2((1بنغَلديش:
ً ًعام ًيف ًالزواجات ًفعدد ،283ً:)ابكستان495ًً:هــ(1424)ًم2003الكوري،

.ًومنًأخذًالنسيةًالكورية1,120ًًم2016،ًوبلغًالعددًيفًعامً)3((212بنغَلديش:
منً.ًومنًبنغَلديش187ًمنًابكستانًو347ًً:هــ(1438)ًم2016ابلزوجًإىلًعامً

ً ًتزوج ًأغلبهم ًاإلقليم ًهذا ًمن ًاملسلمني ًمن ًالكورايت ًصحتً-ابلنساء ًإن ًكلهم أو
ًعمالًيفًمصانعًكورايًالنوبية.ً-العبارة

ًالكورايت ًابلنساء ًاإلقليم ًهذا ًمن ًاملسلمني ًزواج ًأسباب ًاألمورًً:ومن تيسي
ة،ًاملتعددةًابلزواجًمنًزايدةًالفرصًللوظيفة،ًومكوثهمًيفًاجملتمعًالكوريًبطريقةًقانوني

                                                           

احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(1ً)
ًابلكورية(.)968ًالعدل،ًص

احلدوًدً(2) صًم،1993لعاًمالكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبًة العدلً، ًابلكورية(.)239ًوزارًة
265ً-264ًوزارةًالعدل،ًصًم،2003الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(3ً)

ًابلكورية(.)
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ً-الًكل هنً -.ًوأغلبًنسائهمً)1(وماًشابهًذلكًمنًاملنافعًبعدًحصولًالزواجًمنًاملواطنة
 .ً)2(قدًأسلمنًمنًخَللًالزواج

علىًحسبًاإلحصاءًيفًً:املسلمنيًاملتزوجنيًمنًهذاًاإلقليمً)3(وأماًأحوالًذرية
ً ً))4(هــ(1438)ًم2016عام ًعددهم :1,081(ً ًمنهم ًمن740ً(، ًوالَديه ًأحد )

(ً 341ًابكستان، ًمن ًأقل  ًعمره ًكان ًومن ًبنغَلديش. ًمن ًوالَديه ًأحد ً:سنوات5ً(
ً-14ً،ًومنًعمرهًبنيً)طالبًابتدائي((259ً)ً:5ً-9ً(،ًومنًعمرهًبني538ً)

 .)طالبًاثنوي((174ً:ً)15ً-19ًومنًعمرهًبنيًً)طالبًمتوسط((110ً)ً:10
ًاملسلمنيً ًو259ًً:طالباً 543ًيعينًمنًهؤالء ًاالبتدائية طالب110ًًطالبًاملدرسة

ًطالبًاملدرسةًالثانوية174ًاملدرسةًاملتوسطةًو
ًآ ًالذين ًمدارسهم ًيف ًاملسلمني ًالطَلب ً)الباكستانيونًوحياة ًاملسلمون ابؤهم

شكلهمًاملختلفًومنًأسبابًصعوبةًحياهتمًاملدرسية:ً(ًليستًبسهلة.ًنًوالبنغَلديشيًو
ًجلدهم ًكلون ًالكوريني ًشكل ًًاألصفر عن ًقالت ًالسواد. ًإىل الطالباتًًإحدىاملائل

منًالصورةًغيًالصحيحةً املسلماتًيفًالصفًالثاينًيفًاملدرسةًاملتوسطةًالكوريةًتضج راً 
عنًاإلسَلمًوعنًبلدًأبيهاًابكستان:ً))دخلُتًيفًموقعًاإلنرتنتًالكوريًويقولونًأنً

ًكثرةًاملشاكلًبسببً)5(((ابكستانًهيًطالبانًاإلرهابيون .ًواشتكتًأم هاًالكوريةًمن

                                                           

ًكورايًالنوبية:ًمركزاً 1) (ًانظر:ًدراسةًيفًتثاقفًالعمالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًجنوبًآسياًإىل
ًكيمًهيوًجونغ،ًجملةًمجعيةًلدراسةًعلىًَتليلًمنطًتكوينًاهلويةًالثقا فيةًمنًخَللًالتزاوج،

 )ابلكورية(.119،ًص19-2هــ(،ًالعدد:1430ً)ًم2009اإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً
 .123(ًاملرجعًالسابق،ًص2)
ًنًكانًعمرهًأقل ًمنًعشرينًسنة.م(3ً)

(4ً ًاأل( ًيف ًنشرها ًمت ًوالعمر، ًاحلالية ًوالنسية ًالنس ًحسب مـ31/8/2017ًجانب
دائرةًاملعلوماتًاإلحصائيةًالكوريةًهــ،27/2/1439ًومتًالنقلًمنهاًيفًً(،هــ9/12/1438)
(www.kosis.kr)ابلكورية().ً

(ًًدراسةًيفًاستقرارًذريةًاملسلمنيًمنًجنوبًآسياًيفًاجملتمعًالكوريًوتكوينًهويتهم،ًيوًوانغ5ً)
ً ًاألوسط، ًالشرق ًدراسات ًوآخرون، 1431ً)ًم2010جونغ ًالعدد: ،1ً-29هــ(،
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ًاألولًً:الصورةًالسيئةًعنًاإلسَلمًاملنتشرةًيفًمدرسةًبنتها أينًًظننتًُ))يفًسنةًالصف 
ًاألولًوجدُتًأنً ًكثيا .ًيفًسنةًالصف  الًأريدًأنًآمنًابإلسَلم،ًواآلنًَتس نًأمري

اب،ًوالًتعجبينًتلكًالنظرةًأبدا .ًالناسًينظرونًإليناًمنًرؤوسناًإىلًأقدامناًنظرةًاالستغًر
ًكورايًالنوبيةًوأدرسًيفًً:وسألتينًبنيت "ملاذاًتزو جِتًابملسلم؟"ًو"هلًيلًأنًأنتقلًمن

ً.ً)1(ماليزايًأوًابكستان؟"((
ًاالبتدائية ًالصغرىًيفًالصفًالثاينًيفًاملدرسة ))يقولونًيلًأنِتًً:وقالتًبنتها

مثلًهذاًاالستهزاءًبنيًالطَلبًالكورينيًشيئاً .ًوقدًختف فًوقوعً)2(((سوداءًمنًإفريقيا
،ًولكنًماًزالًبعضً)3(فشيئا ًبعدًانتشارً"أسرةًمتعددةًالثقافات"ًيفًاجملتمعًالكوري

يفًمدارسهم.ً والعنصريًة الهلًعنًاإلسَلًم يعانونًمنًهذًا املسلمنيًيفًكورايًالنوبيًة ذريًة
تنفيذًنظامًًوخاصةًالطَلبًيفًاملدرسةًاالبتدائيةًتواجههمًمشكلة الطعامًاحلَلل.ًقدًبدًأ

ًكورايًالنوبيةًمنذً هــ(.1417ً)ًم1997الغداءًاملدرسيًيفًمجيعًاملدارسًاالبتدائيةًيف
ًاملوزَّعًيفًاملدرسة،ًوالًُيسمحًهلمً والطَلبًاملسلمونًالًيستطيعونًأكلًالغداءًاحلرام

أم هاتًالطَلبًاملسلمنيًيفًكورايًًإحدىإبحضارًطعامًآخرًمنًخارجًاملدرسة.ًقالتً
ًكانتًبنيتًتـأكلًمنهًً:النوبية ))مشاكلًكثية.ًحلمًاخلنزير،ًوالطعامًاملصن عًمنًاخلنزير.

ًكانًيفًالغداءً ولكنًأابهاًلهًحساسيةًيفًهذاًاألمر...اآلنًالًأنكلًإالًاحلَلل،ًوإن
ً.ً)4(((املدرسيًحلم ًفَلًأتكلهًبنيت

ابللباسًاإلسَلمي.ًفيشق ًعلىًالطالباتًأنثىًفًةالطالبًتوإنًكان تزيدًاملشقةًعليهًا
ًاملتوسطةً ًومريولًاملدرسة ًالكوريني. ًعند ًالبسته ًمظهر لبسًاحلجابًالشرعيًالنفراد

                                                           

ً)ابلكورية(.162ًص
(ًًدراسةًيفًاستقرارًذريةًاملسلمنيًمنًجنوبًآسياًيفًاجملتمعًالكوريًوتكوينًهويتهم،ًيوًوانغ1ً)

179ً،ًًص1-29هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010جونغًوآخرون،ًدراساتًالشرقًاألوسط،ً
ً.)ابلكورية(180ً-

ً.170(ًًاملرجعًالسابق،ًًص2)
ًعًالسابق.(ًًاملرج3)
ًكوري.4ً) ً(ًيطلقًهذاًاملصطلحًعلىًأسرةًإنًكانًأحدًوالدينًغي
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والثانويةًالكوريةًيكشفًماًفوقًالركبة،ًوجيبًعلىًالطالباتًلبسهًومينعًعليهنًتغييً
ديةًالًتلبسً)بنيت(ًاحلجابًإالًوقتً))يفًأوقاتًعاً:شكله.ًقالتًاألم هاتًيفًاملقابلة

ًعلىًذلك.ًويفًمدنًابكستانًتلبسً الصَلة.ًأبوهاًيشج عًعلىًاحلجابًولكنًالًيصر 
.ًو))أانًكذلكًأفض لًاحلجاب،ًولكنً)1(((-األمً"أ"-النساءًاحلجابًبشكلًغيًملتزمً

ًكأورواب.ًعندهاً)بنتها(ًرغبة،ًولكنهاًالًتسطيعً قل ًمنً.ًًو)2(((-األمً"ب"-هناًليس
تلبسًاحلجابًمنًبناهتمًولكنهنًالًيلبسنًاملريولًالكوريًويبد لنهًبسروالًساتر.ً))الً
ًكانًمناسبة ًيفًاملسجدًتلبسًاحلجاب.ًوالًيلبسً يقولًأبوهاًشيئا ًعنًاحلجاب.ًإن

ًكشفًالساقًالًجيوزًيفًاإلسَلم(( .ً)3(التنورةًأحدًمن ا.ًنلبسهاًيفًالبيتًفقط،ًألن
جي سبقًذكرًه فَلًحيصلًعلىًاالستثناءًوكمًا بًعلىًمجيعًالطالباتًلبسًاملريولًاملدرسيً،

منًذلكًإالًبعدًمشقة،ًوماًزالتًاملشكلةًتعاينًمنهاًالطالباتًحىتًبعدًاإلذن.ًقالتً
الطالباتًالباكستانيةًالكوريةًماًحدثًبعدًأخذًإذنًيفًلبسًالسروالًالساترًمنًًإحدى
))كنُتًيفًالصفًاألول،ًوعندًدخولًاملدرسةًأمسكينًاملدر سونًاملرشدونًً:املدرسة

"منًمسحًلكًهبذاًالسروال؟ًخذيًالتوقيعًمنًً:أربعًمراتًيفًاألسبوعًوسألوينًبدق ة
 .ً)4(انئبًاملدير((

إنًكانتًطالبةًذاتًاإلميانًواليقنيًابهللًسبحانهًوتعاىلًتتحملًكلًذلك،ًولكنً
منًاألم هاتًال يفًًكثياً  ًكماًسبقًآنفاً  يرب نيًبناهتنًعلىًاإلميانًبسببًضعفًتدينهن.

البحثًفيسلمًأغلبًالنساءًالكورايتًعندًالزواجًمعًاملسلمنيًمنًابكستانًوبنغَلديش،ً
))أسلمُتًعندًالزواج،ًألنًً:إحداهنوقل ًمنًهتتم ًبتعاليمًالشريعةًبعدًإسَلمها.ًقالتً

                                                           

(ًًدراسةًيفًاستقرارًذريةًاملسلمنيًمنًجنوبًآسياًيفًاجملتمعًالكوريًوتكوينًهويتهم،ًيوًوانغ1ً)
ً ًاألوسط، ًالشرق ًدراسات ًوآخرون، 1431ً)ًم2010جونغ ًالعدد: ،29ً-1هــ(،

ً)ابلكورية(.172ًص
ًبق.ً(ًًاملرجعًالسا2)
ًكوك،ًجملةًمجعية3ً) ًكورايًالنوبيةًواختَلفهمًالثقافية،ًأنًجونغ (ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًإىل

ً)ابلكورية(.44ً،ًص22-1هــ(،ًالعدد:1433ً)ًم2012لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً
ً.45ً،ًصاملرجعًالسابق(4ً)



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
193 

وزوجيًيذهبًكلًيومًً،يًيفًيومًالعيدًفقطالًنكاحًإالًبعدًأنًآخذًدينًزوجي.ًأصل
))أميًالًتصليًإالًقليل.ًأانًأتعل مًمنًً:البناتًإحدى.ًوقالتً)1(المعةًإىلًاملسجد((

))وأصومًيفًالبدايةًوالنهايةًفقط.ًاملفروضًأنًأصومًشهراً ً:.ًوقالتًاألم ًاألخرى)2(أيب((
والًأصليًيفًالبيت.ًأصليًمرة ولكينًلسُتًبقويةً. واحدةًيفًيومًالعيدًمعًزوجي.ًًكامَلً 

نينيًولسناًمتخصصنيًابلصَلة.ًحننًفقطًعام يون ً.)3(((ألنناًلسناًراب 
حىتًبعضًالبناتًتشتكيًمنًدينهاً"الصعب"ًمتأث رةًمنًالثقافةًالكوريةًالكافرة.ً

:ً))اإلسَلمًليسًجبيدًللمرأة،ًاملدر سونًيقولونًكذلكًأنًاإلسَلمًصعبًإحداهنتقولً
ًكذلك.ًغيًمريح.ًالًقيودًعلىًاملرأةً ًعليها...ًالنصرانيةًمرحية،ًولكنًحننًلسنا ويشق 

ًكثيةًعلىًالنساء.ًالًتستطيعًاملرأةًأنًتلبسًتنورةًقصيةً علىًالرجال،ًولكنًهناكًقيود
فيه.ًجيبًعلىًالنساءًطاعةًالرجالً يفًاإلسَلم،ًوفيهًقيودًويشق ًعلىًالنساء.ًوالًمساواًة

ًكذلكوهذاًالًيناسبًيفًهذاً .ً)4(((العصر.ًالزمًأنًالدينًيتبعًالعصرًواإلسَلمًليس
ًأوالدهمً ًولكنًالًيقدرونًعلىًتعليم ًيهتمونًبدينًاإلسَلم ًاملسلمونًأغلبهم واآلابء

))أهم ًأشياءًيفًالبناءًالركن.ًمهماًً:اإلسَلميًابنشغاهلمًابألمورًالدنيوية.ًقالًأحدًاآلابء
فَلًيقومًعلىًاألًر بدونًالركنً)اإلسَلم(ًكانًالبناءًمجيَلً  ممتازاً  فلوًكانًطالباً  ضًإالًبركنً.

ًمنه(( ًوقالتً)5(فَلًفائدة ًيقولًزوجيًالزمًأنًً:األم هاتًإحدى. ))الصراعًموجود،

                                                           

معًالكوريًوتكوينًهويتهم،ًيوًوانغً(ًًدراسةًيفًاستقرارًذريةًاملسلمنيًمنًجنوبًآسياًيفًاجملت1)
ً ًاألوسط، ًالشرق ًدراسات ًوآخرون، 1431ً)ًم2010جونغ ًالعدد: ،1ً-29هــ(،

ً)ابلكورية(.177ًص
ً.178ً(ًًاملرجعًالسابق،ًص2)
ً.179ً(ًًاملرجعًالسابق،ًص3)
ًكوك،ًجملةًمج4) ًكورايًالنوبيةًواختَلفهمًالثقافية،ًأنًجونغ عيةً(ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًإىل

ً ًالكورية)سيئول(، ًاإلسَلم ًالعدد:1433)ًم2012لدراسة ًص22-1هــ(، ،48ً-ً
ً)ابلكورية(.49ً

(ًًدراسةًيفًاستقرارًذريةًاملسلمنيًمنًجنوبًآسياًيفًاجملتمعًالكوريًوتكوينًهويتهم،ًيوًوانغ5ً)
ً ًاألوسط، ًالشرق ًدراسات ًوآخرون، ًالعدد:1431)ًم2010جونغ ،29ً-1هــ(،
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ولكينًالًأعرفًاإلسَلم.ًفقلتًلهً"أنَتًتعلِ مًاألوالد."ًوهوًالًً،تعلِ ميًأوالدانًاإلسَلم
فسكت.ًيريدًالتعل ً.)1(((يمًاإلسَلميًألنهًمسلميستطيعًألنهًمشغولًجداً 

ًللقارئًمباًسبقًأنًذريةًاملسلمنيًمنًغربًشرقًآسياًتواجههمًمشاكلً قدًتبني 
مشاكلًمعًالكورينيًمنًاالستهزاءًوالتجاهل،ًومشاكلًمعًأنفسهمًمنًتقصيًً:كثية

العبادةًوالشكوكًيفًالدينًاحلنيف.ًواحلل ًلتلكًاملشاكلًكلهاًهوًإنشاءًمدرسةًإسَلميةً
دفًتقويةًإمياهنم،ًوتثبيتًهويتهمًاملسلمة.ًولألسفًالشديدًفَلًمدرسةًإسَلميةًيفًهب

أخرىًيفًالفصلً املوضوعًمرًة وسأَتدثًعنًهذًا صغيةً. واحدًة إالًمدرسًة كورايًالنوبيًة
ًسبلًعَلجًمعوقاتًالدعوةًيفًكورايًالنوبية،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ًً:اخلامس
 آسيا شرق جنوب من املسلمات الكوريي زوجات أحوال :ثانياا 

ًالبحث ًبـ"جنوبًشرقًآسيا"ًيفًهذا ًوماليزاي.ًاالجتاهًً:املقصود ًإندونيسيا دولة
الغالبًيفًزواجًاملسلمنيًمنًهذاًاإلقليمًأنهًتتزوجًالنساءًاملسلماتًابلرجالًالكوريني.ً

760ًهــ(1438ً)ًم2016فمنًتزو جتًابلرجالًالكورينيًمنًنسائهمًعددهنًيفًعامً
ًماليزاي613ً:دونيسيا)إن ًالكورايتًمنًرجاهلمًعددهمًً،(147ً:، ومنًتزو جًابلنساء

ً.ً)2((25ً:،ًماليزاي74ً:)إندونيسيا99ً
وكانًزواجًرجالًالكورينيًابلنساءًاإلندونيسياتًواملاليزايتًيكادًالًيقع،ًولكنً

هــًوبعدها(1420ً)عشرينًامليَلديًالًوًاديبعدًانتشارًالزواجًالدويلًمنذًأوائلًالقرنًاحل
ًالزواجًشيئا ًفشيئاً  فعددًزواجاتًالرجالًالكورينيًمبسلماتًمنًإندونيسياًً:ازدادًهذا

                                                           

ً)ابلكورية(.165ًص
(ًًدراسةًيفًاستقرارًذريةًاملسلمنيًمنًجنوبًآسياًيفًاجملتمعًالكوريًوتكوينًهويتهم،ًيوًوانغ1ً)

ً ًاألوسط، ًالشرق ًدراسات ًوآخرون، 1431ً)ًم2010جونغ ًالعدد: ،29ً-1هــ(،
ً)ابلكورية(.164ًص

احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(2ً)
ًابلكورية(.)968ًعدل،ًصال
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،ًمثًيفًعامً)1((35ً:،ًوماليزاي14ً:)إندونيسيا49ً:هــ(1413)ًم1993وماليزايًيفًعامً
،ًمثًبلغًالعددًيفً)2((33ً:،ًوماليزاي156ً:)إندونيسيا156ًًً:هــ(1422)ًم2001

ً.760ًًم2016عامً
134ًً:122ًًهــ(1438)م2016وعددًمنًتتجن سًابلنسيةًالكوريةًإىلًعامً

ًإندونيسي ًماليزاي12ًوًامن ًابلنساءً)3(من ًالكوريني ًالرجال ًزواج ًأسباب ًومن ،
ثْقلًالتكلفةًللزواجًابلكورايتًوخف تهاًللزواجًابإلندونيسياتًً:اإلندونيسياتًواملاليزايت

ًتواملاليزايت،ًوتشابهًشكلهنًمعًشكلًالنساءًالكورايت.ًوأزواجًاملسلماتًاإلندونيسيا
يسلمونًمنًخَللًالزواجًألنًإسَلمهمًمنًشروطًصحةًالنكاحًيفًشريعةًاإلسَلمًوهوً

ًكثًيً،منًاحلكومةًاإلندونيسيةًكذلكًًمطلوب منًأزواجهنًالًيلتزونًابلعباداتًولكن اً 
 .)4(املفروضة

ًاإلقليم ًاملسلمنيًاملتزوجنيًمنًهذا ًأحوالًذرية ًيفًعامًً:وأما ًاإلمجايل فعددهم
.ًومنً)5(منًماليزاي136ًمنًإندونيسياًو760ًً،ًومنهم896ًهــ(1437ً)ًم2015

                                                           

لعاًمً(1) احلدوًد صًم،1993الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبًة العدلً، ًابلكورية(.)239ًوزارًة
احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2001(ًالكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعام2ً)

ً)ابلكورية(.271العدل،ًص
مـ10/5/2017ً،ًمتًنشرهاًيفً()ملفًإكسيل(م2015ً-2007ًددًاملتجنسًابلزواجًً)ع(3ً)

دائرةًاملعلوماتًاإلحصائيةًالكوريةًًهــ،24/2/1439هــ(،ًومتًالنقلًمنهاًيف14/8/1438ً)
(www.kosis.kr)ًًو()ابلكورية ًلعامً، ًاحلدود ًمراقبة ًعن ًالسنوي ًاإلحصائي الكتاب

ًابلكورية(.)996ًاحلدودًمنًوزارةًالعدل،ًصمكتبًمراقبةًًم،2016
ًكوك،ً(4ً) ًكورايًالنوبيةًواستقرارهنًفيها،ًأنًجونغ نكاحًاملسلماتًاإلندونيسياتًاملهاجراتًإىل

ً ً)سيئول(، ًاألوسط ًالشرق ًلدراسة ًمجعية 1430ً)ًم2009جملة ًالعدد: ،30ً-1هــ(،
ًابلكورية(.)236ًً-235ًص

حصاءاتًإًنتائج)ملفًإكسيل:ًًم2015(ًأحوالًاملقيمنيًاألجانبًيفًاحلكوماتًاحملليةًلعام5ً)
ً ًأحوال ًيف ًاملقيمني ًلعام ً(م2015األجانب ًيف ًنشرها ًمت مـ14/11/2016ً،

(14/2/1438ً ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًًو29/2/1439هــ(، ًالداخليةًهــ، زارة
ً(.()ابلكوريةwww.mois.go.krوالسَلمة)
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)طالبًابتدائي(312ًًً:12ً-7ًومنًعمرهًبني420ًًً:سنوات7ًكانًعمرهًأقل ًمنً
ًبنيً ًبني97ًًً:15ً-13ًومنًعمره 67ًً:18ً-17ً)طالبًمتوسط(ًومنًعمره
طالبًاملدرسةًاالبتدائية312ًًً:طالباً 476ًيعينًمنًهؤالءًاملسلمنيً .)1()طالبًاثنوي(

ًطالبًاملدرسةًالثانوية.67ًًطالبًاملدرسةًاملتوسطةًو87ًو
ً ًالذين ًمدارسهم ًيف ًاملسلمني ًالطَلب ًاإلندونيسياتًوحياة ًاملسلمات أم هاهتم

واملاليزايتًكحياةًالطَلبًالكورينيًإالًأنهًيقعًاترةًتشاجرًبنيًالطَلبًبسببًاختَلفً
حكتً األطفالًإحدىالشكلًوالثقافةً. يفًروضًة وقعًالبنهًا ً:األمهاتًاإلندونيسياتًمًا

سألينًابينًمنًً))ابينًتشاجرًمعًأطفالًالروضة.ًقالواًلهًأنًإندونيسينيًأيكلونًأبيديهم!
قذرة.ًفقالًابينًً:قبل "ملاذاًايًأميًأتكلنيًابليدًوعندانًملعقة؟"ًقلتًلهًهذاًليسًشيئاً 

"أميًأتكلًابليدًولكنًأم هاتكمًالًيغسلنًأيديهنًبعدًاستخدامًاحلمام،ًً:هلؤالءًاألطفال
ًكبيةًفهو ليسًًويستعلمنًاملناديلًفقط!"ًلونًجلديًمييلًإىلًالسوادًوكذلكًابينًوعينه

ًعليهمًحياهتمًاملدرسيةًبسببًدينهمًخبَلفًحالةً)2(بكوريًعندًالكوريني(( .ًوالًتشق 
ًكماًسبقًالحقا .ًوهذاًألهنمًالًيعملونًبتعاليمًاإلسَلمً الطَلبًالباكستانينيًالكوريني
يفًحياهتمًأصَل ،ًوأم هاهتمًيرتكنًأوالدهنًميشونًبطريقًالكفارًويتساهلنًيفًأمورًدينهم.ً

ًكذلك.ًولكنًنعيشًهناًً:مً"ث"قالتًاأل ًكلهم ))نلبسًاحلجابًيفًإندونيسياًوأسرتنا

ًكوراي.ًفذلكً)لبسًاحلجاب(ًغيًمهمً  األم هاتًعنًحجابًًإحدى.ًوقالتً)3(((يف

                                                           

إحصاءاتًًنتائج)ملفًإكسيل:ًًم2015أحوالًاملقيمنيًاألجانبًيفًاحلكوماتًاحملليةًلعامًً(1)
ً ًأحوال ًيف ًاملقيمني ًلعام ً(م2015األجانب ًيف ًنشرها ًمت مـ14/11/2016ً،

(14/2/1438ً ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًًو29/2/1439هــ(، ًالداخليةًهــ، زارة
ً.(()ابلكوريةwww.mois.go.krوالسَلمة)

ًكورايًالنوبيةًواستقرارهنًفيها،ًأنًجونغ(2ً) كوك،ًًًنكاحًاملسلماتًاإلندونيسياتًاملهاجراتًإىل
ً ً)سيئول(، ًاألوسط ًالشرق ًلدراسة ًمجعية 1430ً)ًم2009جملة ًالعدد: ،30ً-1هــ(،

ًابلكورية(.)243ًص
علىًأوالدًاملهاجرينًمنًإندونيسيا،ًً-أوالدًاملسلمنيًاملهاجرينًً(3) حياهتمًوهويتهمًالدينية:ًمركزاً 

ًكوك،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010)سيئول(،ًًأنًجونغ
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ًكذا"ًً:بنتها ًكنُتًيفًإندونيسياًقالًيلًأيبً"الًتلبسي ))الًأريدًاإلجهادًعليها.ًعندما
.ًفقلتًيفًنفسي "لنًأفعلًمثلًهذاًألوالدي."ًالًأريدًالضررًً:وكانًهذاًإجهادًعلي 

ًحيتً ًتريد ًكما ًوسروال ًتنورة ًلبست ًيفًإندونيسيا ًكانتً)بنيت( ًعندما علىًاآلخرين.
ًكذا.ًبنيتًالًتتذكرًهذا،ًفقالتًيلًذاتًيوم "أميًأالًتلبسنيًمَلبسًً:جد هتاًتركتها

ًسياقًالتساهلًالديينًالًيقر قًأوالدهمً)1(املسلمني؟"(( بنيًالطعامًاحلَللً.ًويفًهذا
واحلرامًفَلًيشق ًعليهمًالغداءًاملدرسيًمنًاملدرسةًاالبتدائية.ًإالًحلمًاخلنزيرًفإنًبعضهمً

ًكانًيومًأييتًفيهًالغداءًمنًحلمًاخلنزيرًألو نهًً:يتجن بونًمنًأكله.ًقالتًاألمً"أ" ))إن
آخر.ًأعرفًأنهًالًجيوزًأكلً حلمًآخرًولكنًأبمحرًيفًالتقومي.ًوأجه زًمنًالبيتًطعاماً 

ًاخلنزيرًً .)2(((الًينبغيًالتشديدًعلىًاألوالد ًبلحم وبعضًاآلخرينًيُطعمونًأوالدهم
والتغذيةًأمرًضروري.ً))أانًالًآكلًحلمًاخلنزيرًولكنًألوالديً حبجةًأهنمًيفًكورايًالنوبيًة
ًأيكلونًجيدا ًإنًوضعًفوقهً ًواألطفالًحيب ونًالسجق. ًاخلنزير. ًحلم ًمن ًالطعام أصنع

نذهبًإىلًمطعمًالب أغد يهمًبسبيبًأان.ًأحياانً  يضة.ًالًبدًمنًتغديةًاألوالدًوالًينبغيًأالً 
ًاللحم؟ًوماًذاك؟ًوأقولًهلمًالًأدريًفيبدؤونًاألكلًمثً بوفيه،ًويسألونينًماًنوعًهذا

نظروا،ًهذاًهوًحلمًاخلنزير!"ًوالتفريقًبنيًحلمًاخلنزيرًوحلمًالبقرًصعبًإنًا"ً:يصرخون
 .)3(((ل.ًأنكلًحلمًاخلنزيرًاملشويًيفًالبيتًكثياً اُختلطًبتواب

                                                           

ًابلكورية(.)86ًص،3-20ً
ًكوك،ًجملةًمجعية1ً) ًكورايًالنوبيةًواختَلفهمًالثقافية،ًأنًجونغ (ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًإىل

ً)ابلكورية(.46ً،ًص22-1هــ(،ًالعدد:1433)ًم2012)سيئول(،ًًلدراسةًاإلسَلمًالكورية
علىًأوالدًاملهاجرينًمنًإندونيسيا،ًً-أوالدًاملسلمنيًاملهاجرينًً(2) حياهتمًوهويتهمًالدينية:ًمركزاً 

ًكوك،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010أنًجونغ
ً)ابلكورية(.88،،ًص3-20

ًكورايًالنوبيةًوا(3ً) ًكوك،ًنكاحًاملسلماتًاإلندونيسياتًاملهاجراتًإىل ستقرارهنًفيها،ًأنًجونغ
ً ً)سيئول(، ًاألوسط ًالشرق ًلدراسة ًمجعية 1430ً)ًم2009جملة ًالعدد: ،30ً-1هــ(،

ًابلكورية(.)247ًص
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وأماًحياةًالذريةًاملسلمنيًخارجًاملدرسةًوعبادهتمًفَلًيوجدًأثرًلإلسَلمًيفًحياهتمً
ًوالً ًإىلًالكنيسة، ًبعضهم ًبلًيذهب ًاملسجد ًالًيذهبونًإىل ًهللاًمنهم. ًرمحه إالًمن

ًقالتً ))أتركًأوالديًخيتارونًً:األم هاتًإحدىيرتد دونًيفًالسجودًلغيًهللاًتعاىل.ً
األمورًالدينية.ًالًأهتم .ًإنًكانواًيريدونًأنًيذهبواًإىلًالكنيسةًفليذهبواًإليها.ًاألطفالً
ًالً ًإليهم. ًأحب ًفيها ًالكبار ًاإلخوان ًكوجود ًالكنيسة ًبيئة ًأكثر. ًالكنيسة يفض لون

حيح؟ً"ًأقولً"نعم."ًيستأذنونًمين.ًوإنًسألينً"ايًأم يًجيوزًأنًأذهبًإىلًالكنيسة،ًص
"دينًأم كًاإلسَلم،ًفكيفًتذهبًإليها؟"ًالًينبغيًهذاًالقول.ًألنًهناًً:الًأقولًله

ًوالِديناً ًألن ًمسلمون ًحنن ًكذلك، ًحنن ًاإلسَلم. ًيعرفون ًال ًاألطفال ًإندونيسيا. ليس
))أصغرًأوالديًيذهبًإىلًالكنيسةًمعًصديقه.ًً:.ًوقالتًأخرى)1(((يؤمنونًابإلسَلم

يهاًاحتفاال .ًالًيذهبًللصَلةًبلًلل عبًفقط.ًاألصغرًيقولًيلًبعدًالرجوعًيقولًأنًف
.والًأُتِميِنًابهللًيفًاإلسَلم.ًأنِتًالًتصلنيًله،ًصحيح؟ً)2(منًالكنيسةً"أم يً)هللاًحيب نا(

"منًقالًلكًهذا؟"ًقالًيلًأنهًإذاًذهبًإىلًً:إذنًهي اًمعيًإىلًالكنيسة."ًقلتًله
وك وجدًطمأنينةً. عندًاألكل،ًالكنيسًة وهوًصغي؟ًوأقولً"ابسمًهللاً" يفًيعرفًالطمأنينًة

ًهذا. ًتقويل ًال ً"أم ي ًاألصغر ًيل ًنفسي)3(وقال ًيف ًفأقول ًإىلًً:" ًيذهب ًحقاا "إنه
ً.)4(الكنيسة!"((

يسجدونًمعًوالديهمًيفًطقوسًاألجداد.ً وكثيًمنًأوالدًاملسلماتًمنًشرقًآسيًا
))نؤد يًطقوسًاألجدادًيفًالبيت.ًوأجه زًً:األم هاتًيفًمقابلةًشخصيةًإحدىقالتً

ًكذلك.ًأييتً الطعامًللطقوس.ًهذاًمتِعبًولكنهًمسئولييت.ًأسجدًمعًزوجي.ًوأوالدي
                                                           

ًكوك،ًجملةًمجعية1ً) ًكورايًالنوبيةًواختَلفهمًالثقافية،ًأنًجونغ (ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًإىل
ً)ابلكورية(.49ً،ًص22-1لعدد:ًهــ(،ًا1433)ًم2012لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

ً(ًهذاًشعارًالنصرانيةًالكورينيًاملشهور.2ًً)
ًبسملةًللمسلمنيًخاصة،ًفكرهًأنًيسمعًمنًأم هًبسملة.ًًال(ًلعلًالطفلًتعل مًمنًالكنيسةًأن3ً)
علىًأوالدًاملهاجرينًمنًإندونيسيا،ًً-أوالدًاملسلمنيًاملهاجرينًً(4) حياهتمًوهويتهمًالدينية:ًمركزاً 

ًكوك،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010أنًجونغ
ً)ابلكورية(.90ً،،ًص3-20
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إليناًأقاربًزوجيًللطقوس.ًهؤالءًيشربونًاخلمر.ًوأانًأشربًاملاءًأوًالكوال.ًألنًزوجيً
)) ًبلًجيبًعلي  ًكلًذلك. ًعلي  ًوقالتًأخرى)1(كوريًفَلًيشق  يًطقوسً))نؤدً ً:.

ًكلً ًالعيدًفخمسًمرات.ًأانًأجه ز األجداد.ًثَلثًمراتًيفًالسنة.ًوإنًأضيفًإليه
أطعمةًالطقوسًمنذًوقتًالصباح.ًوأسجدًجيدا .ًوأوالديًكلهمًيسجدونًعندًطقوسً

ً.ً)2(((األجداد
ًكيفًيسجدًمسلمًلألموات؟ًًقدًأصابتهمًضَللةًالاهليةًبلًهمً سبحانًهللا،

منًجنوبًشرقًآيساًاملتزوجاتًابلكورينيًسيئةًجدا ًكأهننًقدًأضل .ًوحالةًاملسلماتً
نسنيًهويتهنًاملسلمات.ًوأنًأزواجهنًوأوالدهنًيتأثرونًمنًضعفًإمياهننًفَلًيتذكرونً

))الًيرتددنًأنًيندجمنًً:.ًقالًصاحبًالبحثًعنًحالتهنًخامتا ًلبحثهمسلمونأهنمً
االندماجًيتطلبًمنهنًتركًهويتهنًًأنفسهنًيفًثقافةًأزواجهنًاندماجا ًكامَل ،ًولوًهذا

اإلسَلمية...ًفيمكنًالقولًأنًأوالدًاملسلماتًاإلندونيسياتًلنًيبقواًمسلمنيًإالًقليلً
.ًفَلًجيوزًأنًيرتكًهؤالءًفيماًهمًفيهًمنًالهلًوالغفلةًوأفعالًالشركًابهللً)3(((منهم

إىلًدينهمً علىًذلك.ًتعاىل.ًوجيبًعلىًالداعيةًأنًيبذلًكلًالهودًليجعوًا  احلقًويتثبتوًا
 الوسطى آسيا من املسلمات الكوريي زوجات أحوال :ثالثاا 

ًالبحث ًهذا ًيف ًالوسطى" ًبـ"آسيا ًوقيغيزستانًً:املقصود ًأوزابكستان دولة
وكازخستانًألهننًأكثرًالدولًيفًزواجًمواطنيهنًابلكورينيًمنًالدولًاإلسَلميةًيفًآسياً
الوسطى.ًواالجتاهًالغالبًيفًزواجًاملسلمنيًمنًهذاًاإلقليمًأنهًتتزوجًالنساءًاملسلماتً

شرقًآسيا.ًفمنًًابلرجالًالكورينيًكماًهوًاجتاهًيفًزواجًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًجنوب
                                                           

ًكورايًالنوبيةًًو(1ً) ًكوك،ًنكاحًاملسلماتًاإلندونيسياتًاملهاجراتًإىل استقرارهنًفيها،ًأنًجونغ
249ً،ًص30-1هــ(،ًالعدد:1430)ًم2009جملةًمجعيةًلدراسةًالشرقًاألوسطً)سيئول(،ً

ًابلكورية(.)
علىًأوالدًاملهاجرينًمنًإندونيسيا،ًً-أوالدًاملسلمنيًاملهاجرينًً(2) حياهتمًوهويتهمًالدينية:ًمركزاً 

ًكوك،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكوري هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010ة)سيئول(،ًأنًجونغ
ً)ابلكورية(.88ً،،ًص3-20

ً.94ًً(ًاملرجعًالسابق،ًص3)
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ً ًعام ًيف ًعددهن ًالوسطى ًآسيا ًمن ًالكوريني ًابلرجال هــ(1438ً)ًم2016تزو جت
ًقيغيزستان2,215ً:)أوزابكستان2,917ً ًكازخستان470ً:، ومنًتزو جًً،(232ً:،

ً ًعددهم ًالكورايت ًقيغيزستان87ً:)أزابكستان110ًابلنساء ًكازخستان10ً:، ،:ً
ًكثي.ًومنًجتن سًابلنسيةًالكوريةً)1((13 فمنًأخذتًالنسيةًالكوريةًً:منًهذاًاإلقليم

ً 1438ً)ًم2016إىلًعام ًو464ًً:686هــ( ًأوزابكستان منًقيغيزستان161ًًمن
مجاهلنًعندًً:.ًومنًعواملًزواجًالكورينيًابلنساءًمنًهذاًاإلقليم)2(منًكازخستان63ًو

ًالكوريةًللزواجً ًالتكلفةًيفًالزواجًهبن،ًوانتشارًمكاتبًالوساطة الرجالًالكورينيًوقلة
أوزابكستان يفًدولًة خاصًة الوسطىً، وأحواهلنًيفًاجملتمعًالكوريً)3(الدويلًيفًدولًآسيًا .ً

ًكالقاضي،ًواملوظفًاحلكومي،ً ليستًمستقرة.ًبعضهنًتتميزًبوظائفًأزواجهنًوغناهم
يفًكورايًالنوبية.ًً،)4(شركةوصاحبًال منهنًيشتكنيًمنًسوءًحياهتنًالزوجيًة ولكنًكثياً 

منًدولةًًاتاملهاجًرًاتدراسةًيفًتوطنيًالنساءًاملتزوج قدًكشفًأحدًالبحوثًبعنوانً"
ً)زابكستانًوأ ًم2014" ًقامت1435ً، ًقد ًالكوري. ًاجملتمع ًيف ًالبائسة ًحياهتَن هــ(

ًكلًامرأةًاألوزابكستانيةًمبًبحثالًاصاحبةًهذ قابَلتًشخصيةًمعًعشرًنساءًأوزبك.
يفًهذاًالبحثًتزو جتًمنًخَللًمكاتبًالوساطةًالكوريةًيفًأوزابكستان،ًوكانًسببً
اختيارهنًالرجالًالكورينيًحاجتهنًاالقتصادية،ًومعًذلكًكثيًمنًأزواجهنًبعدًالنكاحً

ًهلنًأهنمًفقراءًوهوًخَلفًماًأخربهاًاملكتب،ًوكثيًمنًأزواج هنًملًيوف واًعهودهمًتبني 
                                                           

احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(1ً)
ًابلكورية(.)968ًالعدل،ًص

مـ10/5/2017ًمتًنشرهاًيفًً()ملفًإكسيل(،م2015ً-2007ًددًاملتجنسًابلزواجًً)ع(2ً)
دائرةًاملعلوماتًاإلحصائيةًالكوريةًًهــ،24/2/1439ومتًالنقلًمنهاًيفًً(،هــ14/8/1438)
(www.kosis.kr)ًًو()ابلكورية ًلعامً، ًاحلدود ًمراقبة ًعن ًالسنوي ًاإلحصائي الكتاب

ًابلكورية(.)996ًاحلدودًمنًوزارةًالعدل،ًصمكتبًمراقبةًًم،2016
آسياًالوسطىًإىلًكورايًالنوبيةًواستقرارهمًفيها،ًأوًجونغًجني،ًنكاحًاملسلمنيًاملهاجرينًمنً(3ً)

ً ً)سيئول(، ًاألوسط ًالشرق ًلدراسة ًمجعية 1430ً)ًم2009جملة ًالعدد: ،30ً-1هــ(،
ًًابلكورية(.)270ً،276ًص

ً.280املرجعًالسابق،ًص(4ً)
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البيت،ًوأربعًمنهنًصارتًمطل قاتًبعدًنزاعاتًًمواصفاتهلنًعندًالنكاحًكقيمةًاملهرًًو
ًمنًذلكًأنًأكثرًأزواجهنًالًيسلمونًقبلًالزواجًوالً)1(طويلةًمعًأزواجهن ًوأسوأ .

بعده،ًوهوًخَلفًحالةًاألزواجًوالزوجاتًالذينًتزو جواًابملسلمنيًمنًجنوبًآسيا،ً
))الًً:منًآسياًالوسطىًاتملهاجًرابكماًسبقًذكره.ًقالًالباحثًعنًأحوالًاملتزوجنيً

ًممنًأجابًعلىًاالستبيانًأحدًممنًقمُتًمعهمًمبقابلةًشخصيةًمنًعشرةًأشخاص،ًوال
منًعشرينًشخصا ،ًسبقهًشرح ًلدينًاإلسَلمًقبلًزواجهًويُتوقعًبسببًذلكًنزاعًديينً

الًيزدادًًمنًاألزواجًالكورينيًسرةًالكوريةاألوثقايفًبينهمًيفًاملستقبل.ًوأشد ًمنًذلكًأنً
ً.ً)2(((اهتمامهمًبدينًاإلسَلمًوالًابلثقافةًاإلسَلميةًمعًمضيًالوقتًالطويل

لعلًاألزواجًالًيشعرونًأبهنمًقدًتزوجواًابملسلمات.ًوضعفهنًيفًالتدينًالظاهرً
يفًاإلسَلمًحىتًعنًالزواجًمعًغيًاملسلمنيًالكورينيً قدًجعلهنًيرضنيًعنًاألمورًاحملرَّمًة

يتًمتًمعهنًمقابلةًَل.ًمخسًمنًسبعًمسلماتًال)3(وعنًطريقةًاحلياةًغيًاإلسَلمية
.ًوقدًسبقً)4(نزير،ًويسجدنًلغيًهللاًتعاىلًيفًطقوسًاألجدادأيكلنًحلمًاخلً:شخصية

.ًلذلكًميكنًالقولً))أنً)5(بيانًضعفًعبادةًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطىًبشكلًعام
هؤالءًالذينًهلمًهويةًإسَلميةًخفيفةًوليسًلديهمًعزمًيفًقيادةًحياهتمًاإلسَلميةًأبداءً

معًشعائرًاإلسَلمًيُتوقعًمنهمًأنًهويتهمًاإلسَلمي ةًومعيشتهمًالدينيةًسوفًتُنسىًقريباً 
ً.ً)6(((اندماجهمًيفًاجملتمعًالكوري

                                                           

ً-41ًفيوزا،ًصدراسةًيفًتوطنيًالنساءًاملتزوجاتًاملهاجراتًمنًدولةًأزابكستان،ًفيزييفاً(1ً)
ًًابلكورية(.،ً)47

نكاحًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًآسياًالوسطىًإىلًكورايًالنوبيةًواستقرارهمًفيها،ًأوًجونغًجني،ً(2ً)
ً ً)سيئول(، ًاألوسط ًالشرق ًلدراسة ًمجعية 1430ً)ًم2009جملة ًالعدد: ،30ً-1هــ(،

ً.)ابلكورية(283ًص
ً.273املرجعًالسابق،ًص(3ً)
ً.284ً،285ًبق،ًصاملرجعًالسا(ًانظر:4ً)
ً.187انظرً:ًص(5ً)
ً.286املرجعًالسابق،ًص(6ً)
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ًاإلقليم ًهذا ًمن ًاملسلمني ًذرية ًعدد ًبتحديدًفكانًوأما ًيعرف ًوجودًًال لعدم
دراسةًيفًهويةًأوالدًاملسلمنيًمنًآسياًصاحبًالبحثً"ًوحاولً.اإلحصاءاتًعنهم

ً:عددًالذريةًفقالًأنًيقدرًهــ(1431)ًم2010"ًيفًًالوسطىًوحياهتمًيفًكورايًالنوبية
))ِبدليلًماًسبقًمنًذكرهًميكنًالتقديرًأنًعددًذريةًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطىًماًبنيً

.ًوكانًأوالدًاملسلمنيًاملتزوجنيًاملهاجرينًمنًآسياًالوسطىًيفً)1(((1,500و1,000ً
ألنًالزواجًً؛ً)2(هــ(ًأغلبهمًملًيبلغًعمرهمًأكثرًمنًمثاينًسنوات1431)2010عامً

ً ًعام ًبعد ًإال ًينتشر ًمل ًالوسطى ًآسيا ًمن ًواملسلمني ًالكوريني ًبني ًم2002الدويل
ً.ً)3(هــ(1423)

ًًوحبسب ًالبحثًيفًعام ًمنًاملسلمات1421ًمً)2010هذا ًالذرية ًفحالة هــ(
ً:منًآسياًالوسطىًالًتتميزًمنًغيهمًمنًاألطفالًالكورينيًلصغرًِسن هم،ًإالًيفًجانبني

الشكل.ًأماًجانبًاللغةًفلهمًنوعًمنًالضعفًيفًالكتابةًواإلمَلءًألنًجانبًاللغةًًو
ً-ولوًملًتكنًمشكلةًيفًمكاملتهنًومعاملهنًمعًالكورينيًيفًحياهتنًاليوميةً-أم هاهتمً

ًاملفردات ًوعدد ًالنقط ًكصحة ًاللغوية ًالقدرة ًيف ًاألصلية ًكالكورايت ًولكنً)4(لسن ،
ًكماًهوً ضعفهمًاللغويًلنًيبَقًمعًتعل مهمًاللغةًالكوريةًيفًاملدرسةًاالبتدائيةًواملتوسطة
حالةًذريةًاملسلماتًاإلندونيسيات.ًأماًجانبًالشكلًفإهنمًقدًورثواًمنًأم هاهتمًمجالً
آسياًالوسطىًالذيًحيب هًعامةًالكوريني،ًفهمًيتميزونًمنًالطَلبًالكورينيًاألصلينيً

                                                           

ًكورايًالنوبية،ًأوًجونغًجني،ً(1ً) دراسةًيفًهويةًأوالدًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطىًوحياهتمًيف
ً)ابلكورية(.103ً،ًص1-29هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010دراساتًالشرقًاألوسط،ً

ً.99ً،ًصاملرجعًالسابق(2ً)
ًكان1421ً)ًم2000النساءًاملسلماتًمنًهذاًاإلقليمًابلرجالًالكورينيًيفًعددًزواجًً(3) هــ(

ًكازاخستان،ًمثًيفً ًم2002واحدا :ًصفرًمنًأوزبكستان،ًوصفرًمنًقيغيزستان،ًوواحدًمن
(1423ً ًعدده ًفكان ًالزواج ًهذا ًانتشر 539ًهــ( ًو305ً: ًأوزبكستان، من134ًًمن

ً.145هذاًالعددًيفًصفحةًًكرمنًكازاخستان.ًقدًسبقًًذ100ًقيغيزستان،ًو
ًكورايًالنوبية،ًأوًجونغًانظر:ً(4ً) دراسةًيفًهويةًأوالدًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطىًوحياهتمًيف

ً)ابلكورية(.112ً،ًص1-29هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010جني،ًدراساتًالشرقًاألوسط،ً
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ًالكورينيًبعيوهن ًمن ًأعلى ًوأنوفهم ًأكرب ً))أعينهم ًاألبيض. ًجلدهم ًولون ًالكبية م
ًكثيا ً"أنَتًوسيم"ًو"أنتًمجيلة"،ًمماًجعلهمًيفخرونًأبنفسهم،ً األصليني،ًويسمعون
ًحاهتمً ًيف ًهلم ًإجيابية ًخصلة ًالغريب ًوالشكل ًالشرقي ًالشكل ًبني ًاملختلط وشكلهم

ادًمنًاختَلفهمًيفًالشكل.ًفذريةًاملسلماتًاالجتماعيةًبنيًاألطفال،ًفَلًجيدونًاإلجه
منًآسياًالوسطىًحالتهمًاالجتماعيةًالثقافيةًأحسنًمنًحالةًذريةًاملسلمنيًواملسلماتً

ً.)1(((منًجنوبًشرقًآسياًوجنوبًغربًآسيا
هــ(،ًومتًمن1421ً)ًم2010قدًمضتًسبعًسنواتًبعدًنشرًذلكًالبحثًيفً

ًذ ًأحوال ًيف ًاملعلومات ًبعض ًَتديث ًبدأتًخَلهلا ًالوسطى. ًآسيا ًمن ًاملسلمات رية
ًالثقافا ًمتعددة ًابألسرة ًهتتم  ًالكورية ًأعلنتًتاحلكومة ًوقد ًهلم. ًبسياسيات ًوتقوم ،

ميكنًتقديرًعددًذريةًًاإلحصاءاتعنًأوالدًاألجانب،ًومنًتلكًًاإلحصاءاتاحلكومةً
ًيفً ًاألجانب ًاملقيمني ً"أحوال ًإحصاء ًحسب ًعلى ًالوسطى. ًآسيا ًمن املسلمات

ًاحلكًو ًلعام ًاحمللية ً"آسيام2015مات ًمن ًاألجانب ًذرية ًعدد ًكورايً " ًيف الوسطى"
(ً ًعام3,586ًالنوبية: ًيف ًالبحث ًصاحب ًتقدير ًضعَفي ًمن ًأكثر ًالعدد ًوهذا ،)

العددًعدَدًذريةًاملسلمنيًمنًأزابكستانً)2(هــ(1421مً)2010 والًأبسًيفًاعتبارًهذًا .ً
ًمن ًالذرية ًعدد ًالوسطىًوقيغيزستانًوكازخستانًلقل ة ًدولًآسيا ًذريةً)3(بقي ة ًفعدد .

علىًحسب3,586ًًهــ(1437ً)ًم2015املسلمنيًاملتزوجنيًمنًهذاًاإلقليمًيفًعامً

                                                           

ًكورايًالً(1) نوبية،ًأوًجونغًجني،ًدراسةًيفًهويةًأوالدًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطىًوحياهتمًيف
ً)ابلكورية(.112ً،ًص1-29هــ(،ًالعدد:1431ً)ًم2010دراساتًالشرقًاألوسط،ً

ً.202ًانظر:ًصفحةً(2)
(3ً ًأ( ًاإلحصاء: ًيف ًالوسطى" ً"آسيا ًب ًوكازخستان،ًًواملقصود ًقيغيزستان، زابكستان،

ومنهمًً.3,043وتركمانستان.ًوعددًاملقيمنيًبتأشيةًالزواجًمنًتلكًالدولًًوطاجيكستان،
ًكازاخستان.245ًًشخصا ًمنًقيغيزستان،ًو480ًشخصا ًمنًأزابكستان،ًو2,302ً من

،ًمماً%99فنسبةًأزابكستانًوقيغيزستانًوكازخستانًمنًآسياًالوسطىًيفًعددًاملتزوجني:ً
ًعدَدًذريةًاملسلمنيًمنًآسياًالوسطىًيفًهذاًالبحث.ك3,586ًًيصلحًبهًاستعمالًعددً
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،ًومنًعمره2,228ًً:سنواتًمنًذرايهتم7ً.ًومنًكانًعمرهًأقل ًمنً)1(اإلحصاءًالرمسي
)طالب158ًًً:15ً-13ً)طالبًابتدائي(ًومنًعمرهًبني1,087ًًً:12ً-7ًبنيً

1,358ًيعينًمنًهؤالءًً )طالبًاثنوي(.113ًً:18ً-17ًمتوسط(ًومنًعمرهًبنيً
ً 113ًطالبًاملدرسةًاملتوسطة،ًو158ًمنهمًطالبًاملدرسةًاالبتدائية،ًو1,087ًطالباً 

ًطالبًاملدرسةًالثانوية.ً
ً ًعام ً"1421)ًم2010ويف ًالبحث ًفيه ًأقيم ًالذي ًأوالدً هــ( ًهوية ًيف دراسة

ًكلًالذريةًملًيبلغًنًآسياًالوسطىاملسلمنيًم ًكان سنوات7ًًسنوات،ًوبعدًمضي7ًً"
طَلبًاملدرسةًاملتوسطة.ً فلمًيُدرسًبعدًيفًأحوالًهؤالءًًعلميحدًًوهؤالءًاآلنًأصبحوًا

طَلبًاملتوسطةًاملسلمني.ًولكنًميكنًالقولًأنهًملًيصيبهمًمتييزًسليبًضدهمًبسببً
اهتمًيفًكورايًالنوبية،ًخبَلفًماًيقعًاختَلفًشكلهم،ًبلًهوًخصلةًحسنةًهلمًيفًحي

ًويُتوقعً ًكباكستانًوإندونيسيا، علىًالطَلبًاملسلمنيًالذينًوالديهمًمنًجنوبًآسيا
أنهًالًيشق ًعليهمًكونًدينهمًاإلسَلمًيفًحياهتمًداخلًاجملتمعًالكوريًبدليلًخف ةً أيضاً 

ًكذلكًلنًيظهرًمنهم ًكحالةًًاهلويةًاإلسَلميةًمنًِقبلًوالديهم،ًفأوالدهم أثرًاإلسَلم،
ذريةًاملسلماتًاإلندونيسيات.ًومعًهذهًالسهولةًفحياهتمًيفًكورايًالنوبيةًخيافًعليهمً
ًكافرةًملحدةًوالًيذك رهمًأحدًحىتًيتذكرواً ببيئة هويتهمًاملسلمةًفهمًُأحيطوًا أهنمًقدًنسوًا

ًكورايًالنوبيةًأنًحُيي يًهويتهمًاإلسَلمي ةًوينج يهمًمنًأهنمًمسلمون.ًوعلىًالداعيةًيف
ًفكرةًاإلحلادًاملنتشرةًيفًاجملتمعًالكوري.

قدًذكرًيفًهذاًالفصلًأحوالًاملسلمنيًيفًكورايًالنوبية،ًوحيسنًاختصارًأحواهلمً
هلذاًالفصل. ًههناًخامتاً 

ابلسببًاالقتصاديًيفًأزمةًالنفطًيتميزونًً:أحوالًاملسلمنيًالكوريني -أ منًأسلموًا
همًوجهلهمًعنًمبادئًاإلسَلم.ًومنًأسلمواًبسببًالزواجًوبسببًالبحثًتدينبضعفً

                                                           

إحصاءاتًًنتائج)ملفًإكسيل:ًًم2015انبًيفًاحلكوماتًاحملليةًلعامً(ًأحوالًاملقيمنيًاألج1)
ً ًأحوال ًيف ًاملقيمني ًلعام ً(م2015األجانب ًيف ًنشرها ًمت مـ14/11/2016ً،

ًً(،هــ14/2/1438) ًيف ًمنها ًالنقل ًًو29/2/1439ومت ًالداخليةًهــ، زارة
ً(.()ابلكوريةwww.mois.go.krوالسَلمة)
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 عنًاحلقًيتعرضًهلمًعَلقةًسيئةًمعًأسرهتم.ً

 :أحوالًاملسلمنيًغيًالكوريني -ب

اإلسَلميةًوهلمًمه ةًدعويةًًملعيشتهمالطَلبًاألجانبًهلمًأحسنًبيئةً .1
 للكوريني.

قويةًيتيسرًهباًمنًكانًمنًجنوبًآسياًفلهمًشبكةًاالجتماعيةًً:العمال .2
ًكورايًالنوبيةًولكنهمًصارواًهباًضعفاءًيفًاللغةًالكورية،ًومنً أداءًعبادهتمًوحياهتمًيف
كانًمنًآسياًالوسطىًفهمًمتفرقونًالًشبكةًهلم،ًومتساهلونًيفًالعبادةًولكنًأقوايءً

 يفًاللغةًالكورية.ً

منًكانًمنًجنوبًغربًً:املتزوجونًأبهلًكورايًيتميزونًأبحوالًذريتهم .3
فذريتهمًحياولونًأنًيلتزمونًابإلسَلمًكلبسًاحلجابًواجتنابًاألطعمةًاحلرام.ًومنً آسيًا
ًكالطَلبًالكورينيًالًفرقًبينهمًإالً كانًمنًجنوبًشرقًآسياًوآسياًالوسطىًفذريتهم

 شكل،ًمماًخيافًعليهمًنسيانًهويتهمًاإلسَلمية.

ًكوراي ًًولكلًحالًمنًأحوالًاملسلمنيًيف النوبيةًنقطةًدعويةًمهم ة،ًوسيستدل 
يفًالفصلًاخلامسً النوبيًة يفًكوراًي اإلسَلميًة للدعويًة اقرتاحاتًه الباحثًعلىًمشروعيًة هبًا

ً)سبلًعَلجًمعوقاتًالدعوةًيفًكورايًالنوبية(،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ً
ًً
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 وفيهُمخسةُمباحث
اَلم يهة.ُاملَب َحثُ ۞ س  ُاإل  د َُواملََراك ز  :ُاملََساج   اأَلوهل 
َا.ُاملَب َحثُ ۞ اَلم يهة َُوَماُيَ تَ َعلهق ُِب  ُاإل س  :ُاملََدار س   الثهاين 
َرى.ُاملَب َحثُ ۞ ُاحل ك وم ي  ة ُاأل خ  :ُاملََؤسهَسات   الثهال ث 
َيَُوالدَُّعاة .ُُاملَب َحثُ ۞  الرهاب ع :ُج ه ود ُاخل ر  ج 
:َُوَسائ ل ُالدهع َوة .ُاملَب َحثُ ۞  اخلَام س 
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ًيفًعامً ًاندالعًاحلربًالكورية ًكورايًإالًبعد ًيفًأرض ًالدعوية ًاألنشطة ًتبدأ مل
ًوقدًسبقًالكَلمًعنًاتريخًاإلسَلمًمنًذلكًاحلنيًإىلًعهد1374ًمً)1955 هــ(،

الفصلًسيذكرًالباحثًواقعًالدعوةً البحث.ًويفًهذًا أزمةًالنفطًيفًالفصلًالثاينًيفًهذًا
وقتًاملعاصر.ًوقدًمتًتقسيمًاملوضوعًإىلًمخسةًمباحث:ًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًيفًال

املبحثًاألول:ًاملساجدًواملراكزًاإلسَلمية،ًواملبحثًالثاين:ًاملدارسًاإلسَلميةًوماًيتعلقً
ًاخلرجنيً ًجهود ًالرابع: ًواملبحث ًاألخرى، ًاحلكومية ًاملؤسسات ًالثالث: ًواملبحث هبا،

ومنًخ وسائلًالدعوةً. واملبحثًاخلامسً: أحاولًأنًأعطيًوالدعاةً، َللًاملباحثًاخلمسًة
ًالقارئًصورةًعامةًلواقعًالدعوةًيفًكورايًالنوبيةًحسبًاملوضوع.ً
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ومنًخَللًذلكيفًمجهوريةًكورايً ًًالدينيًة منًاحلرية استطاعًاملسلمونًًمساحةًكبيًة
م2005ًتسعةًمساجدًابعتبارًًحالياً إنشاءًعددًمنًاملساجدًواملراكزًاإلسَلمية،ًويوجدً

ً))1(هــ(1426) ًاملركزي ًسيئول ًمسجد ًم1976: ًبوسان1396ً، ًومسجد هــ(،
ًكوانغًجوً)1400،ًم1980) هــ(،ًومسجدًجونًجو1401ً،ًم1981هــ(،ًومسجد
ًم1986) ،1406ً ًاينغ ًآن ًومسجد ًم1986)هــ(، ًآن1406ً، ًمسجد هــ(،

هــ(،ًمسجدًبوًبيونغ1424ً،ًم2003هــ(،ًمسجدًبوًتشونً)1422،ًم2001سان)
ًم2004) ،1425(ً ًجو ًاب ًمسجد ًم2005هــ(، ًعام1426ً، ًبعد ًُينب ًومل هــ(.

ًهــ(ًمسجدًجديد.1426ًمً)2005
ًكورايًالنوبيةًحوايلًست ني ًكيمً)2(وبلغًعددًاملصلياتًيف بو،ً،ًومنًأمه هاًمصلى

ًكيمًهاي ًكوًمي،ًومصلى ًواَتادًاملسلمنيًالكورينيً)3(ومصلىًتشانغًون،ًومصلى ،
ًكلًاملساجدًواملصلياتًاملذكورةًأعَله،ًوهناكًمركزًإسَلميًالًيضم هًاالَتادًوهوً يدير

 هــ(.1435،ًم2014مركزًإنتشونًاإلسَلميً)
ًكورايًالنوبيةًيقلًفيهاًاملسلمونًالكوريونًاملساجدًواملصلياتًو ًهازو اًروأغلبًًيف

ًكوريني،ًوحبسبًحبثًاإلمامًايسرًيلً)إمامًمسجدًبوسان(ًيفً مسلمونًأجانبًغي
،150ًهــ(ًأنًعددًاملسلمنيًالكورينيًيفًمسجدًسيئول:ًحوايل1435ًمً)2014عامً

،20ً،ًويفًمسجدًجونًجو20ً،ًويفًمركزًإنتشونًاإلسَلمي35ًويفًمسجدًبوسانً

                                                           

ًكوراي،ًاَتاد1ً) كلًمساجدًمسي تًابسمًًً .ابلكورية()19ًاملسلمنيًالكوريني،ًص(ًاإلسَلمًيف
ًكورايًالنوبية.ً عاصمة مسجدًكمسجدً"سئيول"ًيعينًمسجدًيفً"سئيولً" املدينةًاليتًيقعًفيهًا

ًوسنةًمكتوبةًبعدًاسمًمسجدًهيًسنةًافتتاحًاملسجد.
ًكمركزًجيًجوًا2) إلسَلميًومركزً(ًاملرجعًالسابق.ًاملرجعًيطلقًاسمًمصلىًعلىًمركزًإسَلمي

ًدايًجونًاإلسَلمي.ً
ًالنشرة3) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م17/11/2017ًللمسلم،

ً.)ابلكورية(11ص،1359ًالعدد:ً،ًهــ(28/2/1439)
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يوجدًأحدًمنًاملسلمنيًالكورينيًً،ًوال5،ًويفًمسجدًآنًاينغ10ًويفًمسجدًبوًبيونغً
ً.)1(يفًمصلىًتشانغًونًومصلىًكيمًهاي

،ًأوًمركزً يفًتربيبًأمهيةًمسجدًمعني  وعددًاملسلمنيًالكورينيًميكنًاعتبارهًمعياراً 
الكورية.ً اللغًة إالًبوسيلًة بفعاليًة يفًكورايًالنوبيًة الدعوًة الًتقاًم إًذ ًيفًكورايًالنوبيةً، معني 

َّىن نن من زن رن مم ام  يل ىلًًُّتعاىلًقالًهللا
.ًفإنًزادً)2(

عددًالناطقنيًابللغةًالكوريةًيفًالدعوة،ًزادًفعاليتهاًوقوةًبياهناًللمدعوينًالكوريني.ًوبناءً
إىلًعددًاملسلمنيًالكورينيًفيها،ً علىًهذهًالنظريةًمتًترتيبًأمهيةًاملساجدًواملراكزًنظراً 

.ًمركزًإنتشونًاإلسَلمي،3ً.ًمسجدًبوسان،2ً.ًمسجدًسيئولًاملركزي،1ًكالتايل:ً
وسأتكلمًعنًشؤونًاملساجدًالثَلثةًأوال ًمثًاملركزًاإلسَلميًإنًً .ًمسجدًجونًجو.4

 شاءًهللاًتعاىل.ًً
 

  

                                                           

،ًأكًجونغًيل،ًومستقبلهًالنوبيةًكورايًيًفًاإلسَلمًواقعً-ًاإلسَلميةًالدعوةًيفًاملسجدً(ًدور1)
ً.159)ابلكورية(.ًقدًسبقًذكرًهذاًالعددًيفًصفحة10ً-9ص

ً.4:ًسورةًإبراهيم (2ً)
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 املطلب األول: مسجد "سيئول" املركزي.

يتعلقًبتاريخًإنشاءًمسجدًسيئولًاملركزي:ً :ًقدًسبقًذكراتريخًاملسجدًاملختصر مًا
(ًيصل ونًيفًاملخيمًالذيًيقومًم1375مً)1956الكوريونًيفًعامًحيثًكانًاملسلمونً
لرئيسًًالسلطانًإمساعيلًنصيًالدينًشاهًماليزايً.ًمثًبدعوةًملك)1(بدورًاملسجدًاملؤقت

متًوعدًاحلكومةًالكوريةًيفًبناءًًهــ(1385مً)1965الوزراءًالكوريًولقائهًإايهًيفًعامً
ً.ً)2(مسجد

ًكبيةًوطويلةًمنًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًوقدًمت ًمجعًالتربعاتًلبناءً املسجدًجبهود
وبعضًاحملسننيًيفًالدولًاإلسَلمية.ً))قامًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًبنشاطًحديثًلبناءً

ً ًعام ًمسجد ًإنشاء ًلنة ًفشكلت ًابلتخطيط،1385ً)م1965مسجد، ًلتقوم هــ(
األمرًإىلًمجعًمبلغًمنًًوالشروعًيفًمجعًاملبالغًالَلزمةًإلقامته،ًووصلتًاللجنةًيفًأول

(ً ًداتوًعضو100,000ًالتربعاتًيبلغ ًالسيد ًبذل ًاإلطار ًويفًهذا ًأمريكي، ًدوالر )
برملانًماليزايًًوالسيدًإبراهيمًبنًعمرًالسقافًالقنصلًالعامًللمملكةًالعربيةًالسعوديةً

جهوداًلدىًبعضًالدولًاإلسَلميةًلتحقيقًهذاًاملشروع،ًفتربعتًقدًبذلواًيفًسنغافورةً
(ًدوالرًأمريكي...ومت14,000ًوزارةًاألوقافًوالشؤونًاإلسَلميةًابلكويتًمببلغًقدرةً)

.ًو))بغرضًمجعًالتربعاتًسافرًاحلاجً)3(((مجعًمائةًألفًدوالرًأمريكيًهبذهًالصورة
ًيونغًسون"ً ًاملسلمنيًالكورينيًالسابقًوالسيدًعثمانً"كيم صربيًسويًرئيسًاَتاد

هــ(1386ًمً)1967سيئولًإىلًالدولًاإلسَلميةًعامًمسئولًقسمًالتعاونًيفًمسجدً
ًهلمًضرورةًبناءًاملسجدًيفًكورايًالنوبية ً.)4(((ملدةًستةًأشهرًوبني 

ًفيهًاحلكومةًالكوريةًابلعَلقاتًمعًالدولً حىتًجاءًعهدًأزمةًالنفطًالذيًهتتم 
اتيكًًاإلسَلمية.ًوبعدًجهودًمستمرةًمنًِقبلًاالَتاد،ًوعدًرئيسًبلديةًسيئولً"اينغ

                                                           

ً.122فحةًص:ًانظر (1)
ً.125فحةًص:ًانظر (2)
ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص (3) ً.179ًالدعوةًاإلسَلميةًيف
ًكوراي (4) ً(.ابلكورية)45ًص،ًالكورينيًاملسلمنيًاَتاد،ًاإلسَلمًيف
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سيك"ًابلترب عًابألرض،ًووهبتًاحلكومةًالكوريةًاألرضًاليتًُبينًعليهاًمسجدًسيئولً
هــ(،ًوبعدًعامًمنًالتاريخًترب عًرئيسًمجهورية1389ًمً)1969املركزيًيفًشهرًمايوًعامً

كورايً"ابركًجونغًهي"ًأبرضًأخرىًمَلصقةًتوس عًهباًرحابًاملسجدًوتبلغًمساحتهاً
.ًويفًأكتوبرًعامً)1(هــ(1390مً)1970،ًوذلكًيفًشهرًسبتمربًمخسةًآالفًمرتًمرب ع

هــ(ًبدأتًاألعمالًاإلنشائيةًمسجدًسيئولًاملركزي،ًوانتهتًعملية1393ًمً)1974
م،ًحبضورًأكثرًمنًمخسني1976ًمايو21ًًالبناءًخَللًعامني،ًوأقيمًحفلًاالفتتاحًيفً

ًيًكالتايل:ًًزركمسجدًسيئولًاملًمواصفات.ًًو)2(دولةًإسَلمية17ًشخصيةًمنً
ًهــ(.1396مً)1976مايو21ًًاتريخًاالفتتاح:ً● 
مرب عا .4,870ًاملساحةًاإلمجالية:ً●  ًمرتاً 
ًمصلي.600ًسعةًاملسجد:ًحوايلً● 
ً.املسلمنيًاملتربعنيتكاليفًالبناء:ًاملساعداتًاملاليةًمنًالدولًاإلسَلميةًًو● 
ً)3(هــ(ًإىلًاآلن(.1431)م2010ًإمامًاملسجد:ًالشيخًعبدًالرمحنًيلً)منذً● 

السيدًزيدً"ابركًهيونً منًاملسلمنيًالكورينيًسوىًاإلمامً: ويعملًيفًاملسجدًأربعًة
بونغ"ًللدعوةًوإدارةًاملسجد،ًواألختًُعَلً"سونغًبوًرا"ًللدعوةًوالتعليمًوطباعةًالنشرةً

ًاإلخبارية،ًوآخرانًللمحاسبةًوشهادةًاملنتجاتًاحلَلل.ًً
ً
ً
ً

                                                           

ص (1) تشويًيونغًكيلً، مستقبلهاً، حاضرهاً، ماضيهاً، يفًكورايًً: اإلسَلميًة )بتصر ف130ًالدعوًة
ًيسي(.

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص (2) ً)ابلكورية(.11ًاإلسَلمًيف
ً.12ص،ًاملرجعًالسابق (3)
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ً:الدعويةًيفًاملسجدبعضًاألنشطةً
ًكورايًالنوبيةًويتميزًبروعةًتصميم ًأكربًاملساجدًيف ًهمسجدًسيئولًاملركزيًيُعد 

ًكورايًالنوبيةًاليتًيسكنًفيهاً وفنائهًالواسع.ًيقعًاملسجدًوسطًمدينةًسيئولًعاصمة
ًالنوبية ًكوراي ًسك ان ًمسجدً)1(ربع ًويستقبل ًجغرافيا ، ًاملسجد ًموقع ًأمهية ًيؤك د ًمما ،

ًكورايًالنوبية.ًواملسجدًنفسهًمنًسيئ ولًالزوارًاملسلمنيًوغيًاملسلمنيًمنًأحناءًمدن
املناظرًالعربيةً منًالكورينيًيزورونًاملسجدًلرؤيًة للكورينيًإذًأنًكثياً  أفضلًوسائلًالدعوًة
واإلسَلميةًالميلة،ًحىتًمتًتسجيلهًيفًموقعًمدينةًسيئولًالرمسي،ًفهوًيفًهذاًاملوقعً

.ًوتكثرًزايرةًالكورينيًللمسجدًخاصةًيفً)2(منًأروعًأماكنًسيئولًللزايرةًاإللكرتوين
،ًواَتادًاملسلمنيًالكورينيً-يعينًيومًالسبتًويومًاألحد-آخرًأايمًاألسبوعًعندهم،ً

أمامًاملسجدًلدعوةًالزائرينًالكورينيًإىلًاإلسَلم،ً ًكَلًاليومنيًمسلما ًكورايً  يضعونًيف
مةًدعويةًمنًبيانًحقيقةًفهوًيقابلهمًويشرحًهلمًوظائفًاملسجدًواترخيه،ًإضافةًإىلًكل

املنتشرةًإىلًالصورةًاخلاطئةًعنًاإلسَلم،ًرسالةًاإلسَلم،ًوضروريةًوجودًاخلالق،ًوالتنبيهً
مًاملسجدًلكيًأيخذهاًالزائرًبنيًالكوريني.ًومتًوضعًالكتيباتًالدعويةًيفًالرفوفًأما

ًًويستفيدًمنًقراءهتا.ًًجماانً 
مسجدًس هبًا اليتًيقوًم الدعويًة املناسباتًالدعوية.ًومنًاألنشطًة إقامًة يئولًاملركزيً:

ًكورايً) ومنًأبرزها (".ًيفWAMY Camp-Koreaًماًيسمىًبـ"خمي مًصيفيً"وامي"
هــ(ًقامًاالَتادًألولًمرةًبتنظيمًخميَّمًصيفيً"وامي"ًابلتعاونًمع1405ًمً)1984عامً

منًطال120ًالندوةًالعامليةًللشبابًاإلسَلمي.ًوشاركًيفًهذاًاملخي مًأكثرًمنً وشاابً  باً 
ًللشبابً ًالعاملية ًالندوة ًمن ًودعم ًمالية ًمبساعدة ًالكوريني ًوغي ًالكوريني املسلمني

                                                           

(1) ً ًسيئول: ًمدينة ًسكان 10,022,181ًعدد ًسيئول ًملدينة ًالسنوي ًاإلحصاء ًكتاب لعامً.
ً)ابلكورية(.112مدينةًسيئول،ًصًم،2015

ًكيفية2) ) ً ًسيئول ًمدينة ًمن ًً-التمتع ًمشهورة، ًأماكن ًيف ًنشره مـ20/12/2016ًمت
موقعًسيئولًالرمسيًملعلوماتًسياحيةًهــ،2/3/1439ً(،ًومتًالنقلًمنهاًيفًهــ21/3/1438)

ً.ابلكورية(()www.visitseoul.netملدينةًسيئولً)
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ًكبيةًللكورينيًغيً)1(اإلسَلميًابلرايض،ًواَتادًاملسلمنيًالكوريني .ًوهذاًاملخي مًفرصة
املسلمنيًللتعر فًعلىًاإلسَلمًبشكلًطبيعيًكربانمجًللشباب،ًوُيسلمًمنًخَللهًبعضً

بًالكورينيًكلًسنةًبعدًإدراكهمًحقيقةًاإلسَلم.ًوهذاًالنشاطًالدعويًواإلمياينًالشبا
ًمستمرًإىلًالوقتًاحلاضر،ًوهللًاحلمد.ً

ًبينهمً ًاألخوة ًشتائيًللمسلمنيًالكورينيًلتقوية ًخميم ًأيضا ًبتنظيم ًاالَتاد ويقوم
حضرًأكثرًمنًًوتثبيتًإمياهنمًابلتعاونًمعًالندوةًالعامليةًللشبابًاإلسَلمي.ًفمثَل ًقد

يفًخميمًشتائيًيف هــ(ًليتعلموا1436ًمً)2015يناير18ًًً-16ًً عشرينًمسلما ًكورايً 
ً.ً)2(فيهًعلومًالشريعةًويشاركواًيفًبرامجًإسَلميةًملدةًثَلثةًأايم

ومنًاملناسباتًالدعويةًاليتًيقومًهباًاالَتاد:ًأمسياتًدعويةًأبنواعًخمتلفة.ًعلىً
هــ(:1439ًمً)2017سبيلًاملثالًقيامهمًأبمسيةًاألخوةًبنيًاملسلمنيًالكورينيًلعامً

بنيًاملشاركنيًيفًموضوعًتطويًر ومناقشًة حماضراتًدعويةً، اجملتمعًاإلسَلميًقدًجرىًفيهًا
ًكورايًالنوبية80ًمسيةًهذهًاألًحضر،ًًوًالكوري منًخمتلفًأحناء ً.)3(مسلما ًكورايً 

ومنًأنشطةًاملسجدًالدعوية:ًتنظيمًاملعارضًالدعويةًواملشاركةًيفًبعضًاملعارض.ً
هــ(:ً))مجعيةًالطَلبًاملسلمني1426ًمً)2005جاءًيفًكتابً"اإلسَلمًيفًكوراي"ًلعامً

الثقافةًاإلسَلمية"ًيفًوسطًاملدينةًالكورينيًَتتًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًتنظ مً"معرضً
ً ًمنذ ًسنة ً)1979لكل ًفرصة1399م ًإاتحة ًالدعوي ًالربانمج ًهذا ًمن ًويرجى ًهــ(.

.ًقدًتعاونتًفيهًسفاراتًالدولً)4(((لعامةًالكورينيًعلىًثقافةًاإلسَلمًوتعاليمهًالتعرف
اإلسَلميةًوشاركًيفًتنسيقهًطَلبًالامعاتًاملسلمني،ًوهوًبرانمجًدعويًمناسبًملنً

                                                           

ًكًو (1) ً)ابلكورية(.25ً-24راي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًصاإلسَلمًيف
ًالنشرة2) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م23/1/2015ًللمسلم،

ً.)ابلكورية(8ص،1213ًالعدد:ًًهــ(،3/4/1436)
ً.)ابلكورية(7ص،1357ًالعدد:ًًهــ(،14/2/1439)م3/11/2017ً(ًانظر:ًاملرجعًالسابق،3ً)
ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص (4)  )ابلكورية(.28ًاإلسَلمًيف
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يرغبًيفًاكتسابًاملعلوماتًعنًاإلسَلمًمنًالكوريني،ًإالًأنهًلألسفًقدًتوق فًمنذً
ًعشرًسنني.

ًاخلطً ً"فن ًمبوضوع ًكمعرض ًابلدعوة، ًمتعلقة ًمعارض ًمع ًاملسجد ويتعاون
 .ًً)1(هــ(1434مً)2013سَلمي"ًالذيًمتًعرضهًيفًمتحفًجامعةًهانًاينغًيفًعامًاإل

ًالدويلً ًالكتاب ً"معرض ًيف ًاملسجد ًشارك ًمنذًً وقد ًأقيم ًالذي ًسيئول" يف
1995(ً ً)2(هــ(1415م ًعام ًيف ًوزاره .2017(ً ًألف1438ًم ًمائيت ًمن ًأكثر هــ(
هــ(:1429ًمً)2008ًعامً.ًوجاءًيفًالنشرةًاإلخباريةًاألسبوعيةًللمسلمًيف)3(كوري

مًمبوضوعً"طريقًالكتابًوطريقة2008ً))سيبدأًمعرضًالكتابًالدويلًيفًسيئولًلعامً
ًكويكسًللمؤمتراتًمنًهذاًالشهرًيفًالدورًاألرضيًيف18ًًً-14ًالتعايش"ًيفً مركز

هًسفاراتًالدولًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية،ًوعلىًوجهًضًر،ًسيئول.ًسوفًحيواملعارض
ًسيقدً  ًاإلسَلمًخاص ًعن ًاملتعددة ًالكتب ًالسعودية ًالعربية ًاململكة ًدولة ًجناح م

.ًويط لعًالزوارًالكوريونًمنًخَللًهذاًاملعرضًعلىًالكتبًاملعرفةًابإلسَلمً)4(والعرب((
املعرضًالسنويًفرصةًمهم ةًلنشرًاإلسَلمً معًكتبًعنًموضوعاتًخمتلفة،ًمماًجيعلًهذًا

ًيفًكورايًالنوبية.
ًال ًاألنشطة ًاإلسَلميةًومن ًاحملاضرات ًتنسيق ًاملركزي: ًسيئول ًمسجد ًيف دعوية

ًاإلسَلمً ًتعليم ًالتسعينيات: ًبعدًعقد ًالدعوية ًاألنشطة ًأبرز ً))ومن والربامجًالدعوية.

                                                           

ًالنشرة1) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م15/11/2013ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(9ص،1151ًالعدد:ًًهــ(،12/1/1435)

(،ًومتًهــ1438)مًـ2017ًمتًنشرهًيفً،نبذةًعنًاملعرضً-معرضًالكتابًالدويلًيفًسيئولًً (2)
2017ًلعامًًعرضًالكتابًالدويلًًيفًسيئولموقعًإلكرتوينًملهــ،2/3/1439ًالنقلًمنهاًيفً

(2017.sibf.or.kr())ابلكورية. 

 كلمةًالشكر،ًًاملرجعًالسابق.ًً (3)

ًالنشرة4) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م2/5/2008ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(18ص،258ًالعدد:ً،ًهــ(26/4/1429)
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والنشاطًالعلمي،ًمنذًأوائلًالتسعينياتًأقيمًالعديدًمنًاحملاضراتًواملؤمتراتًاإلسَلميةً
ومنًأكربًاألنشطةًالعلميةً"املؤمترًالدويلًًيفًالقاعةًالكربىًيفًمسجدًسيئولًاملركزي.

ً ًأغسطس ًيف ً)1997اإلسَلمي" ًالعامل1418ًم ًرابطة ًمن ًبدعم ًاملؤمتر ًوأقيم هــ(.
ًو املسلمنيًالكورينيً، واَتاًد عشرونًحضًراإلسَلميً، ومنًضمنهًم منًالعلماًء حوايلًمائًة ًه

أجنبيا .ًومتًفيهاًتبادلًاآلراءًومناقشةً اترخيهًً-مًيفًشرقًآسيًاموضوعً"اإلسَلحولًعاملاً 
ً.ً)1(وانسجامهًالثقايف"((

لتزويدًالكورينيًمبعلوماتًصحيحةًعنًاإلسَلم ))أقامًً.ويقيمًاملسجدًبرامجًدعويًة
ً ًعام ًيف ًمؤمترا  ًالكوريني ًاملسلمني ً)1989اَتاد ًاإلسَلم1410ًم ً"اتريخ ًبعنوان هــ(

ًوكانًاملدعوونً ًاملدر سونًللطَلبًالكوريني. ًيعل مه ًفيما ًلتصحيحًاألخطاء الصحيح"
.ًهذاًالربانمجًيفًغايةًاألمهيةً)2(مدرسيًاملدارسًاملتوسطةًوالثانويةًيفًمدينةًسيئول((

ًطئةًومعلوماتًغيًصحيحةًعنًاإلسَلمًيفًاجملتمعًالكوري.لوجودًصورًخا
منظ ماتًدينيةًغيًإسَلمية؛ًًاواَتادًاملسلمنيًالكورينيًحيضرًاترةًمؤمتراتًتقيمه

بنيًأصحابً يفً"اجتماعًالسَلمًة مثالًذلكًحضورهًم مصاحلًدعويةً. إنًكانًيرجىًمنهًا
ًكالنصرانيةً(.ًيشملًهذاًاالجتماعًأعضاءًمKCRPاألداينًالكوريني"ً) نًسبعةًأداين

والبوذيةًوالكونفوشيوسية،ًويهدفًابلتعاونًبينهمًيفًَتقيقًالسَلمةًوالتطويرًللمجتمعً
ً))لقدًأقامًاجتماعًالسَلمةًمعًاَتادًًإحدى.ًوجاءًيفً)3(الكوري الصحفًالكورية:

ستنتيةًهاًقساوسةًمنًالربوتحضًراملسلمنيًالكورينيًمؤمتراًبعنوانً"اإلسَلمًيقرتبًإلينا"،ًًو
والكاثوليكيةًورهبانًمنًالبوذيةًوإمامًمنًدينًاإلسَلم.ًقدًبلغًعددًاملسلمنيًمائةًألفً
ًكورايًالنوبية.ًفأقيمًاملؤمترًهبدفً بتدف قًالعم الًاملهاجرين،ًوكادًيقعً"إسَلموفوبيا"ًيف

ًكيفًنقرتبًمعًاملسلمني ،ًإدراكًحقيقةًاإلسَلم.ًوانقسمًاملؤمترًبدورتني:ًالدورةًاألوىل:

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص1) ً)ابلكورية(.17(ًاإلسَلمًيف
ً.51املرجعًالسابق،ًص (2)
ً)2015ًمتًنشرهًيفً،نبذةًعنًاالجتماع(3ً) هــ،3/3/1439ً(،ًومتًالنقلًمنهاًيفًهــ1436مـ

ً.ابلكورية(()www.kcrp.or.kr)ًاجتماعًالسَلمةًبنيًأصحابًاألداينًالكوريني
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ًكيفًنتواصلًمعًاملسلمني.ً ًالثانية: املؤمترً"يلًجوًهوا"ًاإلمامًيفًًاهذًحضروالدورة
ًكوك"ًاألستاذًيفً اإلسَلم،ًو"يلًهيًسو"ًاألستاذًيفًجامعةًهانًاينغ،ًو"آنًجونغ

ً.)1(((جامعةًميونغًجي،ًوالقساوسةًوالرهبانًمنًأداينًأخرى
ويلقيًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًحماضراتًإسَلمية،ًويقومًبتعليمًاملسلمنيًالكورينيً
الدد.ًًوإمامًاملسجدًالشيخًعبدًالرمحنً"يلًجوًهوا"ًهوًالذيًيعل مًويرشدًاملسلمنيً

ًكماًجاءًيفًالنشرةًاإلخباريةًعناوينًحماضراتهًيفًأربعةًمنًخَللًاحملالكورينيً اضرات،
ًكانًحج كمًيفًهذه1439ًمً)2017ديسمربًًأشهرًمنًأكتوبرًإىل هــ(،ًمثلً"كيف

ًكلً)2(السنة؟"ًو"مدخلًإىلًالزكاة"ًو"دورانًيفًتطويرًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبية" .ًًويقام
ًككيفيةًالصَلةًوالوضوءًومبادئً يومًالسبتًتعليمًاملسلمنيًالددًبيدًالسيدًزيدًابرك،

ً.ً)3((30:13ً-00:15ًالتوحيدًيفًوقتًبنيًصَلةًالظهرًوالعصرً)
الكتبًالدعوية.ً نشًر يفًمسجدًسيئولًاملركزيً: الدعويًة منًاألنشطًة ذكرًه جيدًر وممًا
قدًعرفًاملسجدًأمهيةًنشرًالكتبًيفًجمالًالدعوةًاإلسَلميةًحيثًقال:ً))منًأكثرً
الوسائلًفعالية ًلنشرًاإلسَلم:ًطباعةًوتوزيعًالكتبًعنًاإلسَلم.ًقدًمت ًإىلًوقتناًاحلاضرً

ًكتابًتقريبا ًابللغةًالكوريةًللمسلمنيًوغيًاملسلمنيًمنًالكورينيًنشر .ًوقدً)4(((مائة
ابلقصص"ًابلتعاونًمع ،ًويشتملًهذاً)5(حسنيًجانغًطبعًاملسجدًكتابً"أربعنيًحديثاً 

الكتابًعلىًاألحاديثًالنبويةًالشريفةًلتعليمًاألطفالًوإرشادهمًإىلًاحلياةًاإلسَلميةً
ًكتيباتًدعوية،ًووضعهاًأمامًمكتبةًاملسجدًحىتً.ًوجيه زً)6(املثالية املسجدًللزوارًإليه

                                                           

4ً(،ًسيئول)ًجوسونًصحيفة،ًاملؤمترًابلتعاونًبنيًاجتماعًالسَلمةًواَتادًاملسلمنيًالكورينيً (1)
ً(.ابلكورية)25ص(،ًهــ21/6/1431)م2010ًً/6/

ًالنشرة2) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م20/10/2017ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(8ص،1355ًالعدد:ًًهــ(،30/1/1439)

ً.)ابلكورية(8ً(ًاملرجعًالسابق،ًص3ً)
ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص4) ً.ابلكورية()34ً(ًاإلسَلمًيف
ً(ًسيأيتًالتعريفًبهًيفًاملبحثًالرابعًيفًهذاًالفصل،ًإنًشاءًهللا.5)
م30/12/2011ًللمسلم،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني)سيئول(،ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً(ًانظر:ًالنشرة6)
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ويقرأهاًوسيتفيدًمنها.ًًو التعريفًًمنًأهم ًالكتيباتًاحلديثة:ًسلسلةأيخذهاًالزوارًجماانً 
ًاملوضوعً ًحسب ًاأللوان ًابختَلف ًغَلفها ًجبمال ًتتميز ًالكتيبات ًوهذه ابإلسَلم.

ًهذ ًوعناوين ًللكوريني. ًالاذبة ًاملتسلسلةوحمتوايهتا ًالكتيبات ًكالتايلًًه ًهو1ً: ًما .
.4ً؟،ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-.ًمنًهوًحممدًنيبًاإلسَلم3ً.ًهللاًتعاىل،2ًاإلسَلم؟،ً

.ًملاذا7ً.ًاحلجاب،6ً.ًمعلوماتًخاطئةًعنًاإلسَلمًوتصحيحها،5ًماًهوًالقرآن؟،ً
.9ًةًاإلسَلم؟،ً.ًماًاهلدفًمنًاحلياةًيفًنظًر8حير مًاإلسَلمًعلىًحلمًاخلنزيرًواخلمر؟،ً

.ًهلًيضي ق11ً.ًحياةًاآلخرةًبعدًاملوت،10ً؟،ً-عليهًالسَلم-هلًيؤمنًمسلمًبعيسى
ً.ًماًهيًأركانًاإلسَلم؟12رأة؟،ًاإلسَلمًعلىًامل

وهناكًطبعا ًأنشطةًدعويةًأخرىًمنًِقبلًاملسجد،ًملًتذكرًيفًهذاًالبحث،ًوماً
ًكورايً ذكرًإمناًهيًأمثلةًملاًحيصل،ًنسألًهللاًأنًيتقبلًجهودهمًلنشرًدينًاإلسَلمًيف

 النوبية.ً
ً 

                                                           

ً.)ابلكورية(13ص،1055ًالعدد:ًًهــ(،5/2/1433)
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 )مسجد الفاتح("بوسان"املطلب الثاني: مسجد 

ًكورايًالنوبيةًًيفًظلًاهتمامًاحلكومةًالكوريةًابلدولًاإلسَلميةًوبناء أولًمسجد
وزيرًاملاليةًالسابقًيفًحكومةًًً-رمحهًهللا-يفًعاصمتهاًسيئولًترب عًالدكتورًعليًفَلقً

(ً ًمبقدار ًدوالرا ًأمريكياً 288,408ليبيا ًكاملًً)1(( ًهو ًاملبلغ ًوهذا ًاملسجد، ًهذا لبناء
ً،ًتقب لًهللاًمنهًوجزاهًالزاءًاألوىف.ً)2(تكاليفًالبناء

هــ(،ًوهوًاثينًمسجدًيف1400ً)ًم1980يفًعامًً)3(مسجدًالفاتحومتًافتتاحً
ًكالتايل:ًًًمواصفاتهكورايًالنوبيةًبعدًمسجدًسيئولًاملركزي،ًًو

ًهــ(.1400) م1980اتريخًاالفتتاح:ًسبتمرب● 
مربعا .2,087ًاملساحةًاإلمجالية:ً●  ًمرتاً 
ًمصليا .250ًسعةًاملسجد:ًحوايلً● 
ًتكاليفًالبناء:ًترب عًمنًوزيرًاملاليةًاللييبًالسابقًالدكتورًعليًفَلق.ً● 
ً.)4(هــ(ًإىلًاآلن(1421مً)2000إمامًاملسجد:ًالشيخًايسرًيلً)منذً● 

هــ(ًوذلكًلقدمًالبناء1431ًمً)2010قدًمتًإعادةًبناءًداخلًاملسجدًيفًعامً
تصليحًالغرفًوجذبًأكثرًكتهريبًاملياهًعندًاملطر،ًويستهدفًمنهاًًًفيهًوبعضًاخللل

ً.ً)5(الزو ارًبتحسنيًمظاهرًاملسجد

                                                           

ً.150الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص(1ً)
ً.183(ًاملرجعًالسابق،ًص2)
قدًمس اهًاَتادًاملسلمنيًالكورينيً)مسجدًفَلق(ًابسمًاملنفقًعلىًاملسجدًولكنًملًتعرتفً (3)

احلكومةًالليبيةًهبذهًالتسمية،ًومس اهً)مسجدًالفاتح(ًبناءًعلىًطلبًالوفدًاللييبًمنًحكومته.ً
ً.181الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص

ً(.ابلكورية)104ص،ًالكورينيًاملسلمنيًاَتاد،ًكورايًيًفًاإلسَلم (4)
 هــ.1438ً/8/3-7ً(ًمقابلةًشخصيةًبرسائلًمعًإمامًاملسجدًايسرًيلًيف5ً)
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ً ًأايم1434ًمً)2013وجاءًيفًعام ًعشرة ًوعملوا ًمثانيةًخط اطنيًمنًتركيا هــ(
ًالداخل ًمن ًالعريب ًابخلط ًاملسجد ًبوسان.ً)1(لتزيني ًمسجد ًجتديد ًمشروعات ًليتم  ،

ًاث ًاملسجدًمنًاملسلمنيًالكورينيًغيًاإلمام ًالسيدًعبدًالعزيزًواملوظ فونًيفًهذا نان:
لًيومًاألربعاءًوالمعةًواألحد(،ًوالسيدةًمثينةًعم"تشويًيونًسوك"ًلألمورًاإلداريةً)ي

ًواخلميسًوالسبت(.ًًءلًيومًالثَلاثعم"جنيًجومًجا"ًللدعوةً)ت
ً:)2(بعضًاألنشطةًالدعويةًمنًمسجدًبوسان

ًكورايًالنوبيةًوهيًاملدينةًالكربىًالثانيةًبعدً تقعًمدينةًبوسانًيفًجنوبًشرقي
وعددًسك انًمدينًة سيئولً، وهوًثلثًسكانًمدينةًً،)3((780,559,3)ًبوسانالعاصمًة

أحدًمواقعًالسياحةًيفًاإلنرتنتًأنًًوحبسبسيئولًتقريبا ،ًويزورهًالكوريونًللسياحة،ً
225ًًاملسجدًاملركزيًقدًاحتل ًاملركزًالسابعًوالثماننيًمنً مكانًمدينةًبوسانًاملستحق 

ً.)4(للزايرة

                                                           

هــ(،ًومتًالنقل5/3/1434ًمً)17/3/2013عمليةًاخلطًيفًداخلًمسجدًبوسان،ًمتًنشرهً (1)
ً ً)3/3/1439منها ًاإللكرتوين ًبوسان ًمسجد ًموقع (www.islambusan.orgًهــ،

ً)ابلكورية(.ًً
(ًملًيصدرًمنًمسجدًبوسانًأيًكتابًعنًاترخيهًونشاطهًالدعويةًوملًجيدًالباحثًمصادرًعن2ً)

شؤونًمسجدًبوسانًإالًالنشرةًاإلخباريةًاألسبوعيةًللمسلمًمنًمسجدًسيئولًاملركزيًوموقعً
املتفرقةًعنًنشاطًمسجدًمسجدًبوسانًاإللكرتوينًيفًاإلنرتنت،ًومهاًينقَلنًبعضًاملعلوماتً

ًقل ةً ًيلًجرباان ًعلى ًايسر ًاإلمام ًمع ًمقابَلتًشخصية ًالباحثًبعدة ًوقام ًللدعوة. بوسان
ًتوفرة.ًاملصادرًامل

ً)ابلكورية(.76ًمدينةًبوسان،ًصًم،2015كتابًاإلحصاءًالسنويًملدينةًبوسانًلعامً (3)
مسجدًبوسانًالفاتحًً-ًيفًبوسانأنشطةًميكنًممارستهاًً-بوسانًً-كورايًالنوبيةًًً-آسياً (4)

ً ًنشره ًمت ًالنوبية، ًكوراي ً)2017يف 1438ًم ًمنها ًالنقل ًومت ًموقع3/3/1439ًهــ(، هــ،
ً(ً)ابلكورية(.www.tripadvisor.co.krًً)الناصحًللسياحةً
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ًالكورينيًعلىًزايرةًاملسجد،ًوتعريفهمًعلىًاإلسَلم،ًمتًجتديدً ومنًاببًحث 
ًمظاهرًاملسجدًكماًسبقًذكرهًآنفا .ً
جدًبوسان:ًتعليمًاللغةًالعربيةًوتنسيقًاحملاضرات.ًومنًاألنشطةًالدعويةًيفًمس

واستخدمًاملسجدًتعليمًاللغةًالعربيةًوسيلَةًللدعوةًمنذًبدايةًاترخيه.ًفقدًجاءًيفًالنشرةً
هــ(:ً))ًالراضيً"كوًجيًهيونغ"ًانئبًاإلمامًيف1401ًمً)1981اإلخباريةًيفًعامً

ً .)1(يةًومتًتسجيلًثَلثنيًطالبا ((فرعًبوسانًأفادانًأنهًقدًفتحًحلقةًتعل مًاللغةًالعرب
ًالعربيةًيفًيومًالسبتًواألحدًللكورينيًغيً ًاللغة واملسجدًحاليا ًيقومًمبحاضرة
ًكلًيومًسبتًيقومًاملسجدًابلدرسً املسلمنيًوحماضرةًإسَلميةًهلمًيفًيومًاألحد،ًويف

سجدًالفاتحًالقرآينًللمسلنيًالكوريني،ًوجيتمعًاملسلمونًالساكنونًيفًمدينةًبوسانًيفًم
ً.ً)2(حلضورًاملؤمترًالشهريًاليتًيقومًهباًاملسجد

ويتمي زًمسجدًبوسانًأبنشطةًدعويةًلألجانبًورعايتهًهبم،ًوخاصةًالعم الًمنًً
وهمًأكثرًاملسلمنيًاألجانبًمنًزوارًمسجدًبوسان.ًويَلحظًأنًعددًالعمالً إندونيسيًا

عمالًاإلندونيسينيًيفًسيئولًمنًإندونيسياًيفًمدينةًبوسانًأكثرًمنًسيئول:ًفعددًال
إىلًهذاًالعددًالكبيًيقومًاملسجدًبربامجً)3(994,1،ًوعددهمًيفًبوسان195ً .ًفنظراً 

متعددةًملصاحلهمًوغيهمًمنًاألجانب،ًومنها:ًتعليمًاللغةًالكوريةًيفًمركزً"كومًسام"ً
ًالعسكريًالكوريًلألجانبًغيً ًكلًيومًاألحد،ًوتدريبً"التايكوندو"ًالفن  لألجانب

                                                           

ًالنشرة1) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م14/8/1981ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(3ص،20ًالعدد:ً،ًهــ(15/10/1401)

 هــ.1439ً/4/4ً(ًمقابلةًشخصيةًبرسائلًمعًإمامًاملسجدًايسرًيلًيف2)

)ملفًإكسيل:ًنتائجًإحصاءاتًم2015ًاألجانبًيفًاحلكوماتًاحملليةًلعامًاملقيمنيًأحوالً(3ً)
ً ًأحوال ًيف ًاملقيمني ًلعام ً(م2015األجانب ًيف ًنشرها ًمت مـ14/11/2016ً،

(14/2/1438ً ًهــ(، ًيف ًمنها ًالنقل 29/2/1439ًومت ًوالسَلمةًوهــ، ًالداخلية ًزارة
(www.mois.go.krابلكورية().)ً
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ًاخلدما ًغرفة ًوإدارة ًالاملسلمني، ًمشكلة ًحللول ًلألجانب ًت ًاألجرةًتأشية، وأتخي
 .ً)1(واحلصولًعلىًالوظيفةًوماًشابهًذلك

مارس18ًًوقدًقامًمسجدًبوسانًحبفلًالفتتاحً"أكادمييةًبوسانًلل غةًالعربية"ًيفً
ًاألكادمييةًيفًبناءًفرعيًملسجد1438ًمجادىًاآلخر19ًًمً)2017 ًوتقعًهذه هــ(.

ًومساحتها ًاألكا 330 الفاتح ًهذه ًوستقيم ًمرب عا ، ًاملتوسطةًمرتا  ًلطَلب ًدورة دميية
والثانوية،ًودورةًلرجالًاألعمال،ًودورةًلألئمةًليتعلمًفيهاًاملسلمونًالكوريونًاللغةًالعربيةً

طلبًالعلمًيفًجامعةًامللكًعبدًلهذاًالربانمجًفيعطىًلهًفرصةًيفًواإلسَلم،ًوَمنًأتقنً
،ًويرجىًأثرًطي بًعلىً.ًوالكوريونًغيًاملسلمنيًميكنًاشرتاكهمًيفًاألكادميية)2(العزيز

ًطَلهباًوميلًقبوهلمًإىلًاإلسَلمًمنًخَللًدراستهمًاللغةًالعربيةًواإلسَلم.ً
ومعًهذهًالهودًاملبذولةًللدعوةًاإلسَلميةًيبدوًبصراحةًأنًأنشطةًمسجدًبوسانً
ًكأنشطةًمسجدًسيئولًاملركزيًيفًاحلجمًوالودة،ًوهذاًبسببًقل ةًالتوظيفًيفً ليست

مامًايسرًوحدهًالًيستطيعًأنًيغط يًمجيعًاملتطلباتًالدعويةًمنًمسجدًبوسان:ًفاإل
منطقةًبوسانًوماًحوهلاًمنًاملدن،ًوهذهًاملشكلةًتتعلقًأبعظمًمعو قاتًالدعوةًيفًكورايً
ًيفًالفصلً ًعَلجها ًسبل ًالباحث ًسيقرتح ًالكوريني. ًوالعلماء ًالدعاة ًقلة ًأي النوبية

ًاخلامسًإنًشاءًهللاًتعاىل.ًً
  

                                                           

 هــ.1439ً/4/4ً(ًمقابلةًشخصيةًبرسائلًمعًإمامًاملسجدًايسرًيلًيف1)

(2ً ًالسعودي ًالدعوة ًقسم ًمن ًالعربية ًللغة ًاألكادميية ًنشرهًًً-( ًمت ًاألكادميية، ًمدير كلمة
17/3/2013(ً 5/3/1434ًم ًهــ(، ًمنها ًالنقل ًبوسان3/3/1439ًومت ًمسجد ًموقع هــ،

ً(ً)ابلكورية(.www.islambusan.orgًًاإللكرتوينً)
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 (-رضي اهلل عنه-أبي بكر الصديق  )مسجد ”جون جو“املطلب الثالث: مسجد 

يفًمدينةًجونًجوًاليتًهيًمنًً-رضيًهللاًعنه-يقعًمسجدًأيبًبكرًالصديقً 
ًكورايًالنوبية.ًوعددًسك انًجونًجوً ًاملدنًيفًمنطقةًجنوبًغرب 657,766ًأهم 

بوسانًتقريبا .ًقدًترب عً،ًوهوًمُخسًسكانًمدينةً)1(هــ(1437مً)2016ابعتبارًعامً
(ً ًمببلغ ًاللطيفًالشريفًمنًمصر ًعبد ًزار265,000ًالسيد ًحينما ًأمريكي ًدوالر )

هــ(،ًوهبذاًالترب عًاملباركًبدأتًعمليةًبناءًاملسجد1405ًمً)1985كورايًالنوبيةًعامً
ًكالتايل:ًًمواصفات.ًًو)2(ومتًافتتاحهًيفًالعامًالقادم ًمسجدًجونًجو

ًهــ(.1405مً)1985ًأبريلًاتريخًاالفتتاح:ً● 
مرب عا .1,066ًاملساحةًاإلمجالية:ً●  ًمرتاً 
ًمصلي.100ًسعةًاملسجد:ًحوايلً● 
ًتكاليفًالبناء:ًترب عًمنًالشيخًالتاجرًعبدًاللطيفًالشريفًمنًمصر.● 
هــ(ًإىل1407ًمً)1987إمامًاملسجد:ًالشيخًالدكتورًعبدًالوهابًزاهدً)منذً● 

ً.)3(اآلن(
83ًاملسجدًعلىًقاعةًومكتبًيفًالدورًاألرضي،ًومصلىًالرجالً)يشتملًهذاً

مرب عا (ًيفًالدورًاألول،ًومصلىًالنساءًيفًالدورًالثاين .ًوالًيوجدًموظ فًمسلمً)4(مرتاً 

                                                           

ً)ابلكورية(.82ً،ًصاملركزًالوطينًالكوريًلإلحصاء ،2016(ًالتعدادًالسكاينًلعام1ً)
ًكوراي،ًًاإلسَلميةًنظمات(ًامل2) 7ًص،ً)عبدًالرازق( سونًجوًيونغوأنشطةًاألقليةًاملسلمةًيف

ً(.ابإلجنليزية)
ًً(.ابلكورية)46ص،ًالكورينيًاملسلمنيًاَتاد،ًكورايًيًفًاإلسَلم (3)
ًكوراي،ًًاإلسَلميةًنظمات(ًامل4) 7ًص،ً)عبدًالرازق( سونًجوًيونغوأنشطةًاألقليةًاملسلمةًيف

ً(.ابإلجنليزية)
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.ًلذلكًنشاطًاإلمامًيعتربًنشاطًمسجدًجونً)1(كوريًيفًهذاًاملسجدًإالًاإلمامًنفسه
ًعنًاألنشطةًالدعويةًيفًمسجدًجونًجو.ًً،ًوسُيذكرًبعضًجهودًاإلمامًهناًبدالً )2(جو

حيثًيقومًاإلمامًيفًمسجدهًبتدريسًالقرآنًالكرميًبعدًالعشاءًيفًفصلًالشتاءً
ًكبيةًمنًاملدارسًواملعاهدًوالساكننيًحولًاملسجد ً.)3(والصيف،ًوجيدًإجابة

قدًبلغًعددهًامؤلفاتًهًو  الكوريًة علىًاإلنرتنت)4(كتاابً 23ًًابللغًة متوفرًة وبعضهًا ،ًً،
صفحة(ًو"دينًاإلسَلمًهو34ًصفحة(ًو"أصولًاإلسَلم"ً)38ًومنهاً"دينًاإلسَلم")

صفحة(.ًويرفعًاإلمامًحماضراتهًيف33ًًصفحة(ًو"حقًاإلسَلم"ً)13ًدينًالسَلمة"ً)
لهًحوايلًثَلمثائةًمقطعًيفًقناتهًيفًحسابًعلىًيوتيوب ً.ً)5(املواقعًاإللكرتونيةًفمثَلً 

أنشطةًمسجدًجونًجوًالًتكفيًًفإنً-ظهًهللاحف-معًهذهًالهودًمنًاإلمامً
يفًمدينةًجونًجوًواملدنًالقريبةًمنها.ًومقارنة ًحبالةًمسجدًبوسانًًالساكننيًالكوريني

جيدًالباحثًأنًحالةًمسجدًجونًجوًأضعفًمنًحالةًبوسانًيفًجمالًالدعوة:ًثَلثةً
ًكورينيًيفًبوسان،ًوهوًقليل،ًوموظفًمسلمًمتجنسًابلكوريةًواحدً موظفنيًمسلمني

ألنًاللغةًواإلمامًيفًبوسانًيتكل مًابلً.يفًجونًجو،ًوهوًأقلً  لغةًالكوريةًويتفهمهاًمتاماً 
الكوريةًلغةًأمه،ًواإلمامًيفًجونًجوًعريب،ًوقدرتهًيفًاللغةًالكوريةًليستًكقدرةًاإلمامً

                                                           

املبحثًالرابعً(ًهوًمنًدولةًسورايًولكنًقدًجتن سًابلنسيةًالكورية.ًأماًالتعريفًبهًسيأيتًيف1ً)
ً)جهودًاخلرجنيًوالدعاة(ًيفًهذاًالبحثًإنًشاءًهللاًتعاىل.

مطبوعا ًيذكرًجهودًاملسجدًوالًجهودًاإلمامًبشكلًمستقل ،ًفيذكر2ً) (ًملًجيدًالباحثًمصدراً 
ًعليهاًمنًأماكنًمفرقة.ًًًةحصلاملتالباحث،ًعلىًقدرًماًاستطاع،ًبعضًاملعلوماتً

ًكوراي،ًوأنشطًاإلسَلميةًنظمات(ًامل3) 8ًص،ً)عبدًالرازق( سونًجوًيونغةًاألقليةًاملسلمةًيف
ً(.ابإلجنليزية)

ًكورايًالنوبية(4ً) ،ً(KBSيفًكيًيبًإس)ًالدكتورًعبدالوهابًزاهدًحقًالندويًاحلليبًمفيتًعام
ً ًمت ً)13/11/2015نشره 1/2/1437ًم ًمنها ًالنقل ًومت هــ،7/3/1439ًهــ(،

ً(.ابلكورية) (www.youtube.com) حسابًاإلمامًيفًموقعًيوتيوب
هــ(،ًومتًالنقلًمنها24/9/1432ًمً)24/8/2011متًنشرهًً،الدكتورًعبدًالوهابًحق(ًقناة5ً)

يوتيوبهــً،7/3/1439 يفًموقًع ً(.ابلكورية) (www.youtube.com) حسابًاإلماًم
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يفًبوسان،ًولوًتعل مًاإلمامًعبدًالوهابًاللغةًالكوريةًفَلًجيدًالكوريونًمنًكَلمهًطَلقةً
ًألفًشخصًكوري!657ًًًوالًفصاحة،ًوعليهًمسؤوليةًالدعوةًلسك انًمدينةًجونًجو

فهذهًحالةًاملسجدًالذيًاحتل ًاملركزًالثالثًيفًكثرةًاألنشطًالدعويةًمنًمساجدً
البحثًبسببً فكيفًتكونًحاالتًاملساجدًاألخرىًاليتًملًتذكرًيفًهذًا كورايًالنوبيةً،
ًالدعوةً ًنشاط ًيقو ي ًأن ًهللا ًنسأل ً ًواضح. ًوالنقص ًوالضعف ًالدعوي؟ ًالنشاط قل ة

ً.ًولًللمشاكلًيفًسبيلًالدعوةكورايًالنوبيةًويُريناًأفضلًوأحكمًحلًًاإلسَلميةًيف
ً 
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 .)1(املطلب الرابع: مركز "إنتشون" اإلسَلمي

ًكورايًالنوبيةتقعًمدينةًإنتشونً كثرًمدينةًحسبًاثلثًأ،ًوهيًيفًمشالًغريب
ًكورايًالنوبيةًبعدًسعددًالسكانً .ً)2(024,913,2،ًوعددًسكاهناًوبوسانًيئوليف

،ًفهيًمطارًإنتشونًالدويلًوعلىًالساحلًالغريب،ًًالكبيًبحريالًئهاينامشهورةًمبوهيً
الكبيًوحضارهتاً يفًكورايًالنوبيةًكسيئولًوبوسانًحلجمهًا اإلسَلميًة للدعوًة مهمًة مدينًة

ًًاملتطورة.
هــ(.ًوإذاًعرف1435ًمً)2014:ًمتًافتتاحًاملركزيًيفًعامًاتريخًاملركزًاملختصر

ًبناء ًاتريخ ًالنصارىًًمسلم ًعداوة ًمن ًفيه ًجرى ًما ًسيصدمه ًاإلسَلمي ًإنتشون مركز
الكورينيًعلىًاإلسَلمًواملسلمني.ًوقدًتتبعًأحدًالصحافينيًماًحدثًيفًموضوعًبناءً
املركزًوإْذنًبلديةًإنتشونًيفًاستعمالهًمركزا ًإسَلميا ًوماًجرىًبنيًاملسلمنيًوالنصارىً

دىًمجعيةًالصحافينيًالكورية:ً))علىًحسبًماًالكورينيًقبلًافتتاحًاملركز،ًفجاءًيفًمنت
أنً"لنةًعامةًاملواطننيًملعارضةًبناءًمسجدًإسَلمي"ًً)3(أخربتًبلديةًحيًغريبًإنتشون

ً ًيف ًإنتشون ًغريب ًحي  ًبلدية ًإىل ًقد م 26ًًقد ً)2013سبتمرب هــ(20/11/1434ًًم
،ًاخلطابًمعًتوقيعاتًمنًمخسةًومخسنيًألفًشخصًملعارضةًبناءًمسجدًإسَلمي

الطلبًبعنوانً"طلبًعدمًإذنًاستخدامًالبناءًالديدًملسجدًإسَلمي".ً أيضاً  وقد مًإليهًا
ًمتكو نةًمنًمجعيةًنصرانيةًيفًإنتشون،ً ًاللجنةًحقيقة ًتعتربًمنظمةًنصرانيةًألهنا وهذه
ًغريبًإنتشون،ًوفرعًمجعيةًالشبابًاملسيحيةًيفًإنتشون.ًوقالتً ومجعيةًنصرانيةًيفًحي 

ها:ً"اإلسَلمًبعيدًعنًاملنظمةًالدينيةًالسلمية،ًبلًهوًمنظمةًظاملةًابنتهاكًاللجنةًيفًطلب
ًجياننا،ً ًعلى ًوالصراع ًالبغضاء ًفسيكثر ًاإلسَلم ًإلينا ًدخل ًو"إن ًاإلنسان" حقوق
وستنخفضًمكانةًاملرأةًإىلًأسوأًدرجة".ًواد عتًأنهً"سوفًيتسل لًاإلسَلمًإىلًمناطقً

سَلمًهوًأكثرًشيءًخطورة."ًوختمتًطلبهاًبقوهلاًإنتشون،ًويهدمًنظامهاًوأمنها،ًفاإل
                                                           

ًكانًامسهًيفًالبدايةً"مسجدًاهلدى"ًمثًأُلغ1) الديدً"مركزًإنتشونًتًهذهًالتسمية،ًومس يًابمسهًي(
ً اإلسَلمي".

ً)ابلكورية(.75ً،ًصاملركزًالوطينًالكوريًلإلحصاء ،2016(ًالتعدادًالسكاينًلعام2ً)
ً(ًحيًغريبًإنتشونًهوًمنقطةًيقعًفيهاًمركزًإنتشونًاإلسَلمي.3ًً)
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التهديدي:ً"وإنًأذنتمًابلبدءًابلبناء،ًفلنًنقفًمكتويفًاأليدي،ًفنطلبًمنكمًبقوةًإلغاءً
البناء".ًفعقدًرئيسًبلديةًحيًغريبًإنتشونًجلسةًاستماعًإللغاءًاإلذنًيفًنفسًاليومً

ومًالثَلثنيًمنًنفسًالشهرًأُلغىًالذيًُقد مًإليهًالطلبًمنًالنصارىًالكوريني،ًمثًيفًالي
إذنًالبناء...وكلًالقساوسةًيقولون:ًإنهًالًجيوزًدخولًاإلسَلمًإىلًوطنناًحلفظً"احلق"ً

ً.)1(((والًجيوزًبناءًمسجد
ًكورايًالنوبيةًمنًإلغاءًاإلذنًببناءًاملركز،ًومنًيهتم ًإبقامةً فاشتكىًاملسلمونًيف

فقالتً املركز:ًًًإحدىالعدلًمنًالكورينيً، بناًء عنًصَلحيًة دفاعاً  املنظماتًغيًاحلكوميًة
ًالطلبًالضديًعنًاإلسَلم،ًمعًتوقيعًمخسنيًألفًشخصًبعدً ))قد متًالنصرانية
مساعهاًاخلربًعنًبناءًاملسجد،ًوإلغاءًإذنًبناءًاملسجدًيُفهمًابلقرائنًمنه،ًأنًرئيسًبلديةً

بغرضًاحلصولًعلىًأكثرًأصواتًحيًغريبًإنشتونًقدًأساءًاستعمالًسلطتهًاإلدارية،ً
ً.)2(((النصارىًلَلنتخاابتًيفًالعامًاملقبل

ورفعًاملسلمونًهذهًاملسألةًإىلًاحملكمةًالكورية،ًفدرستًفيهاًحمكمةًإنتشونًمثً
هــ(ًأنً"ًأْمرًالرئيسًإبلغاءًإذنًبناء14/8/1435ًمً)2014يونيو12ًًحكمتًيفً

ً.ً)3(ءًاإلذن."املسجدًخيالفًالقانون...وجيبًإبطالًقرارًإلغا
هــ(،9/12/1435ًمً)2014ًًأكتوبرً 3ومتًأخيا ًافتتاحًاملركزًيفًيومًالمعة

 مركزًإنتشونًاإلسَلميًكالتايل:ًمواصفاتوهللاًاحلمد.ًًو
                                                           

م12/11/2013ًًمتًنشرهاًيف التغطيةًاملتتابعةًعلىًشؤونًإلغاءًاملساحمةًيفًنباءًاملسجد،(1ً)
ً(ـهــ7/2/1435) ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًالكوريةًهــ،6/3/1438، ًالصحافيني مجعية
(www.journalist.or.krً)ً.)ابلكورية(ً

(2ً ًاحملكمة،( ًإىل ًاإلسَلمي ًاملسجد ًبناء ًإذن ًإلغاء ًقضية ًيف رُفعت ًنشرها م7/3/2014ًًمت
ً(ـهــ6/5/1435) ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًجونغهــ،8/3/1439، ًاليوميةًًصحيفة آنغ
(news.joins.comً)ً.)ابلكورية(ً

،ً(ـهــ14/8/1435مً)12/6/2014ًمتًنشرهاًيف "،إلغاءًإذنًبناءًاملسجدًخمالفةًالقانون(ً"3)
ً ًيف ًمنها ًالنقل ًاليوميةًهــ،8/3/1439ومت ًإنتشون ًصحيفة

(www.incheonilbo.comً)ً.)ابلكورية(ً
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ً(.هــ1435)م2014ًًًأكتوبرً:االفتتاحًاتريخً●
مرب عا .1,623ًاملساحةًاإلمجالية:ً●  ًمرتاً 
ًمصلي.500ًسعةًاملسجد:ًحوايلً● 
إنتشونًلشراءًاألرض،ًوترب عً●  ترب عًاملسلمنيًمنًالالياتًيفًمدينًة تكاليفًالبناءً:

ًلبناءًالعمارة.ًً-رمحهًهللا-ً)1(أبناءًالسيدًفهدًالعويضة
جملسًإدارةًاملسجد:ًالدكتورًأمحدًبنًساملًابمَه ام،ًاألمنيًالعامًللهيئةًالعامليةً ●

ً.ً-حفظهمًهللاًمجيعا-للمساجدًسابقا ،ًوآخرون
ًاملشرفًالعام:ًاألخًأنسًاألميًمنًاألردن.● 
ًبعد●  ً.)2(إمامًاملسجد:ًملًيعني 

حفظهً-منًاملسلمنيًالكوريني:ًاألخًعثمانً"ابركًسيًهونغ"ً واملوظفًيفًاملركز
،ًوهوًالذيًيقومًجبميعًاألنشطةًالدعويةًللرجالًالكورينيًابسمًاملركز.ًواألختً-هللا

ً،ًوهيًمنًتقومًابألنشطةًللنساءًالكورايت.ً-حفظهاًهللاًً-فاطمةً"سونغًجيًهيون"ً
تحقًجبامعةًميونغًجيًيفًهــ(،ًوال1405مً)1985أماًاألخًعثمانًفولدًيفًعامً

ًكورايًالنوبيةًسافرًإىلًمصر،ً قسمًاللغةًالعربية،ًويفًالسنةًالثانيةًمنًتلكًالامعةًيف
ًكليةًدارً ودرسًيفًجامعةًالقاهرةًبتخصصًقسمًاللغةًالعربيةًوالشريعةًاإلسَلميةًمن

ً ًملدة ً)2014ً-2008ًالعلوم، ًشهادة1435ًً-1429ًم ًعلى ًوحصل هــ(
ًمثسالبكالوريًو .ً ًعام ًمنذ ًاملركز ًيف ًيعمل ًوبدأ ًالنوبية ًكوراي ًإىل م2016ًًرجع

مسجدًجونًجو1437) الشيخًعبدًالوهابًزاهدًإماًم يفًتوظيفًه وقدًتوس طًلًه ً.ً)3(هــ(ً،
                                                           

هــ،رمحهًهللا1424ً،ًوتويفًعامًالسعوديًاألعماللًارجأحدًً:العويضةًالعصاميًفهدًالسيد (1)
ًرمحةًواسعة.

ًكورايًالنوبيةًيفًاهليئةًًمقابلةًشخصيةًبرسائل (2) معًالشيخًعبدًاحملسنًآلًالشيخ،ًرئيسًلنة
ًهــ(.8/3/1438-7العامليةًللمساجدً)

ًم،17/8/2017معًاألخًعثمانًابركًسيًهونغًيفًمركزًإنتشونًاإلسَلميً)ًمقابلةًشخصية (3)
ًهــ(.15/11/1438ً
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ً ًعام ًيف ًفولدت ًفاطمة ًاألخت ً)1978وأما ًدين1398ًم ًيف ًودخلت هــ(،
نًهلاًأنشطةًدعويةًهــ(ًبعدًاعتقادهاًابلنصرانية.ًوكا1426مً)2005اإلسَلمًيفًعامً

بضعًسننيًبعدًإسَلمهاًمباشرة،ًمثًبدأتًتعملًمعًمركزًإنتشونًاإلسَلميًمنذًبدايةً
ًهــ(.1435ًمً)2014إنشائهًعامً

ًفيذكرً ًفاطمة، ًواألخت ًعثمان ًاألخ ًأنشطة ًهي ًاملركز، ًيف ًالدعوية واألنشطة
الدعويةًليتصو رًالقارئًصورةًعامةًلنشاطًمركزًإ ًنتشونًاملركزي.ًًالباحثًبعضًأنشطتهمًا

ً:)1(بعضًاألنشطةًالدعويةًمنًمركزًإنتشونًاإلسَلمي
ًاإلسَلميةً ًالكتب ًترمجة ًالدعوة: ًيف ًنقاط ًثَلثة ًعلى ًيرتك ز ًابرك ًعثمان األخ

ًوأتليفها،ًوإخراجًاملقاطعًاملرئية،ًواالجتماعاتًاألخويةًبنيًاملسلمنيًالكوريني.ً
ًكتبًإىلًاللغةًالكورية:ً"حننًجنهلًففيًالنقطةًاألوىل:ًفقدًترجمًعثمانًابركًأرب عة

-اإلسَلم"ًو"ينكرًاإلسَلمًعلىًاألعمالًاإلرهابية"ًو"هلًفعَل ًأنزلًالقرآنًعلىًحممد
ًكلهاًقدًطبعتًابسمًاملركز.ً-صلىًهللاًعليهًوسلم ً؟"،ًو"نساءًفاضَلتًيفًاإلسَلم"

ءًعم ًإىلًاللغةًوقم ةًأعمالهًيفًجمالًالرتمجةًللدعوة:ًترمجةًمعاينًسورةًالفاَتةًوجًز
الكوريةًبعنوانً"القرآن:ًمعاينًوشروحًمثاينًثَلثنيًسورةً"،ًومتًطباعتهًوتوزيعهًيفًنوفمربً

ًهــ(.1439ًمً)2017
ويفًنقطةًنشرًاملقاطع:ًفقدًجنحًعثمانًابركًيفًإخراجًاملقاطعًاملرئيةًونشرهاًيفً

وتعل23ًاإلنرتنت.ًيوجدًيفًحسابهًيفًموقعًيوتيوبً دعوايً  ،ًوتتميزًهذهً)2(يمياً مقطعاً 
يفًاملقاطعًاإلسَلميةً يسبقًمثلهًا اليتًمًل وتصميمهًا منًمجالًصورهتًا العاليًة املقاطعًجبودهتًا

ًاملنشورةًللكوريني.ً

                                                           

ًم،17/8/2017معًاألخًعثمانًابركًسيًهونغًيفًمركزًإنتشونًاإلسَلميً)ًمقابلةًشخصية (1)
ًهــ(.15/11/1438

،ًومتًالنقلً(ـهــ21/11/1437مً)24/8/2016ًمتًنشرهاًيفقناةًمركزًإنتشونًاإلسَلمي،ً(2ً)
ً)ابلكورية(.ً(www.youtube.comً)ًموقعًيوتيوبهــ،8/3/1439ًمنهاًيفً
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ويفًنقطةًاالجتماعاتًاألخويةًبنيًاملسلمني:ًفاألخًحياولًأنًيربطًنفسهًمعًغيهً
االجتماعاتًويفيدًإخوانهًبعلومًاإلسَلمًمنًاملسلمنيًالكورينيًأبخوةًاإلسَلمًمنًخَللً

ًويلقيً ًكلًأسبوع، ًأوًمرتنيًيف ًمرة ًالعربية ًاللغة ًتعليم ًبدورة ًيقوم ًفهو ًالعربية. واللغة
ًالكورينيً ًاملسلمني ًمع ًاألخوة ًاجتماع ًويتبعها ًوالعقيدة، ًالفقه ًشهراي ًمبوضوع حماضرة

ً.ً)1(الدد
ًالسبتً) ًهــ8/3/1439وقدًحضرتًاجتماعهًيفًيوم ًوكانًحوايلً( يفًاملركز،

ربية،ًوشعرتًبعَلقةًععشرُةًاملسلمنيًالكورينيًاملستمعنيًمنًحماضرةًاألخًعثمانًلل غةًال
ًطيبةًبينهمًيفًجلستهم.ً

واألختًفاطمةًسونغًتربزًأعماهلاًالدعويةًيفًجمالًتعليمًاملسلمنيًالددًوتربيةً
ةً"داعيةًنور"،ًوهيًهــ(ًأس ستًفاطم1436مً)2015األطفالًاإلسَلمية.ًيفًمايوً

فريقًالدعويًالنسائي،ًاملكو نًمنًأربعًنساءًمسلماتًكورايت.ًومعًقلةًعددًأعضائهاًال
ًكثيًومؤث ر.ًوحبسبًالتقريرًالسنويًعنًنشاطًمركزً فنشاطهنًبرائسةًاألختًفاطمة

ًكالتايل1438مً)2017إنتشونًاإلسَلميًلعامً ً:)2(هــ(ًفنشاطً"داعيةًنور"
ًوالقرآنً .1 ًاإلسَلم ًمبادئ ًفيها ًتدرس ًاملسلمات: ًلعامة ًتعليمية برامج

منًالساعةًالثانيةًعشرةًإىلًالساعةًالرابعةًًوالمعةواحلديثًوالسيةًالنبويةًيفًيومًاالثننيً
 عصرا .

ًكاملًيومًاألربعاءًمنًالساعةًالثانيةًعشرةًظهراً لبرامجًتدريبيةً .2 لداعيات:
 قارنةًبنيًاألداين.امليَل ،ًوتدرسًفيهًعلومًالدعوةًًوإىلًالساعةًالعاشرةًوالنصفًل

ًأصولً .3 ًعن ًحماضرات ًفيها ًيلقى ًالدد: ًللمسلمني ًعلمية حلقات
اإلسَلم،ًومعاينًالسورًمنًجزءًعم ًبكتابً"ترمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةً

يفًالساعةًالثانيةًسورةً"ًلدكتورًعبدًالرازقًسون،ًواللغةًالعربية.ًتتم ًهذهًاحللقة35ًًً-
أوًمثانيًة حنوًسبعًة اخلميسًوالسبتًحبضوًر يفًيوًم عصراً  الرابعًة إىلًالساعًة سلمنيًاملعشرًة

                                                           

برسائل (1) شخصيًة ًهــ(.10/11/1438ًًم،2/8/2017معًاألخًعثمانًابركًسيًهونغً)ًمقابلًة
ًم،ًسونغًجيًهيونغ)فاطمة(،2017التقريرًالسنويًعنًنشاطًمركزًإنتشونًاإلسَلميًلعامً (2)
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 دد.الكورينيًال

ًالساع .4 ًإىل ًالرابعة ًالساعة ًمن ًوالمعة ًاخلميس ًيوم ًلألطفال: ًةدروس
يدرسًا ًألطفالالسادسةًعصرا ،ًويومًالسبتًمنًالساعةًالواحدةًإىلًالساعةًالثانيةًظهراً 

)عددهمًحوايلًعشرة(ًأركانًاإلسَلمًوكيفيةًتَلوةًالقرآنًوأساسياتًاإلسَلمًبكتابً
ًالديد" ًاملسلم ًابمهامللً)1("دليل ًسامل ًفهد ًيوجد،ًً)2(دكتور ًوال ًالكورية. ًاللغة برتمجة

 مثلًهذاًالربانمجًاخلاصًأبوالدًاملسلمنيًيفًمساجدًكورايًالنوبية.ًً،يحسبًعلم

ًأنًتكونًمنوذج اًمثاليا ًللدعوةًيفًًويبدوًللباحثًأن أنشطتهماًالدعويةًتستحق 
ًكثيا ًمنًاقرتاحاتً ًتوافق ًفأنشطتهما ًاملنافعًمنها، ًوكثرة ًحلسنًإدارهتا ًالنوبية، كوراي

ًالتوفيقًواإلخَلصًيفًً)3(الباحث ًولنا ًكورايًالنوبية.ًنسألًهللاًهلما لتطويرًالدعوةًيف
 .أعمالًالدعوةًوالنجاحًيفًسبيلها

 
  

                                                           

ً)ابإلجنليزية(.16ً-5ًص
ً.300انظر:ًصفحةً(ًلتعريفًهذاًالكتاب1ً)
مبدينةًالرايضًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية،ًوخترج8/3/1396ًًسنةولدًً:فهدًبنًساملًابمهام(2ً) هًـ

ًكليةًالشريعةًجبامعةًاإلمامًحممدًبنًسعودًاإلسَلمية،ًمثًحصلًعلىًاملاجستيًيفًالفقهً يف
ًالوطينًًالشيخ يعمل ن.املقاًر ًابحلرس ًالثقافية ًوالربامج ًالتدريب ًمركز ًيف ًومستشار ا مشرف ا

عضوًهيئةًالتحكيمًيفًمسابقةًخادمًاحلرمنيًالشريفنيًامللكًهوًالسعودية.ًًوابململكةًالعربيةً
لهًعددًمنًاملؤلفاتًبعضهاً.ًًوعبدًهللاًبنًعبدًالعزيزًآلًسعودًللقرآنًالكرميًوالسنةًالنبوية

منشورًوبعضهاًملًينشر،ًومنها:ًمفرداتًابنًتيميةًيفًالعبادات،ًمسائلًالدف،ًدليلًاملبتعثً
ًريضًالفقهي،ًدليلًالسائحًالفقهي.ًمفاهيمًقرآنية،ًأسرارًالعباداتًيفًالقرآن.الفقهي،ًدليلًامل

ًوشخصيات ًابمهامً-ًأعَلم ًسامل ًبن ًفهد ،ً ًيف ًنشرها ًمـ29/9/2012مت
ًًهــ(،13/11/1433) ًيف ًمنها ًالنقل ًدارًهــ14/4/1439ومت ًموقع ،

ً(www.islamhouse.comاإلسَلم)
ًكورايًالنوبيةسبلًعَلجًانظرًالفصلًاخلامس:ً (3) ً.لَلستزادةًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًيف
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ًكورايًالنوبيةًليسًمرضيا ،ًإذًالًيوجدًتعليمًالدينً إنًوضعًالتعليمًاإلسَلميًيف
يفًاملدارسًاحلكومية،ًوالًتوجدًمدارسًإسَلميةًإالًمدرستانًصغياتنًسيتمًاحلديثً

 عنهماًقريبا .
ًسائل ًسأل ًوإن :ً ًعدة ًولكم ًقليل ًإال ًإسَلمية ًمدارس ًتوجد ًال ساجدًاململاذا

ًصلياتًكثية؟ًاملًو

ًوفقاً  ًقيودا ًكثية ًوتواجه ًكورايًالنوبيةًصعبًللغاية، ًإقامةًمدارسًيف فالواب:
ًلتأسيسًمدرسةًسواءًمبنهجً ًوتفاصيلًذلك: ًكورايًالنوبية، لقواننيًالتعليمًاملطبَّقةًيف

ًبًعلىًاملؤسِ سًتوفيًالشروطًاملتعددةًمنها:ًكوريًكانًأوًمبنهجًأجنيبًجي
ًتوفيًقطعةًأرضًلقاعةًالرايضيةًمساحتهاًثَلثةًآالفًمرتًمربعًعلىًاألقل .

وتوفيًقطعةًأرضًأخرىًلقاعةًالتعليمًمساحتهاًالًتقل ًعنًسبعةًأمتارًمربعةًلكلً
ً.)1(طالبًإنًكانًالعددًأقلًمنًمائتنيًوأربعني

درسةًحسبًماًيرىًاملؤسِ سًبلًإبمكانهًاختيارًاملوقعًوالًميكنًَتديدًموقعًامل
بعدًتوفيهًمجيعًالشروطًاملختلفةًمنًالكثافةًالسكانيةً الذيًتراهًاحلكومةًالكوريةًمناسباً 

ًكاملراقصًواملصانعًوحمطاتًالقطار،ًوإحاطته ًااملعي نةًحوهلا،ًوبُعدهاًمنًاألماكنًاملؤذية
ً.ً)2(ابألراضيًاخلضراءًوإخل

                                                           

ً)رقمًاألمرًالرئيسي:ً (1) ًالتطبيق:ًمن22234ًالقانونًالكوريًعنًأتسيسًاملدارسًوإدارهتا ،
ًمتم29ً.يونيو.2010 ًهــ(17/7/1431)م6/2010ً/29ًيفًصدرهً(، ًالنقلًومت،

ًهــ5/3/1438ًيفًمنه ًالعلومًعنًالقانونًالوطينً، (www.law.go.krًالكوريً)مركز
ً)ابلكورية(.

القانونًالكوريًعنًضوابطًتقريرًوأتسيسًوتركيبًالبناءًالتعليميًوالعسكريً)رقمًأمرً (ًانظر:2)
ً ًوالنقل: ًالتحتية ًالتطبيق:ًمن525ًوزارةًاألرضًوالبنية ًصدرهً(،ًمتم31ً.أكتوبر.2012،

ًهــ(12/9/1433)م10/2012ً/31ًيف ،ًهــ22/3/1438ًيفًمنهًالنقلًومت،
 (ً)ابلكورية(.www.law.go.krمركزًالعلومًعنًالقانونًالوطينًالكوريً)
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ينجحواًإالًيفًوبعدًحماوالتًمنًاملسلمنيًالكورينيًيفًإنشاءًاملدارسًاإلسَلميةًملً
ًًافتتاح ًمدارس: ًاملثَلث ًًوالدرسة ًبسنتني، ًافتتاحها ًبعد ًتوق فت ًاليت درستانًاملثانوية

ًكروضةًاألطفالًلتعليمًاللغةًاإلجنليزية،ًبعيدة ًعنًهدفهاًيفً إحدامهاًمدرسةًأصبحت
األخرىًمدرسةًَتفيظًالقرآنًالكرميًإبدارةًاملسلمنيًاألتراك.ًسيذكرًالرتبيةًاإلسَلمية،ًًو

ًعلىًحدة.ًًاتريخًثَلثةًاملدارسًوأحواهلاًالباحث
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 .يف "بوسان" املطلب األول: مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية

مدرسةًامسهاً"مدرسةًعليًبنًأيبًًونالًيعرفًكثيًمنًاملسلمنيًالكورينيًاملعاصرين
طالبًالثانوية"،ًألنًوجودهاًقبلًثَلثنيًسنةًمنًاآلنًوملًتكنًموجودةًإالًملدةًعامنيً

ًم1987ً-1986ً) ًاثنوية1407ًً-1406ً، ًمدرسة ًوآخر ًأول ًوهي ًفقط. هــ(
حصلًبعدً إسَلميةًيفًاتريخًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبية.ًكيفًأس ستًهذهًاملدرسةًوماذًا

ًاملدرسةًمباًأتس ًاألسئلةًسيعرضًالباحثًاتريخًهذه ًتوقفت؟ًإلجابةًهذه ًوملاذا يسها
بنيًمصادرًخمتلفةًومتفر قة. ًحصلًعليهًمنًاملعلوماتًمجعاً 

ًكانًالسيدًأمحدً"ابركًتشول1401ًمً)1981ففيًفصلًالصيفًمنًعامً هــ(
الثقافةًاإلسَلميةًهوان"ًالذيًكانًحينئذًمديرًمدرسةً"انْمدو"ًاملتوسطةًلإلانث،ًتُعجبهً

ًالعربية ًابكستاينً)1(واللغة ًعارف، ًاحلق ًحمبَّ ًودعا ًمدرسته. ًطالبات ًعلى ًوعر فها ،
جنسيتهًاملبعوثًمنًجهةًحكومةًليبيا،ًإىلًمدرستهًوجعلهًيعل مًاللغةًالعربيةًومبادئً

.ًوأسلمًبعضًطالباتًاملدرسةًفبلغً)3(،ًوقدًأسلمًالسيدًعلىًيده)2(اإلسَلمًيفًاملدرسة
ً ًعام ًيف ًالطالبات ًاملسلمات ً)1981عدد 1401ًم ًعام300ًهـ( ًويف ،

ً.ً)4(450هــ(1404ً)م1984

                                                           

قدًسألًالباحُثًالشيخًحامدًتشويًالذيًكتبًعنًشؤونًمدرسةًعليًبنًأيبًطالب،ًوكانً (1)
ًابرك؟"ً ًالسيَد ًاإلسَلمية ًتعجبًالثقافُة ً"كيفًبدأ ًالسيدًابركًاملفوىف: ًمع ًقوية ًعَلقة له

(ًهــ6/7/1438) دري".ًويفًمقابلةًاإلمامًايسرًيلًمعًالسيدً"بوًهوانغ"فأجابًبقولهً"الًأ
يفًمدينةًبوسانًالذيًعاَملًمعًالسيدًابركًيفًحياته،ًوسألهًاإلمامًنفسًالسؤالًفقالًالسيدً
ًكانًيهم هًإنشاءًمدرسةًجديدةًفاختارًمدرسةًإسَلميةًملدرسةًاثنيةًله.".ً بوًهوانغ:ً"لعل

اىلًولناًظواهرًاألمورًنعملًهبا،ًوالًُنسيئًإىلًاملسلمنيًبسوءًالظنًإالًوعلمًالغيبًعندًهللاًتع
 بدليل.

ًكيلدراسةًيفًأتسيسًمعاهدًتعليميةًإسَلميةًللكورينيًونتائجًمنه،ً (2) جملةًمجعيةً،ًتشويًيونغ
 .ابلكورية()6،ًص22-3هــ(،ًالعدد:1433مً)2012لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةً (3) ً.244اإلسَلميةًيف
ًابلكورية(.)269،ًتشويًيونغًكيل،ًصجتربيتًعلىًالثقافةًاإلسَلميةقصةً (4)
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ًيفً ًالفاتح( ًبوسان)مسجد ًفرع ًرائسة ًابرك ًالسيد ًتوىل  ًإسَلمه وبعد
هــ(،ًحيثًجاءًيفًالنشرةًاإلخبارية:ً))األخًبدرًالدين8/4/1402ًمً)12/2/1982

ي"كيمًموًسونغ"ًالرئيسًالسابقًلفرعًبوسانًقدً يفًكورايًالنوبية،ًعمبدًأ لًيفًسفارةًليبيًا
جديداً 29ًفعقدًاجتماعًاللجنةًيفً يناير،ًليتم ًتعينيًاألخًأمحدًابركًتشولًهوانًرئيساً 

لفرعًبوسان،ًوكانًاألخًمديرًفرعًغريبًبوسانًمنًبنكً"جايًإيل"ًسابقا ،ًوهوًرئيسً
ملعهدً"يوكًيونغ"((  .ً)1(اجمللسًالتنفيذيًحالياً 

ًالسيدًابركًيفًمدرسته8/10/1403ًمً)18/7/1983ويفً هــ(ًعقدًيفًغرفة
قالًالسيدًأنهًيهدفًإىلًأنًيسلمًمجيعًاجتماعًملشروعًأتسيسًمدرسةًإسَلمية،ًو))

ًمساحتهاً ًأبرض ًترب ع ًقد ًوكذلك ًعائلتهم. ًأفراد ًإىل ًابإلضافة ًوالطالبات، املدر سني
وقيمتهاًمليونًونصفًدوالر384,694ً مرب عاً  أمريكيًمنًأجلًبناءًمدرسةًاثنويةًًمرتاً 

إسَلمية،ًووعدًأنهًسيتحملًمبلغًتكلفةًالصيانةًواملرتباتًواإلدارةًللمدرسة،ًوهوًيعتربً
ًكوراي ًكوريًترب عًمبثلًهذاًخلدمةًاإلسَلمًمنذًدخولًاإلسَلمًيف .ًوقدً)2(((أولًمسلم

األرضًلبناءًاملدرسةًًنف ذًالسيدًفكرتهًوأقنعًأعضاءًاجمللسًالتنفيذيًيفًمعهدهًيفًترب ع
ًذلك ًعلى ًكلهم ًاألعضاء ًسبعة ًوأمجع ًالثانوية ًالقادمً)3(اإلسَلمية ًالعام ًويف .

20/4/1984( بنيًمعهدًالسيدًابركًومؤسسًة18/6/1404ًم مت تًموافقًة ً)4("اقرأ"هــً(
ًهذاً ًيف ًمعهم ًكان ًالذي ًتشوي ًحامد ًالشيخ ًوذكر ًاإلسَلمية، ًاملدرسة ًأتسيس يف
العقد:ً))علىًبناءًمدرسةًإسَلميةًيفًمدينةًبوسانًابسمً"مدرسةً االجتماعًحمتوايتًهذًا

                                                           

ًالنشرة1) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م12/2/1982ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(3ص،46ًالعدد:ً،ًهــ(18/4/1402)

ًكيل،ًص (2) ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغ ً-245ًالدعوةًاإلسَلميةًيف
246.ً

ًكيلدراسةًيفًأتسيسًمعاهدًتعليميةًإسَلميةًللكورينيًونتائجًمنه،ً (3) جملةًمجعيةً،ًتشويًيونغ
 .ابلكورية()7،ًص22-3هــ(،ًالعدد:1433مً)2012لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

ً-هـ1371ً)ًمؤسسةً"أقرا"ً:ًمؤسسةًإسَلميةًيفًمكةًاليتًميلكهاًالسيدًعمرًعبدًهللاًكاملً(4)
ً(.كاتبًومفك رًإسَلميًً،هـ1436
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ًوفقًالشروطًالتالية:ً)1(عليًابنًأيبًطالبًالثانويةًاإلسَلمية"
ًا .1 ًبتوفي ًاإلسَلمي ًللتعليم ًيونغ ًيوك ًمؤسسة ًببناءًتقوم ًاخلاصة ألرض

ً ًواليتًمساحتها ًعليًبنًأيبًًربع،مرتًم2,00ًاملدرسة ًمشروعًمدرسة وتسجلًابسم
 طالبً)كرمًهللاًوجهه(ًالثانويةًاإلسَلمية.ً

ًاملدرسيةً .2 ًابملعدات ًوجتهيزها ًاملدرسة ًبناء ًبتمويل ً"اقرأ" ًمؤسسة تقوم
 ألفًدوالرًأمريكي.350ًواألاثثًيفًحدودًمبلغً

 .ً)2(((وضعًاملنهجًالدراسيًللمدرسةتتوىلًمؤسسةًاقرأً .3

،ًالسنة600ً،ًالسنةًالثانية600ًوكانًعددًالطَلبًعلىًحسبًاملوافقة:ًالسنةًاألوىلً
 .ً)3(طالب1800ً،ًاجملموعة600ًالثالثةً

ًكبية،ً وبدأًمعهدًالسيدًابركًابإلجراءاتًاإلداريةًلبناءًاملدرسة،ًوأصابتهًمشكلة
حلكمًمنًواملشكلةًهيًأنهًقدًصدرًوهيًأكربًسببًلفشلًمدرسةًعليًبنًأيبًطالب.ً

هــ(ًوأخربتًالبلديةًأنًاألرض3/11/1403ًمً)30/7/1984بلديةًمدينةًبوسانًيفً
لبناءً يفًوسطًالبلاليتًأرادًالسيدًأنًيترب عًهبًا بسببًأهنًا ليستًمقبولًة عليهًا .ًً)4(املدرسًة

أخرىًغيًأرضهًأبموالًمرَسلةًإليهًمنًمؤسسةًأقرا .ًوهذاًالشراءً)5(فاشرتىًالسيدًأرضاً 

                                                           

ًكوريون.ًلعلًسببًتسميةًاملدرسةً (1) تسميةًمدرسةًابسمًعريبً"علي"ًشيءًغريبًالًيتعودًإليه
ًكامل،ًمديرًاملؤسس ًكماًجاءًبذلكًاالسمًألنًعمرًعبدًهللا ة،ًينتسبًإىلًعقيدةًالصوفية،
ًلعبدًالعزيزًبنًأمحدًالبداح:يفًرسالةًالدكتوراهً"حركةًالتصو فًيفًاخلليجًالعًر ))طريقةًًيب"

ًكاملًاحلجازيًالذيًاد عىًأنهًشيخًالنقشبنديةً النقشبندية:ًمنًاملنتسبنيًإليهاًالدكتورًعمر
ابستثنا(،197ًيفًاحلجاز.((ً)ص ءًقليلًتنتهيًإىلًعليًبنًأيبًطالبًوسَلسلًالتصوفًكلهًا

ً(.(1/251،ً)حممدًمعصومًشيازى،ًطرائقًاحلقائق:ً)انظر-رضيًهللاًعنه-
ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص (2) ً.249الدعوةًاإلسَلميةًيف
ً.250املرجعًالسابق،ًص (3)
ًكيلدراسةًيفًأتسيسًمعاهدًتعليميةًإسَلميةًللكورينيًونتائجًمنه،ً (4) جملةًمجعيةً،ًتشويًيونغ

 .ابلكورية()9،ًص22-3هــ(،ًالعدد:1433مً)2012لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

ً.10املرجعًالسابق،ًص (5)
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خيالفًاملوافقة.ًإمناًمو لتًمؤسسةًاقرأًذلكًاملبلغًلعمليةًبناءًالعمارةًالًلشراءًاألرض،ً
وكانًمنًمسئوليةًالسيدًابركًجتهيزًاألرضًمباًميلكهًمنًاألموالًولكنهًاستخدمًمالً
غيِهًلشراءًاألرض.ًونتيجةًهلذاًالعملًاخلاطئًأصبحًاملبلغًاملموَّلًمنًمؤسسةًاقرأًغيً

ًبناءًاملدرسة.ًًًكايفًإلكمال
ومتًبناءًالطابقًاألولًمنًاملدرسةًوماًاستطاعًالسيدًإكمالًبقيةًعملياتًالبناء.ً

،ً)1(هــ(1/7/1406مً)11/4/1986طالبًالصفًاألولًيفًً(348)وقبلتًاملدرسةً
ًكماًسبقًآنفا .ًوقدًأدركتًً(600)وكانًعددًالطَلبًأقل ًماًاتفقًعليه،ًوهوً طالب

هــ(ًوحذ رت20/9/1406ًمً)28/5/1986كلةًاملدرسةًمنذًبلديةًمدينةًبوسانًمش
منًاملدرسةًأهناًإنًدامتًيفًتلكًاحلالةًأيًيفًحالةًعدمًإكمالًالبناءًالًميكنهاًقبولً
طَلبًيفًسنةًمقبلة.ًومضىًأربعةًأشهرًبعدًَتذيرًالبلديةًوملًتبدأًاملدرسةًبعمليةًالبناءً

لةًأخرى:ًفالسيدًابركًابعًلشخصً.ًويفًهذهًاألايمًالصعبةًجاءتًمشك)2(الديدة
ًكبي،ًوهذاًالدكانًككافتيايًللطَلبًملًيتم ًافتتاحهًعندئذ،ًفبعدً حقًإدارةًالدكا نًمببلغ
إدراكًحقيقةًاألمرًاشتكىًهذاًالشخصًاملشرتيًإىلًمركزًالشرطةًحىتًُسج نًالسيدً

ً.)3(ابركًملدةًمعينة
عنً ًكرئيسًمسجدًوهذهًاألمورًالقبيحةًجعلتًالسيدًابركًعاجزاً  القيامًمبسؤوليته

ً.)4(هــ(1407مً)1986بوسان،ًفتم ًاستقالتهًمنًرائسةًاملسجدًيفًعامً
علىً الًتقدًر أنًاملدرسًة ابلتقسيط،ًمنًًاملتبقيًاملبلغًدفعورأتًاحملكمًة أرضهًا شراًء

                                                           

جملةًمجعيةً،ًكيلتشويًيونغًًدراسةًيفًأتسيسًمعاهدًتعليميةًإسَلميةًللكورينيًونتائجًمنه،ً (1)
ً.9،ًص22-3هــ(،ًالعدد:1433مً)2012لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

ً/24/4ًيفًصدرهً(،ًمت97다54284مًبرقمً)1998إبريل24ًًقضاءًاحملكمةًالعلياًيفً (2)
ًهــ(28/12/1418مً)1998 ًهــ9/4/1439ًيفًمنهًالنقلًومت، ًالعلومًعنًالقانونً، مركز

 (ً)ابلكورية(.www.law.go.krالوطينًالكوريً)

 .هــ6/7/1438(ًمقابلةًاإلمامًايسرًيلًمعًالسيدً"بوًهوانغ"ًيف3ً)

ًالنشرة4) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م14/11/1986ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(5ص،249ًالعدد:ً،ًهــ(12/3/1407)
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حكمتًأنًجيبً ولبناءًست ةًالفصولًفيها،ًوتعجزًعنًعمليةًبناءًعمارةًأخرى،ًومنًمَثً 
السيدًابركًبيعًعقاراتًاملدرسةًملعهدًآخر،ًفتم ًانتقالًملكيةًمجيعًأمواهلاًإىلًمعهدًعلىً

ً)1988ً/19/1آخرًيفً ًكيونغًوان"30/5/1408ًم ًبـ"مدرسة ًومتًتغييًامسها هــ(،
ً.ً)1(هــ(10/8/1408مً)28/4/1988يفًً

(200,000ًوحسبتًمؤسسةًاقرأًمجيعًدعمهاًاملايلًمنًاملدرسة،ًوكانًقدرهً)
ً.ًً)2(الرًأمريكيدًو

املدرسةًابختصار:ًأنًالسيدًابركًرغبًيفًإنشاءًمدرسةًإسَلميةًًتعثروسببً
أبرضهًاليتًهيًغيًمناسبةًلبناءًمدرسةًعليها،ًوبعدًصدورًحكمًالبلديةًبِعدمًقبولً
األرضًملًيبعًالسيدًأرضهًحىتًيشرتيًبقيمةًهذهًاألرضًأرضا ًجديدة ًللمدرسة،ًبلً

واشرًت خاطئاً  استعماالً  العملًًاً ىًبهًأرضاستعملًمبلغًمؤسسةًاقرًأ للمدرسة،ًوبسب بًهذًا
ًحىتًحكمتً ًاملالية، ًلضيقًقدرهتا ًاملستمر ة ًالبناء ًعنًعملية اخلاطئًعجزتًاملدرسة

ًعلىًإكمالًالبناء.ًاليتًتقدرًخراآلملعهدًااحملكمةًبوجوبًبيعًاملدرسةً
النوب يفًاتريخًإسَلمًكوراًي إسَلميًة اثنويًة أيًمدرسًة املدرسًة ية،ًوالًتوجدًبعدًهذًه

ًكماً-أنًيشاءًهللاإالً-بعدهاًًرمسيةًوالًيُتوقعًإنشاءًمدرسةًإسَلمية ،ًلكثرةًالشروط
ً ًيف ًاإلسَلمية ًاملدرسة ًتسجيل ًالسيد ًيستطيع ًكان ًإمنا ًذكرها. م1985ًسبق

ًكانًالقانونًيفًذلكًالوقتًغيًدقيق،ًخبَلفًالقانونًاملعاصرًالذي1405ً) هــ(؛ًألن
م صعبة .ًيشرتطًيفًتسجيلًمدرسةًشروطاً  ًتعدداً 

ًكبيةًلتدريسًًاجملتمعًاإلسَلميًالكوريوبفشلًهذهًاملدرسةًقدًفاتًعلىً فرصة
ًولكنًالًنيأسًلقولًهللاًتعاىل:ً ًكورايًالنوبية. ًللكورينيًواملسلمنيًيف تعاليمًاإلسَلم

 يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خمُّ
                                                           

ًيفًصدرهً،ًمت(96가합21112)مًبرقم1997ًيناير19ًًقضاءًحمكمةًمدينةًبوسانًيفً (1)
29/1/ً1997(ً ًهــ(20/9/1417م ًهــ9/4/1439ًيفًمنهًالنقلًومت، ًعنً، ًالعلوم مركز

 (ً)ابلكورية(.www.law.go.krالقانونًالوطينًالكوريً)

ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويً (2) ً.249يونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيف
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.ًوهللاًاملستعانًوهوًخيًالناصرين.ًنسألًهللاًأنًيهبًلناًمثلًتلكً)1(َّجي
منهاًأوًماًيقومًمقامهاًمنًمؤس ساتًتعليميةًإسَلمية.ً ًاملدرسةًأوًخياً 

                                                           

ً.87:ًيوسفسورةً (1)
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 املطلب الثاني: مدرسة األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود يف سيئول.

مدرسةًعليًالذيًمت ًفيهًتسجيلً هــ(ًوهوًنفسًالعام1405مً)1985يفًعامً
ً ًيف ًورد ًكما ًالثانوية ًطالب ًأيب ًالًإحدىبن 27ًًًةكوريالصحف م1985ًمارس

ًبوسانًللتعليم،ًسيفتتحًيفًالسنة6/7/1405ً) هــ(:ً))علىًحسبًإفادةًقسمًبلدية
أولًاملدرسةًاملقبلةًمدرسةًعلي.ًوقدًمتًاعرتافًاحلكومةًالكوريةًهبذهًاملدرسة،ًوتعتربً

ً.)1(يفًكورايًالنوبية((ًاإلسَلمية
ًاإلسَلميًللبنكًرئيس- املدين،ًعلىًحممدًوهوًالعامًالذيًزارًفيهًالدكتورًأمحد

ًحينئذ ً)ً-للتنمية ًاملركزي ًسيئول ًم8/10/1985مسجد ًواقرتح24/1/1406ً، هــ(،
.ًوقد مًاملسجدً)2(هلمًتوسعةًاملسجدًإضافةًإىلًبناءًمدرسةًإسَلميةًيفًالساحةًاملوس عة

ًمندوبًمنًِقبلًًيفًنفس ًاإلسَلمية،ًوجاء ًاملدرسة ًاملسجدًوبناء ًلتوسعة العامًخطة
ً ًيف ًاخلطة ًصَلحية ًملراجعة ًاملسجد ًإىل ،ً)3(هــ(24/6/1407)م5/4/1986البنك

ووعدًالبنكًيفًنفسًالعامًبدعمًمبلغً) (ًدوالرًأمريكي370,000ًوقُبلتًخطتهمًأخياً 
ًاملدرسة ًوًو)4(لبناء ًوعده، ًالبنك ًوىف  ًوقد ًيفً. ًاملركزي ًسيئول ًمسجد ًإىل ًاملبلغ صل

.ًوبدأًاملسجدًبعمليةًوْضعًدورًجديدًعلىًدورًعمارةً)5(هــ(1410مً)20/7/1990
هــ(.1411ًمً)1991املسجدًاألولًتوسيعا ًلساحةًاملسجد،ًومت ًعمليةًالبناءًيفًعامً

ًع ًإىل ًمكتبة ًاستخدموه ًبل ًكمدرسة، ًالديد ًالثاين ًالدور ًهذا ًُيستخدم ًمل امًولكن
ً.ًً)6(هــ(1420مً)2000

                                                           

)سيئول(،ًصحيفةًاالقتصادًاليومييفًكورايًالنوبية،ًًأولًاملدرسةًاإلسَلمية(ًافتتاحًمدرسةًعلي1ً)
ً.ابلكورية()11ً،ًصهــ(6/7/1405مـً)27/3/1985

ًالنشرة2) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م1/11/1985ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(6 ص،217ًالعدد:ً،ًهــ(19/2/1406)

ً.6ص،235ًالعدد:ًًهــ(،24/6/1406)م5/3/1986ً(ًاملرجعًالسابق،3ً)
ً.6ًص،242ًالعدد:ًًهــ(،22/9/1406)م30/5/1986ً(ًاملرجعًالسابق،4ً)
ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص5) ً)ابلكورية(.38ً(ًاإلسَلمًيف
ًًهــ.10/3/1429ً(ًمقابلةًشخصيةًبرسائلًمعًإمامًمسجدًسيئولًالشيخًعبدًرمحنًيلًيف6ً)
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هــ(ًزارًاألميًسلطانًبنًعبدًالعزيزًآلًالسعود،ًوزير1421ًمً)2000مثًيفًعامً
ً ًآنذاك ًواسعة-الدفاع ًرمحة ًهللا ًاملسلمنيًًً-رمحه ًاَتاد ًأعضاء ًوالتقى ًالنوبية، كوراي

ًاملدرس ًلبناء ًأمريكي ًدوالر ًألف ًبثَلمثائة ًوترب ع ًاملركزي، ًسيئول ًمسجد ًيف ةًالكوريني
ًعامً)1(اإلسَلمية ًسيئول ًيف ًاملركزي ًابملسجد ًامللحقة ًاإلسَلمية ًاملدرسة ًإنشاء ًومت .

2001(ً 1422ًم ًمبساحة ًاألمي660ًًهــ( ًاملتربع ًابسم ًاملدرسة ًومسيت ًمرب عا ، مرتا 
ًواملعارفً ًالعلوم ًالنوبية ًكوراي ًاملسلمنيًيف ًأبناء ًتعليم ًاملدرسة ًهبذه ًويهدف سلطان.

ًوكان)2(اإلسَلمية .ً ًَتت ً)األطفال ًطَلهبا ًتعل م ًاملدرسة ًالتمدرست ًوطَلبًسن ،
االبتدائية(ًمعلوماتًعنًالقرآنًالكرميًواللغةًالعربيةًواللغةًاإلجنليزيةًومبادئًاإلسَلم،ًمنً

.ًومتًجتديدً)3(الساعةًالسادسةًمساء ًإىلًالساعةًالثامنةًمنًيومًاالثننيًإىلًيومًاخلميس
ً ًعام ًيف ًالتعليمية ً)2006براجمها ًروضة1427ًم ًمنهج ًفيها ًيدر سون ًوأصبح هــ(

.ًوتلزمًاملدرسةًطَلهباًالتكل مًابللغةًاإلجنليزيةًوكانًعددًالطَلبًأربعةًعشرً)4(األطفال
ً.)5(هــ(ًوعددًاملدر سنيًستة1428مً)2007يفًعامً

ًسيئولً ًمسجد ًموقع ًيف ًفجاء ًللتعليم، ًوضوابطها ًهدفها ًاملدرسة ًبي نت وقد
يفًكورايًالنوبية،ًوحننًًاإللكرتونية:ً))هدف املدرسة:ًأوالدًاملسلمنيًيزدادًعددهمًحالياً 

يفًحاجةًماسةًإىلًمؤسسةًتعليميةًإسَلميةًلنقد مًألوالدانًالتعليمًاإلسَلميًاملثايل.ًلذاً
قدًأس سًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًاملدرسةًاإلسَلميةًليجعلًاألطفالًيرونًالعاملًابلنظرةً

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص (1) ً)ابلكورية(.19ًاإلسَلمًيف
ً.53املرجعًالسابق،ًص (2)
ًالنشرة3) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م2/1/2004ًللمسلم،

ً.)ابلكورية(7ص،24ًالعدد:ً،ًهــ(10/11/1424)
ًالكوريني4) ًاملسلمني ًاَتاد ًاتريخ ًيف( ًنشرها ًمت ،ً2014(ً ًيف1435ًمـ ًمنها ًالنقل ًومت هــ(،

ًالكوريني)ًهــ،16/10/1438 ًاملسلمني ًاَتاد (www.koreaislam.orgًموقع
ً.)ابلكورية(

منًمثانيةً (ً"نلعبًابإلجنليزية"5) ،ً)سيئول(ًالبَلدًاملختلفة،ًصحيفةًجوسونًقالهًأربعةًعشرًطالباً 
ً)ابلكورية(.14هــ(،ًص3/1/1428مً)2007ً/22ً/1
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ًوضوابطًا ًكانًالطالبًمسلما ًأوًغيًاإلسَلمية. ًسواء ًالطَلبًيفًاملدرسة، ملدرسة:
مسلم،ًيدرسونًبشكلًإلزاميًمادةًالتعاليمًاإلسَلميةًوفقا ًللمنهج.ًاالعتقادًاألساسيً
ًكاملًيشملًمجيعًمناحيًاحلياة.ًفتعل ُمً الذيًبُنيتًعليهًاملدرسةًهوًأنًاإلسَلمًمنهج

ملدرسة.ًفهذهًاملدرسةًتعلِ مًاملوادًاإلسَلميةًاإلسَلمًالًينحصرًيفًمادةًخاصةًمنًموادًا
ً.)1(((وتَلوةًالقرآنًالكرميًواللغةًالعربيةًإضافةًإىلًاملنهجًالكوريًقراءةك

ًفقابلً ًحالتها. ًوحقيقة ًاملدرسة ًواقع ًليعلم ًشخصية ًمبقابلة ًالباحث ًقام ولقد
وتتوىلًالسيدةًالباحثًمديرًاملدرسةًالسيدة:ًفوزيةًبنتًفيصلًخانًابكستانيةًالنسية.ً

ً)1431فوزيةًمهمةًإدارةًاملدرسةًمنذً ًخط ةًم2010هــ (،ًوهيًترشدًاملدر سنيًوختط 
والدراسية الباحثًمنًاملعلوماتًعنًشؤونً)2(التدريسًوتدب رًاألمورًاإلداريًة اكتسبًه ومًا .ً

ًكالتايل  :ً)3(املدرسةًمنًخَللًاملقابلةًالشخصية
لبا ًيدرسونًيفًهذهًاملدرسةًمنًطا69ً(ًم1438مً)2017:ًابعتبارًالطَلب-

ًكالسعودية،ًوابكستان،ًوأزابكستان،ًوكندا،ًوإثيوبياًوغيهاًمنًالدول.ً 22ًدولًخمتلفة،
منهمًيفًمنهجًما20ًًمنهمًيفًمنهجًروضةًاألطفال،ًو27ًمنهمًيفًاملنهجًاالبتدائي،ًو

كوريونًًًمنهمًطَلبالمنهمًغيًمسلمني.ًومخسة3ًًمنهمًمسلمونًو66ًبعدًاملدرسة.ًًو
منهمًيذهبونًإىلًاملدرسة20ًًكلهمًأحدًأبويهًغيًكوريني،ًوابقيًالطَلبًغيًكوريني.ًوًو

ًمنهمًابحلافلةًاملدرسية.49ًابملشي،ًو
ًكلهمًنساءًمسلماتًإالًمدرسًملادةًالتايكوندوًفهوًاملدر سون- :ًعشرةًمدرسني

منًبلدانًخمتلفةًكسودان،ًوبنغَلديش،ًوابكستان،ًوتنزانيا،ًوكورايًًنرجلًغيًمسلم.ًوه
النوبية.ًوهناكًمدرسةًواحدةًملادةًاللغةًالعربيةً)مسلمةًمنًالسودان(،ًوالًتوجدًمدرسةً

 خاصةًبتعليمًالقرآنًالكرمي.ًًً

                                                           

يفمدرسةًاألميًسلطان (1) )2014ً،ًمتًنشرهًا 17/10/1438ًهــ(،ًومتًالنقلًمنهاًيف1435ًمًـ
ً.(ةابإلجنليزي)(www.koreaislam.orgًموقعًاَتادًاملسلمنيًالكوريني)ًهــ،

ً)ابإلجنليزية(.ًهــ6/3/1438برسائلًمعًاملديرةًفوزية،ًمقابلةًشخصيةً (2)
ًاملرجعًالسابق. (3)
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:ًُتدرسًيفًاملدرسةًيفًاملنهجًالصباحيً)منهجًاالبتدائيًومنهجًروضةًأمساءًاملواد-
ً)الفنًاأل ًوالتايكوندو ًواحلاسوب، ًوالفنون، ًوالرايضيات، ًاإلجنليزية، ًاللغة ًمادة طفال(

ًابللغةً ًاحلديث ًوأربعون ًاإلسَلمية، ًوالعلوم ًوالغرافيا، ًوالعلوم، ًالكوري(، العسكري
اإلجنليزية.ًويفًاملنهجًاملسائيً)منهجًماًبعدًاملدرسة(:ًاللغةًالكورية،ًواللغةًاإلجنليزية،ً

ًواحلاسوب.ً
ًالثانيةًبعدًالظهرًللموقتًالدوام- ًالثامنةًصباحا ًإىلًالساعة نهجً:ًمنًالساعة

إىلًالساعةًاخلامسةًمساءًللمنهجًاملسائي،ًمنًيومًاالثننيًًالصباحي،ًومنًالساعةًالثانية
ًإىلًيومًالمعة.ً

رايل1.000ًًوانً)ً(330,000):ًرسومًالتسجيلًللمنهجًالصباحي:ًالرسوم-
ًوا ًتقريبا (، ًاملسائي:)سعودي ًللمنهج ً)100.000لرسوم ًوان ًسعودي300ًً( رايل

تقريبا (.150ً(ًوانً)50,000تقريبا (،ًورسومًاحلافلةًاملدرسية:ً) سعودايً  ًرايالً 
ًطالبا .20ً:ًفيهاًثَلثًقاعاتًتستوعبًكلًقاعةًقاعاتًاملدرسة-

ًيفًاملدرسة وقدًاشتكتًاملديرةًيفًمقابلةًأخرىًمنًعدمًوجودًامللعبًلألطفال
وحبسبًاملقابلةًالشخصيةًمعًالسيدًزيدًابركًالذيً)1(وقلةًالوسائلًالتعليميةًيفًاملدرسة .ً

ًاملدرسة،ًهوًعدمًاعرتافً ًاملدرسةًقبلًسنواتًأنًأكربًمشاكلًهذه كانًيديرًهذه
احلكومةًالكوريةًابملدرسةًلعدمًتوفيًالشروطًيفًاالعرتاف،ًمماًجعلًرسومًاملدرسةًأغلىً

خرى؛ًألنهًالًدعمًمايلًللمدرسةًمنًاحلكومةًإالًبعدًاعرتافهاًهبا.ًمنًرسومًاملدارسًأ
بشهادةًالتخر جًمنًهذهًاملدرسة،ًفمنًختر جًهذهًاملدرسةًمنًالطَلبً والًتعرتفًاحلكومًة
ًكانً الًتقبلهًمدرسةًاملتوسطة،ًلذلكًالًيرسلًويلًأمرًالطالبًابنهًإىلًهذهًاملدرسةًإن

ً.)2(ايًالنوبيةيريدًابَنهًيواصلًالدراسةًيفًكوًر
ويرىًالباحثًأنًهناكًمشكلةًأهم ًمماًذُكرًأعَله،ًوهيًأنًهذهًاملدرسةًيكادًالً
تُعتربًمدرسةً"إسَلمية"،ًفإنًاملدرسةًالًتفرَّقًبينهاًوبنيًروضةًاألطفالًومدارسًابتدائيةً

                                                           

ً)ابإلجنليزية(.ًهــ17/10/1438مقابلةًشخصيةًمعًاملديرةًفوزيةًيفًاملدرسة،ً (1)
ًًاملركزي،ً (2) ً)ابلكورية(.ًهــ24/10/1438مقابلةًشخصيةًمعًالسيدًزيدًابركًيفًمسجدًسيئول
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العربيةًوقراءهتاًيفًكورايًالنوبيةًإالًمبادةًاللغةًالعربيةًاليتًيتعلمًالطَلبًفيهاًحروفًاللغةً
ًكأنًاملدرسةًهيًروضةًاألطفالًلتعليمًاللغةًاإلجنليزية،ًفَلً فقط،ًومادةًإسَلميةًبسيطة
معل مًللقرآنًيفًهذهًاملدرسةًاإلسَلميةًوالًمادةًالتجويد،ًوالًمادةًالفقهًيفًالعباداتً

ًكالصَلة.ًوالًننسىًأنًهدفًهذهًاملدرسةًهوً"تعليمًأبناءًاملسلمنيًيفًً كورايًاألساسية
ًكماًسبق. ًالنوبيةًالعلومًواملعارفًاإلسَلمية"،

ًالفرتةًهويةً والرتبيةًاإلسَلميةًيفًبدايةًسنواتًاملدرسةًمهم ةًإذًتتكو نًيفًهذه
ًسرعانً ًوما ًالطَلبًاإلسَلمية، ًضعفًهوية ًاملنهجًاإلسَلمي ًضعف ًوإن الطَلب،

ًككورايًالنوبية.ً ًنسيانًهويتهمًاملسلمنيًيفًالبيئةًالكافرة
فَلًبدًمنًتطويرًمدرسةًاألميًسلطانًبنًعبدًالعزيز،ًوَتسنيًإدارهتاًلزايدةًعددً
الطَلبًواملدر سني،ًوتطويرًوسائلًالتعليمًلكيًتقومًاملدرسةًاإلسَلميةًمبسئوليتهاًمنً
تربيةًالطَلبًاإلميانيةًوتكوينًهويتهمًاإلسَلمية.ًسيقرتحًالباحثًسبيلًالعَلجًملشكلةً

 صلًاخلامس،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ًًهذهًاملدرسةًيفًالف
ًً
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 املطلب الثالث: املدرسة الرتكية لتحفيظ القرآن الكريم يف "سيئول".

واًالدعوةًرمسياًيفًكورايًالنوبيةًألولًمرةًيفًًؤقدًسبقًذكرًأنًاألتراكًهمًالذينًبد
عندًا املعاصًر يفًجمالًالدعوًة ملحوظًة ولألتراكًمكانًة النوبيةً، لكورين،ًاتريخًإسَلمًكوراًي

ًالسليمانية".ً ً"مجاعة ًالنوبية ًكوراي ًيف ًتركيا ًدولة ًمن ًاملتحركة ًالماعات ًضمن ومن
،ًوقدًانتشرتًيفًتركياً)1(وتتنسبًهذهًالماعةًإىلًمؤس سهاًسليمانًاحلِلميًاتهاانن

الماعة، إىلًهذًه منتميًة آالفًمدارسًقرآنيًة إىلًثَلثًة للسليمانيةًأنًكمًا،ًًووصلًعددهًا
ًيفًأملانياًاً واسعًاً انتشاًر ًوالًسيما ًمنًمجاعةً)2(يفًأورواب، ًوانتشرتًمدارسًإسَلمية .

ًالوسطىًأيضاً  ًيفًالتبادلًالتعليميًمعً)3(السليمانيةًيفًآسيا ًاستغَلال ًلسياسيةًتركيا ،
ًالوسطى ًكورايًالنوبيةًَتتً)4(آسيا ًالسليمانيةًيف ًومدرسةًَتفيظًالقرآنًمنًمجاعة .

ًًدشارًإ ً.ً)5(لةًإندونيسيايفًدًوآسياًمقر 
ًالقرآن ًَتفيظ ًمدرسة ًمدير ًمع ًشخصية ًمبقابلة ًالباحث ًقام يفًًالكرميًقد

ًكالتايل:ًًهــ21/11/1438 ًوأدركًبعضًاملعلوماتًاملفيدةًعنًاملدرسة،ًومنًأمه ها

                                                           

ً)1888سليمانًاحللميًاتهاانن:ًولدًعامً (1) هــ(ًيفًقريةًواَرْتَلرًيفًتركيا.ًوهوًمن1306ًمـ
وينتميًسليمانً مصطفىًكمالًأاتًتوركً. العلماينًالذيًقادًه للنظاًم أشخاصًيفًاملعارضًة أشهًر

ً ًعام ًتويف ًالصوفية. ًالنقشبندية ًطريقة ً)1959إىل 1379ًم ًانظر: ًالسليمانيةًهــ(. الطريقة
مركزًالدراساتًً-جملةًدراساتًإقليميةً،ًعصمتًبرهانًالدين،ًيلر(ًيفًتركياًاملعاصرة)سليماجن

ً.102ًًً-101ً،ًص11/5هــ(،ًالعدد:1429ًمً)2008(،ًالعراق)ًاإلقليميةًجبامعةًاملوصل
،ًالسيفًواهلَللًتركياًمنًأاتتوركًاىلًأربكانًالصراعًبنيًاملؤسسةًالعسكريةًواإلسَلمًالسياسي(2ً)

ً.107،ًصرضاًهَلل
يفًمدرستهً،ً(3) َتفيظًالقرآنً، مديًر معًالسيدًمرادً، شخصيًة ً)ابلكورية(.ًهــ21/11/1438مقابلًة
سياسةًتركياًجتاهًدولًآسياًالوسطىًمنًخَللًالتبادلًالتعليمي،ًأوًجونغًجني،ًجملةً (ًانظر:4)

ً ًالكورية)سيئول(، ًاإلسَلم ًلدراسة ً)2007مجعية ًالعدد:1428م ،17ً-2هــ(،
ً.لكورية()اب152ص

يفًمدرستهً، (5) َتفيظًالقرآًن مديًر مرادً، السيًد مًع شخصيًة ً)ابلكورية(.ًهــ21/11/1438مقابلًة
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هــ(،1430ًمً)2009:ًدخلتًمجاعةًالسليمانيةًإىلًكورايًالنوبيةًيفًعامًالتاريخ
ًيونيوً ًاملركزي ًسيئول ًمسجد ًقاعة ًيف ًالكرمي ًالقرآن ًتعليم ًهو ًالتعليمية ًحركاهتا وأول

2010(ً ًيف1431ًم ًمكتبتهم ًكان ًكوراي . ًشخصا  ًعشر ًمخسة ًحوايل ًللحاضرين هــ(
ًاملركزي،ًإحدى ًسيئول ًمسجد ًمن ًالقريبة ًعامًًاملدن ًهلم ًاعتبارية ًشركة ًإنشاء وبعد

،ًًمت ًاستئجارهمًمكتبةً)1("املركزًالثقايفًاإلسَلميًيفًكورايهــ(ًابسمً"1433مً)2012
ً ًيف ًاملركزي ًسيئول ًمبجسد ًملتحقة ًعمارة ً)2013يف ًهذه1434ًم ًويستعملون هــ(،

ة،ًوهلاًفرعًالغرفًيفًالدورًاألولًمدرسة ًلتعليمًالقرآنًالكرمي.ًوهذهًاملدرسةًهيًمركزي
كيلومرتًيفًمقاطعةًغيونًغي،ًوفيها30ًًًيفًمدينةًآنًسانًاليتًتعبدًعنًمدينةًسيئولً

مدر ِسانًو ًطالبا .25ًًًحالياً 
أيًأحدًأبويهًً-:ًنصفًالطَلبًيفًاملدرسةًمنًأسرةًمتعددًالثقافاتًالطَلب

ًكوريً ،25ًوابقيًالطَلبًأجانب.ًعددًالطَلبًالذكورًحوايلًً-كوريًواآلخرًغي
.ًوحيرمًعليهمًيفًاملدرسةًاالختَلطًبنيًالذكورًواإلانثًمنذ10ًوعددًالطالباتًحوايلً

ًسنوات،ًولكَلًالطَلبًوالطالباتًقاعةًمستقلة.ً ًعمرهمًست 

منًاملدرسنيًمنًتركيا،ًً:سوناملدرًِ  أربعًة وامرأاتنً. منهمًرجالً، مخسًة عددهمًسبعةً:
ًترً ًمن ًاملدرسات ًوكل ًإندونيسيا. ًمن ًواحد ًلقاءًومدرس ًعند ًالباحث ًوتعج ب كيا.

ًيفًذلكًأهنمًيلزمً املدرسنيًالرجالًفكل همًيتكلمونًابللغةًالكوريةًبدونًصعوبة.ًالسر 
ًإحدىعليهمًتعل مًاللغةًالكوريةًملدةًسنةًأوًسنةًوالنصفًيفًمعهدًاللغةًالكوريًيفً

ًكًو ًيف ًالامعات ًأفضل ًمن ًوهي ًكوراي"، ً"جامعة ًيف ًمعهد ً)مثَل  ًكوراي رايًجامعات
يفًكورايًالنوبيةًإالًوهمًيفهمونًاللغةًالكوريةًويتكلمونً النوبية(،ًفَلًيبدؤونًابلتدريس

هبا.ًوالقاعدةًعندًمجيعًاملدارسًالسليمانيةًأهنمًالًيعل مونًالطَلبًإالًبلغةًالطَلبً
ًاحملليني.ًً

                                                           

وهلاًً .Islamic Cultral Center of Korea(ICCK)(ًامسهاًابللغةًاإلجنليزية:1ً)
ً.http://www.islamkorea.co.krًموقعًيفًاالنرتنت:
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،ًومادةًالقرآنًقراءةارجًاحلروف،ًومادةً:ًُتدرسًيفًهذهًاملدرسةًمادةًخمأمساءًاملواد
.ًوتلكًاملوادًللطَلبًاملبتدئني،ًوهلمً)1(حفظًالقرآن،ًومادةًالفقهًاملختصرًوالسيةًالنبوية

كتبًمنهجيةًخاصةًهبم.ًوكثيًمنًالطَلبًالًيستمر ونًعلىًالدراسةًمنًهذهًاملدرسة،ً
ًأولً ًيف ًأغلبهم ًويبقى ًالطَلب، ًعلى ًاملتسلسلة ًبراجمها ًتطبيق ًاملدرسة ًعلى فيصعب

ًكمادةًالبَلغة.ًوللطَلبًبرانمج،ًوه وًتعل مًالقرآنًوماًيتعلقًبه،ًوالًيتجاوزونًماًبعده
الراغبنيًيفًالدراسةًالعميقةًبعدًهذهًاملوادًاألساسيةًموادًأخرى،ًُتدرسًبكتبًالعلماءً

ًعبدًبنًالقدماءًابللغةًالعربية،ًفلهمًمادةًعلومًالبَلغةًبكتابً"تلخيصًاملفتاح"ًحملمد
ًبنً،ًومادةًالفقهًبكتابً"خمتصرًالقدوري"ًألمحد-رمحهًهللا-افعيًالرمحنًالقزويينًالش

يفًمادةًالفقهًاختياراً ًلطَلبً.ًومنًالديرًابلذكرًأن-رمحهًهللا-القدوريًاحلنفيًحممد
ًفالط ًواملالكي،ًًالبًخيتارعلىًمذهبًفقهي، أحدًاملذاهبًالثَلثةً)املذهبًاحلنفي،

قًإىلًاآلنًتدريسًهذهًاملوادًاملتقدمةًلِقَصرًب.ًوملًيسبالأمرًالطًويلوالشافعي(ًإبذنً
مدةًمكوثًالطَلبًيفًهذهًاملدرسة.ًًومنًخَللًهذهًاملوادًاإلسَلميةًيتعلمًالطَلبً
ًاحلَللً ًوالتفريقًبنيًالطعام ًالصَلة، ًكأداء ًالعبادة ًوكيفية ًوالقرآنًالكرمي، ًالعربية اللغة

ًة.ًًًواحلرام،ًمماًيساعدًالطَلبًيفًتكوينًهويتهمًاإلسَلمي
:ًيفًاألايمًالعاديةًمنًيومًاالثننيًإىلًيومًالمعة:ًمنًالساعةًالرابعةًوقتًالدوام

إىلًالساعةًالسادسة،ًحص تانًمعًفسحةًواحدة.ًويومًالسبت:ًمنًالساعةًالعاشرةً مساءً 
والنصفًصباحا ًإىلًالساعةًالرابعةًقبلًأذانًالعصر،ًأربعًحصصًمعًفسحةًواحدة.ً

ًوالنصف ًالعاشرة ًمنًالساعة ًاألحد: ًقبلًأذانًًويوم ًعشرة ًالثانية صباحا ًإىلًالساعة
الظهر،ًحص تان.ًوتقد مًاملدرسةًيفًيومًالسبتًطعامًالغداءًلميعًطَلهبا،ًوتقد مًطعامً
منًأجلً العشاءًوغرفةًالنومًملنًيرغبًيفًقضاءًأوقاتًالليلًيفًاملدرسةًمعًزمَلئه،ًوهذًا

درسني.ًويفًفصلًالصيفًتديرًتقويةًاألخوةًبنيًالطَلبًوتثبيتًاحملبةًبنيًالطَلبًوامل
املدرسةًبرانمجًاملدرسةًالداخليةًحيثًيعيشًالطَلبًويتعلمونًيفًاملدرسةًمنًالساعةً

                                                           

هــ(،ًومت10/5/1436ًمـً)1/3/2015ًنشرهاًيف،ًمتً)الداول(ICCKًدروسًقرآنيةًيفً (1)
ً ًيف ًمنها ًًهــ14/3/1439النقل ًكورايموقع ًيف ًاإلسَلمي ًالثقايف ًاملركز

(www.islamkorea.co.krً)(كورية)ابل.ً



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
247 

.ًويدرسً)1(العاشرةًصباحا ًإىلًالساعةًالسابعةًمساء ًمنًيومًاالثننيًإىلًويومًالمعة
الربانمجًالصيفيًموادًالقرآنًواحلديثًوالسية،ًوتقد م هلمًاملدرسةًًالطَلبًمنًخَللًهذًا

 واجباتًالغداءًوالعشاء.ً
دورهاً :ًتستأجرًاملدرسةًعمارةقاعاتًاملدرسة ملتحقةًمبسجدًسيئولًاملركزي،ًفلهًا

ًاإلانثً ًالطالبات ًلقسم ًواآلخر ًالذكور، ًالطَلب ًلقسم ًالدور ًونصف ًكامَل . األول
ًكلًقاعةً ًعنًاآلخر.ًولقسمًالطَلبًالذكورًثَلثًقاعاتًتستوعب ًمستقل  وكَلمها

ًولقسم15ًً ًالطَلب. ًواجبات ًفيه ًجيه ز ًالذي ًواملطبخ ًاالستقبال، ًغرفة ًوفيه طالبا ،
معًغرفةًاالستقبالًبدونًمطبخ.ًً  الطالباتًاإلانث،ًثَلثًقاعاتًأيضاً 

:ًمجاعةًالسليمانيةًهلاًمرونةًيفًرسومًاملدرسةًختتلفًضوابطهاًحسبًبيئةًالرسوم
الًرسومًللمدرسةًيفًإ ندونيسياًوالفلبني،ًولكنًيفًماليزايًوأمريكاًموطنًاملدرسة.ًفمثَلً 

ًكلًالدولًأتخذًالدعمًاملايلًمنًاملقرً وتركياًتقبلًاملدرسةًرسومًالتسجيل.ًواملدارسًيف
ًكورايًالنوبيةًفتقبلًالرسومًالشهريً) (ًوان15.000ًالرئيسيًمنًتركيا.ًوأماًاملدرسةًيف

مًومنًاببًالصدقة،ًفيمكنًرايلًسعوديًتقريبا (،ًوهذاًبشكلًغيًملًز500ً)يساويً
ًللمدرسة،ًولكنًاألفضلًلهً للطالبًأنًيدرسًيفًهذهًاملدرسةًبدونًدفعًأيًمبلغًمعني 
ًأمورً ًأولياء ًمن ًأحد ًيسد د ًال ًوالواقع ًللمدرسة. ًاملالية ًاإلدارة ًتتيسر ًحىت ًاملبلغ دفع

ًاملالية.الطالبًالرسومًللمدرسة،ًمماًتشتكيًمنهًاملدرسةًملاًفيهًمنًتضييقًعلىًقدرهتاً
ًبسببًعدمًانتشارًثقافةًالصدقةًيفً .ًقدًوضعتًاجملتمعًاإلسَلميًالكوريلعلًهذا

ًحالتهاً ًحسن ًأتم َل  ًاملسجد ًمن ًقريبة ًخمتلفة ًأماكن ًيف ًالصدقة ًصندوق املدرسة
ً.ً)2(االقتصادية

ويريًالباحثًيفًهذهًاملدرسة:ًإهناًمدرسةًإسَلميةًذاتًمنهجًمثايلًتستحقًأنً
لتطويرًحالةًاملدارسًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ًفجماعةًالسليمانيةًقدًًأُيخذًمنهاًعربة

                                                           

)26/7/2015ً،ًمتًنشرهاًيفإعَلنًعنًبرانمجًصيفيً(1) هــ(،ًومتًالنقلًمنها10/10/1436ًمًـ
ً ًًهــ14/3/1439يف ًموقع ًكوراياملركز ًيف ًاإلسَلمي ًالثقايف

(www.islamkorea.co.krً)(كورية)ابل.ً
يفًمدرستهً، (2) َتفيظًالقرآًن مديًر مرادً، السيًد مًع شخصيًة ً)ابلكورية(.ًهــ21/11/1438مقابلًة

http://www.islamkorea.co.kr/
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ًاليتًمتنعً ًالعلمانية، ًالرتكية ًمنًاحلكومة ًابخلفاء  ًطويلة ًملدة ًالتعليمية طو رتًمناهجهم
ًكبيئةًتعليمًاجمل ًتمعًاإلسَلميإنشاءًمدارسًإسَلميةًوتعليمًالشريعةًللمسلمني.ًفبيئتهم

ًكورايًالنوبية هباًًافالًيقدرًأحدًأنًينشئًمدرسةًإسَلميةًبشدةًالشروطًلَلعرًتً؛يف
منًاحلكومة،ًفكأن ًإنشاءًاملدرسةًاإلسَلميةًممنوعةًيفًكورايًالنوبية.ًومجاعةًالسليمانيةً
بعدًنظرهتاًإىلًمنعًإنشاءًاملدارسًاإلسَلميةًيفًتركياًطفقتًترك زًعلىًماًبعدًاملدرسة:ً

ًتعل ما ًإسَلميا ًم ًيريد ًوقتًفمن ًيف ًتركية ًوطنية ًيدرسًيفًمدرسة نًالطَلبًاألتراك
الصباح،ًمثًبعدًاملدرسةًيذهبًإىلًمدرسةًالسليمانيةًيفًوقتًاملساءًمجعا ًبنيًالعلومً
الدنيويةًوالعلومًالشرعية.ًويساعدًمدارسًالسليمانيةًطَلهباًيفًَتقيقًجناحهمًيفًاملدارسً

السليمانيةًهمًمنًاملتفوقنيًيفًاملدارسًًاحلكوميةًإبرشادهمًاخلاصًهبم،ًفكثيًمنًطَلب
ًالعلمانية.

النقشبندية الصوفيًة ذاتًعقيدًة منًمجاعًة وهوًكونًاملدرسًة .ً)1(ولكنًبقيًإشكالً،
نعم،ًمجاعةًالسليمانيةًالًتعتربًمنًغَلةًالصوفية،ًبلًسليمانًتوانهانًاملؤس سًنفسهً

.ًولكنًخُيافً)2(يعتقدواًهباًالً أوصيًطَلبهًأًة،عارضًفكرةًوحدةًالوجودًمعارضةًاتمً 
كالتقديسًاملْفرطًًً أنًالطَلبًيفًهذهًاملدرسةًقدًيتأث رونًمنًعقيدهتمًغيًالصحيحة،

.ًفاألفضلً)4(واجتناهبمًمنًاللحومًاملذكاةًأبيديًمنًالًينتميًإليهمً)3(لشيخهمًتوانهان

                                                           

هــ(.791ًً-717ً)ًطريقةًصوفيةًتُنسبًإىلًرجلًامسهًحممدًهباءًالدينًالبخاريً ً:النقشبندية(1ً)
ًك ًكسائرًالطرقًالصوفية معجمً)ًتقديسهمًللقبورًوًزعمهمًأنًهللاًيُرىًيفًالدنياهلمًعقائدًبدعية

الطريقةًانظر:ًالنقشبنديةًعرضًوَتليل،654ً،ًصرائدًبنًصربي،ًالبدع عنًهذًه (.ًولَلستزادًة
ً(.م1988الرايضً)ً–مشقية،ًدارًطيبةًعبدًالرمحنًد

جملةًدراساتًإقليميةً،ًعصمتًبرهانًالدين،ًالطريقةًالسليمانيةً)سليماجنيلر(ًيفًتركياًاملعاصرة(2ً)
،11/5ًهــ(،ًالعدد:1429ًمً)2008(،ًالعراق)ًمركزًالدراساتًاإلقليميةًجبامعةًاملوصلً-

ً.108ص
ً.88،ًصوليدًرضوان،ًلعشـرينتركياًبنيًالعلمانيةًواإلسَلمًيفًالقرنًاً(3)
ًكانتًتكف رًعامةًالشعبًالرتكيًحبجةًأهنمًً(4) لعلًالسببًأنًمجاعةًالسليمانيةًيفًبدايةًأمرها

ً=ا،مدخلًإىلًاحلركاتًاإلسَلميةًيفًتركيً-ًقبعةًوعمامةيتبعونًتركياًدولةًالعلمانيةً)انظر:ً
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هجًالسلف.ًواألحوطًهوًتعليمًأوالدًاملسلمنيًأبيديًأهلًالسنةًوالماعة،ًومتبعيًمن
ًوجل .ً  نسألًهللاًأنًيعينناًيفًإنشاءًمدرسةًإسَلميةًيرضىًهباًرب ناًعز 

 

ًً

                                                           

صً=حم الدينً، َتليلًوَترميًاألطعمة.47ًمدًنوًر يفًمسألًة االعتقاًد منًهذًا الماعًة حىتًتتأث ًر )ًً
ًً
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املقصودًبـ"املؤسساتًاحلكومةًاألخرى"ًهنا،ًماًيقومًبدورًمؤسسةًدعويةًإسَلميةً
غيًاملساجدًواملدارسًمنًاملنظ ماتًالرمسية.ًومنًأهم ًاملؤسساتًاحلكوميةًاليتًتساعدً
أنشطةًالدعوةًيفًكورايًالنوبيةًمباشرةًأوًغيًمباشرة:ًسفاراتًالدولًاإلسَلمية،ًورابطةً

للكوريني.ًالعاملًاإلسَلميً. اإلسَلميًة يفًمسارًالدعوًة ًسيذكرًالباحثًبعضًمساعداهتمًا
 اجلنوبية. كوريا يف اإلسَلمية الدول املطلب األول: سفارات

ًفَلًيتمً ًيفًجمالًالدعوة؛ ًدورًمهم  ًكورايًالنوبية لسفاراتًالدولًاإلسَلميةًيف
ًكورايًالنوبيةًوالدولًاإلسَلميةًإالًمنًخَلهلا.ًوتقد مًسفاراتً التعاونًبنيًالدعاةًيف
ًكورايًالنوبية،ًوميكنًتقسيمهاًإىل:ً الدولًاإلسَلميةًعدةًخدماتًلألمةًاإلسَلميةًيف

املساجدًواملدارس،ًوإهداءًاألغراضًاملتعلقةًابلدعوةًومصاحلًاملسلمني،ًًالدعمًاملايلًلبناء
ًوتقدميًالنصحًواإلرشادات.ًً

ً:ًأوال :ًالدعمًاملايلًلبناءًاملساجدًواملدارس
منًاألموالًاملنفقةً وصيانتها،ًالًبدًهلًا منًاملعلومًأنًبناءًاملساجدًواملدارسًوإدارهتًا

ً ًوالقارئًعنًاتريخًاإلسَلم ًأنًاملساجدًواملراكزًعليها. ًكورايًالنوبيةًجيدًبسهولة يف
.ًفعلىًسبيلًاملثال،ً-أيًسفاراهتا-اإلسَلميةًمت ًبناؤهاًبتعاونًالدولًاإلسَلميةًوممث ِلهاً

ًواألشخاصً ًوسفاراهتا ًاإلسَلمية ًالدول ًلهود ًنتيجة ًهو ًاملركزي ًسيئول ًمسجد بناُء
،ًقنصلًاململكةًالعربيةً-رمحهًهللا-لسقافًاملتعلقنيًهبا.ًفقدًقامًالسيدًإبراهيمًبنًعمرًا

ًكورايًالنوبيةًمخسًمراتًبنيًسنةً ً-م1968ًالسعوديةًبسنغافورة،ًبزايرةًإىلًمسلمي
 هــ(ًزار10/2/1389مً)26/4/1969هــ(،ًويفًيوم1390ًً-هــ1388ًمً)1970

فكانًلهًو مسجدًسيئولً، األرضًليُبىنًعليهًا سيئولًللحصولًعلىًقطعًة دهًالسيدًمدينًة
ً.ً)1(أثرًيفًإمتامًمشروعًبناءًاملسجدًاحلايل

                                                           

ًكيل،ًص (1) ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغ ً-147ًالدعوةًاإلسَلميةًيف
148.ً
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ًكورايًالنوبية،ًومتً وجاءتًالترب عاتًمنًعدةًدولًإسَلميةًبواسطةًسفاراهتاًيف
ً ًعام ًيف ًالنوبية ًكوراي ًعاصمة ًيف ًاملسجد ً)1976بناء ًالترب عات1396ًم ًبتلك هــ(

ًكتايل:ًليبيا:ً أمريكيا ،100,140ًًاملباركة.ًومقدارًالتربعاتًمنًالدولًاإلسَلمية دوالراً 
ً ًالسعودية: ًالعربية 97,465ًواململكة ًاملغربية: ًواململكة ًالكويت:60,000ً، ًودولة ،

ً.ً)1(000,12،ًواإلماراتًالعربيةًاملتحدة:839,24ً،ًودولةًقطر:800,30ً
ًكبارًالشخصياتًبتنسيقً ًكانًبتربعات وإصَلحًاملسجدًوبناءًاملدرسةًاإلسَلمية

-صاحبًالسموًامللكيًاألمي:ًعبدًهللاًبنًعبدًالعزيزًآلًسعودًالسفارات.ًفقدًزارً
ًً-ويلًالعهدًيفًذلكًالوقتً-رمحهًهللا ً)1998مسجدًسيئولًيفًعام هــ(1419ًم

ًالكورينيً ًاملسلمني ًاَتاد ًأبعضاء ًلقائه ًعند ًأمريكي ًدوالر ًألف ًمخسمائة ًمببلغ وترب ع
ً-رمحهًهللا-العزيزًآلًسعودًً.ًوزارًاألميًسلطانًبنًعبد)2(إلصَلحًاملسجدًوتزيينه

كورايًالنوبيةًوقابلًأعضاءًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًوترب عًبثَلمثائةًألفًدوالرًأمريكيً
ً.ً)3(هــ(1421مً)2000لبناءًاملدرسةًاإلسَلميةًعامً

فعلىًاملسلمنيًيفًكورايًالنوبيةًشكرًهللاًتعاىلًمثًالدولًاإلسَلميةًوسفاراهتاًاليتً
 خَلهلاًبناءًاملساجدًواملدارسًيفًكورايًالنوبية.ًًمك نًهللاًمن

ً:ًاثنيا :ًإهداءًاألغراضًاملتعلقةًابلدعوةًومصاحلًاملسلمني
وقدًمد تًسفاراتً شؤونًاملساجدًواملصلنيًفيهاً. وسفاراهتًا ترعىًالدولًاإلسَلميًة

للمسجدًالدولًاإلسَلميةًأيديًالعونًللمساجدًأبشكالًخمتلفة،ًومنها:ًتقدميًاملَعد اتً
والدعوة.ًفالسيدًحممدًالقرشيًانئبًالسفيًالسعوديًآنذاك،ًقدًترب عًمبعداتًالتدفئةً

،ًوسفارةًدولةًبروانيً)4(كمروحةًسخانًملسجدًسيئولًاملركزي،ًوسخانًاملاءًللوضوء
                                                           

ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل (1) ً.149،ًصًالدعوةًاإلسَلميةًيف
ً)ابلكورية(.53ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًصاإلسَلمًيفًً (2)
ًاملرجعًالسابق. (3)
ًالنشرة4) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكورينيً)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًم23/10/1981للمسلم،

ً.)ابلكورية(5ص،30ًالعدد:ً،ًهــ(26/12/1401)
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ًقيمتهماً ًكانت ًالل َتني ًاملركزي ًسيئول ًملسجد ًسخان ًمبروحتني ًأيضا ترب عت
.ًفقدًتيس رًبتلكًاملعداتًأداءً)1(لًسعوديًتقريبا (آالفًراي8ً(ًوانً)2.600.000)

ًكورايًالنوبية.ًًواملنربًاخلشيبًالقائمًيفًداخلً الوضوءًوصَلةًالماعةًيفًشدةًالربدًيف
-رمحهًهللاًً-مسجدًسيئولًترب عًبهًامللكًاحلسنًالثاينًبنًحممد،ًملكًاململكةًاملغربيةً

املسلمونًيفًمس اليتًيصلىًعليهًا والسجادًة اإلماراتًً، جدًسيئولًهيًمنًترب عاتًسفارًة
 .ًً)2(العربيةًاملتحدة

وتشاركًالسفاراتًيفًجتهيزًاألغراضًللدعوةًبشكلًمباشرًوغيًمباشر.ًفمثَلً ً
قدًترب عًالسيدًحممدًالقرشيًانئبًالسفيًالسعوديًآبلةًالنسخًًملسجدًسيئولًاملركزيً

آالفًرايلًسعودي10ًًوانً)(3.000.000ًمنًأجلًنتشيطًالدعوة،ًوكانتًقيمتهاً)
ً.)3(تقريبا (

ولغرضًالدعمًللدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًأعطتًالسفارةًالسعوديةًملسجدً
سيئولًأربعمائةًنسخةًمنًكتابً"الفهمًالصحيحًلإلسَلم"،ًوأعطتًسفارةًليبياًثَلمثائةً

و"أهم ًالنقاطًًنسخةًمنًكتابً"العبادةًيفًاإلسَلم"،ًو"مسؤوليةًاإلسَلمًيفًاالجتماع"
.ًوقد متًسفارةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًإىلًمسجدًسيئولًمائةًنسخةً)4(يفًاإلسَلم"

ًكورايًوألقتًفيهاً منًترمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةًملخي مًصيفيً"وامي"
ًوترب عتًسفارةًدولةًعمانًمبائةًنسخةًمنًالكتبًاإلسَلميةًدعماً ً،احملاضرةًاإلسَلمية

تقومًبنفسهاًبنشاطًدعوي:ًفقدًشاركتً)5(ملعرضًالثقافةًاإلسَلمية .ًوالسفاراتًأحياانً 
هــ(1433ًمً)2012السفارةًالسعوديةًيفًتنسيقً"معرضًالكتابًالدويلًيفًسيئولًلعامً

                                                           

(1ً ًجملة ًاإلسَلم( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ،9/1998ً العدد:ًًهــ(،5/1419)م
ً.)ابلكورية(48،ص1

ًالنشرة2) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م9/1/2015ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(9ص،1211ًالعدد:ً،ًهــ(18/3/1436)

ً.6،ص209العدد:ًًهــ(،21/12/1405)م6/9/1985ً(ًاملرجعًالسابق،3ً)
ً.1ص،78ًالعدد:ً،ًهــ(14/12/1402)م1/10/1982ً(ًاملرجعًالسابق،4ً)
ً.6ص،294ًالعدد:ًًهــ(،7/1/1409)م19/8/1988ً(ًاملرجعًالسابق،5ً)
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ًكتابً ًالسعوديةًضيفا ًشريفا ًيفًاملعرض،ًوعرضتًحنوًألفي ًالعربية "ًوكانتًاململكة
ً.ً)1(إسَلميًيفًاملعرض

ًالدولً ًسفارات ًِقبل ًمن ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاملسلمني ًملصاحل ًاملساعدة ًأكرب ومن
اإلسَلميةًهوًإنشاءًاملقربةًاإلسَلميةًبدعمًمايلًمنًسفارةًدولةًقطر.ً))ومنًاإلجنازاتً

يعةًيفًدفنًاألمواتًالدعويةًاليتًحق قهاًاالَتاد:ًإنشاءًمقربًاملسلمني.ًوفقًتعاليمًالشًر
ًكان ًالكورياجملًاملسلمني ًاإلسَلمي ًحاولًيًتمع ًقد ًاملقربًاإلسَلمي. ًيف ًبشدة رغب

هــًوماًبعدها(ًولكنًحال1390ًاالَتادًيفًإنشاءًاملقربًمنذًسبعينياتًالقرنًالعشرينً)
ًعبدًالرز اقًعبدًالغين1423ًمً)2002دونهًضيقًاإلمكاانتًاملالية.ًويفًعامً هــ(ًتوىل 
ًكورايًالنًو لدولةًقطرًيف جديداً  بية،ًواختذًالسفيًتدابيًحلل ًهذهًاملشكلة.ًوجنحًسفياً 

يفًشراءًاألرضً)مساحتهاًاإلمجاليةًًًاجملتمعًاإلسَلميًالكوري مرتًمرب ع(3,800ًًأخياً 
م2004ًألفًدوالرًأمريكيًيفًأغسطس500ًًبدعمًمايلًمنًحكومةًدولةًقطرًمبقدارً

إسَلمياً 1425) تلكًاألرضًمقرباً  همًهللاًعنًاملسلمنيًالكورينيً.ًفجزا)2(((هــ(،ًليجعلوًا
 خيًجزاء.ً

ًاثلثا:ًتقدميًالنصحًواإلرشادات:ً
ًإسَلميةًواحرتامًبنيً ًقدًتكو نتًأخوة وبتلكًاملساعداتًوالدعمًاملذكورًأعَله
ًكورايًالنوبية.ًوجرىًبينهمًزايرةًوإكرامًبعضهمًبعضا ،ًواستشارةً الدعاةًوالسفاراتًيف

فجاءًيفًالنشرةًاإلخباريةًاألسبوعيةًللمسلم:ً))زارًإمامً املسجدًمنًالسفراءًاملسلمني.
ًوأجرىًحواراً  ًترحيبا ًبه ًالديد ًإىلًسفيًليبيا املسجدًيونًمعًمجيلًيلًاألمنيًالعام

ً.ً)3(معه((

                                                           

ًصحيفةًاالقتصادًاليومي"ًيكونًيفًكويكس،ًم2012(ً"معرضًالكتابًالدويلًيفًسيئولًلعام1ً)
ً.ابلكورية()27ً،ًصهــ(25/7/1433مـً)15/6/2012)سيئول(،ً

ًكوراي،ًاَتادً(ًاإلسَلم2ً) ً.)ابلكورية(19املسلمنيًالكوريني،ًصيف
ًالنشرة3) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م27/11/1981ًللمسلم،

ً.)ابلكورية(5ًص،35ًالعدد:ً،ًهــ(1/2/1402)
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و))زارًرئيسًاملسجدًيلًمعًمجيلًيلًانئبًرئيسًالقسمًإىلًصاحبًالسعادةً
ًكورايًالنوبيةًوتبادلواً آراءًيفًموضوعًالدعوة،ًووعدًالسفيًبدعمًعاشورًسفيًليبياًيف

ًلنشرًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبية(( ً.ً)1(متسمر 
هيم،ًسفيًماليزايًيفًاو))مغادرةًسفيًماليزايًمنًكورايًالنوبية:ًداتوًَرْمَلنًبنًإبًر

كورايًالنوبية،ًيغادرًبعدًإكمالًفرتةًواليتهًيفًمنصبه.ًصاحبًالسعادةًالسفيًداتوً
ًاملسج ًواليته...ًساعد ًيف ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاإلسَلم ًلتطو ر ًوحس ية ًمعنوية ًمساعدة د

ًكورايً ًاملبذولةًيفًتطو رًإسَلم ًتقدير،ًلهوده ًلوحة فشكرًلهًمسجدًسيئولًوسل مًله
 .ً)2(النوبية((

وارأتىًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًضرورةًإنشاءًهيئةًاستشاريةًرمسيةًالختاذًالنصحً
.ًيفًكورايًالنوبيةًاتًالدولًاإلسَلميةًعنًشؤونًالدعوةًاإلسَلميةواملقرتحاتًمنًسفاًر

هــ(ًحبضورًستة11/7/1403ًمً)1983أبريل24ًًدًاجتماعًمنًأجلًهذاًيفًعقفقدً
منًسفراءًالدولًاإلسَلمية،ًورؤساءًخطوطًجوية،ًوأساتذةًالامعاتًيفً عشرًمسلماً 

ًعلىًدعمًوتشكيلً"اَتاد ًكورايًًمسجدًسيئولًاملركزي،ًواتفقوا املسلمنيًاألجانبًيف
ًكورايًالنوبية .ًوهذهًاحملاولةًاألوىلًلألسفًملً)3(النوبية"ًلتنشيطًالدعوةًاإلسَلميةًيف

تشكيلً"اجمللسًاالستشاري"ًيفً ظاهرا .ًوتبعتهاًاجتماعاتًأخرى،ًومتًأخياً  تنتجًإنتاجاً 
27/4/1998(ً 1/1/1419ًم ًسفراء ًأعضاؤها ًكًو21ًهــ( ًيف ًإسَلمية رايًدولة

نفسًيومًتشكيله،ًوعقدًاالجتماعًالثاينً .ًوقدًعقدًاجمللسًأولًاجتماعًلهًيف)4(النوبية

                                                           

ًالنشرة1) ًالكوريني)سيئول(ًللمسلم،ًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًاملسلمني ًاَتاد م2/4/1982ً،
ً.4ص،53ًالعدد:ً،ًهــ(8/6/1402)

ً.9ص،1142ًالعدد:ً،ًهــ(7/11/1434)م13/9/2013ً(ًاملرجعًالسابق،2ً)
ً.4ص،108ًالعدد:ً،ًهــ(16/7/1403)م29/4/1983ً،ًاملرجعًالسابق(3ً)
(4ً ًجملة ًاإلسَلم( ً)سيئول(، ًالكوريني ًاملسلمني ًاَتاد ،9/1998ً ًهــ(5/1419)م ،ً ،1ًالعدد:

ً.)ابلكورية(48ص
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هًأعضاءًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًحضًرهــ(ًحيث27/1/1422ًمً)21/4/2001يفً
ً.)1(وسفراءًالدولًاإلسَلميةًاملعتمدونًلدىًكورايًالنوبية

ًعنًشؤونً ًاجمللسًعندًاختيارًمهم  ًزالًاملسجدًيستشيًمنًبعضًأعضاء وما
ًكورايًالنوبية،ًوفقًقولًهللاًتعاىلًلرسولهً :ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-الدعوةًواملسلمنيًيف

ً.)2(َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ
  

                                                           

ً .45-44كوراي،ًطارقًالسنوطي،ًص(ًاإلسَلمًيف1ًً)
ً.159سورةًآلًعمران:ً (2)
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 املطلب الثاني: رابطة العامل اإلسَلمي.

العاملًاإلسَلميًهي عامليًةمنظً ًرابطًة شعبيًة إسَلميًة املكرمة،ًمقرً ً،جامعةمًة مكًة هًا
ًومدً  ًاإلسَلمية، ًالدعوة ًحقيقة ًإبيضاح ًمعًًتُعىن ًواإلنساين ًاإلسَلمي ًالتعاون جسور

ً.)1(الميع
والرابطةًمنذًبدايةًإنشاءًمسجدًسيئولًاملركزيًإىلًالوقتًاحلاضرًتساعدًاملسلمنيً

ًكورايًالنوبية.ًوميكنًتقسيمًأنشطةًرابطًالعامل اإلسَلميًللدعوةًًللدعوةًاإلسَلميةًيف
ًدعوية.النشطةًلأل.ًالدعم2ً.ًبناءًاملساجدًوإدارهتا،1ًيفًكورايًالنوبيةًإىلًقسمني:ً

 أوال :ًبناءًاملساجدًوإدارهتا:ً
ًكورايًالنوبيةًمنًبناءًمسجدًسيئولًاملركزيًبتعاونًالدولً إمناًمتك نًاملسلمونًيف

ًكماًسبقًذكره.ًوكانتًمنًأكربًاملساعداتً ًكورايًالنوبيةًاإلسَلمية، املاليةًمنًخارج
.ًودعمهاًاملايلًملً)2(هيًمساعدةًرابطةًالعاملًاإلسَلميًممث َل ًاململكةًالعربيةًالسعودية

ًبنائه،ًوكانتً ًاملسجدًبعدًإمتام ًكانًمستمر ا ًلتيسيًإدارة ًبل ًاملسجد، يقفًبعدًبناء
ًمتنحًمسجدًسيئولًمببلغً) ةًمنًأجلًإدارةً(ًدوالرًأمريكيًلكلًسن25,000الرابطُة

ً.ً)3(املسجدًاملركزي
ًمُس يً ًسيئول( ًمن ًالقريبة ً)املقاطعة ًغي" ً"غيون ًمقاطعة ًيف ًاينغ" ً"آن ومسجد
املسجدًكانًلكنيسةً تصميمه.ً))ومبىنًهذًا لهًيفًإعادًة لدعمهًا بـ"مسجدًالرابطة"ًشاكراً 

ًكانًم قدارهاًالنصارى،ًمثًاشرتاهًالسيدًاملرحومًحسنيًيوًتشانغًسيكًبنفقتهًاخلاصة
                                                           

ً-1424ً)م2016ًً-2004ًً،ًمتًنشرهاًيفتعريفًبرابطةًالعاملًاإلسَلميً-عنًالرابطةًً(1)
ًهــ1437 ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًًهــ،18/3/1439(، ًاإلسَلميموقع ًالعامل  الرمسيًرابطة

(www.themwl.org).ً
ظروفهاًاملعاصرةًآالمها،ًوآماهلا،ًندوةًالعامليةًللشبابًاإلسَلمي،ًًأقلياتًاملسلمةًيفًالعامل (2)

(2/538.)ً
م7/5/1982ًللمسلم،ًاَتادًاملسلمنيًالكورينيً)سيئول(،ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً(ًانظر:ًالنشرة3)

ً.)ابلكورية(3ص،58ًالعدد:ً،ًهــ(14/7/1402)
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ألفًرايلًسعوديًتقريبا (،ًمثًحو لهًمسجدا ،ًوكانتًهذه150ًًمخسنيًمليونًوانً)
ًالثاينً ًوالدور ًسكنية، ًوغرفة ًاألطفال ًلروضة ًاألرضي ًالدور ًدورين: ًذات العمارة

ً ًنوفمرب ً)1985ملسجد...ويف ًاململكة1406ًم ًمن ًاإلسَلمي ًالعامل ًرابطة ًدعمه هــ(
ًتغييًامسهًبـ"مسجدًالرابطة"ًالعربيةًالسعوديةًإلعادةًتصميمه .ًوتبعً)1(((وإدارته،ًليتم 

اإلسَلميةً ابلدعوًة والقياًم مسجدهًا أمريكيًلصيانًة آالفًدوالًر بعشرًة ترب ُعهًا دعَمًالرابطًة
ً.ً)2(هــ(1406)م1986يفًعامً
ًكانًبتنسيقًالرابطة.ًاًإنتشونومركزً  هليئةًالعامليةًللمساجدًاإلسَلميًبناؤهًوإدارته

ً ًاإلسَلميمن ًالعامل ًيفً-ًرابطة ًهيئاهتا ًالرابطة ًجتديد ًبعد ًحاليا  ًاهليئة ًهذه وانتهت
وكانتًتقومًجبمعًالترب عاتًمنًاملسلمنيًملشروعًبناءًاملركزًوإدارته.ًوعي نتًً-هــ1438
آنذاك،ًرئيساً ًأمحدًبنًساملًابمَه ام،ًاألمنيًالعامًللهيئةًالعامليةًللمساجدًالدكتورًالرابطة

ًكورايًالنوبيةًمساجدًأخرىًغيًالثَلثةًاملساجدًدارةًامللسًإجمل ركز.ًونتمىنًأنًيُبىنًيف
ًاملذكورةًأعَلهًبتعاونًرابطةًالعاملًاإلسَلميًواملؤس ساتًاإلسَلميةًالدعوية.ً

ًاثنيا :ًالدعمًلألنشطةًالدعوية:ً
ًكورايًالنوبية.ًوكثيًمنً الربامجًتدعمًرابطةًالعاملًاإلسَلميًاألنشطةًالدعويةًيف

الدعويةًواملؤمتراتًالعلميةًاليتًيقومًهباًمسجدًسيئولًاملركزيًإمناًيتم ًابلتعاونًمعًالرابطةً
وبدعمهاًاملايل،ًومنًأبرزًالربامجًالدعويةًاليتًيقومًهباًاملسجدًبدعمًالرابطة:ًخمي مًصيفيً

وهوًَتتًإشرافًالراب العامليةًللشبابًاإلسَلميً، طة.ًواملخيمً"وامي"،ًالذيًتقيمهًالندوًة
ًكانًيفً لهًاتريخًطويلًمد تهًأكثرًمنًثَلثنيًسنة،ًإذًأنًأولًخميمًأُقيمًيفًكورايًالنوبية

ً ً)1983عام ًوكانً)3(هــ(1403م ًاحلاضر. ًالوقت ًإىل ًالدعوي ًاملخيم ًهذا ًواستمر  ،

                                                           

ًكورايًاإلسَلميةًنظمات(ًامل1) 8ًص،ً)عبدًالرازق( سونًجوًيونغ،ًوأنشطةًاألقليةًاملسلمةًيف
ً(.ابإلجنليزية)

ًالنشرة2) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م21/2/1986ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(6ص،233ًالعدد:ً،ًهــ(12/6/1406)

النشرة3) انظرً: اَتادًاملسلمنيًالكوريني)سيئول(ً،ًاألسبوعيةًاإلخباريةًً( ً=م11/2/1983للمسلمً،



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
258 

ًاملخيم:ًففيًعامً ًهذا ًكورايًالنوبيةًليحضروا املسلمونًمنًبلدانًأخرىًيسافرونًإىل
ًكورايًالنوبيةًوالياابنًواتيوان1406ًمً)1986 هــ(ًحضرًاملخيمًمائةًشابًمسلمًمن
ً.ً)1(كونغًوماليزاي وهونغ

وكذلكًخميمًشتائيًللمسلمنيًالكورينيًالذيًيقومًبهًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًهوً
ًمبساعدةًماليةًمنًرابطةًالعاملًاإلسَلمي.ً

ًاإلسَلميًيفًاملؤمتراتًالعل ًالعامل ًكورايًوتشاركًرابطة ًيف ًواملنتدايتًالدعوية مية
النوبية،ًوتعنيًعلىًإقامتهاًبدعمهاًاملايل.ًفعلىًسبيلًاملثال:ًفأكربًمؤمترًإسَلميًيفً
ًكانًبتعاونًالرابطة:ً))منذًأوائلًالتسعينياتً كورايًالنوبيةًيفًتسعينياتًالقرنًالعشرين

الكربىًيفًمسجدًسيئولًأقيمتًالعديدًمنًاحملاضراتًواملؤمتراتًاإلسَلميةًيفًالقاعةً
م.1997ًاملركزي،ًومنًأكربًاألنشطةًالعلميةًهوًاملؤمترًالدويلًاإلسَلميًيفًأغسطسً

هًحوايلًمائةًحضًروأقيمًاملؤمترًبدعمًمنًرابطةًالعاملًاإلسَلميًواَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًًو
فيهًتبادلًاآلراءًومناقش موضوعًًحولًةمنًالعلماء،ًومنًضمنهمًعشرينًعاملاًأجنبيا ،ًومتً 

ً.)2(اترخيهًوانسجامهًالثقايف"((ً-"اإلسَلمًيفًشرقًآسياً
ًًو ًللمساجد ًالعاملية ًاإلسَلمي-أقامتًاهليئُة ًالعامل ًلرابطة ىًلألئمةًملتقًًَ-التابعة

ًكورايًالنوبيةًمخسًمرً  ،ًوهذاًامللتقىًيهدفًلتبادلًاآلراءًبنيًاآلنًحىتاتًواخلطباءًيف
ًكورايًالنوبية،ًوتقويةًاألخو ةًاإلسَلمية،ًوالتعاونً األئمةًيفًشؤونًاإلسَلمًوالدعوةًيف

ًكورايًالنوبيةًابهليئةًالعامليةًللمساجدًبينهم.ًفمثَل ًمت ً امللتقىًالثالثًحبضورًرئيسًلنة
وخطيباً 25ًزاهرًاألملعيًوً:النوبيةعبداحملسنًآلًالشيخًوعضوًلنةًكورايًً:الدكتور ًإماماً 

ًً.)3(هــ(1436)ًم2015يونيو4ًًيفً

                                                           

ً.)ابلكورية(4ص،97ًالعدد:ً،ًهــ(28/4/1403)=
ًالنشرة1) ًالكوريني)سيئول(ًللمسلم،ًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًاملسلمني ًاَتاد م1/8/1986ً،

ً.)ابلكورية(5ص،245ًالعدد:ً،ًهــ(24/11/1406)
ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص2) ً.ابلكورية()17(ًاإلسَلمًيف
ًًاألسبوعيةًاإلخباريةًالنشرةًً(3) ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م24/4/2014ًللمسلم،
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ورابطةًالعاملًاإلسَلميًهتتم ًبنشرًالكتبًاإلسَلميةًللتعريفًابإلسَلم،ًفمنًأجلً
ًكورايًالنوبيةًيفًطباعةًالكتبًاإلسَلمية.ً))دعمًالندوةًالعامليةً هذاًتساعدًالدعاَةًيف

ًال ًَتت ًاإلسَلمي ً)للشباب ًمببلغ ًاملركزي ًللمسجد ًسعودي50,000ًرابطة ًرايل )
ًكتبا ًإسَلميةً ًالدعم ًكورايًالنوبية،ًوسينشرًاملسجدًهبذا لتنشيطًالدعوةًاإلسَلميةًيف

هــ(ًطبعتًهبذاًالدعم1430ًم،2009ًوفعَل ًيفًنفسًالعامً)ً)1(قي مةًمفيدةًللدعوة((
الكوريةًبعنوانً"القصصًاإلسَلميةًًترمجةًكتابً"رايضًالصاحلني"ًلإلمامًالنوويًإىلًاللغة

بقلمًالشيخًحامدًتشوي.1,890ًًًاملختلفة"ًالذيًتُرجمًفيهً نبوايً  ًحديثاً 
ورابطةًالعاملًاإلسَلميًكانتًتديرًموقعً"التعريفًابإلسَلمًعربًدردشةًاإلنرتنت"ً

(chatislamonline)ًً.عنًقسمًاللغةًالكورية لنشرًاإلسَلمًحولًالعامل،ًوكنتًمسؤوالً 
تنس قًهذاًً-هيئاتًالرابطةًسابقاًإحدىوهيً-ًاهليئةًالعامليةًللتعريفًابإلسَلمًوكانت

ًاخلدمة ًهبذه ًخاصا  ًإلكرتونيا  ًموقعا  ًوأنشأت ًالدعوي ًالدعاَةً)2(املشروع ًوجعلت ،
يتحاورونًمعًزو ارًهذاًاملوقعًمبوضوعًاإلسَلمًلكيًيزالًعنهمًمنًخَللًاحلوارًالصورً

يفًتزويدًاملعارفًالصحيحةًغيًالصحيحةًعنًاإلسَل م.ًوكانًهذاًاملشروعًانفعا ًجداً 
عنًاإلسَلمًللزوارًوإقناعهمًيفًاعتناقًاإلسَلم.ًوقدًأسلمًأكثرًمنًعشرينًشخصاً 

ًاملشروعًقدًتوق فًمنذًأغسطسً ًإال ًأنًهذا ًوهللًاحلمد، ًاملوقع، م2017ًكوراي ًهبذا
ًهــ(ًبسببًضيقًميزانيتهم.1438)

ًيفً ًهلم ًتعاىل ًوابرك ًاإلسَلمي، ًالعامل ًبرابطة ًاألمة ًينفع ًأن ًسبحانه ًهللا نسأل
 جهودهمًلنشرًاإلسَلمًحولًالعاملًوخاصةًيفًكورايًالنوبية.ً

ًً 

                                                           

ً.)ابلكورية(8ص،1226ًالعدد:ً،ًهــ(5/7/1436)
ً.17ص،920ًالعدد:ً،ًهــ(5/6/1430)م29/5/2009ً(ًاملرجعًالسابق،1ً)
(2ً)www.chatislamonline.orgً
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ًاملسلمني ًوجود ًمن ًهلا ًبد ًال ًاإلسَلمية ًالدعوة ًأنشطة ًأن ًاملعلوم القائمنيًًمن
ابلتعريفًابإلسَلم،ًفالدعاةًهمًمنًأركانًالدعوة.ًوالكوريونًيدركونًحقيقةًاإلسَلمً

ًبواسطةًاملتكلمنيًابللغةًالكوريةًيفًأغلبًاألحوال.ً
ًليتصو رً ًكورايًالنوبية، ًيف ًاملبحثًسيعر فًالباحثًويرك زًعلىًالدعاة ويفًهذا

ًنوبية.ًالقارئًصورةًعامةًعنًواقعًالدعوةًيفًكورايًال
ًوقدًقس مًالباحثًالدعاةًإىلًثَلثةًأقسام:

املنورةجياخلِرً  .1 ابملدينًة اإلسَلميًة العربيةًً،ونًالكوريونًمنًالامعًة ومعهدًتعليمًاللغًة
 .ناطقنيًهبااللغيً

 .ونًالكوريونًمنًغيًالامعةًاإلسَلميةًابملدينةًاملنورةجياخلِرً  .2

 املهتمونًابلدعوةًيفًكورايًالنوبية.الدعاةًالكوريونًواملسلمونًاألجانبً .3

ً
جيون الكوريون من اجلامعة اإلسَلمية باملدينة املنورة 

ّ
املطلب األول: اخلِر

 ومعهد تعليم اللغة العربية لغري ناطقي بها.

ًمنً ًاتريخًأكثر ًهلا ًالعربية ًاللغة ًتعليم ًومعهد ًاملنورة، ًابملدينة ًاإلسَلمية الامعة
هــ(.ًوخَلل1381ًمً)1961الامعةًاملباركةًالعامليةًيفًإذًأس ستًهذهً مخسنيًسنة،

ًكوريون منًاملعهدًولكنًالًيُعرفًعددهمًابلضبط.ًوأماًًهذهًالسنواتًقدًختر جًطَلب
ًكوانغًسو.ًواملصادرً ًكوريني:ًأو هلمًالسيدًعمرًيل الامعةًفقدًختر جًمنهاًمخسةًطَلب

عمرًيلًكوانغًسوًالذيًكانًيقد مًلناًاملتوفرةًلديًالًتتكلمًعنهًإالًمرةًواحدة:ً))األخً
ً ًيف ًاملنورة ًابملدينة ًاإلسَلمية ًالامعة ًإىل ًسافر ًقد ًطيبة ًخدمة  ًالقسم ًديسمرب1ًيف

ًكليةًالشريعةًيفًعامً)1((((م1986) هــ(.ًوال1414ًمً)1993.ًوختر جًالسيدًعمرًمن

                                                           

ًالنشرة1) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م5/12/1986ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(5ص،250ًالعدد:ً،ًهــ(4/4/1407)
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الصني،ًوهللاًتعاىلًيعرفًعنهًشيءًبنيًاملسلمنيًالكورينيًبعدًختر جه،ًوقيلًأنهًاتجرًيفً
ًأعلم.

ودرسًيفً هــ(1407مً)1986واثنيهمًاإلمامًعبدًالرمحنًيل.ًجاءًإىلًاملدينةًيفً
ً.ًهــ(1415مً)1994املعهدًوالامعة،ًوختر جًمنًكليةًالدعوةًوأصولًالدينًيفً

واثلثهمًاألخًسلطانًجونغًبيونغًأك.ًجاءًإىلًاملدينةًاملنورةًمعًقريبهًاألخًجعفرً
ًكلية1424ًمً)2003غًوانًيفًجونغًبيون هــ(ًودرسًيفًاملعهدًويفًالامعة،ًوختر جًمن

ًهــ(.1432ًمً)2011الدعوةًوأصولًالدينًيفً
ًبيًو ًجونغ ًجعفر ًاألخ ًورابعهم ًالشريعة ًكلية ًمن ًوختر ج ًوان، ًنغ م2012ًيف

ًبعدًخترجًقريبهًاألخًسلطانًبسنةًواحدة.ًوكَلمهاًبعدًالتخر ج1433ً) هــ(ًوكانًهذا
ًكورية.رجعاً يفًشركة ًإىلًكورايًالنوبية،ًويشتغَلنًحالياً 

ًعامًً ًيف ًالسعودية ًالعربية ًاململكة ًإىل ًجاء ًكيم. ًسو ًون ًكرم ًالباحث وآخرهم
2007(ً ًعام1428ًم ًيف ًالشريعة ًكلية ًمن ًوختر ج ًوالامعة، ًاملعهد ًيف ًودرس هــ(
ًهــ(.1434ًمً)2013

لغةًالعربيةًلغيًالناطقنيًهباًُهمًأبرزًاخلِر جيونًمنًالامعةًاإلسَلميةًومعهدًتعليمًال
ًيفًكورايًالنوبية:ًً-بدونًشكً -الدعاةًالكورينيً

املعروف،ًمرتجمًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكورية،ً فمنهمًالشيخًحامدًتشوي
ًمسجدً ًإمام ًيل، ًوالشيخًايسر ًسيئولًاملركزي، ًمسجد ًإمام ًالرمحنًيل، والشيخًعبد

ًكورايًالنوبيةًً-حفظهمًهللاًتعاىل-الكرامًًبوسان.ًوهؤالءًالثَلثة الًتتصورًالدعوةًيف
ًكورايًالنوبية،ًوسيذكرًالباحثًبعضهاًفيماً ًكبيةًلنشرًاإلسَلمًيف بدوهنم.ًوهلمًجهود

 يلي،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ً
 أوًل:ُالدكتورُحامدُتشوي

م1949ًيفًعامًً-حفظهًهللا-امسهًالكوريًالكامل:ًتشويًيونغًكيل.ًولدًالشيخً
ًكتابًترمجة1368ً) هــ(ًيفًعائلةًفقيةًفكانًيرتعرعًيفًمعبدًبوذيًوكنيسة.ًجاءًيف

ًكنتًجنينا ًيفًبطنًأم يًقُتلًأيبًبسببًصراعًأيديولوجيًفاهندمتً ً))حينما حياته:
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وكنُتًيفًاملعبدًالبوذيًإىلًً)1(بوذيًلفقرهاًأسريت.ًاضطررْتًأم يًأنًتعيشًيفًمعبد
ًكماًتسجدًلهًأم ي،ً ًخامسًمنًمدرسةًابتدائية،ًوكنتًأسجدًأمامًمتاثيلًبوذا صف 
ًكماًتقرأهًأم ي،ًهكذاًأتغذ ىًمنًالثقافةًالبوذية...وملًيتحس نًاقتصادً ًكتابًالبوذية وأقرأ

ًنصراني ًواثنوية ًمتوسطة ًمدرسة ًإىل ًأذهب ًأن ًفاضطررُت ًالكتابًأسريت ًأقرأ ًكنت ة.
ملدةًثَلثًسنني ًتراتيلًمسيحيةًوأدرسًالنصرانية،ًوكنتًنصرانياً   .ً)2(((املقدسًوأغين 

 مثًالتحقًالشيخًجبامعةًميونغًجيًيفًقسمًاللغةًالعربية.ًوتفض لًالدكتورًحامد
اخلويلًاملصري،ًاألستاذًيفًنفسًالامعةًحينئذ،ًبتقدميًالشيخًحامدًتشويًإىلًالامعةً

14ًسَلميةًابملدينةًاملنورة.ًوسافرًالشيخًحامدًتشويًإىلًاململكةًالعربيةًالسعوديةًيفًاإل
هــ(ًللدراسةًاإلسَلمية.ًوتعل مًاللغةًالعربيةًوالعلومًالشرعيةًيف1396ًمً)1976ًديسمرب

ًوالامعةًاإلسَلمية.ًورجعً ًاملنورة ًيفًاملدينة ًلغيًالناطقنيًهبا ًالعربية ًاللغة معهدًتعليم
ًالبكالوريًوًالشيخ ًشهادة ًوحصل ًجي ًميونغ ًجامعة ًيف ًودرس ًالنوبية ًكوراي ًسإىل

واملاجستيًفيها،ًمثًحصلًعلىًشهادةًالدكتوراهًيفًجامعةًأم ًدرمانًاإلسَلميةًيفًدولةً
ً ًعام ًيف ً)1984السودان ًعلى1404ًم ًحصلوا ًالذين ًالكوريني ًأول ًهبا ًوصار هــ(،

وكانًهذهً-أثناءًطلبهًالعلمًيفًالامعةًاإلسَلميةً.ًًو)3(شهادةًالدكتوراهًيفًالعلومًاإلسَلم
إىلًهللاًيفً"املركزًالثقايفًاإلسَلميًًً-الفرتةًمنًعهدًأزمةًالنفط وداعياً  كانًالشيخًمعل ماً 

ًكوراي3,200جبدة"ًالذيًأسلمًمنًخَللهًأكثرًمنً) .ًوكانًالشيخًيعل مًاإلسَلمًيفً)4((
فخرايً تقاهــ(،ًًو1400مً)1980جامعةًميونغًجيًمنذً م2014ًيفًعامًًعدًمنهاًأستاذاً 

ًهــ(.1435ً)
ًكبيةًيفًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًخاصةًيفًنطاقًالرتمجة.ً وللشيخًمكانة
اإلسَلميةً يفًاملعهدًاملتحلقًابلامعًة العلًم معاينًالقرآنًالكرميًمنذًطلبًه شرعًالشيخًيرتجًم

                                                           

ًكانًيريدًأحدهمًأنًيعيش1ً) وطعاما ًإن (ًالبوذيةًيفًكورايًالنوبيةًتقد مًللبوذينيًالكورينيًسكناً 
فيه. ًيفًاملعبدًالبوذيًعاكفاً 

ًابلكورية(.)15تشويًيونغًكيل،ًص،ًجتربيتًعلىًالثقافةًاإلسَلميةقصةً (2)
ً.صفحةًالسيةًالذاتيةًللمؤلف،ًاملرجعًالسابق (3)
ً.267،ًصاملرجعًالسابق (4)
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ًومنًخَللًعشرينًسنةًأك1396مً)1976يفً ًالنصوصًالقرآنيةهــ(، ،ً)1(ملًترمجة
.ًومنًترمجاتهًللكتبًهــ1418ةًاملنورةًيفًعامًنلكًفهدًابملدياملمت تًطباعتهاًمنًجممعًًو

هــ(،ًو"رايض1427ً،ًم2006اإلسَلمية:ً"الرحيقًاملختوم"ًلصفيًالرمحنًاملباركفوريً)
هــ(،1430ً،ًم2009الصاحلني"ًلإلمامًالنوويًبعنوانً"القصصًاإلسَلميةًاملختلفة"ً)

(ً ًالتوجيري ًإبراهيم ًبن ًحملمد ًاإلسَلمي" ًالفقه 2015ًو"خمتصر ًوغيها.1436ًمـ، هــ(
إىلًاللغةًالكورية،ًوهبذهًالهودًاملباركةًقدًفازً إسَلمياً  وقدًترجمًالشيخًحنوًست نيًكتاابً 

ً ًعام ًيف ًللرتمجة ًالعاملية ًالعزيز ًعبد ًبن ًهللا ًعبد ًامللك ًجبائزة ًحامد م2009ًالشيخ
ً.ً)2(هــ(0143)

ًالشيخًرائسةً يفًمسجدًًالتنفيذلنةًوبعدًتقاعدهًمنًمهم تهًالتعليمًيفًالامعةًتوىل 
،ًليرتك زًعلىًتنشيطًالدعوةًاإلسَلميةً)3(هــ(1436مً)2015مايو2ًًمنذًًسيئولًاملركزي

ًالكتبً ًلرتمجة ًاملستمر ة ًالكبية ًجهوده ًعلى ًجزاء ًخي ًهللا ًفجزاه ًالنوبية. ًكوراي يف
 ميةًوقيامهًابلدعوةًللكورينيًمنًأجلًنشرًدينًهللاًتعاىلًيفًشبهًالزيرةًالكورية.ًًًاإلسَل

ًًاثنياً:ُاإلمامُعبدُالرُحنُيلُ
ً ًاإلمام ًولد ًهوا. ًيلًجو ًالكامل: ًالكوري ًهللا-امسه ًً-حفظه م1963ًيفًعام

املدينةًاملنورةًيفًهــ(.ًوالتحقًاإلمامًمبعهدًتعليمًاللغةًالعربيةًلغيًالناطقنيًهباًيف1382ً)
1986(ً 1407ًم ًيف ًمنه ًوختر ج ً)1990هــ(، ًالدعوة1410ًم ًكلية ًيف ًدرس ًمث هــ(.

هــ(،ًوحصلًعلى1411ًمً)1990ابلامعةًاإلسَلميةًابملدينةًاملنورةًيفًًوأصولًالدين
ًكورايًالنوبيةًيفًنفس1415ًمً)1994يفًًسشهادةًالبكالوريًو هــ(.ًورجعًاإلمامًإىل

ًيع ًوبدأ ًالعام، ًيف ًالعام ًاألمني ًانئب ًمبنصب ًاملركزي ًسيئول ًملسجد م1994ًمل
هــ(.ًوماًتركًاإلمامًطلبًالعلمًأثناءًعملهًيفًجمالًالدعوة،ًفحصلًعلىًشهادة1415ً)

                                                           

ي)سيئول(،ًاًرًوهانًكيمتتًطباعةًترمجةًالقرآنًابللغةًالكوريةًمنًاململكةًالسعودية،ًصحيفةًً (1)
ً)ابلكورية(.15ًهــ(،ًص15/7/1418مً)15/11/1997

اإلسَلميةجتربيتًعلىًقصةً (2) تشويًيونغًكيلً،الثقافًة للمؤلفً)ً، الذاتيًة السيًة ًابلكورية(.صفحًة
ًالنشرة3) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م15/5/2015ًللمسلم،

ً.)ابلكورية(8ص،1227ًالعدد:ً،ًهــ(26/7/1436)
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م2006ًاملاجستيًمنًجامعةًميونغًجيًبتخصصًالدراساتًاإلقليميةًالعربيةًيفًعامً
ًليصبح1427) ًاملسجد ًيف ًترقية ًعلى ًاإلمام ًوحصل ًالعاًهــ(. ً)األمني م،2008ًم

هــ(ًوماًزالًيتوىلًإمامةًاملسجد1431ًمً)2010املسجدًيفًًهــ(،ًمثًصارًإمام1429
ًإىلًالوقتًاحلاضر.

ًيتفر غً ًبسهولة؛ ًَُتصى ًال ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاإلسَلمية ًالدعوة ًيف ًاإلمام وجهود
ًكلًأوقاتهًوطاقاتهًلنشرًدينًهللاًتعاىل.ًيقومًا إلمامًبتعليمًاللغةًألنشطةًدعويةًويستغل 

للمسلمنيًوغيًاملسلمنيًيفًمسجدًه عنده-العربيًة العربيًة قدًتعل مًاللغًة -والباحثًنفسًه
،ًوإلقاءًاحملاضراتًاإلسَلمية،ًوتنسيقًالربامجًواملخيماتًالدعوية.ًويستشيًويستنصحً

سريةًويقد مًاملسلمونًالكوريونًوالالياتًيفًكورايًالنوبيةًاإلماَم،ًفيحكمًيفًمسائلهمًاأل
ًهلمًالنصائح.

ًفهوً ًكورايًالنوبية، ًاإلسَلميةًحلاضرًومستقبلًإسَلم ًالدعوية وخيط طًاألنشطة
ًاسرتاتيجيةًالدعويًالرئيسي.ًومنًتطو راتًمسجدًسيئولًاملركزيًبرأيهًوتنفيذه:ً كمقر 
ًالدخلً ًمصادر ًأهم  ًمن ًاملسجد ًساحة ًيف ًالنقدية ًاملواقف ًاملسجد. ًمواقف تنظيم

ً ًاملسلمنيًللمسجد، ًبعض ًيديرها ًوكان ًمنتظمة. ًغي ًكانت ًاملواقف ًهذه ًأمهية ومع
الكورينيًغيًامللتزمنيًفلمًختلًاملواقفًمنًفسادًإداري.ًوأصبحًالشيخًعبدًالرمحنًاألمنيً

ومتكينهاًمنًتسجيلًوقتًً)1(هــ(ًفقامًحينئذًبتنظيمًاملواقف1430مً)2009العامًيفً
ًكل منًاحتمالًوقوعًًدخولًوخروجًسياراتًومقدارًأجرة سياراتًجبهازًالكرتوين،ًمنعاً 

ًفيها.ً ًالغش 
وارأتىًاإلمامًضرورةًإعادةًبناءًاملسجدًمنًجديدًالزدايدًعددًاملسلمنيًوعجزً
املسجدًعنًاستيعابًكلًاملصلنيًيفًيومًالمعة،ًوإضافةًعماراتًأخرىًلتنشيطًالدعوةً
ًكورايًومكتبةًومدرسةًإسَلمية.ًفسافرًاإلمامًإىلًتركياً ًكمتحفًعنًإسَلم اإلسَلمية

ًالشؤًو ًوقابلًاملسؤولنيًمنًرائسة ًوأقنعهمًيفًحاجة ًالرتكية اجملتمعًاإلسَلميًنًالدينية

                                                           

ًالنشرة1) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًاملسلمني ًاَتاد ًللمسلم، م2/1/2009ًالكوريني)سيئول(،
ً.)ابلكورية(19ص،293ًالعدد:ً،ًهــ(5/1/1430)
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إىلًإعادةًبناءًاملسجد.ً))وحممدًجورمز،ًرئيسًالشؤونًالدينيةًالرتكية،ًحينماًًالكوري
استمعًعنًمشروعًإعادةًبناءًاملسجدًمنًمسؤولًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًقالًله:ً"وكِ لً

ًوعق ًوواسع. ًكبي ًبدعم ًووعده ًاألمر." ًهذا ًقبلًعلينا ًِمن ًالكوريني ًاملسلمني ًاَتاد د
معًسفراءًالدولًاإلسَلميةًيفًسفارةًتركياًيفًكورايًالنوبية،ًوشرحواًهلمًضروريةً اجتماعاً 
ًكانًَتقيقً إعادةًبناءًاملسجد،ًومت ًتقريرًاالَتادًيفًاإلعادةًواإلضافةًقبلًسنتنيًولكن

ًالوعدًاملشروعًصعبا ًلضيقًامليزانية.ًفوعدهتمًدولةًتركياًبتنف ًاملشروعًفكانًهذا يذًهذا
رصًاإلمامً.ًوملًتبدأًعمليةًاملشروعًإىلًالوقتًاحلاضر،ًولكنًحًِ)1(كوابلًألرضًمي تة((

هًعلىًمصاحلًاهتمامعلىًإعادةًاملسجدًوسفرهًإىلًتركياًمنًأجلهًداللة ًواضحةًعلىً
 املسلمنيًوجناحًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ًًًً

ً ًبعض ًللشباب"ًولإلمام ًوالقرآن ً"اإلسَلم ًومنها: ًالكورية، ًابللغة املؤلفات
ًم2002) ،1423ً ًآخرين، ًمؤل ِفني ً)مع ًغىن" ًيسمح ًو"الِدين ،ًم2011هــ(،

ًكتابً"فتاوىًأركانًاإلسَلم"ًللعَلمةًحممدًصاحلًالعثيمني1432ً هــ(.ًوقدًترجمًاإلمام
ًكلهاًهــ(.ًوخ1437ًُمً)2016إىلًاللغةًالكورية،ًومت تًطباعتهاًيفً طَبهًيفًأايمًالمعة

مسج لةًيفًالنشرةًاإلخباريةًاألسبوعيةًللمسلم،ًوميكنًاالطَلعًعليهاًملنًيريدًاالستفادةً
ًمنًخطبهًاملؤثرةًالطيبة.

تقب لًهللاًمنهًجهودهًاملبذولةًللدعوةًاإلسَلمية،ًوزادهًهللاًحكمةًوبصية،ًونشرًً
ًكورايًالنوبية.تعاىلًدينهًاحلنيفًعلىًيدهًوأيديًاملسلمنيًيفًً

ًًاثلثاً:ُاإلمامُايسرُيلُ
م1959ًيفًعامًً-حفظهًهللا-امسهًالكوريًالكامل:ًيلًجونغًأك.ًولدًاإلمامً

هــ(.ًوختر جًاإلمامًمنًجامعةًبوسانًللدراساتًاألجنبية،ًبتخصصًاللغةًالعربية1378ً)
ًالبكالوريًو ًشهادة ًعلى ًًسوحصل ًعام ً)1987يف ًالعلم1407م ًاإلمام ًوطلب ًهــ(.

ًاملنورةًيفً ًيفًاملدينة ًلغيًالناطقنيًهبا ًالعربية ًاللغة ً-1987ًالشرعيًيفًمعهدًتعليم

                                                           

م4/4/2015ً(،ًسيئول)ًجوسونًصحيفة،ًتركياًسوفًتقومًإبعادةًبناءًمسجدًيفًسيئولً (1)
ً(.ابلكورية)1ص(،ًهــ15/6/1436)
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1989(ً ًهانكون1409ًً-1407ًم ًودرسًيفًجامعة ًكورايًالنوبية ًورجعًإىل هــ(،
م1992ًللدراساتًاألجنبيةًوحصلًعلىًشهادةًاملاجستيًبتخصصًاللغةًالعربيةًيفًعامً

ًويتوىلًالشيخًايسر1412) ً)2000إمامةًمسجدًبوسانًمنذًًهــ(. ًإىل1421ًم هــ(
ًاآلن.ً

يتمي زًاإلمامًحبسنًخلقهًوطيبًعَلقاتهًمعًاملسلمنيًالكوريني،ًوقدًاستغلًاإلمامً
هذهًامليزةًاحملمودةًيفًتربيةًاملسلمنيًالكورينيًوالدعوةًاإلسَلمية؛ًفأنشأًمنتدىًإلكرتونياً 

ابسمًمسجدًبوسان هــ(،ًوفيهًحركةًدعويةًقويةًمنذ1435ًمً)2014يفًعامًً)1(إسَلمياً 
ًكتذكيًاملسلمنيًابآلايتًالقرآنيةًواألحاديثًالنبوية،ًوإقناعً إنشائهًإىلًالوقتًاحلاضر

ًاملنتدىًحوايلً ًهلذا ًاملشرتكني ًبلغًعدد ًوقد ًاملسلمنيًيفًاعتناقًاإلسَلم، 190ًغي
(ً 20ًًشخصا  ًابعتبار ًمسلمني( ًغي ً)2017منهم ًا1439م ًويُعل م ًيفًهــ(. إلمام

،ًوحيضرًاإلمامًبعضً مسجدهًمبادئًاإلسَلمًللمسلمنيًوغيًاملسلمنيًبشكلًمستمر 
إذًوجودًاملسلمنيًالكورينيً غيًاملباشرةً؛ بوسانًبغرضًالدعوًة يفًمدينًة املناسباتًالثقافيًة
ًكورايًالنوبيةًقليلًويفًمدينةًبوسانًأقل ،ًفحضورهًفيهاًوحوارهًمعًالكورينيًلهًأثرً يف

ًمعهمًحىتًبعدًً.لمدعوينًالكورينيطيبًل ًاملسجدًويُقيمًعَلقة ًبزو ار ويرح بًاإلمام
ًزايرهتم،ًرجاء ًأتث رهمًبتعاليمًاإلسَلمًوأخَلقًاملسلمنيًاحلسنة.ً

يستطيعً السياقًيهتم ًاإلمامًبنظافةًاملسجدًومجاله،ًوحيس نًبيئةًاملسجدًمبًا ويفًهذًا
اإلسَلميةًللكورينيًهوًزايرهتمًللمسجدًًمنًقدرته.ًورأىًاإلمامًأنًأكربًفرصًللدعوة

حيثًقلوهبمًيفًأغلبًاألحوالًمنفتحةًللسماعًعنًدينًاإلسَلم.ًلذلكًبعدًتوليهًإماماً 
ًكماًسبقًذكرهًعندًعرضًأنشطةً ملسجدًبوسانًقامًإبصَلحًمسجدهًوإعادةًتصميمه،

ً.ً)2(مسجدًبوسان

                                                           

(1)http://band.us/band/49900666 ً
ً.218انظر:ًصفحةً(2ً)
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ً ًًاألثناءويفًهذه ًيف ًاملسجد ًجبنب ًعمارة ًمطعما ًتركيا ًيف ًاإلمام م2006ًفتح
منًالكتيباتًًجبوارهًاملسجديزورًطعمًبشكلًطبيعيًزبونًامل،ًًو)1(هــ(1427) ويقرأًشيئاً 

وحيصلًعلىًانطباعًحسنًمنًاملسجدًواإلسَلم.ًوابلفعلًقدًاحتل ًًيفًاملسجدًالدعوية
ً)مطعمًً ًاملطعم ًاملًكبادوكياهذا ًبشهرته ً)الرتكي( ًمن ًوتسعني ًالسادس (28.299ًركَز

ًبوسانًيفًأحدًاملواقعًالسياحة وكثيًمنًزوارًاملطعمًيذهبونًإىلًً)2(مطعما ًيفًمدينة
اإلسَلميةً حسنًيفًالدعوًة أثًر نتمىنًمنًه ممًا يفًاإلنرتنتً، صورًه ويرفعوًن املسجدًويصو رونًه

ًللكوريني.
الكوريني واْهِدًعلىًيدًه األمةً، انفعًابإلماًم العلمًواإلميانًواحلكمة.ًًاللهًم ولنًا لًه ًوزًد

ً  

                                                           

ًكوريً(ًاإلمامًايسرًقدًابعًهذا1) مسلم ً ً.آخرًاملطعمًبعدًانفتاحهًبسنتني،ًوميلكهًحالياً 
ًأطعمة2) ًالنوبية-آسيا-( ًبوسان-بوسان-كوراي ًمتًكبادوكيامطعمًً-أطعمة يفًًصدرهًالرتكي،

2007(ً ًهــ(1438م ًهــ24/3/1439ًيفًمنهًالنقلًومت، ،ً ًأدفايزر  .www)تريب

tripadvisor.co.kr.)ابلكورية(ً) ً



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
268 

جيون الكوريون من غري اجلامعة اإلسَلمية باملدينة 
ّ
املطلب الثاني: اخلِر

 املنورة. 

اخلِر جيونًالكوريونًمنًالامعاتًيفًالدولًاإلسَلميةًليسًبقليل:ًوحبسبًإحصاءً
هــ(:1437ًمً)2016رمسيًفعددًالطَلبًالكورينيًيفًالدولًاإلسَلميةًالعربيةًيفًعامً

يدرسونًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية11ً،ًومنهم275ً ً.ً)1(طالباً 
ًالعربية ًاللغة  وأغلبًالطَلبًالكورينيًخيتارونًالدولًاإلسَلميةًمنًأجلًتعل م

فيها،ًالًمنًأجلًالعلومًالشرعية،ًومنًيشاركًيفًالدعوةًاإلسَلميةًبعدًرجوعهمًإىلً
يعدً  ًونًابألصابع.كورايًالنوبيةًقليلًجداً 

وسيذكرًالباحثًأهم ًاخِلر جينيًمنًجامعاتًيفًالدولًاإلسَلمية،ًومها:ًعبدًالرازقً
 .)2(سون،ًومجيلًيل

ً.ًأوًل:ُالدكتورُعبدُالرازقُسون
م1947ًيفًعامًً-حفظهًهللا-امسهًالكوريًالكامل:ًسونًجوًيونغ.ًولدًالدكتورً

ًوالتحقًجبامعةًهانكونًللدراسات1366ً) هــ(ًيف1387ًمً)1968األجنبيةًيفًهــ(،
قسمًاللغةًالعربية،ًويفًسنتهًالرابعةًمنًالامعةًسافرًالدكتورًإىلًدولةًمصر،ًودرسًيفً
جامعةًاألزهرًمبنحةًمنًاحلكومةًالكورية،ًوبقيًيفًمصرًعشرًسنواتًحيتًحيصلًعلىً

ً ًبتخصصًالتاريخًاإلسَلميًيفًعام ًالدكتوراه ً)1984شهادة ًويفًعا1404م مًهــ(.
1985(ً ًهانكون1405م ًجبامعة ًالعربية ًاللغة ًقسم ًأستاذا ًيف ًوأصبح ًوتوىلً)3(هــ( .

                                                           

ًكورايًالنوبيةًلعامًاإلحصاءًيفً(1ً) ًكورينيًيفًخارج متًنشرهاًًمً)ملفًإكسيل(،2016طَلب
ً ً)4/11/2016يف 4/2/1438ًمـ ًيف ًمنها ًالنقل ًومت وزارةًًهــ،25/3/1439هــ(،

ً.)ابلكورية((www.moe.go.krالتعليمً)
متتًالكتابةًعنهم،ًولكن2) اثلثهمًً(ًقدًاختارًالباحثًيفًالبداةًثَلثةًأساتذةًهلذاًاملطلب.ًوفعَلً 

ًيفً ًبرسائل ًشخصية ً)مقابلة ًالبحث ًيف ًعنه ًيُذكر ًأن ًيريد ًال ًأبنه ًالباحث ًأخرب قد
حلقوقهًالشخصية.8/4/1439 ًهــ(،ًفقبلًالباحثًطلبهًاحرتاماً 

ًيفًًرئيسًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ً-األستاذًسونًجوًيونغً(3ً) ً=مـ27/6/2004متًنشرها



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
269 

هــ(،1429ًً-1423ًمً)2008ً–2003ًالدكتورًرائسةًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًيفً
ً ًعام ًيف ًقطر ًدول ًمن ًالدعم ًنس ق ًالذي ً)2004وهو ًاملقرب1425ًم ًإلنشاء هــ(

ً.)1(اإلسَلميًلألمةًاإلسَلميةًالكورية
يفًوت فخرايً  ًهــ(.1433ًمً)2012قاعدًالدكتورًمنًجامعةًهانكونًأستاذاً 

م،1997ًولهًبعضًاملؤلَّفاتًاملتعلقةًابإلسَلمًك"اتريخًنظامًاخللفاءًيفًاإلسَلم"ً)
1417ً ًو"اإلسَلم ً)ً-هــ(، ًواترخيه" ًوعقيدته 2005ًتعاليمه ًوكتاب1426ًم، هــ(.

هــ(1423ًم،2002ً)رانسيسًروبنسونً"التاريخًاإلسَلميًكامربدجًمعًصورةًورسم"ًلف
النوبيةًالذيًيعتربًمن- يفًسوقًالكتابًيفًكوراًي الكتبًاإلسَلميًة كانًالدكتورًًً-أشهًر

ترمجةًرئيسًاملرتمجنيًهلذاًالكتاب.ًوذروةًسنامًترمجاتهًيفًجمالًالدعوةًيفًكورايًالنوبية:ً"
ًهــ(.1430ً،ًم2009"ً)ًسورة35ًً-معاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةً

ويكفيًذكرًهذهًالرتمجةًملنًيريدًأنًيعرفًجهودًاألستاذًيفًالدعوةًاإلسَلمية.ً
ًوتعليقاتهً ًالسهلة ًبعباراته ًوتتميز ًالكورية، ًاللغة ًإىل ًالكرمي ًالقرآن ًترمجات ًأصح  فهي
للكوريني،ًإالًأنًهذهًالرتمجةًتقتصرًعلىً املفيدة،ًفهيًمنًأفضلًوسائلًالدعوةًإقناعاً 

سورةًمنًالقرآنً)سورةًالفاَتةًوأغلبًالسورًمنًجزءًعمًوبعضًالسورًواآلايت35ًً
ً.ً)2(املختارة(ًفليستًبكاملة

ً.ًاثنياً:ُاألستاذُمجيلُيل
م1953ًًيفًعامً-حفظهًهللا-امسهًالكوريًالكامل:ًيلًهيًسو.ًولدًاألستاذً

ًجبً،هــ(1372) ًللدراسوالتحق ًهانكوك ًيفًاألجنبيةًاتامعة ًتركيا ًقسم م1975ًًيف
هــ(،ًوحصلًمنًنفسًالامعةًعلى1399ًمً)1979يفًعامًًهاجًمنخترً هــ(،ًًو1395)

هــ(،1403ًمً)1983شهادةًاملاجستيًبتخصصًدراساتًإقليمًالشرقًاألوسطًيفًعامً
                                                           

=(9/5/1425ً ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًهيانغًًهــ،25/3/1439هــ(، ًكيونغ ًصحيفة موقع
(www.khan.co.kr))ابلكورية(.ً

ً.253انظر:ًصفحةًعنًاملقربًًلَلستزادة(1ً)
ً.291انظر:ًصفحةً(ًلَلستزادةًعنًهذهًالرتمجة2ً)
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ً ًالدكتورامث ًشهادة ًعلى ًًهحصل ًبتخصص ًإسطنبول ًجامعة ًاإلسَلمياليف يفًًتاريخ
ًمًًَا ًمساعداً أستاذهــ(،ًوأصبحًبعدًذلك1408ًمً)1988 يفًًيفًتركياًةرًمًَرًْيفًجامعة
.ًوقدًتوىلًالدكتورًرائسةًمجعيةًالدراسةً)1(هــ(1409ً-1408ًمً)1989ً-1988ً

هــ(،ًورائسةًمجعيةًدراسة1423ًً-1421ًمً)2003ً-2001ًاإلسَلميةًالكوريةًيفً
ً)2007ً-2005ًيفً الشرقًاألوسط ًجبائزة1428ًً-1426ًم ًاألستاذ ًوفاز هــ(.

هــ(،ًوجبائزةًأفضلًاملدر سني1430ًمً)2008ألساتذةًمنًجامعةًهآنًاينغًيفًأفضلًا
عضوًيفًًوهوًحالياً هــ(.1435ًمً)2014منًاملعهدًالوطينًلتنميةًاملواردًالبشريةًيفً

يفًقسمًعلمًاإلنسانًًأستاذًيفًجامعةًهآنًاينغاهليئةًاالستشاريةًلسياسةًوزارةًخارجية،ًًو
 .الثقايف

ًأبرز ًمن ًيعترب ًوأقواهمًةساتذاألًوهو ًدعواي  ًالكبيةًً.نشاطا  ًجهوده ًبذل وقد
ومهارةًاألستاذًيفًً،اطئةًعنًاإلسَلمًيفًاجملتمعًالكورياخلصورةًالواملتعددةًيفًتصحيحً

التأليفًقدًجعلتهًمنًأشهرًاملؤلفنيًالكورينيًيفًسوقًالكتاب،ًخاصةًيفًجمالًالكتبً
يفًإحدىً؛ًومنًأشهرها:ً"اإلسَلم".ًجاءً)2(وترمجةًمؤلَّفاً 60ًلهًأكثرًمنًاإلسَلمية.ًًو

:ً))كتابً"اإلسَلم"ًبقلمًاألستاذًيلًهيًسو،ًواثىنًعشرًمنًالعلماءًالصحفًالكورية
الذينًدرسواًيفًالدولًاإلسَلميةًيشرحًلعامةًالناسًالثقافةًاإلسَلمية،ًوقدًمتًنشرهًيفً

(ً 2001ًأغسطس ً)1422م، ًبيع ًمت  ًوإن 1.000ًهــ(. ًهذا ًمن ًنسخة الكتابًيفً(
ًكورايًالنوبية.ً ًكتبًالعلومًاإلنسانيةًيف سنةًواحدةًفهوًجناح،ًنظرا ًإىلًأحوالًسوق

سبتمرب،11ًً(ًنسخةًيفًشهرًواحدًمعًوقوعًأحداث40.000ًولكنًالواقعًقدًمتًبيعً)
ًكيوًبوًاملركزًالثالث(( ً.)3(واحتل ًهذاًالكتابًيفًمكتبة

                                                           

ًاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ًصفحةًالسيةًالذاتيةًللمؤلفً)ابلكورية(. (1)
ًاملرجعًالسابق. (2)
ًصحيفة،ًيلًهيًسوًيفًجامعةًهانيانغ،ًمؤلِ فًكتابً"اإلسَلم"ًوهوًأكثرًكتبًمبيعاً ً(ًاألستاذ3)

ً(.ابلكورية)23ص(،ًهــ28/7/1422)م2001ًً/15ً/10(،ًسيئول)ًجوسون
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ً ًوالدعوة: ًاإلسَلم ًعن ًاألخرى ًمؤلفاته ً)ومن ًاإلسَلمية" م،2003ً"الثقافة
ًآخرين،1424ً ًمؤلفني ً)مع ًالعامل" ًاتريخ ًملادة ًاملدرسية ًالكتب ًو"تصحيح هــ(،
ًهــ(.1436ً،ًم2015هــ(،ًو"مدرسةًاإلسَلم"ً)1428م،2007ً

يفًالدعوةً ًكبيةًجداً  ولكتابً"تصحيحًالكتبًاملدرسيةًملادةًاتريخًالعام"ًمكانة
منًحيثًينب هًهذاًالكتابًقارئهًعلىًاألخطاءًاملوجودةًيفًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية،ً

الكتبًاملنهجيةًيفًاملدارسًاملتوسطةًوالثانوية،ًككلمةً"هللاًسني"ًوعبارةً"حامليًالسيفً
ًوغيًذلكًمنًاملعارفًغيًالصحيحةًعنًاإلسَلم.ًً)1(بيد،ًوالقرآنًبيدًأخرى"

املغلوطةًعنًاإلسَلمًيفًالكتبًًوأفادًاألستاذًُالباحَثًعنًجهودهًإلزالةًاملعلومات
علميةًعنً املدرسية:ً))بعدًرجوعيًإىلًكورايًالنوبيةًبدأُتًألقيًاحملاضراتًوأكتبًحبواثً 
ًجملسً ًعضوا ًيف ًالعشرين...وكنت ًالقرن ًتسعينيات ًبداية ًمنذ ًسني" ً"هللا ًكلمة خطر

ًاألولًلطَلبًاملدرسةًامل توسطة،ًوقدًلتعديلًالكتابًاملنهجيًيفًمادةًاالجتماعًللصف 
ًكتابً"تصحيحًالكتبًاملدرسيةًملادةًاتريخًالعام"ً قمتًبتعديلًاألخطاء...ًمثًأل فُت
ًالكتابًمرجعا ًملؤل ِفيًالكتبًاملنهجية،ً ًكبية،ًوأصبحًهذا معًاآلخرينًوكانًلهًإجابة

ً.ً)2(ليتم ًتصحيحًكثيًمنًاملعلوماتًاخلاطئةًيفًالكتبًاملدرسية((
ً ًللصغار،ًورأىًعدمًوقدًأدركًاألستاذًأمهية ًالصحيحةًلإلسَلم التزويدًابملعرفة

كفاءةًالكتبًاملدرسيةًإلعطاءًانطباعًحسنًعنًاإلسَلمًللطَلب،ًفأل فًبعضًالكتبً
(ً ًاإلسَلم" ًعن ًشيء ً"كل ًكـ ًللصغار ًاإلسَلم 2009ًعن ًو"معرفة1430ًم، هــ(

عنًهــ(.ًوجهودهًيفًهذهًاملؤلفات1438ًم،2016ًصحيحةًعنًاإلسَلمًللصغار"ً)
الكتبً وهذًه العلماءًالكورينيً، منًِقبلًاألساتذًة ابلصغارًملًيسبقًمثلهًا اخلاصًة اإلسَلمً،
ًكبيةًوأثرًقويًيفًالدعوةًاإلسَلمية،ًإذًأنًاملعارفًاملكتسبةًيفً ًهلاًفعالية لصغارًالسن 
ًوتقييمً ًمعيارا ًفكراي ًللحكم ًالصغي ًذهن ًيف ًفهيًتبقى ًبسهولة، ًتتغي ًال ًمبكر عمر

                                                           

صورةًاإلسَلمًواملسلمنيًيفًاجملتمعًاملطلبًالثاين:ًً-املبحثًالثالثًً-انظر:ًالفصلًالرابعًً (1)
ً.منًهذاًالبحث"ًإسَلموفوبيا"الكوريًوظهورً

ًهــ(.9/10/1438مً)3/7/2017مقابلةًشخصيةًبرسائلًمعًاألستاذًمجيل،ًً (2)



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
272 

،ًوتعطيًتلكًالكتبًانطباعا ًحسنا ًعنًاإلسَلمًللقارئًالصغي،ًليجىًهبذاًاألشياء
 االنطباعًاألولًالطيبًتيسي ًإلسَلمًالقارئًبعدًبلوغه.ً

ًويقابلًمنً ًاملسلمنيًالكورينيًيفًوسائلًاإلعَلم، ًالعلماء واألستاذًمجيلًأشهر
ًوالوس ًاإلسَلم. ًعن ًالفهم ًسوء ًعنهم ًويزيل ًالكوريني ًعامة ًهباًخَلهلا ًيتكل م ًاليت ائل

ًاألستاذًعنًاإلسَلمًمتعددة،ًومنها:
كوريةًمقاالتًاألستاذًاملتسلسلةًعنًالصحفًالالصحيفة:ًُوضعتًيفًأشهرً .1

ً ًيف ًمرات ًسبع ًاإلسَلم" ً"اكتشاف ًبعنوان 1/1/2002ًاإلسَلم م9/2/2002ًً-م
 .)1(هــ(27/11/1422ً-هــ17/10/1422ً)

ًكيًيبًإساإلذاعة:ًشاركًاألستاذًيفًبرانمجً .2 الوطنيةًً(KBS)إذاعيًمنًقناة
يفًالساعةًالثامنةًمساءًوتكل مًعنً هــ(28/4/1435مً)28/2/2014يفًيومًالمعةً

 اإلسَلم.ً

يفًً(JTBC)خباريًيفًقناةًجيًيتًيبًسيإالتلفاز:ًظهرًاألستاذًيفًبرانمجً .3
16/11/2015(ً ًداعش3/1/1437ًم ًهجمات ًونقد ًمساء ًالثامنة ًالساعة ًيف هــ(

 ابيةًيفًابريس.اإلره

ًاألماكنً ًيف ًاإلسَلم ًدفاعا ًعن ًحجته ًوقوة ًبفصاحته ًحماضرات ًاألستاذ ويلقي
يفًعامً مًألقىًاألستاذًحماضرةًملؤسسةًتضامنًحقوق2005ًواملناسباتًاملتعددة.ًفمثَلً 

كالةًالتعاونًيونيو(،ًولًو23ًً-مايو12ًًاإلنسانًعنًموضوعًاإلسَلمًوالعاملًاإلسَلميً)
ًالكوري ً)ًةالدويل ًاإلسَلمية" ًالثقافة ًعن ًالصحيح ً"الفهم 11ًًبعنوان 26ًً-إبريل

ًوال ًواملعلً أغسطس(، ًالعمال ًالكورينيَتاد ً)ًمني ًالعنوان 19ًًبنفس 13ًً-مارس
ًكثيةًجدا .ًً)2((ديسمرب ًوغيها

                                                           

ً(هــ17/10/1422)م2002ًً/1ً/1(،ًسيئول)ًجوسونًصحيفة،ً(ًاالكتشافًعنًاإلسَلم1)
ً(.ابلكورية)ًصفحاتًخمتلفةًيفًقسمًالثقافة،ًهــ(27/11/1422مً)9/2/2002ً-

يلًهيًسبتمرب،11ًًأحداثًبعدًًإىلًاإلسَلمًوالشرقًاألوسطًنظرةًاجملتمعًالكوريًالديدة(2ً)
،ًص16ً-1هــ(،ًالعدد:1427ًمً)2006)سيئول(،ًلدراسةًاإلسَلمًالكوريةًسو،ًجملةًمجعية

ً)ابإلجنليزيةً(.246ًً-245ً
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وحيفظه،ًوخيرجًلألمةًاإلسَلميةًالكوريةًأمثالهًمنًالدعاةً نسألًهللاًسبحانهًأنًيثب تًه
ًوالعلماء.ً
ً

ً 
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املطلب الثالث: الدعاة الكوريون واملسلمون األجانب املهتمون بالدعوة يف 
 كوريا اجلنوبية.

ًكوري،ًًو يهتم ًبشؤونًالدعوةًمنًوهناكًمنًيدعوًالكورينيًإىلًاإلسَلمًوهوًغي
ًيفً ًوإمام ًجامعة ًيف ًكأستاذ ًمعني  ًمنصب ًله ًيكن ًمل ًولو ًالنوبية ًكوراي ًيف اإلسَلمية

إىلًمكانتهمًاملهم ةًًومسجد.ًسيذكرًالباحثً همًآاثًرعنًبعضهمًوأنشطتهمًالدعويةًنظراً 
ًالطيبةًيفًمسارًالدعوةًاإلسَلميةًللكوريني.ً

ُ:ُالدكتورُعبدُالوهابُزاهدُحقأولًُ
هوًإمامًمسجدًجونًجو،ًوممث لًلرابطةًالعاملًاإلسَلمي،ًً،عبدًالوهابًزاهدًحق

ًولد ًالنوبية. ًكوراي ًيف ًهللا- الدكتورًومفيت ًً-حفظه ًعام ًحلب ًمدينة م1941ًيف
ًفيهاسورايًيفًهــ(1359) ًونشأ ،ً .ً ًاهلندًوابكستانًومصر ًإىلًبَلد )جامعةًمثًسافر

علىًدرجةًالدكتوراهًيفًالفقهًاملقارنًابمتيازًمعًمرتبةًفيهاًطلبا ًللعلم،ًوحصلًً(األزهر
ًالشرفًاألوىل ًكورايًالنوبية: ًإىل ًقبلًجميئه ًمناصبه اإلمامًواخلطيبًلامعً.ًومنًأهم 

ًالفقهًستاذيفًسوراي،ًواألً)1(البخيت يفًًباحثوالأمًالقرى،ًًاإلسَلميًيفًجامعةًملادة
األوقافً يفًوزارًة الفقهيًة الكويتباملوسوعًة ًالامعةًيفًالعلياًالدراساتًرئيسًقسمًوً،دولًة

ً.)3(ابكستانًيفً)2(الفاروقية
إىلًهللاً داعيًة إىلًكورايًالنوبيًة إىلًكورايًالنوبية.ًمثًسافًر يفًهجرتًه قصًة ولًه تعاىلً.

ًكورايًالنوبية:ً)) 1982ًيفًعامًقالًالشيخًذاكرا ًملاًهي أهًهللاًلهًحىتًيكونًداعيةًيف
عيتًلقسمًالدراساتًاإلسَلميةًالعلياًيفًالامعةًالفاروقية،ًوقدًدًًُأعملًعميداً ًكنتًُ
لزايرةًدولةًالكويتًاحلبيبةًللعملًًةًيفًالكويتسَلميوقافًوالشؤونًاإلبلًوزارةًاألمنًقًِ

حدًوزراءًدولةًأًارًز.ًو)يفًنفسًالوقت(ًيفًاملوسوعةًالفقهية،ًوقدًوافقتًزايريتًهذه
                                                           

ًهــ.645ًهوًمنًمساجدًسورايًالتارخييةًيقعًيفًحلب.ًواتريخًالبناء:ً (1)
ًكراتشي1387مً)1967يناير//23ستًالامعةًيفسً أ (2) ًيفًابكستانًَتتًإشرافًه(ًمبدينة

ً ًخان ًهللا ًسليم ًاحملدث ًهللا-الشيخ ًالفاروقيةًً-حفظه ًالامعة ًموقع انظر:
(www.farooqia.com). ً

ً)ابلكورية(.32حقًاإلسَلم،ًعبدًالوهابًزاهد،ًص (3)
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ًكورايً ًالوزيرًاحملرتمًيتحدثًعنًبلدهًوشعب كورايًالنوبيةًلدولةًالكويت،ًفكانًهذا
الكوريًميوتًًنًالشعبأً:ىلًدينًوالًعقيدةًتؤمنًابهلل،ًوقالًذاتًمرةإأبنهًالًينتميً

مناًرسلتمًلناًمنًيعلً أهَلًفعلىًعدمًاالميانًابهللًوهذاًيعينًأنهًسوفًخيلدًيفًانرًجهنم،ً
اجتماعايتًمعًوزيرًًإحدىويفًًسَلم،ًوكيفًنؤمنًابهللًويساعدانًعلىًفهمًاالسَلم.اإل

ًَتدث ًفهمًًتاالوقاف ًيف ًيرغبون ًأهنم ًالكوريني ًعن ًوحديثه ًالكوري ًالوزير ًقصة عن
بعضًأنًسَلم،ًغيً،ًفوجدتًيفًنفسيًرغبةًحثيثةًيفًالسفرًلكورايًداعيةًلإلسَلماإل

نًإبداءًرغبيتًحذروينًمنًالسفرًلكورايًوقالوا:ًإوقافًملاًمسعواًاالخوةًاحملبنيًيفًوزارةًاأل
رتًينًكرً أثًيفًذلكًغيًوالد،ًفطلبواًالرتيً كورايًبعيدةًوالًيوجدًفيهاًمدارسًلتعليمًاأل

يفًسبيلًًسنًالصحابةًرضوانًهللاًعليهمًضحواًبكلًغايلًونفيإًطلبًالسفر،ًوقلت
والدهم،ًومتتًأوالديًأفضلًمنًأانًلستًأبفضَلًمنهمًوالًأسَلمًوالدعوةًاليه،ًًونشرًاإل

ً.ً)1(((املوافقةًالنهائيةًوقدمتًكورايًوابشرتًعمليًالدعوي
النوبيةًمبعواثً هــ(ًإىلًكوراي1404ًمً)1984فوصلًالدكتورًيفًشهرًأكتوبرًعامً

ملسجدًأيبًبكرًالصديقًيفًمدينةًجونًجوً)2(منًوزارةًاألوقافًالكويتية ًإماماً  .ًوُعني 
ً ًعام ًيف ًاملسجد ًإمامة ً)1987واستلم ًاملفيت1407ًم ًالختيار ًاالنتخاب ًومت  هــ(،

ً ًعام ًيف ًمفتيا  ًالكوريني ًاملسلمني ًاَتاد ًوعي نه ًالنوبية ًكوراي ًيف م1989ًللمسلمني
ًهـ1409) ًممث ل ًوهو ًالنوبيةـ(، ًكوراي ًيف ًاإلسَلمي ًالعامل ًًلرابطة ًعام م2006ًمنذ
ً.ً)3(هــ(1427)

ًكورايًالنوبيةًفيمكنًالرجوعًإىل أنشطةً وأماًجهودًالدكتورًللدعوةًاإلسَلميةًيف
ًً.223ًةفحمسجدهًالدعويةًأيًمسجدًجونًجوًيفًص

                                                           

ًعبدًالوهابًزاهد(ًاملؤلِ فًيفًسطور)ملفًووردًمرَسلًإىلًالباحثًمنًالدكتورًعبدًالوهاب(،1ً)
ً.2ًحق،ًص

ًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص (2) ً.240الدعوةًاإلسَلميةًيف
(3ً ًالوهاب، ًعبد ًالدكتور ًمع ًبرسائل ًشخصية ًمقابلة م26/12/2016ًً-1/12/2016ً(

ًهــ(.27/3/1438ًًً-2/3/1438ً)
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بذلًهلمًمنًجهودهًً علىًاملسلمنيًالكورينيًواملدعوينًالكورينيًومًا فجزاهًهللاًخياً 
ًيفًسبيلًالدعوةًإىلًهللاًعزًوجل.ً

ً
ُاً:ُاألختُفاطمةُسونغنياث

ًيفًعامً-حفظهاًهللا-امسهاًالكوريًالكامل:ًسونغًهيونًسوك.ًولدتًاألختً
1978(ً ًالربوتستنتهــ(1398م ًالكنيسة ًقسيسًيف ًوالدها ًمثً. ًنصرانية. ًفرتعرعت ية،

ًاألخت ًًاعتنقت ًعام ًيف ً)2005اإلسَلم ًاملعلوماتًهــ(1426م ًمركز ًيف ًوعملت .
ً ًعام ًيف ًاملركزي ًسيئول ًمسجد ًجبنب 2010ًاإلسَلمية ً)2013ً-م 1431ًم ً-هــ

هــ(ًحىتًأغلقًاملركزًبسببًامليزانية.ًوقدًأسلمًيفًهذهًالفرتةًعلىًيدًاألختًحنو1434ً
م2014ً،ًوهللًاحلمد.ًمثًانتقلتًإىلًمدينةًإنتشونًيفً)1(وكوريةً ًكورايً 250ًًً-200ً

هــ(ًوبدأتًتعملًملركزًإنتشونًاإلسَلمي.ًولَلط َلعًعلىًبعضًأعمالًاألخت1435ً)
منًهذاًً)مركزً"إنتشون"ًاإلسَلمي(ًاملطلبًالرابع فاطمةًالدعويةًللكورينيًفليجعًإىل

ًاملبحث.ً
 
ُ:ُالسيدُحسيُجانغاثلثاًُ

ً ًولدًالسيدًامسه ًِكْرَدِمر. م1971ًًيفًعامً-حفظهًهللا-الرتكيًالكامل:ًحسني
ًعامًًهــ(1391) ًيف ًالوطنية ًأنقرة ًجبامعة ًوالتحق ًفيها. ًونشأ ًتركيا ًعاصمة ًأنقرة، يف

هــ(.1414ًمً)1994هــ(ًودرسًيفًقسمًاللغةًالكورية،ًوختر جًمنهاًيف1410ًمً)1990
،ًللتعليمًالدويلًالكورياملعهدًَلبًملنحةًمنًواُختيًالسيدًيفًنفسًالعامًمعًبعضًالط

ًكورايًالنوبيةًلدراسةًاللغةًالكورية.ًودرسًجبامعةًسيئولًالوطنيةًيفًمرحلةً فسافرًإىل
ً ًشهادة ًعلى ًوحصل ًالكورية ًاللغة ًبتخص ص ًًاملاجستياملاجستي ًعام م2001ًيف

ًالدكتوراهًيفًنفسًالام1422) ًاملنهجيةًيفًمرحلة م2002ًعةًيفًهــ(.ًمثًدرسًسنة
ًًو1423) ًمارسًعمهــ(. ًمن ًللكوريني ًالدعوة ًأجل ًمن ًاملركزي ًسيئول ًمسجد ًيف ل

                                                           

ًهــ(.16/4/1439ً)م3/1/2018ً(ًمقابلةًشخصيةًبرسائلًمعًاألختًفاطمةًيف1ً)
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ًديسمرب2005 ًإىل ً)2011ًم ًيف1433ًً-1426ًم ًالكورية ًابلنسية ًوجتن س هــ(.
ملسلمً"جانغًسونًريونغ"1427ًمً)2006عامً هــ(ًواختارًاسمًعائلةًلهً"جانغ"ًاحرتاماً 

ً.)1(يفًعصرًغوًريو
:ًإمناًاختارً)2(أخربًبهًالسيُدًحسنيًالباحَثًيفًمقابلةًشخصيةًعلىًحسبًما

ًكثيًمنًالطَلبً السيدًاللغةًالكوريةًعندًالتحاقهًجبامةًأنقرةًبسببًأهناًاندرةًوالًخيتارها
األتراكًفُحب بًإليهًأنًيدرسهاًدراسةًعميقة،ًوملًتكنًلهًنيةًللدعوةًهباًيفًكورايًالنوبيةً

ًذلكًالوقت.
ً ًحدثت ًالنوبية ًكوراي ًيف ًدراسته ًأثناء ًاحدأمث 11ًًث ًوكانًم2001سبتمرب ،

ًكتبًاإلسَلمًلتعريفًالطَلبًالكورينيًابإلسَلمًولكنًملًجيدًيفًاملكتباتً يبحثًعن
ًاألمرًالًينبغي،ًوالًبدًمنً ًكتبا ًبتأليفًالنصارىًالكوريني.ًورأىًالسيدًهذا شيئا ًإال

يرتجمًبعضًالكتيبات فبدًأ إجابةًًتغييهً. وكانتًللكتبًاملرتمجًة الكوريةً. إىلًاللغًة الدعويًة
ًابللغةً ًللكوريني ًالدعوة ًيريدون ًالذين ًوالاليات ًاملسلمني ًالطَلب ًمن ًخاصة طيبة،
الكورية.ًوبعدًدراستهًيفًجامعةًسيئولًالوطنيةًاقرتحًلهًمسجدًسيئولًاملركزيًوظيفةً

ًًو ًسنوات. ًست  ًمعهم ًوعمل ًفقبله ًوالدعوة، ًالكتب ًنشر ًيف ًالسيد م2012ًأنشأ
ًمؤمن"1433) ً"جنة ًمؤسسة ًانشرًً)3(هــ( ًأول ًاملؤسسة ًهذه ًوتعترب ًوالتوزيع، للنشر

ًكورايًالنوبية ً.ً)4(للكتبًاإلسَلميةًيفًاتريخًإسَلم
الكتبً ونشًر علىًأتليفًوترمجًة ترتك ًز يفًكورايًالنوبيًة السيدًحسنيًللدعوًة أنشطًة

لَّفاتهًابللغةًالكورية:ً"قصصًَمنًاختارًاإلسَلم"ًاإلسَلميةًمبؤسستهًجنةًمؤمن.ًومنًمًؤ
(2012ً ً)1433م، ًو"اإلسَلم" 2013ًهــ(، ًعن1434ًم، ًشيئا  ً"أربعون ًو هــ(،

(ً ًعنها" ًالكوريونًأنًيعرفوا ًاليتًيريد 2014ًاإلسَلم ًإىل1435ًم، ًومنًترمجاته هــ(.
                                                           

ً.100ًعنًجانغًسونًريونغًانظرًصفحةًلَلستزادة (1)
ًهــ(.29/10/1438ًً)23/7/2017ً(ًمقابلةًشخصيةًمعًالسيدًحسني،2ً)
ً(ً"جنة"ًاسمًابنةًالسيدًحسنيًو"مؤمن"ًاسمًابنه.3ًًً)
(،ًسيئول)ًسيئولًصحيفة،ًيقولًحسنيًكردمر،ًرئيسًأولًانشرًلكتبًإسَلمية،ًعنًاملسلمنيً(4)

ً(.ابلكورية)27ص(،ًهــ27/6/1436)م2015ًً/16ً/4
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ًكاْنَدمي) ًليسار ًالقصة" ًمع ًحديثا  ً"أربعون ًالكورية: ًم2012اللغة هــ(،1433ً،
(ً ًالنووي ًلإلمام ًالشرح" ًمع ًالنووية ًم2014و"األربعون ًخامت1435ً، ًو"حممد هــ(،

ًهــ(ًوغيهاًمنًاملؤلفاتًوالرتمجاتًابللغةًالكورية.1436،ًم2015النبيني"ًلسامًديبً)
 ويفتحًعليناًأبوابًالنجاحًيفًسبيلًالدعوةًإليه.ًًرزقناًاإلخَلصنسألًهللاًأنًي

ًً
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الدعوةًإىلًهللاًتعاىلًالبدًهلاًمنًوسيلةًإليصاهلاًللناس،ًووسائلًالدعوةًيفًالوقتً
ًكثيةًوخمتلفة،ًفلقاءًشخصيًمعًاملدعوًيعدًمنًأشهرًالوسائلًالدعويةًوأقدمهاً املعاصر

ً ًاملدعوين، ًوكثرة ًالدعاة ًلقل ة ًالنوبية؛ ًكوراي ًيف ًاستعماهلا ًيندر ًبعضًولكن وخجل
ًاملسلمنيًالكوريني.

ًولكنهًيكادًًو وْضعًدعايةًيفًاإلعَلمًمنًأعظمًالوسائلًالدعويةًفعالية ًبدونًشك 
الرتفاعًتكلفته يفًكورايًالنوبيةً الًيستخدًم اإلسَلميًة وأنفعًوأسهلًوسائلًالدعوًة املاليةً.

ًالعنكبوتية(.ً ًواإلنرتنتً)الشبكة ًوالكتب، ًالعربية، ًاللغة ًتعليم يفًرأيًالباحثًثَلثة:
والدعاةًواملساجدًواملراكزًاإلسَلميةًماًزالواًيستخدموهناًلتبليغًكَلمًهللاًتعاىلًللكوريني،ً

ًاًوسهولةًاستخدامها.ًويتمتعونًمنًكثرةًفعاليته
ًكورايًالنوبيةًهبذهًالوسائلًاملذكورة ًسيذكرًالباحثًواقعًالدعوةًيف ًالثَلثًلذا

ًليجدًالقارئًكيفًتتم ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًمنًخَلهلا.
ًًًً

  املطلب األول: تعليم اللغة العربية للطَلب الكوريي.

ً ًالدعوة ًوسائل ًمن ًالعربية ًاللغة ًالكوريونًمنًخَللًتعليم ًفيتلقى ًاملباشرة، غي
ًكَلمً تعل مهمًاللغةًالعربيةًتعاليَمًاإلسَلمًبشكلًطبيعي.ًولكونًاللغةًالعربيةًلغةًالقرآن
هللاًتعاىلًفمدرس وًاللغةًالعربيةًيشرحونًللطَلبًمعىنًلفظًالَللةً"هللا"ًوحقيقةًدينً

ذلك،ًمماًجعلًتعليمًاللغةًالعربيةًًاإلسَلمًومعىنًَتيةًاإلسَلمً"السَلمًعليكم"ًوماًشابه
ًكبيةًل ًتعريفًابإلسَلمًللطَلبًالكوريني.ًلفرصة

واملؤسساتًالتعليميةًاليتًتقد مًفرصةًتعل مًاللغةًالعربيةًللطَلبًالكورينيًتنقسمً
ًإىلًقسمني:ًمؤسسةًتعليميةًمنهجيةًرمسية،ًومؤسسةًتعليميةًغيًمنهجيةًرمسية.

ًً
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 لغة العربية من املؤسسات التعليمية املنجهية الرمسية.تعليم ال: املسألة األوىل

املؤسسةًالتعليميةًاملنهجيةًالرمسيةًتعينًيفًهذاًالبحث:ًالامعةًواملدرسةًالثانويةً
ًواملدرسةًاملتوسطة.

ًكتايل:ً ًوأحوالًتعليمًاللغةًالعربيةًيفًاملؤسساتًالتعليميةًالرمسيةًيفًكورايًالنوبية
 العربيةًيفًجامعاتًكورايًالنوبية.أوال :ًتعليمًاللغةً

أبدىًالعلماءًالكورينيًواحلكومةًالكوريةًاهتمامهمًبسياسةًواقتصادًوثقافةًإقليمً
وماًبعدها(،ًوبدأًالتبادل1379ًالعربًوالشرقًاألوسطًمنذًست ينياتًالقرنًالعشرينً) هـًـ

ًكورايًالنوبيةًوالدولًالعربيةًيفًأوائلًسبعينياتً القرنًالعشرينًمماًانفتحًاالقتصاديًبني
ً.)1(بهًأبوابًتبادلًثقايفًوعلميًبينهم

متًإنشاءًقسمًاللغةًالعربيةًيفًجامعاتًخمتلفة،ًوعدُدًالامعاتًًاألثناءويفًهذهًً
اليتً هانكوكًللدراساتًاألجنبية،ًأالكوريًة جامعًة مخسً: العربيةً  مستقَلًللغًة نشأتًقسمًا

ًبوسانًللدراس ًوجامعة ًميونغًجي، ًوجامعةًوجامعة ًجوًسون، ًوجامعة اتًاألجنبية،
ًدانكوك.

افتتحًقسمًاللغةًالعربيةًيفًجامعةًهانكوكًللدراساتًاألجنبيةًألولًمرةًيفًالتاريخً
ًالقسم1384ًمً)1965الكوريًيفًعامً طالبا ًكلًسنة،ًوُتدرس90ًًهــ(.ًويقبلًهذا

ًكـ"التاريخًاإلسَلمي"ًو"مقدمةًالثقافةًاإلسَلمية "ًو"دروسًيفًالقرآنًفيهًموادًإسَلمية
القسمًيفً املاجستيًهلذًا مرحلًة الامعًة وقدًفتحتًهذًه هــ(1396ًمً)1976واحلديث"ً.

.ًوقدًدرسًيفًهذاًقسمًالامعةًالدكتورً)2(هــ(1402مً)1982ومرحلةًالدكتوراهًيفً
عبدًالرازقًسون،ًواألستاذًمجيلًيل،ًواإلمامًايسرًيلًالذينًهمًابرزنًيفًجمالًالدعوةً

 ميةًيفًكورايًالنوبية.ًاإلسَل
                                                           

ًإنسانيةً(1) ًعلوم ًسياسة ًمتندى ًكن، ًميونغ ًأو ًالعوملة، ًيفًعصر ًالعربية ًاللغة )سيئول(،ًًتعليم
ً)ابلكورية(.63،ًص9هــ(،ًالعدد:1432مً)2011

ًكوراي،ًًاإلسَلميةًنظمات(ًامل2) 15ًصً،)عبدًالرازق( سونًجوًيونغوأنشطةًاألقليةًاملسلمةًيف
ً(.ابإلجنليزية)
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هــ(ًيف1396ًمً)1976مثًفتحتًجامعةًميونغًجيًقسمًاللغةًالعربيةًيفًعامً
ًازدهارًالتبادلًاالقتصاديًمعًالدولًالعربيةًيفًعهدًأزمةًالنفط،ًوافتتاحًقسمًاللغةً جو 

ًالثاينًبعدًجامعةًهانكوكًيفًالتاريخًالكوري.ًويقبلًهذاًالقسمً ًطالباً 46ًالعربيةًيعد 
ًاملاجستيًيفً ًمرحلة ًالعربية ًاللغة ًميونغًجيًلقسم ًوفتحتًجامعة جديدا ًلكلًسنة.

وقدًدرسًيفًهذاً .)1(هــ(1423هــً)2003هــ(،ًومرحلةًالدكتوراهًيف1413ًمً)1993
 القسمًالشيخًحامدًتشوي.ً

ًكورايًالنوبية،ًوملًتكنًيفًذلكًالوقتًأيً وهااتنًالامعتانًيفًسيئول،ًعاصمة
سًفيهاًاللغةًالعربيةًيفًمناطقًغيًسيئول،ًفجاءتًجامعةًبوسانًللدراساتًجامعةًتدًر

ً ًعام ًيف ًالعربية ًاللغة ًقسم ًوفتحت ً)1983األجنبية 1403ًم ًوقبلت طالباً 50ًهــ(
ً.ًوالًتوجدًدراساتًعلياًيفًهذاًالقسمًلألسف.)2(جديداً 
وبعدًافتتاحًقسمًاللغةًالعربيةًيفًجامعةًبوسانًبسنةًواحدةًفتحتًجامعةًجوًً

(ًوفتحًمرحلةًاملاجستيًوالدكتوراهًيفًم1405مً)1985سونًقسمًاللغةًالعربيةًيفًعامً
ً.ً)3((م1417مً)1997عامً

ًالعربيةًهيًجامعةًدانكوكًيفًعامً م2010ًوآخرًالامعاتًفتحتًقسمًاللغة
اللغةًالعربية،ًًقراءة.ًوتدرسًيفًهذاًالقسمً)4(مًالشرقًاألوسط"هــ(ًابسمً"قس1431)

                                                           

ًكيمًجونغًدو،ًاللغةًً(1) ًكورايًالنوبيةًواقرتاحاتًلتطورها، واقعًمؤسساتًلتعليمًاللغةًالعربيةًيف
ً)ابلكورية(.98،ًص15-2هــ(،ًالعدد:1432مً)2011)سيئول(،ًًالعربيةًواألدبًالعريب

ًاملرجعًالسابق.ً(2)
ًكوراي،ًًاإلسَلميةًنظمات(ًامل3) 15ًص،ً)عبدًالرازق( سونًجوًيونغوأنشطةًاألقليةًاملسلمةًيف

ً(.ابإلجنليزية)
ًكيمًجونغًدو،ًاللغةًً(4) ًكورايًالنوبيةًواقرتاحاتًلتطورها، واقعًمؤسساتًلتعليمًاللغةًالعربيةًيف

ً)ابلكورية(.99،ًص15-2هــ(،ًالعدد:1432مً)2011)سيئول(،ًًالعربيةًواألدبًالعريب
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.ًوالًتوجدً)1(والنحوًوالصرف،ًواتريخًالشرقًاألوسط،ًواقتصادًالشرقًاألوسط،ًوغيها
 دراساتًعلياًيفًهذاًالقسمًحىتًاآلن.ً

بشكلًمستقل ًولكنًميكنًللطالبً قسمًالعربيًة تكنًفيهًا وهناكًجامعاتًأخرىًمًل
ًكجامعةًسيئولًالوطنيةًاليتًتعتربًأفضلً العربيةًتعل مًاللغة دراسة ًثقافية ًيفًأقسامًأخرى.

ًكورايًالنوبيةًوفيهاًمادةًاللغةًالعربيةًمادة ًثقافية ،ًمثًفتحت قسمً وأقوىًالامعاتًيف
القسمًختصصات،ًومنها1433ًمً)2012يفًًاللغاتًواحلضاراتًاآلسيوية هــ(،ًويفًهذًا
.ًًوجامعةًيونًسايًأاتحتً)2(سياًوتدرسًفيهًاللغةًالعربيةختصصًلغةًوحضارةًغربًآ

هــ(ًأربعًساعاتًيفًأسبوع.1427ًمً)2007فرصةًلتعل مًاللغةًالعربيةًمادة ًثقافية ًمنذً
ًالشرقً ً"لغة ًمادة ًمن ًالعربية ًاللغة ًيتعلمون ًاللغوايت ًقسم ًيف ًكوراي ًجامعة وطَلب

 .ً)3(هــ(1432مً)2011األوسط"ًمنذً
 

 اثنيا :ًتعليمًاللغةًالعربيةًيفًمدارسًكورايًالنوبية.ًً
أولًمدرسةًتدرسًفيهاًاللغةًالعربيةًيفًالتاريخًالكوريًهوًمدرسةًعليًبنًأيبً
حيثًجاءًعنًمدرسةًعلي:ً))إْنًافتتحتًهذهًاملدرسةًفهيًأولًمدرسةً طالبًالثانويةً،

                                                           

ًجامعة1) )ً-ًًً ًأجنبية ًً-كليات ًاألوسط ًالشرق ًاملوادً-قسم ًيفأمساء ًنشرها ًمت مـ2015ًً،
(1436ً ًيف ًمنها ًالنقل ًومت 2/4/1439ًهــ(، ً)هــ، ًدانكوك  .wwwجامعة

dankook.ac.krابلكورية().)ً

مـ2016ًً،ًمتًنشرهاًيفتعريفًالتخصصاتً-التعريفًً-ًاللغاتًواحلضاراتًاآلسيويةً(ًًقسم2)
(1437ً ًيف ًمنها ًالنقل ًومت 2/4/1439ًهــ(، ًاآلسيويةًقسمهــ، ًواحلضارات ًاللغات يفًً

ً(.()ابلكوريةasia.snu.ac.krجامعةًسيئولًالوطنيةً)

ًكيمًجونغًدو،ًاللغةًً(3) ًكورايًالنوبيةًواقرتاحاتًلتطورها، واقعًمؤسساتًلتعليمًاللغةًالعربيةًيف
ًالعريب ًواألدب ًًالعربية ً)2011)سيئول(، ًالعدد:هـ1432م ،15ً-2ـ(،

ً)ابلكورية(.100ص
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وادًاإلسَلميةًوالعربيةًيفًهذهًاملدرسةًوامل .)1(تدرسًفيهاًاللغةًالعربيةًلغة ًأجنبية ًاثنية ((
التعليمية:ً اللغةًالعربية،ًوالنحو،ًوتفسيًالقرآن،ًوالسيةًالنبوية،ًًقراءةعلىًحسبًخطتهًا

.ًولكنًتوق فًهذهًاملدرسةً)2(مادة11ًالثقافةًاإلسَلمية،ًالغرافياًالعربية،ًوغيهاًمنً
ًبسنتني ًافتتاحها 1987ً-1986ً)بعد ًأيً)3(هــ(1407ً-1406ًم، ًيستطيع ًومل .

ًكوريًأنًيتعل مًاللغةًالعربيةًيفًمدرستهًإالًبعدًعامً هــ(،ًمن1421ًمً)2001طالب
حيثًمتًتعديلًاملنهجًالتعليمًالكوريًوأمكنًبهًتعل مًاللغةًالعربيةًيفًمدرسةًمتوسطةًيفً

اللغةًًهــ(،ًويفًمدرسةًاثنويةًلل غةًاألجنبيةًيفًمادة1421مً)2001املادةًاالختياريةًمنذً
ً ًعام ًمنذ ًالثانية ً)2002األجنبية ًاملادة1422ًم ًيف ًعامة ًاثنوية ًمدرسة ًويف هــ(،

ً.ًً)4(هــ(1423مً)2003االختياريةًمنذًعامً
فطفقتًبعضًاملدارسًتعل مًطَلهباًاللغةًالعربية،ًوأولًمدرسةًمتوسطةًتُدرسًفيهاً

كورايًالنوبية:ًوفتحتًمادةًاللغةًالعربيةًهيًمدرسةً"أومًسا"ًاملتوسطةًيفًجنوبًغربًً
املدرسةًمادةًاللغةًاألملانيةًواإلسبانيةًوالعربيةًوالياابنيةًوالفرنسيةًوالصينيةًمادة ًاختيارية ً

ًكيًهونغ"ًالذيً)5(هــ(1421مً)2001يفًعامً .ًوكانًمدر سًمادةًاللغةًالعربيةً"كيم
ًعم ًعام ًالسعودية ًالعربية ًاململكة ًيف ً)1994ً-1984ًل ـ(ًهـ1414ً-1404ًم

كموظفًاألمنًامللكيًلصاحبًالسموًامللكيًاألميًمشاريًبنًعبدًالعزيزًآلًسعودً

                                                           

)سيئول(،ًصحيفةًاالقتصادًاليومييفًكورايًالنوبية،ًًأولًاملدرسةًاإلسَلمية(ًافتتاحًمدرسةًعلي1ً)
ً.ابلكورية()11ً،ًصهــ(6/7/1405مـً)27/3/1985

ًكيلدراسةًيفًأتسيسًمعاهدًتعليميةًإسَلميةًللكورينيًونتائجًمنه،ً (2) جملةًمجعيةً،ًتشويًيونغ
 .ابلكورية()8،ًص22-3هــ(،ًالعدد:1433مً)2012لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

ً.233انظر:ًصفحةً(ًلتاريخًمدرسةًعليًبنًأيبًطالب3ً)
ًإنسانيةً(4) ًعلوم ًسياسة ًمتندى ًكن، ًميونغ ًأو ًالعوملة، ًيفًعصر ًالعربية ًاللغة )سيئول(،ًًتعليم

ً)ابلكورية(.64،ًص9هــ(،ًالعدد:1432مً)2011
ًكيمًجونغًدو،ًاللغةًً(5) ًكورايًالنوبيةًواقرتاحاتًلتطورها، واقعًمؤسساتًلتعليمًاللغةًالعربيةًيف

ً)ابلكورية(.96،ًص15-2هــ(،ًالعدد:1432مً)2011)سيئول(،ًًالعربيةًواألدبًالعريب
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ًمنذً)1(-رمحهًهللا- ًالعربية ًاللغة م2007ً،ًولكنًلألسفًملًتقدرًاملدرسةًعلىًتعليم
ًكوانغ"ًاملتوسطةًيفً)2(هــ(ًلعدمًتوف رًمدر سًاللغةًالعربية1428) .ًمثًتبعهاًمدرسةً"بُل

ًال ًمادة ًوفتحت ًسيئول ًعامني ًيف ًالعربية ً)2005ً-2004ًلغة ً-1425ًم
ً.ً)3(هــ(1426

ًكوراي1427ًمً)2005ويفًعامً ًلتاريخًتعليمًاللغةًالعربيةًيف هــ(،ًوهوًعامًمهم 
النوبية.ًهذاًالعامًمت ًفيهًتطبيقًاملنهجًالكوريًالسابعًبعدًتعديله،ًونتيجةًلذلكًأمكنً

اقًابلامعة:ًوعددًطَلبًارًالكفاءةًلَللتحللطالبًالكوريًأنًخيتارًاللغةًالعربيةًالختب
ًيفًًالثانوية ًالكفاءة ًيفًاختبار ًالعربية ًاللغة ً)2005الذينًاختاروا 1427ًم 599ًهــ(

ًطالبا ًمتتالية: ًسنوات ًيف ًسريعا  ًعددهم ًزاد ًمث .2,399ًً ً)2006يف هــ(،1428ًم
5,027ًًو ً)2007يف ًو1429م 13,577ًًهــ(، ً)2008يف هــ(،1430ًم
ً.ً)4(هــ(1431مً)0092يف278,29ًًو

ً ًلعام ًالكفاءة ًاختبار ًيف ًالعربية ًللغة ًاملختارين ًالطَلب ًعدد م2018ًوبلغ
.ًواختبارًالكفاءةًلهً)5(طالباً 630,70ً%ًمن73.5ًً،ًوهذا882,51ًهــ(:1439ً)

ًالامعة،ً ًالكوري ًالطالب ًخيتار ًاالختبار ًنتيجة ًحسب ًالكوريني: ًحلياة ًابلغة أمهية
شهادةًالامعةًَتد دًصاحبهاًأيًيلتحقًأبقوىًجامعة.ًوالواقعًأنًوصاحبًأعلىًنتيجةً

طبقةًاجتماعيةًسينتميًإليهاًيفًاملستقبل.ًفيمكنًالقولًأنًدرجةًاختبارًالكفاءةًهيً

                                                           

ًاللغةًالعربية،1) ًكوريةًوحيدةًُتدرسًفيها م25/2/2004ً(،ًسيئول)ًجوسونًصحيفةً(ًمدرسة
ً(.ابلكورية)9ص(،ًـهـ5/1/1425)

ًالكفاءة2) ًالختبار ًالعربية ًاللغة ًكوري ًطالب ًيتعلم ًأين )ً (،ًسيئول)ًجوسونًصحيفة،
ً(.ابلكورية)7ص(،ًهــ19/4/1430)م18/4/2009ً

ًكيمًجونغًدو،ًاللغةًً(3) ًكورايًالنوبيةًواقرتاحاتًلتطورها، واقعًمؤسساتًلتعليمًاللغةًالعربيةًيف
ً)ابلكورية(.96،ًص15-2هــ(،ًالعدد:1432مً)2011)سيئول(،ًًالعربيةًواألدبًالعريب

ً.95املرجعًالسابق،ًصً(4)
(5)ًً ًلعام ًالكفاءة ًكورايًللمناهجًوالتقييم،ًًم،2018أحوالًالطَلبًاحلاضرينًيفًاختبار معهد

ً)ابلكورية(.5ًص
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ًاالجتماعي ًالطبقة ًكلًًةعنيًدرجة ًلذلكًالطالبًالكوريًيبذل للطالبًيفًاملستقبل.
ًالع ًفكونًاللغة ًلَلختبار، ًأنًالهودًيفًاالستعداد ًمعناه ًالكفاءة ًاختبار ًمنًمواد ربية

ًفرصةً ًالكوري ًللطالب ًيوس ع ًمما ًجبد ية، ًيدرسها ًالعربية ًللغة ًاملختار ًالكوري الطالب
ًتعر فًعلىًاإلسَلم.ًًال

ًكوراي،ًًلًاملنهجًالتعليميًالكوريًأمكنلذا،ًبتعدي تعليمًاللغةًالعربيةًيفًمدارس
ًكورايً وهيًفرصةًعظيمةًللدعاة،ًبلًهوًنصرًمبنيًمنًهللاًتعاىلًللدعوةًاإلسَلميةًيف

منًأجلًًكمادةًجديدةًًبعضًاملدارسًالكوريةًمادةًاللغةًالعربيةًأدخلتالنوبية.ًوقدً
مادةًاللغةًالعربيةًاستعدادًطَلهباًالختبارًالكفاءة.ًففتحتًمدرسةً"جاًاينغ"ًاملتوسطةً

هــ(ًوتُعل مًطَلهباًاللغةًالعربيةًلكلًأسبوعني،ًومدرسةً"سانًرين"1427ًمً)2006يفً
ًكانتًهلاًمادةًاللغةًالعربيةًعامً هــ(،1430ًً-1429ًمً)2009ً-2008ًاملتوسطة

ًكذلك .ًوفتحتًمدرسةً"أُلًسان"ًالثانويةًلدراساتً)1(ومدرسةً"وانًتشون"ًاملتوسطة
يفًعامًاللغةًاألجنب هــ(ًمع1432ًمً)2011يةًقسَمًاللغةًالعربيةًخلمسةًوعشرينًطالباً 

عريب مدر سنيًأحدهًم وكانتً)2(ثَلثًة التسجيلًاً. فحصًة الطَلبًالكورينيًطيبةً: ستجابًة
.ًوماً)3(طالباً 44ًلتخصصًاللغةًالعربية،ًوقدًقد مًإليه20ًًهــ(1438ًمً)2017لعامً

إىلًالوقتًاحلاضرًموجودا ًويتعلمًفيهًطَلبًالثانويةًزالًقسمًاللغةًالعربيةًيفًاملدرسةً
ًاللغةًالعربية.ً

ً

                                                           

ًكيمًً(1) ًكورايًالنوبيةًواقرتاحاتًلتطورها، جونغًدو،ًاللغةًواقعًمؤسساتًلتعليمًاللغةًالعربيةًيف
ً)ابلكورية(.96،ًص15-2هــ(،ًالعدد:1432مً)2011)سيئول(،ًًالعربيةًواألدبًالعريب

قبولًطَلبًلقسمًاللغةًالعربيةًيفًمدرسةً"أُلًسان"ًالثانويةًلدراساتًاللغةًاألجنبية،ًمكتبًً(2)
ً)ابلكورية(.1التعليمًيفًمدينةًألًسان،ًص

هــ(،ًومتًالنقل21/1/1438ًمـً)22/10/2016ًنشرهاًيف،ًمتًإعَلانت-قبولًً-الرئيسيةً(3ً)
ً ًيف 6/4/1439ًمنها ًاألجنبيةهــ، ًاللغة ًلدراسات ًالثانوية ًسان" ً"أُل  .ufl)ًمدرسة

hs.krابلكورية().)ً
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تعليم اللغة العربية يف مؤسسات تعليمية غري منجهية : املسألة الثانية
 رمسية.

ًوماًبعده(ًملًتكنًمؤسسةًتعليمية1400ًيفًمثانيناتًالقرنًالعشرينًامليَلدً) هــ
 ،International Language Instituteللغةًالعربيةًإالًاملعهدًاللغويًالدويلً)

ILIًًمن ًالعديد ًويوجد ًاألمر ًتغي  ًواآلن ًاملركزي. ًسيئول ًومسجد ًكافرة، ًتديره ًاليت )
ً.)1(املعاهدًاألهليةًلَلستعدادًالتحاقًجبامعة

هــ(.1427ًمً)2005وهذاًبسببًدمجًمادةًاللغةًالعربيةًيفًاختبارًالكفاءةًمنذً
اتًالتعليميةًغيًالرمسيةًمنًاملعاهدًاألهليةًومسجدًوسيذكرًالباحثًنبذةًعنًاملؤسس

ًسيئولًاملركزي.ًً
ًأوال :ًتعليمًاللغةًالعربيةًيفًاملعاهدًاألهلية

ًكثرتًاملعاهدًاألهليةًاليتًتُعل مًاللغةًالعربيةًللطَلبًالكورينيًمنذًعامً م2005ًقد
األستاذًسونغًللغةً،ًومعهدً)3(،ًومركزًعريب)2(هــ(.ًومنها:ًمعهدًلوموندًاللغوي1427)

ًكلًاملعاهدً)6(،ًومعهدًأوراسياًاللغوي)5(،ًومعهدًسنيًسونغًسانغًاللغوي)4(األجنبية .
ًكيمًاللغوي .ًوالًيعرفً)7(املذكورةًيفًالعاصمةًسيئول،ًويفًمدينةًبوسانًمعهدًالدكتور

بيةًعددًالطَلبًيفًهذهًاملعاهد،ًولكنًيظهرًأنًاملعاهدًاللغويةًبدأتًهتتم ًابللغةًالعًر

                                                           

ًكيمًجونغًدو،ًاللغةًً(1) ًكورايًالنوبيةًواقرتاحاتًلتطورها، واقعًمؤسساتًلتعليمًاللغةًالعربيةًيف
ً)ابلكورية(.101،ًص15-2هــ(،ًالعدد:1432مً)2011)سيئول(،ًًالعربيةًواألدبًالعريب

(2ً)http://www.lemonde.or.kr ابلكورية(.)ً
(3ً)http://markazarabic.comًابلكورية(.)ً
(4ً)http://songlang.hompee.com ابلكورية(.)ً
(5ً)http://www.shinjs.co.krًابلكورية(.)ً
(6ً)http://www.eurasia-ac.krًابلكورية(.)ً
(7ً)http://www.drkimlanguage.com ابلكورية(.)ً

http://markazarabic.com/


ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
287 

هــ(،ًمنًحيثًمتًدمجًاللغة1437ًمً)2005ابهتمامًأكثرًمنًاهتمامهاًهباًقبلًعامً
ُالعربيةًيفًاختبارًالكفاءةًمنذًذلكًالعام.ًً

ًاثنيا :ًتعليمًاللغةًالعربيةًيفًمسجدً"سيئول"
ًكانًيعل مًالكورينيًاللغةًالعربيةًنظرا ًإىلً مسجدًسيئولًاملركزيًمنذًأوائلًاترخيه

م1976ًلدعوةًاإلسَلمية.ًوفتحًاملسجدًمعهداًلتدريبًاللغةًالعربيةًيفًيونيوًأمهيتهاًيفًا
ًالعربية1396ً) ًاململكة ًمن ًاملبعوثون ًاألجانب ًالدعاة ًوكان ًالدعوة، ًأجل ًمن هــ(

.ًوجاءًيفًالنشرةً)1(السعوديةًوليبياًيقومونًبتدريسًاللغةًالعربيةًللمسلمنيًوغيًاملسلمني
ً ًيفًعام ً)1981اإلخبارية ًبربانمجًشتائيًلتعليم1401ًم ًالشبابًتقوم ً))مجعية هــ(:

طالباً 68ًإىلًآخرًينايرًالقادم.ًوقدًمتًتسجيلًًاللغةًالعربيةًملدةًشهرينًمنًأولًديسمرب
 .ً)2(((هلذاًالربانمجًالذيًيبدأًبتعليمًاحلروفًالعربية..

ًهذاًالتعليمًيفًاملسجدًاملركزيًإىلًالوقتًاحلاضر،ًويستفيدًمنه كثيًمنًًًويستمر 
املسلمنيًالكورينيًوغيًاملسلمني.ًوالباحثًنفسه،ًقبلًجميئهًإىلًاململكةًالعربيةًالسعوديةً

هــ(،ًقدًتعل مًاللغةًالعربيةًيفًمسجدًسيئولًَتت1427ًمً)2006لطلبًالعلمًيفًعامً
األختًُعَلً موظفةًاملسجدًللدعوةًوالتعليمًً-إشرافًاإلمامًعبدًالرمحنًيل.ًوتتوىلًحالياً 

م2013ًمهمةًتعليمًاللغةًالعربيةًيفًاملسجدًمنذًً-طباعةًالنشرةًاإلخباريةًيفًاملسجدًًو
ًكلًيومًالثَلاثءًواخلميسًيفًالساعة1434ً) هــ(.ًتقامًحماضرةًاللغةًالعربيةًيفًاملسجد

ً.)3(شخصاً 20ًً-10ً،ًوعددًاحلاضرينًتقريباً 45:19ً-45:18
ً  

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص1)  .)ابلكورية(11ً(ًاإلسَلمًيف

ًالنشرة2) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد م11/12/1981ًللمسلم،
ً.)ابلكورية(3ص،37ًالعدد:ً،ًهــ(15/2/1402)

(3ً ًسونغ( ًعَل ًاألخت ًمع ًبرسائل ًشخصية ًمقابلة ،23/8/2017(ً ًهــ(1/12/1438م
 .)ابلكورية(
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 املطلب الثاني: الكتب 

ً ًأكثر ًمن ًأن ًشك ًالكتبًال ًنشر ًهو ًالنوبية ًكوراي ًيف ًفعالية  ًالدعوة وسائل
ًبتأليفً)1(اإلسَلمية ًيهتم ون ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاإلسَلمية ًواملؤسسات ًالدعاة ًلذلك .

ًللكورينيًميكنً ًاإلسَلمية ًللدعوة ًوالكتبًاملنشورة ًالكوريني. ًلدعوة الكتبًوطباعتها
ترمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىل إىلًقسمنيً: ًاللغةًالكورية،ًوكتبًاحلديثًالشريفًتقسيمهًا

ًكورايً والكتبًاإلسَلميةًالعامية.ًسُيذكرًيفًهذاًاملطلبًواقعًنشرًالكتبًالدعويةًيف
ًالنوبية.
ً
 ترمجة معاني القرآن الكريم إىل اللغة الكورية.: أوالا 

:ًأنًأولًمنًترجمًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةًالرتمجةُالكاملةُاألوَل
هوًالدكتورًعثمانًكيمًيونغًسون.ًدرسًالدكتورًعثمانً يفًجامعةًً-حفظهًهللا-كامَلً 

واملاجستي،ًوحصلًعلىًًسيونًسايًبتخصصًالتاريخًوحصلًمنهاًشهادةًالبكالوريًو
يفًجامعةًهانكونً شهادةًالدكتوراهًمنًجامعةًدانكونًبتخصصًاألدب.ًوكانًأستاذاً 

يفًعامًللدراساتًاألجنبية،ًمثًتقاعدًأستاذاً  هــ(.ًوطبعتًترمجته1418ًمً)1998ًفخرايً 
هــ(ًبعنوانً"معاينًالقرآنًوتفسيهاًابللغةًالكورية".ًًوكان1398ًمً)1978للقرآنًيفً

صورًأخرىًالًيليقًوضعهاًبرتمجةًمعاينًًوً-عليهًوسلمصلىًهللاً-يفًترمجتهًصورةًالنيبً
ًهًإالًقليلًمنًالكوريني.ترمجتىًكَلمًهللاًسبحانه،ًوقيلًأنًترمجتهًصعبةًالفهم،ًفماًاشرًت

الرتمجةًالثانيةًبعدًترمجةًالدكتورًعثمانًهيًترمجةًمنًِقبلًالرتمجةُالكاملةُالثانية:ُ
النصوصًالعربيةًوترمجةًمعانيهاًإىلًاللغةًالكورية"ًً-فرقةًاألمحديةًالضالةًبعنوانً"القرآنً

ًابلرتمجة،ًوأمساألهــ(.ًوثَلثة1408ًمً)1988يفً اؤهم:ًآنًدونغًهون،ًشخاصًقاموا

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص1)  .)ابلكورية(34ً(ًاإلسَلمًيف
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،ًومجيعًالتكلفةًاملاليةًللرتمجةًوالطباعةًوالتوزيعً)1(وابركًبيونغًهيان،ًوسونغًهاًتشانغ
ً.ً)2(اململكةًالعربيةًالسعوديةَتم لتهاًالماعةًاإلسَلميةًاألمحديةًمنً

وحقيقةًاألمرًأنًهذهًالرتمجةًهيًترمجةًنصوصًالتفسيًوالرتمجةًاإلجنليزيةًحملمدً
هـ(:ًُنشرتًترمجتهًللقرآن1371ًً-1291ًالكاتبًوالباحثًاهلنديًاألمحديً)ًعلي،

ً ًيف ً)1917اإلجنليزية ًالكورية1335ًم ًاللغة ًإىل ًاإلجنليزية ًترمجته ًمعاين ًوتُرمجت هــ(،
ًم1988) ،1408(ً ًالياابنية ًواللغة ًم1988هـ( ،1408ً ً"القرآن ًفكتاب ً-هـ(.

ًعلىًحقيقةًحمتواه،ًوإمناًالنصوصًالعربيةًوترمجةًمعانيهاًإىلًاللغةًا لكورية"ًعنوانهًالًيدل 
رتمجةًاإلجنليزيةًللقرآنًإىلًاللغةًالكورية.ًوهذهًالرتمجةًمعًمجالًبعضًالهوًترمجةًمعاينً

ًنصوصًالقرآنًالكرميًعلىً ًإذًهمًترمجوا ًكانًالًينبغيًنشرها، ًالكورية ًابللغة عباراهتا
ًاألمحدية ً :عقيدة ًإمياهنم ًالباطلة ًهوًومنًعقائدهم ًأمحدًغَلم ًالفرقة أنًمؤس سًهذه
،ًفيد عونًأنًعيسىًقدًماتً)3(يفًاألحاديثًالشريفةً-عليهًالسَلم-عيسىًاملوعودً

منًًَّمي خيُّقدًترجمًاملرتجمًمعىنًًةميتةًطبيعية.ًبناء ًعلىًهذهًالعقيدةًاملفرتا
ً)4(ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىهُّ قولًهللاًتعاىل:

وعاشً إىلً"إينًأُميُتك"،ًوفس رًمعىنًاآلية:ً))ملًُيصلبًعيسى،ًبلًنُزلًمنًالصليبًحي اً 
طبيعيا ،ًففشلًمكرًاليهودًوجنحً يفًكشميًالذيًيبعدًمنًمكانًالتصليب،ًمثًماتًمواتً 

ً.)5(مكرًهللا((

                                                           

الًيعرفًعنهمًشيء،ًوملًيوجدًألحدهمًأتليفًوالًرسالةًوالًترمجة.ًوهؤالءًمرتمجوًاللغةً(1ً)
ًاإلجنليزيةًوترمجواًلألمحديةًمعاينًالقرآنًالكرميًابإلجنليزيةًإىلًاللغةًالكوريةًأبجرة.ًً

إىلًاللغةًالكوريةً-القرآنً(2ً) ً.1288،ًآنًدونغًهونًوآخرون،ًصالنصوصًالعربيةًوترمجةًمعانيهًا
 .)ابلكورية(

 .140دراساتًوَتليل،ًإحسانًإهليًظهي،ًص-(ًالقاداينية3ً)

ً.55سورةًآلًعمران:ً (4)
ً.131،ًآنًدونغًهونًوآخرون،ًصالنصوصًالعربيةًوترمجةًمعانيهاًإىلًاللغةًالكوريةً-القرآنً(5ً)

 .)ابلكورية(
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وقدًأدركًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًخطرًهذهًالرتمجةًفأعلنًيفًالنشرةًاإلخبارية:ً
األمحديةًالقاداينيةًاليتًبدأتًبيدًرجلًامسهًمرزاًغَلمًأمحدًالًيعرتفًهباًأحدًمنً))

الدولًاإلسَلميةًوالًاملنظ ماتًاإلسَلميةًالرمسية.ًوقدًبد عهاًالعلماءًاملسلمون.ًلذا،ًحننً
اَتادًاملسلمنيًالكورينيًكذلكًالًنعرتفًهبا.ًوالكتبًاملوزَّعةًيفًكورايًالنوبيةًمنً"مهمةً

.ًًواَتادًاملسلمنيًالكورينيًبتعاونًمعً)1(يةًمسلمًًيفًالياابن"ًفنحنًبرآءًمنها((أمحد
سفارةًاململكةًالعربيةًالسعوديةًيفًكورايًالنوبيةًقدًحر قواًمجيعًالنسخًمنًالرتمجةًإالًماً

ًأبقوهًمنًنسخةًقليلةًللتاريخ،ًوهللًاحلمد.ً
بعدًترمجالرتمجةُالكاملةُالثالثة ةًاألمحديةًترمجةًالشيخًحامدًتشويً:ًالرتمجةًالثالثًة

ًالقرآن ًكيلًبعنوانً" الكورية".ًشرعًالشيخًحامدً إىلًاللغة معانيه الكرميًوترمجة يونغ
ًيفً ًاإلسَلمية ًابلامعة ًامللتحق ًاملعهد ًيف ًالعلم ًطلبه ًمنذ ًالكرمي ًالقرآن ًمعاين يرتجم

مت تً،ًًو)2(يةهــ(،ًومنًخَللًعشرينًسنةًأكملًترمجةًالنصوصًالقرآن1396مً)1976
ًمنًجممعً ًاملنورةًيفًعامًنلكًفهدًابملدياملطباعتها .ًوهوًأولًترمجةًمعاينًهــ1408ة

رمسيا .ًومت ً القرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةًاليتًتعرتفًهباًاململكةًالعربيةًالسعوديةًاعرتافاً 
مجاتًللقرآنًتوزيعًترمجتهًيفًمساجدًكورايًالنوبيةًوأسواقًالكتبًالكورية،ًفهوًأشهرًتًر

نسخةًترمجةًالشيخًيفًالسوقًالكوريًبعنوانً ابللغةًالكوريةًوأكثرهاًانتشارا .ًوتباعًحالياً 
( العربيًة بدونًالنصوصًالقرآنيًة للنشرًوالطباعة،ًم2010"تفسيًالقرآنً" "سايًتشانغً" ،ً

ًكالرتمجاتًالقرآنيةًالكوريةًاألخرى،ًمنً-سيئولً كورايًالنوبية(.ًوالًختوًهذهًالرتمجة،
بتعاونًالباحثًمعًجممعًامللكًفهد،ًوقد مهً األخطاءًاللغويةًوالعقدية،ًومتًتعديلًأخطرهًا

ً ًتطبعًا1434إىلًاجملمعًيفًعام ًومل ًيشتغلونًعليه ًزالوا ًوما ًجديدة ًهــ، ًطباعة  لرتمجة
ًاآلن.ًًإىلبتعديلًالباحثً

                                                           

ًالنشرة1) ًالكوريني)سيئًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًاملسلمني ًاَتاد ًللمسلم، م16/9/1988ًول(،
ً.)ابلكورية(7ص،297ًالعدد:ً،ًهــ(6/2/1409)

ي)سيئول(،ًاًرًوهانًكيمتتًطباعةًترمجةًالقرآنًابللغةًالكوريةًمنًاململكةًالسعودية،ًصحيفةًً (2)
ً)ابلكورية(.15ًهــ(،ًص15/7/1418مً)15/11/1997
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:ًوالًتكونًبعدًترمجةًالشيخًحامدًترمجة ًكاملةًللقرآنًالكرميًالرتمجةُاجلزئيةُاألوَل
ًكانت30ًًهــًيعينًحنو1408ًابللغةًالكوريةًإىلًالوقتًاحلاضر،ًوهذاًمنذً سنة.ًولكن

ألستاذًعبدًالرازقًسونًمنذًمارسًحماولة :ًبعضًالعلماءًالكوريونًكانواًجيتمعونًبرائسةًا
2005(ً ًاللغة1426ًم ًإىل ًالكرمي ًالقرآن ًمعاين ًبرتمجة ًللقيام ً"اللجنة ًوتكو نت هــ(،
.ًو))قدًرأىًأعضاءًاللجنةًللقيامًبرتمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةً)1(الكورية"

والصينيةًوالياابنية،ًفأصاهباًًأنًالقائمنيًابلرتمجاتًالسابقةًاعتمدواًعلىًالرتمجةًاإلجنليزية
الفشل؛ًحيثًأهناًافتقرتًإىلًالدقةًيفًنقلًاملعىنًالعريبًالعميقًللغةًالكورية،ًمماًجعلً
ًكانتً ًالقارئًالكوريًأاي ًيطالعها هذهًالرتاجمًمليئةًابألخطاءًالفادحة،ًلذلكًعندما

12ًتكو نةًمنً.ًواللجنةًامل)2(داينتهًسيجدونًمنهاًالقصورًيفًفهمًاملعاينًوغموضها((
األنبياءًوسورةًاحلج،ًً)3(أستاذاً  مرمي،ًوسورًة قدًجنحتًيفًترمجةًمعىنًسورةًالفاَتة،ًوسورًة

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص1)  .)ابلكورية(33ً(ًاإلسَلمًيف

ًكوراي،ًطارقًالسنوطي،ًص (2) ً.121اإلسَلمًيف
)دكتوراً-األستاذًالدكتورًعبدًالرزاقًسونً-1(3) يفًالتاريخًاإلسَلميًيفًجامعةًاألزهرًًهرئيساً 

)دكتوراً-األستاذًالدكتورًعثمانًكيمً-2مسلم(،ًً-مصرًً- جامعةًً-يفًعلومًالقرآنًًهعضواً 
)دكتوراً-األستاذًالدكتورًمجيلًيلً-3مسلم(،ًً-كورايً-هانكوكًللدراساتًاألجنبيةً ًهعضواً 

األستاذًالدكتورًإمساعيلًيلً-4مسلم(،ًً-كورايً-نبولًطسإجامعةًً-يفًالتاريخًاإلسَلميً
)دكتوراً-)يونجًتيه(ً -5غيًمسلم(،ًً-صرًم-جامعةًالقاهرةًً-يفًعلمًاللغةًالعربيةًًهعضواً 

)دكتوراً-األستاذًالدكتورًأمنيًابركً ً-مصرً-جامعةًاألزهرًً-يفًعلمًاللغةًالعربيةًًهعضواً 
)دكتوراً-األستاذًالدكتورًإمساعيلًيلً)وونًسام(ً-6غيًمسلم(،ً يفًمقارنةًاألداينًًهعضواً 

)دكتوراً-األستاذًالدكتورًحممدًهوانغً-7مسلم(،ًً-املغربً-جامعةًحممدًاخلامسةًً- ًهعضواً 
األستاذًالدكتورًأمحدًهوانغً-8ًمسلم(،ً-املغربً-جامعةًحممدًاخلامسةًً-يفًعلومًالقرآنً

غيًً-كورايً-جامعةًهانكوكًللدراساتًاألجنبيةًً-عضوا ً)دكتوراًيفًالفكرًاإلسَلميًً-
)دكتوراً-األستاذًالدكتورًأمحدًيلً-9مسلم(،ً ةًهانكوكًجامعً-يفًالبَلغةًيفًالقرآنًًهعضواً 

ً ًاألجنبية ً-للدراسات ًً-كوراي ًمسلم(، ً-10غي ًجون ًحممد ًالدكتور عضواً ً-األستاذ
-11مسلم(،ًً-كورايً-جامعةًهانكوكًللدراساتًاألجنبيةً-)ماجستيًيفًعلومًاللغةًالعربيةً
ً=األستاذًالدكتور-12العراق(،ًً-عضوا ً)جامعةًاملستنصريةً-األستاذًالدكتورًساملًالطائيً
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،ًمثًأكملً)1(ولكنًبعدًذلكًتوق فًاالجتماعًبسببًمرضًاألستاذًعبدًالرازقًسون
ًبعنوانً" ًبعضًالسورًوحده،ًونشرًترمجته ترمجةًمعاينًالدكتورًعبدًالرازقًسونًترمجة

هــ(.ًوتشتمل1430ًمً)2009"ًيفًعامًًسورة35ًً-الكرميًإىلًاللغةًالكوريةًالقرآنً
سورة:ًسورةًالفاَتة،ًوسورةًمرمي،ًسورةًيس،ًوسورة35ًًهذاًالكتابًعلىًترمجةًمعىنً

وسورةً النازعاتً، وسورًة النبأً، وسورًة امللكً، وسورًة المعةً، وسورًة الصفً، وسورًة الرمحنً،
نًسورةًالشمسًإىلًسورةًالناس.ًوخيتتمًهذاًالكتابًاالنفطار،ًوسورةًالربوج،ًوسورًم

منًسورةًالبقرة،1ً،2ً،3ً،4ً،5ً،255ً،285ً،286ًًبرتمجةًاآلايتًاملختارة:ًاآليةً
ًمنًسورةًاحلشر.22ً،23ً،24ًًواآليةً

علماءًاملسلمنيًالكورينيًوعامتهمًأنًهذهًالرتمجةًأصح ًيرىًالباحثًوكثيًمنً
ًكل ها-يًبعضًاآلايتًالرتمجاتًالكورية،ًغيًأنًتفس اعتمدًعلىًأقوالًاألشاعرةًً-ال

ًكلمةًالكرسيًيفً )كفخرًالدينًالرازي(ًواملعتزلةً)كالزخمشري(.ًقالًالدكتورًعنًمعىن
ً ًالكرسي ًوسلطنةًً)2(َّ جك مق حق مفُّآية ًقوة ًعن ًكناية ًهنا ))الكرسي

ًعلىًالعزةًاإلهليًوشرفً وعزة.ًفس رًالزخمشريًأبنهًُمْلكهًتعاىل،ًورأىًالرازيًأنهًيدل 
اخللدًاملطلق.ًوبعضًاملفس رينًيرتمجونًمعناهًإىلًسلطتهًتعاىلًأوًوِعلمه.ًوقدًترجمًأبوً

ً.ً)3(تعاىل((ًةًهللامملكًإىلً،ًمعناهمنًدولةًاهلندًاحلديثةالعاملًً،األعلىًاملودودي
القرآنًخيتمًبقولً"صدقً ))بعدًتَلوًة غيًصحيحة،ًكقولًه معرفًة ويفًكتابًالدكتوًر

)) .ًوقالً)4(هللاًالعظيم"،ًوهذاًالذكرًليتجن بًبهًوسوسًالشيطانًوإتيانهًوليتق يًبهًالشر 
ًالعملًبعدًالتَلوة:ً))ً-رمحهًهللا-الشيخًابنًابزً اعتيادًالكثيًمنًالناسًأنًعنًهذا

                                                           

اإلسَلمًيفً .مسلم(ً-مصرًً-جامعةًالقاهرةًً-عضوا ً)دارًالعلومً-بدًالفتاحًيوسفًع=
ً.123ً-122ًكوراي،ًطارقًالسنوطي،ًص

)املقدمة(14ًسونًجوًيونغ،ًًصًسورة،35ًً-ترمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةً(1ً)
ً)ابلكورية(.

ً.255:ًبقرةسورةًال (2)
ً)ابلكورية(.493سونًجوًيونغ،ًًصًسورة،35ًً-ًاللغةًالكوريةًترمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىل(3ً)
ً.524املرجعًالسابق،ًص (4)
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القرآنًالكرميًوهذاًالًأصلًله،ًوالًينبغيًًقراءةيقولوا:ًصدقًهللاًالعظيمًعندًاالنتهاءًمنً
ً.)1(((اعتيادهًبلًهوًعلىًالقاعدةًالشرعيةًمنًقبيلًالبدع

ًكتابهًبعضًالتساهلًيفًاحلكمًعلىًاحلديث،ًفمثَل ًقالًالدكتورًعنً ويوجدًيف
عنًمعقلًبنًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-م ًاملسلمونًحبديثًالنيبًفضائلًسورةًيس:ً))يهت

.ًوهذاًاحلديثًكثيًمنًالعلماءً)2(."((اقرؤواًيسًعلىًمواتكم:ً"-رضيًهللاًعنه-سيارً
ًكابنًالعريب ولكنًالدكتورًسكتًعنًحكمه،ً)5(والذهيبً)4(وابنًالقطانً)3(قدًضع فوه، ،ً

ًبلًاحتج ًبهًيفًفضلًسورةًيس.ً
اخللل ًكثية،ًمنًحيثًًومعًهذًا ًأنًهذهًالرتمجةًتستخرجًمنهاًفوائدًدعوية الًشك 

ًكوريًويعرفًأنًدينًاإلسَلمًهوًدينًهللاًتعا ىل،ًدين"هااننيم"،ًالًدينًيقرأهاًقارئ
كماًتعل مهًمنًمدراسًكورية.ًوهذاًالكتابًيشتملًعلىًتفاسيًالعلماءًاملسلمنيًالشركًً

ًالكوري ًاللغة ًإىل ًمعناها ًُترتجم ًمل ًاإلسَلمًاليت ًعن ًوالدارسني ًالباحثني ًليفيد ًسابقا ، ة
ًوتفسيًالقرآنًالكرمي.

ً ًفتنحصر ًالكرمي، ًللقرآن ًكاملة  ًترمجة  ًاألستاذ ًترمجة ًليست سورة35ًًولألسف
وبعضًاآلايتًاملختارةًفقط.ًوإنًترجمًأحد ًمعاينًكتابًهللاًتعاىلًإىلًللغةًالكوريةًترمجة ً

تعديلًاألخطاءًفكانًأحسنًويرجىًمنًعملهًمنافعًًكاملةًمبثلًجودةًترمجةًالدكتورًمع
ًكبية.ًنسألًهللاًأنًيُعنيًالدعاةًللكورينيًأنًينجزواًهذاًالعملًالشريفًيفًوقتً دعوة

ًقريب.ً

                                                           

ً(.7/330،ً)عبدًالعزيزًبنًعبدًهللاًبنًابز،ًجمموعًفتاوىًالعَلمةًعبدًالعزيزًبنًابزًرمحهًهللا (1)
ً)ابلكورية(.135سونًجوًيونغ،ًًصًسورة،35ًً-ترمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةً(2ً)
ً(.1/24ابنًالعريب،ً)ًحممدًبنًعبدًهللا،ًعارضةًاألحوذيًبشرحًصحيحًالرتمذي (3)
ًكتابًاألحكام (4) ً(.5/49،ً)ابنًالقطانًعليًبنًحممد،ًبيانًالوهمًواإليهامًيف
ً(.4/550الذهيب،ً)ًحممدًبنًأمحد،ًميزانًاالعتدالًيفًنقدًالرجال (5)



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
294 

أحدثًالرتمجاتًالكوريةًوآخرهاًابعتبارًالوقتًاحلاضرًهوًالرتمجةُاجلزئيةُالثانية:ُ
.ًمتًنشرًهذاً)1(لألخًعثمانًابركًسيًهونغًسورة"38ًالقرآن:ًمعاينًوشروحً"كتابً

بدعمًمركزًإنتشونًاإلسَلمي.ًويشتملًالكتابًًهــ(1439مً)2017نوفمربًًالكتابًيف
والًيباعًًعلىًترمجةًمعىنًسورةًالفاَتةًومجيعًالسورًمنًجزءًعم.ًويوز ع هذاًالكتابًجماانً 

يةًبتَلوةًالقراءًمعًدبلجةًهذهًيفًسوقًكورايًالنوبية،ًوقدًمتًإخراجًاملقاطعًالدعويةًاملرئ
ًكتابهًمباشرةًيفًقناةًمركزًإنتشونً ًكانًبعدًنشر ًاإلخراج الرتمجةًابللغةًالكورية.ًوهذا

ًنوعًمنًالتكل ف،ً)2(اإلسَلميًيفًموقعًفيسبوك ًالرتمجةًفيها .ًولكنًيَلحظًأنًهذه
ً)3(َّ مل خل ُّ خاصةًيفًجمالًاالعجازًالعلميًللقرآن:ًترجمًاألخًمعىنًاآليةً

ًكثافتهًيفًالفضاء.ًويفًترمجةًاألخًً)4(النجمًالنيوتروين((إىلً))والسماءًًو أيًالنجمًالعظيم
  ىتًُّ عثمانًزايدةًطويلةًعنًالنصًالقرآينًالعريب:ًمثاهلاًترمجةًاألخًلقولًهللاًتعاىل:

ليأكلهًً)5(َّ مث زث رث يت فرااتً  ))الًينحصرًيفًذلك.ًوأنزلناًمنًالسحابًمطراً 
الملةًأنهًًه.ًوالًينبغيًأنًيقالًهلذ)6(البشرًويتمتعًمنه،ًوأتكلهًاألنعامًحىتًتشبع((

ترمجةًمعىنًاآلية،ًبلًهيًتفسيهاًمنًعندًاملرتجم.ًمثلًهذهًالزايدةًعنًالنصًجتريًعلىً
ًتعم دهًاألخًبناء ًعلىًمنهجهًيفًترمجةًمجيعًترمجةًاألخًعثمانًيفًالكتاب،ًوه ًما ذا

إنًكانًقارئهاً صحيحًة ))هلًتنفعًترمجًة ًكتابهً: يفًمقدمة حيثًبي نًه معاينًالقرآنًالكرميً،
ًإىلًلغةًأخرىًلبيانًمعناه،ًفإنًملًيُنقلً عمليةًنقلًمعىنًنص  الًيفهمها؟ًوالرتمجةًأصَلً 

ًًو ا . ًَتي  ًإال ًتزيد ًفَل ًمجيل ًبشكل ًومفاده ًالكرميًمعناه ًالقرآن ًترمجة ًعلى ًهذا ينطبق

                                                           

ً.227ًتعريفه.ًانظرًصفحةقدًسبقً (1)
،ًومتًالنقلً(ـهــ21/11/1437مً)24/8/2016ًمتًنشرهاًيفقناةًمركزًإنتشونًاإلسَلمي،ً(2ً)

ً)ابلكورية(.ً(www.youtube.comً)ًموقعًيوتيوبهــ،8/3/1439ًمنهاًيفً
ً.1سورةًالطارق:ً (3)
ً.36،ًابركًسيًهونغ،ًصًسورة38ًالقرآن:ًمعاينًوشروحً (4)
ً.14النبأ:ًسورةً (5)
ً.9،ًابركًسيًهونغ،ًصًسورة38ًالقرآن:ًمعاينًوشروحً (6)
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ًالكنايةً ًكثرة ًإىل ًنظرا  ًونقص( ًبزايدة ًترمجة ً)أي ًاحلر ة ًترمجة ًنسبة ًفيه أيضا ...وزدُت
ً.ً)1(واملبالغة...والرتمجةًاحلرةًركنًالرتمجةًلطبيعتها((

لذلك،ًعملًاألخًعثمان،ًحقيقةًأمره،ًالًينتسبًإىلًترمجةًمعاينًالقرآنًإىلًاللغةً
ًبلًهوًتفسيًاألخًللقرآنًابللغةًالكورية.الكورية،ً

ًكاملةًواثنتانًمنهاًجزئية،ًالًختلوًًوالرتمجاتًاخلمس املذكورةًأعَله،ًثَلثًمنها
منهاًخطأًلغويًوعقديًابختَلفًدرجةًخطره.ًوهذاًأمرًطبيعيًكسائرًأعمالًالبشرً

ًكلًبينًآدمًخط اؤون.ًومعًذلكًالًبدًمنًاحملاوالتًاملتسمر ةًلتقليلًا ألخطاءًلتتم ًإذ
ًالدعوةًاإلسَلميةًبوسيلةًالرتمجةًالقرآنيةًمعًأمنًمنًاخلطأ.

 
 ترمجة كتب احلديث النبوي والكتب اإلسَلمية وتأليفها.: ثانياا 

املرتمجونًالكوريونًلكتبًاحلديثًوالكتبًالدعويةًاإلسَلميةًعددهمًقليلًلقل ةً
ًسبقًذكره.ًعددًاملسلمنيًالكورينيًالذينًالًيزيدًعددهمًأكثرًمنً ًكما ثَلثةًآالف

وسببًآخرًأنًنشرًمثلًهذهًالكتبًالًُيكتسبًمنهاًأرابحًكبية،ًإذًالًيقرأهاًإالًقليلً
ًكتبً ًالكتبًاألخرىًمثل ًيهتم ونًبرتمجة ًكما ًاملرتمجني ًعامة ًهبا ًفَلًيهتم  منًالناس،

ةًالصعبةًالروايةًوكتبًاالقتصادًوغيًذلكًمنًالكتبًعنًاألمورًالدنيوية،ًمعًهذهًالبيئ
بذلًجهودهًيفًيًاجملتمعًاإلسَلميًالكوريعلىًنشرًالكتبًالدعويةًيفًكورايًالنوبية:ًف

ًجمالًترمجةًوأتليفًالكتبًاإلسَلمية.
ًكورايًنشاطا ًيفًنشرًالكتبًهوًمسجدًسيئولًاملركزي،ًوأنشطتهً وأقوىًمساجد

ًصفحة ًيف ًعليها ًاالطَلع ًميكن ًاإلسَلمية ًالكتب ًاملسلمني216ًًلنشر ًأبرز ًوأما .
ًكيل،ًوأشهرهمًيفًجمالًالتأليفً الكورينيًيفًجمالًالرتمجةًفهوًالشيخًحامدًتشويًيونغ

 هوًاألستاذًمجيلًيلًهيًسو.ً

                                                           

ً،ًابركًسيًهونغ،ًاملقدمة.سورة38ًالقرآن:ًمعاينًوشروحً (1)
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صلىً-ومنًأولًكتبًالسيةًابللغةًالكوريةًيفًاتريخًكورايًالنوبيةً"سيةًحممد"ًً
هــ(،ًدارًالبحوث1396ً)ًم1976يفًً)1(ونغًكيلجًيبرتمجةًالسيدًسًوً-هللاًعليهًوسلم

الكويت.ًوفيهًسيةًنبويةًوترمجةًبعضًاألحاديثًإىلًاللغةًالكوريةًيفًامللحق.ًً-العلميةً
ًكورايًالنوبية،ً ًالكتاب،ًلكونهًأولًحماولةًيفًطباعةًالكتبًاإلسَلميةًيف إالًأنًهذا

ًكعبارةً))إنًهللاًيظلمًمنًيظلمًالناسًيفًالدنيا(( ً.ً)2(يوجدًفيهًبعضًاألخطاء
مثًجاءًالشيخًحامدًتشويًومتتًبيدهًترمجةًعد ةًالكتبًاإلسَلميةًذاتًاألمهية،ً
ًالعاملً ًرابطة ًمن ًالطباعة ًتكاليف ًبتغطية ًالفهيم ًالرحيم ًلعبد ًحديث" ً"املائتا ومنها:

هــ(،ًوكتابً"سلسلةًخيًالقرون"ً)الكتابًعنًفضائل1422ًمً)2001اإلسَلميًيفً
هــ(.1425ًمً)2004دًعبدًالرمحنًالرتكيتًيفًعامً(ًحملم-رضيًهللاًعنهم-الصحابةً

ًكتابً"ًالرحيقًاملختومً"ًلصفيًالرمحنًاملباركفوريًيفً هــ(1427ًمً)2006ومت تًطباعة
ًكتابً"خمتصرً ًوأكملًالشيخًحامدًترمجة ًالشيخًحامد. بعنوانً"حممدًالبشر"ًبرتمجة

بعنوانً"حديثً(ًحديثا 2,230ًصحيحًالبخاري"،ًوطبعًهذاًالكتابًاملشتملًعلىً)
هــ(.ًوملًيرتجمًصحيحًالبخاريًترمجة 1431ًمً)2010النيبًحممد"ًبثَلثًجملداتًيفً

كاملة ًوالًصحيحًمسلمًإىلًاللغةًالكوريةًإىلًالوقتًاحلاضرًلألسف.ًوُكُتبًإسَلميةً
ًأخرىًتتنظرًترمجتهاًحىتًتتمًهباًتبليغًرسالةًاإلسَلمًإىلًالكوريني.ً

امل الكتبًاإلسَلميًة أتليفهاًوأمًا لصعوبًة املرتمجًة منًالكتبًاإلسَلميًة فهيًأقلً  ؤلَّفًة
ًكتابً"اإلسَلمًوالقرآنًللشباب"ً وقلةًاملؤهَّلنيًللقيامًبه.ًقدًأل فًاإلمامًعبدًالرمحنًيل

هــ(.ًوهذاًالكتابًفريدًيفًاستهدافهًالشبابًالكورينيًبشكل1423ًمً)1992يفًعامً
ًخاص.

بنيًالكوًر مجيلًيلًمشتهًر إقناعًحمتوايهتا.ًواألستاًذ وقوًة عبارتهً، لسهولًة ينيًمبؤلَّفاتهً،
ًكتبًاألستاذًالًيتكلمًعنًدينًاإلسَلمًوحده،ًبلًيربطًاألستاذًبنيًاإلسَلمً وأغلب
ًكتبهًويوافقًعلىًحمتواها.ً وبنيًالتاريخًوالثقافةًوالسياسة،ًمماًجيعلًالقارئًالكوريًحيب 

                                                           

ً.115سبقًالتعريفًبهًيفًصفحةً (1)
ً)ابلكورية(.310ًسيةًحممد،ًسوًجونغًكيل،ًص (2)
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.ًولهًأكثرًاطئةاخلصورةًالاتهًيفًتصحيحًكبيةًومتعددةًطولًحيًًاجهودًاألستاذًوقدًبذل
ً.270مؤلفا،ًوقدًسبقًذكرًأمههاًيفًصفحة60ًًمنً

ً
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 املطلب الثالث: اإلنرتنت )الشبكة العنكبوتية(.

ًالعنكبوتية( ً)الشبكة ًاإلنرتنت ًيف ًمتقدمة ًدولة ًالنوبية ًانتشارًً:كوراي ومعد ل
(ً ًالنوبية ًكوراي ًيف ً)%92.3اإلنرتنت ًالياابن ًمن ًأكثر ًوهو ًوأمريكا90.6%ً( )

،ًوهيًمنًأسرعًالدولًعامليا ًيفًاإلنرتنت:ًقدًاحتل تًاملركزًاألولًعاملياً )1((87.4%)
هــ(،ًوهوًأسرع1436ًمً)2015(ًيفًعام20.5ًmbpsًيفًمتوسطًسرعةًاإلنرتنتً)

ًالثا ًالدولة ً)بكثيًمن ًكونغ ًهونغ ًالياابنً) 15.8mbpsنية ًالثالثة ًوالدولة ،)15,0ً
mbps(ًًوالدولةًالرابعةًبريطانيا)13,0ًmbps))2(ًًوعددًمستخدميًاإلنرتنتًيف.

منهمًيستخدمونًاإلنرتنتًأكثرًمنًمرةًً%90,2وً)3((43.636,000كورايًالنوبيةً)
ً.ً)4(واحدةًيفًاليومًالواحد

ًالدع ًأمهية ًعلى ًيدل  ًذلك ًوأنواعًوكل ًللكوريني. ًاإلنرتنت ًبوسيلة ًاإلسَلمية وة
املواقعًاإلسَلمية،ً تنقسمًإىلًثَلثةً: منًخَللًاإلنرتنتًيفًكورايًالنوبيًة اإلسَلميًة الدعوًة

ًواملنتدايت.ً وخدماتًالشبكةًاالجتماعية،
 أوالا: املواقع اإلسَلمية

هيًمواقعًيفًالشبكةًالعنكبوتيةًتقد مًلزائرهاًمعلوماتًأبشكالًخمتلفة.ًومنًأهم ً
ًاملواقعًالدعويةًاإلسَلميةًللكورينيًكتايل:ً

يفًهذاًاملوقع:ًتعريفًابَتادًًالرئيسيةلوحاتًال.ً)5(موقعًمسجدًسيئولًاملركزي .1
ًاب ًوتعريف ًالكورين، ًًوملاملسلمني ًاملساجد ًابإلسَلم، ًوتعريف عنًًومعلوماتراكز،

ملسلمني،ًومعلوماتًعنًتوثيقًابملنتجاتًاحلَلل،ًوتعريفًمبدرسةًاألميًسلطان.ًويفًا
                                                           

ً)ابلكورية(.11،ًصًالوطنيةهيئةًالسياحةًالكوريةًاجتاهاتًاإلنرتنت،ًًيفتقريرًال (1)
ً.12املرجعًالسابق،ًصً (2)
وكالةًاإلنرتنتًواألمنًالكورية،ًًم،2016أحوالًاستخدامًاإلنرتنتًلعامًًيفختصرًاملتقريرًال (3)

ً.)ابلكورية(2ص
ً.5املرجعًالسابق،ًص (4)
(5ً) www.koreaislam.orgً
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ًالكرمي،ً ًوالقرآن ًاإلسَلم، ًعن ًأساسية ًمعرفات ًاملوقع ًيقد م ًابإلسَلم ًالتعريف قسم
ًمنً ًذلك ًوغي ًاملتكررة، ًواألسئلة ًاإلسَلم، ًاختار ًَمن ًوقصص ًالشريف، واحلديث

1,450ًكوري.ًوالزائرونًإىلًهذاًاملوقعًبلغًعددهمًاألسبوعيًالرًلزائلمعلوماتًدعويةً
 .)1(زائرا

ًبوسانً .2 ًمسجد ًالً.)2(موقع ًمبسجدًًالرئيسيةلوحات ًتعريف ًاملوقع: ًهذا يف
بوسان،ًوتعريفًابإلسَلم،ًوتواصلًاجتماعي،ًأرشيف،ًخطبةًهذاًاألسبوع.ًويفًقسمً

ًوالنيبًحممدً ًاتريخًاإلسَلم، ًموضوعات: ًوسلم-التعريفًابإلسَلم ،ً-صلىًهللاًعليه
فًالًيعًرًووتعاليمًأساسية،ًوالقرآنًالكرمي،ًواحلديثًالنبوي،ًونظرةًصحيحةًإىلًاإلسَلمً.

ًالًز ًًوعدد ًلار ًبني ًما ًاملوقع ًهذا ًيف ًمقاالت ًعلى ًالنقر ًعدد ًولكن إىل500ًًلموقع،
2,000. 

.ًوهوًجمموعةًمنًاملواقعًاملتخصصةًيفًنشرًاإلسَلمًأبكثرًمنً)3(دارًاإلسَلم .3
العاملًعلىًشبكةًاإلنرتنت.ًًاتلغةًمتثلًأوثقًوأكربًمرجعيةًللتعريفًابإلسَلمًبلغ115ً

م2017ًنوفمربًً-م2017ًمليونًشخصًيفًفرتةًيونيو45,1ًًًوقدًزارًاملوقعًأكثرًمن
ً 1438ً)رمضان ًً-هــ ًعددهاً)4(هــ(1439صفر ًبلغ ًاملوقع ًيف ًاملسج لة ًوامللفات .

ًالكورية)5(144,164 ًابللغة ًقسم ًوله ًومس)6(. ًمنذًًؤ، ًنفسه ًالباحث ًهو ًالقسم ول
 للغةًالكورية.مادةًدعويةًإسَلميةًاب148ًهــ(.ًويفًموقعًدارًاإلسَلم1428ًمً)2007

                                                           

ًمـ30/12/2017متًنشرهاًيفً الكورين،عددًالزو ارًيفًالصفحةًالرئيسيةًملوقعًاَتادًاملسلمنيً(1ً)
ًًهــ(،12/4/1439) ًيف ًمنها ًالنقل ًالكورينيًهــ12/4/1439ومت ًاملسلمني ًاَتاد ًموقع ،
(www.koreaislam.org) )ابلكورية(ً

(2) www.busanislam.or.kr ً
(3) www.islamhouse.com ً
ً)ابإلجنليزية(.2مِسَِلرًواب،ًًصًم،2017(ًالتقريرًالتحليليًملوقعًدارًاإلسَلمًلنوفمرب4ً)
ومتًًهــ(،14/11/1438)ًمـ6/8/2017متًنشرهاًيفً صفحةًرئيسيةًمنًموقعًدارًاإلسَلم،(5ً)

ً(.www.islamhouse.com،ًموقعًدارًاإلسَلمً)هــ14/11/1438النقلًمنهاًيفً
(6) www.islamhouse.com/ko ً
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ًكتابً"دليلًاملسلمً)1(دليلًاملسلمًالديد .4 ًكاملةًمن .هوًموقعًلعرضًحمتوايت
ًكامل.ًيقد مًهذاًالكتابً)2(الديد"ًللشيخًفهدًبنًساملًابمه ام ميانًاإلعلوماتًاإلسَلمية

واألحكامًعنًالطعامًواللباسًواألسرةًوغيهاًللمسلمنيًالكورينيًً،اإلسَلمًواملعامَلتًو
ًطَلعًعلىًدينًاإلسَلم.ًوقدًزاراالالددًوغيًاملسلمنيًمنًالكورينيًالذينًيرغبونًيفً

ً ًمن ًأكثر ًاملوقع 576ًًهذا ًيونيو ًفرتة ًيف ًشخص 2017ًألف ًً-م م2017ًنوفمرب
ًهذاًالكتابً)دليلًاملسلمً.ًومتتًترمجةًمعىن)3(هــ(1439صفرًً-هــ1438ً)رمضانً

لغة،ًوشاركًالباحثًيفًمشروعًالرتمجةًهلذاًالكتابًالقي مًاملفيد.ًفتم 26ًًالديد(ًإىلً
ًكتااب ًيفً ً)2014نشره هــ(.1436ًمً)2015يفًً)4(وقعيفًاملهــ(،ًومت ًنشره1435ًمـ

الكتابًإىلًاللغةًالكوريةًحماضراتًمرئيةًيفًموقعًيوتيوب الباحثًقامً)5(ولرتمجةًهذًا  هبًا
 هــ(،ًليتم ًاستفادةًاملشاهدينًالكورينيًمنًحمتوىًالكتاب.1436مً)2015يفً

.ًأنشأًهذاًاملوقعًبدعمًاهليئةًالعامليةً)6(التعريفًابإلسَلمًعربًدردشةًاإلنرتنت" .5
ً ًيف ًاإلسَلمي ًالعامل ًرابطة ًمن ًابإلسَلم ً)2010للتعريف ًويستهدف1431ًم هــ(،

ًًوالتعريفًابإلسَلمًبطريقةًاحل ًاملوقعًجيدًالزرً"ابدأًًزائروارًاملباشرًعربًاإلنرتنت. هذا
ًاحلوارًيفًشاشةً ًفورا ًعربًانفذة ًعنًاإلسَلم ًليدخلًيفًاحلوارًويسألًاملسلَم ابحلوار"

هــ.ًوهلذا14/4/1439ًشخصا ًابعتبارً(2,678,522ً)حاسوبه.ًوقدًزارًهذاًاملوقعً
،ًفمنًرك بًهذاًالتطبيقًعلىًجوالهًميكنً)7(ذكيًابللغةًاإلجنليزيةالجوالًلاملوقعًتطبيقًل

                                                           

(1)www.newmuslimguide.com  ً
ً.230ًصفحةً(ًقدًسبقًتعريفهًيف2)
ً)ابإلجنليزية(.1مِسَِلرًواب،ًًصًم،2017(ًالتقريرًالتحليليًملوقعًدليلًاملسلمًالديدًلنوفمرب3ً)
(4) www.newmuslimguide.com/ko ً
(5)www.youtube.com/channel/UCZIxaUriu0HOSwObLpzaXzg/videos  ً
(6)www.chatislamonline.org ًً
(7)ًhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.jodod.cio

  ً
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،ًوكانًلهًسبعةً)1(سلمًمباشرةًابللغةًاإلجنليزية.ًولهًقسمًابللغةًالكوريةاملحاورًمعًتأنًي
ًاملشروع،ًوقدًأسلمًعلىًأيديهمً ًكورينيًعاملنيًيفًهذا ًكوراي ،ًً 24مسلمني شخصا 

معًاملسلمنيًالكورينً املوقعًليتحدثوًا شخصاً 769ًاحلمدًهلل.ًوكانًعددًالزائرينًإىلًهذًا
ً ًبني 16ًًفيما ًو2010يليو 15ًًم ً)2010أغسطس 4ًًم 1431ًشعبان 5ًً-هــ

ً ًأغسطسً)2(هــ(1431رمضان ًمنذ ًتوق فت ًقد ًالنافعة ًالدعوية ًاخلدمة ًهذه ًأن ًإال .
 امليزانية.ًهــ(ًبسببًضيق1438ًمً)2017

: خدمات الشبكة االجتماعية  ثانياا

هيًموقعًيفًاإلنرتنتًلرفعًالصورًأوًالفيديوهاتًأوًاملقاالت،ًويقدرًزائرهًعلىً
ًكموقعً ًالعامل ًحول ًاخلدمات ًهذه ًشهرة ًمع ًفيها. ًاآلراء ًوتبادل ًعليها التعليق

املواقعً(،ًالًيوجدًمنًتلكYoutubeً(ًويوتيوب)Twitter(ًوتويرت)Facebookفيسبوك)
ً،ًإالًحسابًملركزًإنتشونًاإلسَلمي.)3(حسابًدعويًملؤسسةًإسَلميةًابللغةًالكورية

واألخًعثمانًيفًمركزًإنشتونًاإلسَلميًقدًأدركًاملنافعًالدعويةًمنًهذهًاخلدماتً
م2016ًيفًً)5(ويفًيوتيوبً،هــ(1437مً)2016يفًً)4(ففتحًحسابًاملركزًيفًفيسبوك

إسَلميا ،ًوله23ًًوبًللمركزًهــ(.ًويفًحسابًيوتي1437) دعوايً  مشرتكاً 129ًمقطعاً 
ً ًاإلسَلم8/3/1439ًابعتبار ًإىل ًالكوريني ًيدعون ًالكوريني ًالدعاة ًبعض ًوهناك هــ.

                                                           

(1)www.chatislamonline.org/ko  ً
ملوقع2ً) القيادًة لوحًة اإلنرتنتً( و2010يليو16ًًبنيًًالتعريفًابإلسَلمًعربًدردشًة أغسطس15ًًًم

ً)ابإلجنليزية(.9-8َتليَلتًقوقل،ًصًم،2010
ًكورايًاملساجدًًوامللعلًسببًذلكًأنًتلكًاخلدماتًملًتكنًمعروفةًلدىًمسؤويلً(3ً) راكزًيف

وسألًالبحثًاألختًعَلًًالنوبيةًأوًقدًعرفوهاًولكنهمًيرتكوهناًلصعوبةًاستخدامهاًعليهم.
ختافًمنًسوءًتعليقاتًالنصارىً فأجابتًأهنًا املوظفةًيفًمسجدًسيئولًاملركزيًعنًسببًهذًا

سابًاملسجدًوالًتقدرًعلىًحذفهاًبكثرةًعددها.ًمقابلةًشخصيةًمعهاًيفًالكورينيًعلىًح
ًهــ(.14/11/1438ًمً)6/8/2017

(4)www.facebook.com/incheonislamiccenter ً
(5)www.youtube.com/channel/UCnT03b7Hh0LqFxE5SO_RGOg   
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بوسيلةًخدماتًالشبكةًاالجتماعية،ًومنًأبرزهم:ًاألخًعبدًهللاًابركًدونغًسني.ًولدً
هــ(.ًومنذ1431ًمً)2010هــ(ًوكانًنصرانيا ًمثًأسلمًعام1406ًمً)1986األخًيفً

ًوأنشأًحسابً"قناةً ًإىلًالوقتًاحلاضرًيقومًاألخًابلدعوةًبواسطةًاإلنرتنت. إسَلمه
ً ًعام ًفيسبوك ًيف ً ً)2017الكوري" ً)1(هــ(1438م ًوله متاِبعا ًابعتبار563,235ًً،

859,3ً،ًوهلًا)2("القناةًاإلسَلميةًالكوريةهــ.ًولهًحسابًيوتيوبًابسمً"15/4/1439
إسَلميا .30ًوفيهاًمتاِبعا ،ً دعوايً  ًمقطعاً 

ًالقرآنًمعًً)3(وللباحثًحسابًيفًيوتيوب ًوتَلوة ًاإلسَلمية يرفعًفيهًحماضراته
ً ًتسجيل ًحسابه ًيف ًومت ًالكورية. ًاللغة ًإىل ًمعناه ًالدعوة21ًًترمجة ًأجل ًمن مقطعا 

ًاإلسَلميةًللكوريني.ً
ًاالج ًالكورينيًيفًخدماتًالشبكة ًأنًنشاطًالدعاة ًاألمر ًليسًوحقيقة تماعية

شخصيةًبنيًأصدقائهمًوالًيدخلونً بكثي،ًإذًأكثرًاخلدماتًيستعملهاًالكوريونًلعَلقة
موقعًيوتيوبًفإنًإخراجًالفيديوً يفًمواقعًاخلدماتًمنًأجلًالبحثًعنًاملعلومات.ًوأمًا
الدعويًجبودةًعاليةًليسًبسهلًعلىًالدعاةًالكوريني.ًفلمًتكنًهلمًخربةًيفًالتصميمً

إمكانياهتمًواإلخراجًمل لقل ًة لديهًم اجملالًليسًمتو فراً  وتوظيفًاملتخصصنيًيفًهذًا واد ًمرئيةً،
ًاملالية.

: املنتديات  ثالثاا

ًكتابةًوحذفًمقاالتً هيًموقعًاإلنرتنتًاخلاصًمبشرتكيه،ًوالًيقدرًأحدًعلى
ًكورايًال نوبيةًفيهاًإالًاملشرتكون.ًومنًأقدمًوأكربًاملنتدايتًاإلسَلميةًاملتوفرةًحاليا ًيف

(ً ًاإلسَلمي" ًأنشأ)islamworld))4هوًمنتدىً"العامل األخًعبدًهللاًابركًدونغً .
ً ًيف ًاملنتدى ًهذا ً)26/11/2009سني 9/12/1430ًم ًوله مشرتكاً 1,774ًهــ(،

                                                           

(1)www.facebook.com/AlkoryTV ً
(2)www.youtube.com/user/islamickorea ً
(3)www.youtube.com/user/eunsuya ً
(4)http://cafe.naver.com/islamworld  ًًً
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ابعتبار8,946ًًو يفًهذا14/11/1438ًمً)6/8/2017مقاالً  هــ(.ًواللوحاتًالرئيسيًة
سلمون،ًوخاصًابملسلمني،ًوالقرآنًواحلديث،ًاملنتدى:ًالتحياتًوالقصص،ًواإلسَلمًوامل

وغرفةًالتعل م،ًواحملاضراتًاإلسَلمية.ًويفًهذاًاملنتدىًيسألًغُيًاملسلمنيًمنًاملشرتكنيً
املسلمنيًالكوريني،ًكسؤاهلمً"كيفًأدخلًيفًاإلسَلم؟"ًأوً"منًأينًأتعل مًالقرآنًوالثقافةً

ًاللحية؟"ًاإلسَلمية؟".ًواملسلمونًالددًيسألونًإخواهنمًال سابقنيًابإلميان:ً"هلًأريب 
ًكورايًالنوبية؟ًهلًهناكً ًكوريًأنًيؤد يًاخلدمةًالعسكريةًاإلجباريةًيف "كيفًملسلم
طعامًحَللًيفًاملخيمًالعسكري؟".ًهكذاًيصيًاملنتدىًمكانًتزويدًاملعلوماتًاخلاصةً

ً ًجمال ًيف ًفريدا  ًاملنتدى ًهذا ًجيعل ًمما ًللكوريني، ًواملسلمني ًخبدمتهًابإلسَلم الدعوة
 للمسلمنيًوغيًاملسلمني.ً

اإلمامًً.)1(واثينًأكربًاملنتدايتًاإلسَلميةًالكوريةًهوً"إسَلمًمسجدًبوسان" أنشًأ
ًاملنتدىًيفًعامًًايسرًيلًجونغًأك 194ًهــ(،ًوعددًاملشرتكني1435ًمً)2014هذا

ًيف20ًًهــ(ًو15/4/1439مً)2/1/2018ابعتبارً ًًويتم  منهمًتقريبا ًغيًاملسلمني.
هذاًاملنتدىًتذكيًاملسلمنيًابآلايتًالقرآنيةًواألحاديثًالنبويةًوإقناعًغيًاملسلمنيًيفً

ًمسجدًبوسانًومسجدًسيئولًاملركزي.ًًاعتناقًاإلسَلم،ًووضعًإعَلانتًمهمةًعنًشؤون
وعاملًاإلنرتنتًهوًأرضًخصبةًللدعوةًاإلسَلميةًلسهولةًنشرًالرسالةًاإلسَلميةً
فأنشطةً اإلنرتنتًيفًكورايًالنوبيًة ولكنًمعًتطو رًبيئًة الستخدامهً. املاليًة التكلفًة وقل ًة فيًه

بشكلًعام .ًوهذاًيرجعًإىلًاملشكلةًالدعاةًالكورينيًبوسيلةًاإلنرتنتًالًتعتربًقويةًجداً 
الكربىًوهيًقل ةًالعلماءًوالدعاةًالكوريني.ًسأَتدثًعنًهذاًاملوضوعًاملهم ًيفًالفصلً

ًتعاىل.ًإنًشاءًهللاًً)2(التايلًوكيفيةًالتغل بًعلىًهذهًاملشكلةًيفًالفصلًاخلامس
ًً

                                                           

(1)http://band.us/band/49900666  

ً.:ًسبلًعَلجًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية(ًالفصلًاخلامس2)
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ً
ًً

 
 :وفيهًثَلثةًمباحث

م َعو  قَات ُالدهع َوةُ ُاملَب َحثُ ۞ :ُ .اأَلوهل  اَلم  إ ََلُاإل س  َبةُ  َتس  ُامل ن   لف َرق  ب   امل تَ َعل  َقةُ 
ل م َي.ُُاملَب َحثُ ۞ مل س  ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقة ُب  ُّ:ُم َعو  قَات   الثهاين 
ل م َي.ُُُاملَب َحثُ ۞ لك ور ي َيَُغْي  ُامل س  ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقة ُب  :ُم َعو  قَات   الثهال ث 
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ًدخولً ًبداية ًمنذ ًالتحد ايت ًمن ًجمموعة ًملواجهة ًالنوبية ًكوراي ًمسلمو يتعر ض
ً ًاإلسَلم ًيفًعام ًختتلفًعم ا1375ً)ًم1955إليها ًالعقبات ًاملشاكلًأو ًوتلك هــ(.

إىلًاختَلفًالثقافاتًوالعاداتًوالتقاليد.ً ًواجههًاملسلمونًيفًدولًأخرىًنظراً 
ًكورايًالنوبيةًماً ًإمامًمسجدًبوسانًايسرًيلًيفًحبثهًمعوقاتًالدعوةًيف وقدًعد 

ً:خملصه
 .سلمونًوالدعاةاملًاعدمًوجودًقوةًمركزيةًيتوحدًحوهل .1

 .برامجًتعليميةًللدعاةوجودًعدمً .2

 .شؤونًالدعوةًيفًكورايًالنوبيةعنًولنيًًؤمه ةًاملسًضعف .3

 .عامةًاملسلمنيًالكورينيبنيًًتديناخنفاضًدرجةًال .4

 .بينهمفيماًثقةًالاختَلفًاملسلمنيًالكورينيًوعدمً .5

 .هلمقدماءًالسلمنيًاملددًوعدمًإشباعًالسلمنيًاملًيفمياينًاإلوعًال .6

ودنيوايً  .7  .قل ةًرضىًاملسلمنيًعنًاإلسَلمًإميانياً 

 .كثرةًاألخبارًالسلبيةًعنًاإلسَلمًمنًوسائلًاإلعَلم .8

 .)1(إحاطةًبيئةًملحدةًابملسلمنيًالكوريني .9

ًكورايًالنوبيةًأكثرًمماًذكرهًاإلمام،ًوالًبدً وحقيقةًاألمرًأنًاملعوقاتًالدعويةًيف
ًمنًتقسيمهاًوتصنيفهاًحىتًيت ضحًللدعاةًماًهوًسببهاًوسبلًعَلجها.ً

ًالدعوةً ًمعوقات ًالباحث ًقس م ًاهلام  ًاملوضوع ًهذا ًيف ًواالستقراء ًالتأم ل وبعد
معوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابلفرقًاملنتسبةًإىلًحث:ًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًإىلًثَلثةًمبا

ومعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابلكورينيًغيًً،ومعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابملسلمنيً،اإلسَلم
 ،ًولكلًمبحثًمطلبانًأوًثَلثةًمطالبًعلىًحسبًماًدعتهًاحلاجة.املسلمني

                                                           

ًكورايً-دورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلميةً(1ً) ،ًيلًجونغًأكً،ومستقبلهًالنوبيةًواقعًاإلسَلمًيف
ً)ابلكورية(.6ًً-5ًص
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 بِالفِر
يفًكورايًالنوبية احتفاالتًاملسلمنيًابملولدًً:وردًيفًأحدًالكتبًعنًاإلسَلًم ))أمًا

ًكربىًداخلًاملسجدً النبويًالشريفًفتقامًبصورًسنويةًعنًطريقًإقامةًاحتفاليةًدينية
سَلمًواللغةًالعربيةًحيثًاملركزيًبسيئولًحياضرًفيهاًأساتذةًوعلماءًمتخصصونًيفًاإل

،ًغيًصحيحة.ًفإنًأغلبً)1(تكونًفرصةًلتجمعًاملسلمني(( .ًهذهًاملعلومة،ًبدونًشك 
ًواًواملسلمنيًالكورينيًمتبع ًاملسؤولنيًعنًاملسنًملنهجًأهلًالسنة جدًلماعة،ًوخاصة

األمر،ًكلهمًيلتزمونًمبنهجًالسلفًالصاحل،ًًيًيفًسيئولاملركًز ًمد.ًوهللًاحلًويرونًبدعيةًهذًا
ًكورايًالنوبية،ًولنًيكونًيفًاملستقبلً إنً-فلمًيكنًمنذًبدايةًنشرًاإلسَلمًيف

ًكورايًًأبيديًاملسلمنيًالكورينيًيفأيًاحتفاالتًبدعيةًتقامًً-شاءًهللاًوإبذنه مساجد
ًً.النوبية

ًكانًاملسلمونًالكوريونًساملنيًمنًفتنةًالتفريقًواإلضَللًالصادرًمنًالفرق،ً هكذا
دعوةًالفرقًمعروفةًبنيًعامةًاملسلمنيًالكوريني،ًإالًمنذًبضعًسننيًفإنهًقدًوملًتكنً

ًجييبونً ًالكوريني ًمن ًاملسلمني ًوغي ًالكوريني ًاملسلمني ًوبعض ًالضالة، ًالفرق ظهرت
منهمًأنًتلكًالفرقةًهيًاحلق.ًسيذكرًالباحثًأحوالًأشهرًالفرقًيفًكورايً دعوهتمًظن اً 

ًوالبهائية.ًًًًًً،لصوفيةواً،الشيعةً:النوبية،ًوهيًثَلث
  

                                                           

ً.69اإلسَلمًيفًكوراي،ًطارقًسنوطي،ًص (1)
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دعوة الشيعة يف كوريا اجلنوبية ونشاطهم وأثرهم  :املطلب األول
 على مسار الدعوة. 

ً ًإيرانًالشيعة ًكثيًمنًالبلدانً-يتواجدًبعضًمواطينًدولة ًيف ًكورايًً-كما يف
أنًاملقيمنيًمنًإيرانًعددهمًيفًكورايًالنوبيةً ًًوحبسبًأحدثًإحصائياتًرمسيًة النوبية.

ًكورايًالنوبية106ًًمنهم(،ًو214ًً،ًوأغلبهمًطَلبً))1(873 منهمًتزوجواًمنًأهل
.ًًوقدًحاولًبعضًالباحثنيًالكورينيًيفًاكتشافًأحوالً)2((12،ًاألنثى:94ًً:)الذكر

ًاألتراكً ًأحوال ًعن ًالبحث ًكاتب ًواشتكى ًينجحوا. ًفلم ًالنوبية ًكوراي ًيف اإليرانيني
ب والًجيتمعونًيفًمسجدًواإليرانينيًيفًكورايًالنوبيًة الشيعةً، ))املقيمونًمنًإيرانًهًم قولهً:

ًأوً ًمعهم ًمبقابلةًشخصية ًوالقيام ًكشفًأماكنهم، ًللباحث ًيتيس ر ًفلم والًيفًمصلى.
للغاية(( كلمةً"إيران"ًلقل ةًمعلوماتهًًً ،ًحىتًملًيُدخلًيفًعنوانًحبثه)3(استبانةًوكانًصعباً 

ًعنهم.ً
ً ًعام ًيف 1434ً)ًم2013مث ًالنوبيةًأظهرهــ( ًكوراي ًيف ًوجودهم ))ملًً:الشيعة

ً ًأوائل ًإىل ًكوراي1431ً)ًم2010يشاَهد ًيف ًاملسلمني ًبني ًفرقي ًاختَلف هــ(
يفً شيعيًة االختَلف1434ً)ًم2013النوبية...ولكنًظهرتًمجعيًة إىلًبدايًة مشيةً  هــً(

ً.)4(الفرقي((
                                                           

زارةًًوًاحلدودًمنمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(1ً)
ً.ابلكورية()487ً،ًصالعدل

(2 )ً ًلعام ًاحلدود ًمراقبة ًعن ًالسنوي ًاإلحصائي ًإكسيلًم2016الكتاب ً)ملف الكتابً:
II_1ً_ثاينال ًاملسجلون. ًاألجانب ًالنسًاملقيمون ًًويحسب ًالتأشيةة ًيفًنوع ًنشرها ًمت ،)

21/6/2017(ً ًً،هــ(26/9/1438مـ ًيف ًمنها ًالنقل مكتبًً،هــ27/1/1439ومت
ًابلكورية(.)ً(www. immigration.go.kr)ًاحلدودًمنًوزارةًالعدل،مراقبةً

ًكيمًدايًسونغ،ًجملةًمجعيةًأحوالًاملقيمنيًاألتراكًومنظماهتمًاالجتماعيةً(3) ًكورايًالنوبية، ًيف
ًالكورية ًاإلسَلم ًلدراسة 1429ً)ًم2008)سيئول(، ًالعدد: ًص18-3هــ(، ،92ً

ً.)ابلكورية(
علىًاملسلمنيًالشيعني،ًآنًجونغًكوك،ًً(4) حالةًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًوالفرقًاإلسَلمية:ًمركزاً 
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ًكوًرً:واًيفًذلكًالعامًمجعية ًخاصةًهبمًؤوأنش ايًالنوبيةً"مجعيةً))وأنشأًالشيعةًيف
ًم2013مارس17ًً،ًوقامواًابحتفالًالفتتاحهاًيفً)1(التبادلًالثقايفًاإلسَلميًالكورية"

االحتفالًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًوهمًسن ة.ًًضرهــ(.ًوملًحي1434مجادىًاألول5ًً) هذًا
ًوأُنشأتًهذهًالمعيةًبقيادةًمهديًكاشف،ًالطالبًيفًجامعةًسيئولًالوطنيةًيفًمرحلة

يفً حالياً  زالًيتوىلًرائستهًا .ًوهلذهًالمعيةًموقعً)2(((هــ(1436)ًم2015الدكتوراه،ًومًا
ًكاكًجي"ًمامًاملهدي(ًيفًجوارًحمط ةًمرتوً)مركزًاإل .ًويقعًمركزهم)3(يفًاإلنرتنت "سام

ًلكشفً ًاملركز ًهذا ًالباحث ًوزار ًعمارة. ًمن ًمستأجرة ًغرفة ًبشكل ًسيئول ًمدينة يف
هــ(.ًومع27/11/1438ً)ًم19/8/2017للكورينيًيفًيومًالسبتًأنشطتهمًالدعويةً

ًكانًيومًالسبتًوهوًيومًالعطلةًيفًكورايًالنوبية،ًوبعدًالعصرًوهوًوقتً أنًوقتًالزايرة
ً ًكانًاببًالغرفةًمغلقا ،ًودق  بهًالباحثًالبابًأكثرًمنًمرةًفلمًجيمناسبًلَلجتماع

بقويةًيفًكورايًالنوبية،ًفإنًكانًالدعوةًًإىلًأنًدعوهتمًللكورينيًليستًإشارةأحد.ًوفيهً
ًشارةتؤكِ دًهذهًاإلا ًمستقبَل ًللزو ارًالكوريني.ًًومعروفةًبنيًالكورينيًلكانًالبابًمفتوح

أخرىًللباحثًإىلً"مؤسسةًعلىًموىل" ًالشيعيًنويدالرجلًإبدارةًً،ًمؤسسةًالشيعة،زايرةًُ
ًالسبتً ًإنتشون.ًوذهبًالباحثًيفًيوم ًإىلًعنوان20/11/1438ًشاهًيفًمدينة هــ
ًعليهًأحدًمواقعًالشيعةًيفًاإلنرتنت ً)4(املؤسسةًالذيًنص  ،ًووجدًأنًهذاًالعنوانًيدل 

الشققًيفًعمارةًسكنية،ًوملًتكنًمنًهذهًالعمارةًواجهة ًللمؤسسة.ًفيبدوًًإحدىعلىً
ًأنًهذهًاملؤسسةًخاصةًابلشيعةًفيماًبينهمًوليستًللدعوةًالعامةًللكورينيًإىلًالتشي ع.ًًً

                                                           

ً ًإنسانية)سيئول(، ًعلوم ًيف ًدراسة 1436ً)ًم2015جملة ًالعدد: ًص36-3هــ(، ،172=ً
ً.)ابلكورية(=

ًوهلاًمركزًجيتمعًفيهًأعضاؤها،ًواسمًاملركز:ً"مركزًاإلمامًاملهدي".ًًً(1)
علىًاملسلمنيًالشيعني،ًآنًجونغًكوك،ًً(2) حالةًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًوالفرقًاإلسَلمية:ًمركزاً 

ً ًإنسانية)سيئول(، ًعلوم ًيف ًدراسة 1436ً)ًم2015جملة ًالعدد: ًص36-3هــ(، ،174ً
 .)ابلكورية(

(3)ً www.kicea.net)ابإلجنليزية(. 

ومتًالنقلًًهــ،12/1433متًنشرهاًيفً كورايًالنوبية،ًً-مؤسساتًالشيعةًً-الشيعةًوالتشيعً(4ً)
ً(.www.aqaed.com،ًموقعًمركزًاألحباثًالعقائديةً)هــ19/4/1439منهاًيفً



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
309 

ًهوًالواقع:ًدعوةًالشيعةًاألجانبًيفًأغلبًاألحوالًليستًبظاهرةًلعامةً فهذا
الكوريةًوأشكاهلمًختتلفًمنًالكورينيًفلمًيقبلًأهلًالكوريني،ًإذًهمًالًيتكلمونًابللغةً

ًكوريًفاهمًاللغةًاإلجنليزيةًمنً كورايًدعوهتمًبسهولة.ًلذلكًدعوهتمًفرديةًخاصةًمع
عاقةًعلىًالدعوةًإىلًاإلسَلمًالصحيحًفهيًدعوةًاملتعلمني.ًومظن ةًاخلوفًمنًالضررًواإل

ً.ًالكوريةًجييدونًاللغةشيعيةًمنًِقبلًاملسلمنيًالكورينيًالذينً
وحبسبًسجَلتًاتريخًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًملًيتشي عًأحدًمنًالكورينيًمنذً

هــ(،ًغيًأنًيفًسنواتًقريبةًقد1375ً)ًم1955أولًدخولًاإلسَلمًإىلًكورايًيفًعامً
شبابًكوري سيذكرًالباحثتشي عًثَلثًة وأحدهمًأنثىً. تشي عهمًوأنشًنيً، همًالشيعيةًطتهنًا

ًيةًعلىًحدة.يفًكورايًالنوب
ً:األختُهدىُيلُسوُميُ:أولًُ

ً ًيف ًاإلسَلم ًاألخت 5/2/1432ً)ًم9/1/2011اعتنقت ًعقيدة ًعلى أهلً(
تهًبـ"هدى"ًامسهاًاحلايل.ًالسنةًوالماعة .ًوكانًامسهاًالعربيةً"متينة"ًعندًإسَلمهاًمثًغي 

اتًالامعوكانتًاألختًطالبةًيفًجامعةًسوكًميونغًاليتًتعتربًعندًالكورينيًمنًأوائلً
ًكانتًهتتم ًبطلبًالعلمًحىتًاستشارتًلإلانثًبتخصصًاللغةًالياابنية .ًوبعدًإسَلمها

ًكتابًعقيدةًالطحاويً .ًوكانتًتشاركًيفًأنشطةً-رمحهًهللا-الباحثًعنًقيامهاًبرتمجة
منً"اجتماعًالسَلمةًبنيًأصحابًاألداينًالكوريني"ًًاقدًحضرتًمؤمتًرً:دعويةًللكوريني

(KCRPًًيف)هــ(،ًوعرضتًللجمهورًرأيهاًيفًموضوعًالصورةًاخلاطئة1434ً)ًم2013
للمسلمنيًالكوريني ًشأهناًبعدً)1(عنًاإلسَلمًيفًاجملتمعًالكوريةًممثلةً  دعوةًمنًال.ًمثًتغي 

الامعاتًيفًمدينةً"دايًًإحدىكانتًطالبةًيفً-مسلمةًسعوديةًشيعيةًهلا.ًهذهًاملرأةً
أحسنتًإليهاًيفًاملعاملةًمعهاًبقصدًالدعوةًقدًً-كو"ًاليتًتسكنًفيهاًاألختًهدىً

ًالشيعية،ًوأبدتًهلاًعنايتهاًهباًحىتًتشي عتًاألختًهدىًاتركَةًالعقيدةًالصحيحة.
                                                           

ًم21/5/2013متًنشرهاًيفً كورايًالنوبيةًإمناًتصدرًمنًالهل"،صورًسلبيةًعنًاإلسَلمًيفًً(ً"1)
ًً،هــ(12/7/1434) ًيف ًمنها ًالنقل ًلألنباءًهــ23/4/1439ومت ًيوهناب ًوكالة ،
(www.yonhapnews.co.kr.)ً
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ً"يلًانًري" ًللباحثًاألختًعائشة ًالسن يةً،وشاهدْت ًالكورية ًأنً)1(املسلمة ،
ًواألختًهدىً ًاألختًالسعودية ًبزايرة ًقامتا ًيفًعام هــ(1438ً)ًم2013إىلًبيتها

فلمًأتكَله،ًووجدتًعائشُةً لغرضًالدعوةًالشيعية.ًوقد متًاألختًعائشةًهلماًطعاماً 
ال هوًعادًة األخَتًهدىًتصلىًوتسجدًعلىًمنديلًكمًا وأعطتًاألختًرافضةيفًبيتهًا .ً

ًكتااب ًدعواي ًشيعيا ًمثًخرجتاًمنًبيتها.ًوأخربتينًاألخُتًعائشةًأيضا ًأنً هدىًعائشَة
ًكوريةًيفًمدينةًدايًكولألختًهدىًحم قدًتكل متًمعهاًعنًً:اولةًدعويةًأخرىًملسلمة
معهاًإثراء ًللفتنةًهلا،ًولكنًملًتنجحًدعوهتاًهلا.ًولكونً الربيدًاإللكرتوينالعقيدةًبتواصلً

الباحثًذََكرا ،ًولكونًدعوةًالشيعةًخفية ًفلمًتتوفرًللباحثًزايدةًاملعلوماتًعنًدعوةً
ًيدهاًوأيديً)2(نيًغيًماًذُكرًأعَلهاألختًهدىًلتشييعًالكوري .ًنسألًهللاًأنًيكف 

ًالشيعةًعنًاملسلمنيًوعامةًالكوريني.ً
ًً:األخُإبراهيمُ:اثنياًُ

ً ًيف ًإبراهيم ًاألخ ًُولد ًإبراهيم. ًالعريب ًوامسه ًالكوري، ًامسه ًيعرف ًم2000ال
ًقًر1420) ًوأول ًاهــ(، ًيف ًبدأ ًاإلسَلم ًعن 1435ً)ًم2014ءته ًطالب ًوهو يفًهــ(
عنًوالَديهًالكاثدرسةًاملتوسطةًيفًالصفًالثاين.ًبعدًإسَلمهًسرً امل نيًيًًَالنصراننيكيًَولياً 

ًيفًمنتدىًالتاريخ1435ً)ًم2014يفً ًورفعها ًكتبًبعضًاملقاالتًعنًاإلسَلم هــ(
منًكتابً"التاريخًالعامليًبنظرةً)3(فارًالكوريًيفًموقعًاني ًكانًمنقوالً  ًًوأغلبًمقاالته .

ًالكتاب،ًمعًعنوانهًاإلسَلمي،ً)4(األنصارياإلسَلم"ًلتميمً حمتوايتهًضدًلكنً.ًوهذا
                                                           

(1ً ًيف ًيل ًعائشة ًاألخت ًمع ًبرسائل ًشخصية ًمقابلة ًهــ(15/11/1438)ًم7/8/2017(
 .)ابلكورية(

ًم26/11/2016املقابلةًالشخصيةًمعها،ًفأرسلًهلاًرسالةًإلكرتونيةًيفً(ًقدًحاولًالباحث2ً)
ًالباحثًقبل26/2/1438ً) ًتتواصلًمع ًكانت ًأهنا ًمع ًاحلاضر، ًإىلًالوقت ًجتبها ًفلم هــ(

 تشيعهاًبنفسًعنوانًالربيدًاإللكرتوين.ً

(3) cafe.naver.com/booheong )ابلكورية( ً
متيمًاألنصاريً:4) أفغانستانًعاًمالكاتبًاألفغاينًاألً( ولدًيفًكابلً، هــ(.1368ًهــً)1948مريكيً.

وهوًطالبًمدرسةًالثانوية.ًوشاركًاألنصاريًيفًأتليفًبعضًكتبًمنهجية ً=هاجرًإىلًأمريكًا
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يةًواإلمامًماإلسَلمًالصحيح،ًفيد عىًأنًاإلمامًأمحدًبنًحنبلًوشيخًاإلسَلمًابنًتي
يفًوسببًأساسيًً،همًأصلًفكرةًاإلرهابً-رمحهمًهللاًتعاىل-حممدًبنًعبدًالوهابً

ًاإل ًًرأعمال ًإبراهيم ًاألخ ًوأتث ر ًاهبهابيني. ًالباطلذا ًادعاءه ًوقبل ًليسًً.لكتاب وهذا
ًكانًطالبً؛بعجيب تمييزًبنيًاحلقًالفلمًيقدرًعلىًًاصغًيًماًزالاملتوسطةًوعقلهًًاًيفألنه

ًي ًمما ًالكتاب.عرضوالباطل ًً ه ًثَلث ًيومنيًفكتب ًيف ًاملنتدى ًيف ًمتسلسلة مقاالت
هــ(22/2/1436ًً-21/2/1436ً)ًم14/12/2014ً-13/12/2014ً

ًاإلمامًبعنوانً"العلما ًاملخيفون" ًواملقصودًب"العلماء ًاملخيفونًيفًالعاملًاإلسَلمي"، ء
ًأمحدًوابنًتيميةًوحممدًبنًعبدًالوهاب.ً

ًكثيًمنً ًاملنتدىًالكف ارًإذ ويبدوًأنًاألخًإبراهيمًأتث رًأيضا ًمنًأفكارًأعضاء
نفسهًاألعضاءًنقدواًعلىًاإلسَلمًوعمليةًاإلرهابيةًأبيديًاملسلمني،ًفكتبًاألخًعنً

ًكنتً))حيً:بعدًتشي عه ًكنتًًاوهابيً ماًاشرتكُتًيفًهذاًاملنتدى بشدة.ًلذلكًيفًالبداية
ًإذاً ًأن ًوهو ًشيئا ًمهم ا ، ًأدركُت ًقد ًقريبة ًأايم ًيف ًولكن ًابلعناد. ًاآلخرين ًمع أجتادل
استمرُتًعلىًحاليتًفقدًأكونًإرهابيا ًكامنا !ًوكثيًمنًالشبابًيفًالدولًاإلسَلميةًقدً

ًض ًوفكرةًأصاهبم ًالشباب ًهؤالء ًبني ًاختلط ًوإن ًمباشرة، ًوغي ًمباشرة ًالغرب ًمن رر
الوهابيةًتنتجًمنًهذاًاالختَلطًيفًأغلبًاألحوالًاألعمالًاإلرهابيةًالوحشية.ًوفك رُتً
تًفرقيتًالدينيةً)يعينًتشيَّع(ًألنتقلًإىلًأصلحًفكر...ًوأقولً ًمثًغي  وأتم لتًيفًهذا

ًالكوريًأينًأؤكً  التعايش،ًوفكرةًالوهابيةًاليتًًدًأنًاالعتدالًمادةًمهم ةًيفللقارئًالُسين 
شرًبنيًاملسلمنيًالددًبقيادةًالسعوديةًليسًفيهاًاعتدال.ًوالربًالذايتًيفًالوهابيةًيول دًتنت

ًالسَلم ًاملسلمنيًحميب  ً.ً)1(((عمليةًإرهابيةًأخرى.ًوهذهًعمليةًاإلرهابيةًتضر 
                                                           

ًُكت ابًيفًسانًفرانسيسكو،ًأمريكا.ًلهًمؤلفات،ً= يفًورشة اثنيةًعنًالتاريخ.ًوهوًمديرًحالياً 
ًيوركً) ًكابلًوشرقًنيو ًغرب ًسيًاملؤلفًالذاتية،1423ًًم،2002وأشهرها: هــ(.ًصفحة

 .)ابلكورية(التاريخًالعامليًبنظرةًاإلسَلم،ًمتيمًاألنصاري

املنتدى،(1ً) ومتًالنقلًً،هــ(17/3/1436)ًم8/1/2015متًنشرهاًيفًًأود ًأنًأعتذرًألعضاءًهذًا
يفً (cafe.naver.com/booheongً)ًمنتدىًالتاريخًالكوري،ًهــ24/4/1439منهًا

ً)ابلكورية(.
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"الوها يقالًلًه علىًمًا العداًء فعل قًعلىًمقالتهوأظهًر للمملكةًً:بيةً" أساسيًة ))فكرًة
السعوديةًهيًالوهابية.ًوهيًأصلًفكرةًالوطن.ًليسًهذاًالبلدًجبميلًوهوًملكيةًمطلقةً

،ًو))هذهًالوهابيةًوالسلفيةًتقولً"اهدمواً((جيبًإزالتها،ًوهوًخزيًيفًالتاريخًاحلديث
ً.ً)1(هاًوفكرةًخميفةًجدا ((يفًعنيًنفس كلًشيءًماًسوىًعقيدةًالُسنية،ًفهيًفكرةًالرب

ً ًيف ً"اإلسَلم" ًالشيعة ًمنتدى ًإبراهيم ًاألخ ًأنشأ ًم12/2/2015مث
ًالبيتً)2(هــ(23/4/1436) ًأهل ًعل مه ًالذي ًابإلسَلم ً))للتعريف ًاملنتدى ًوهذا ،

ًاملنتدى)3(للناس(( ًالصحيح1ً))ً:،ًوضوابطًهذا ًاملنتدىًلتعليمًاإلسَلم ًُأس سًهذا .
ًلغيًاملسلمنيًالكوريني .ًُمنعًيفًهذاًاملنتدىًرفعًمقاالتًعنًفكرةًحصرية5ً...احلق 

.ًوجاءًيفًهذاً)4(كالوهابية.ًوإنًخالفًأحدًهذاًالضابطًسيتم ًطردهًطردا ًأبداي .ً((
ركان.ًوالركنًاألولًإميانًابهللًتعاىل،ً))ُبينًاإلسَلمًعلىًثَلثةًأً:املنتدىًالتعريفًابإلسَلم

وخامتهمًحممدً هللاً، السَلم-والركنًالثاينًإميانًأبنبياًء وهمًخلفاءً-عليًه وأثىنًعشرًإماماً  ،ً
ً.ً)5(حممد،ًوأهلًالبيت((

منًً)6(هــ(ًموقعًمدوَّنةًله6/11/1438)ًم29/7/2017وأس سًاألخًإبراهيمًيفً
ًكاانًيبغضانًً:تهمقاالًإحدىأجلًدعوةًالشيعة،ًوقالًيفً ))عمرًبنًاخلطابًوأبوًهريرة

                                                           

املنتدى،(1ً) ومتًالنقلًً،هــ(17/3/1436)ًم8/1/2015متًنشرهاًيفًًأود ًأنًأعتذرًألعضاءًهذًا
يفً (cafe.naver.com/booheongً)ًمنتدىًالتاريخًالكوري،ًهــ24/4/1439منهًا

ً)ابلكورية(.
(2)cafe.naver.com/alislam )ابلكورية( ً
(3ً )ً ًرئيسية، ًصفحة ًيف ًنشرها ًيفًً،هــ(23/4/1436)ًم12/2/2015مت ًمنها ًالنقل ومت

ً(ً)ابلكورية(.cafe.naver.com/alislam)اإلسَلمًمنتدىً،ًهــ24/4/1439
(4ً )ً ًاملنتدى، ًيف ًالنشاط ًقبل ًقراءته ًالواجب ًاإلعَلم ًيف ًنشرها ًم12/2/2015مت

ً.،ًاملرجعًالسابقهــ24/4/1439ومتًالنقلًمنهاًيفًً،هــ(23/4/1436)
(5ً )ً ًاإلسَلم؟، ًهو ًما ًيف ًنشرها ًيفًً،هــ(23/4/1436)ًم12/2/2015مت ًمنها ًالنقل ومت

ً.،ًاملرجعًالسابقهــ24/4/1439
(6) blog.naver.com/jjh0912jjh )ابلكورية( ً
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وتثنونًعليهًملاًأبدىًللنساءًمنًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-النساء...وأانًوأنتمًَتب ونًحممداً 
ةًراشد،ًوأيبًهريرةًالذيًيقالًيفاللطفًواملعاملةًالطيبة.ًولكن،ًعمرًالذيًيقالًلهًخل

معناهًً.ية ،ًهلماًبُغضًعلىًالنساءوأكثرهمًرواً-صلىًهللاًعليهًوسلمً-لهًأحبًأصحابهً
...فلذلكًالًجيوزًأنً-صلىًهللاًعليهًوسلم-أنًرأيًعمرًوأيبًهريرةًخيتلفًرأيًالنيبً

.ًوماًزالًاألخًيتبعًعقيدةًالشيعةًويدعوًاملسلمنيًالكورينيً)1(يكونًعمرًخليفةًراشدا ((
ًوغيًاملسلمنيًالكورينيًإىلًالتشيع.ً

ُكيمُ:اثلثاًُ ًً:األخَُندر
ًالكورية ًابللغة ًالكامل ًواعتنقًً:امسه ً"اندر". ًالعربية ًوابللغة ًيونغ"، ًجني "كيم
ً ًيف ًالُسنة ًعقيدة ًعلى ًيف1427ً)ًم2006اإلسَلم ًاملنورة ًاملدينة ًإىل ًوسافر هــ(،

يف1431ً)ًم2010 هــ(ًودرسًيفًمعهدًتعليمًاللغةًالعربية.ًوكانًالباحثًحينئذًطالباً 
مية،ًوكانًاألخًاندرًيسألًالباحثًعنًأحكامًالشريعةًكليةًالشريعةًيفًالامعةًاإلسَل

ًكتحرميًاخلمرًواالختَلطًبنيًالنسنيًومساعًاملوسيقىًوغيً اليتًالًيقبلهاًاألخًبسهولة
ًعلىًعامةًاملسلمنيًالكوريني يفًبدايةًإسَلمهم.ًويبدوًللباحثًًالعملًبهًذلكًماًيشق 

ًكانًا ًكبية ًعلىًاألخًإذ ًكانتًهذهًاألحكام آبالتًموسيقية.ًأنه ألخًقبلًإسَلمهًالعباً 
وملًينجحًاألخًاندرًيفًالدراسةًيفًاملعهدًفرتكًاملدينةًاملنورةًبعدًدراستهًفيهاًملدةًفصلً

ً ًكورايًالنوبيةًيفًنفسًالعام ًورجعًإىل ًمثًشرعًيرتجم1431ً)ًم2010واحد، ً هــ(.
ًكورايًالنوبية،ًفرتجمًترمجاتًاإلجنلي الكورية،ًومتتًزيةًإىلًاللغةًمعاينًالقرآنًالكرميًيف

هــ(،1438ً)ًم2017املفص لً)منًسورةًقًإىلًسورةًالناس(ًيفًعامًًترمجةًمعاينًالسور
ًومس ىًهذهًالرتمجةً"تفسيًمعاينًالقرآنًالكرميًابللغةًالكورية".ًً

ً ًيف ًاندر ًاألخ ًأعلن ًالرتمجة ًقد8/2/1437ً)ًم20/11/2015وأثناء ًأنه هــ(

                                                           

ً،هــ(25/11/1438)ًم17/8/2017متًنشرهاًيفًقولًالشيعيًإلخوانهًوأخواتهًالُسنيني،ً(1ً)
ً ًيف ًمنها ًالنقل ًإبراهيمًهــ25/4/1439ومت ًمدونة ًموقع ،

(blog.naver.com/jjh0912jjh.)ابلكورية(ً)ً
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وقال ظلمًكبي((ً:تشي عً، فهًو ويزيداً  ويتبعًمعاويًة ُسن ياً  أْنًيصبحًأحدًمسلماً  .ً)1())اعلموًا
علىًاململكةًالعربيةً ًيفًمدو نتهًسببًتشيعه،ًولكنًالظاهرًأنًلهًبغضا ًشديداً  وملًيبني 

يفًاملدينةًاملنورةًسابقا .ًفقالًً-حفظًهللاًحكماءهمًوعلماءهم-السعوديةً معًكونهًطالباً 
ًكالوهابيةًفلنًتنقطعًً:التهمقاًإحدىيفً ))وإنًملًتذهبًعنًاإلمةًاإلسَلميةًالتطر ف

األعمالًاإلرهابية،ًوالصراعًبنيًالفرقًاإلسَلميةًواحلربًاألهليةًبنيًاملؤمنني...وأقولًهناً
يرغبًاملسلمونًيفًإنشاءًً:.ًوقال)2(أنًالشيعةًهمًأصلحًاألمةًوأكثرهمًاستقامة(( ))وإذًا

نقداي .ًجمتمعًقويًوغينًومجيل مثًجيبًعليهمًأنً فَلًبدًهلمًأنًينظرواًإىلًاإلسَلمًنظراً 
ًكانتًتتناسبًيفًالزمنً ًعددا ًمنًاألحكامًاليت ًويغي وا ًرواايتًشيطانيةًويُلغوا حيذفوا
القدميًوصارتًالًتناسبًالزمنًاملعاصر...وأصلًفكرةًاملؤسَّساتًاملتطر فةًحاملةًالسَلحً

وًالوهابيةًاملولودةًمنًاململكةًالعربيةًالسعودية،ًومؤسِ سهاًيفًاجملتمعًاإلسَلميًاحلديثًه
علميًأنهًيكونًيومًالقيامةًمنًًوحبسبحممدًبنًعبدًالوهابًليسًمنًالعلماءًالصدق،ً

األُخًالكورينيًيفًاإلسَلَمًالصحيح.)3(األشقياءًالذينًُيسألونًأبكثرًأسئلة(( يك رًه هكذًا .ًً
ً ًيف ًالباحَث ًاندر ًاألُخ ًأخرب ًترك1/11/1438ً)ًم24/7/2017مث ًأبنه هــ(

،ًويعىنًأنهًبقيًشيعياً )4((())أذكرًأينًتركتًالشيعةًقبلًسنةًتقريباً ً:عقيدةًالشيعةًبقوله

                                                           

ومتًالنقلًمنهاًً،هــ(8/2/1437)ًم20/11/2015متًنشرهاًيفًتطبيًاملسلمنيًالشيعيني،ً(1ً)
(blog.naver.com/manywingsً)،ًموقعًمدونةًاألخًاندرًهــ26/4/1439يفً

 )ابلكورية(.

ً،هــ(15/2/1437)ًم27/11/2015متًنشرهاًيفًالذيًيظلمًالشيعة،ًًالنظامًالديكتاتوري(2ً)
ً ًيف ًمنها ًالنقل ًاندرًًهــ26/4/1439ومت ًاألخ ًمدونة موقع

(blog.naver.com/manywings.)ابلكورية(ً) 

ًهــ(،13/10/1437)ًم19/7/2016متًنشرهاًيفًالتعصبًاإلسَلميًاملتسللًيفًجمتمعنا،ً(3ً)
 ،ًاملرجعًالسابق.هــ26/4/1439ومتًالنقلًمنهاًيفً

هــ(،ًومت1/11/1438ً)ًم14/7/2017تعليقاتًملقالةًبعنوانًخطرًالشيعة،ًمتًنشرهاًيفً(4ً)
يفً (ً(blog.naver.com/eunsuyaهــ،ًموقعًمدونةًالباحث27/4/1439النقلًمنهًا

 .ابلكورية()
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ًاململكةًالعربيةًالسعوديةًبلدً ملدةًسنةًمثًاآلنًهوًليسًُسنيا ًوالًشيعيا .ًوماًزالًيسب 
"دكتاتوًر مللكًالسعوديًة الصحيح،ًكوصفًه مذبذبً)1(جمرم"التوحيدًواإلسَلًم حالياً  وهًو .ً

عليهماً-))إنًملًحيقِ قًاإلسَلمًجميءًعيسىًواملهديًً:بنيًاإلميانًوالكفرًبدليلًأنهًقال
ًيلًاحلقًقبلًآخرًً:فاإلسَلمًإذنًابطل...أطرحكًايًهللاًسؤاالً ً-السَلم "وإنًملًتبني 

ًكافرا ؟"...أسألًهللا ًأنكًً:حلظةًحيايتًفهلًأكون "مىتًيتربهنًدينك؟ًقدًوعدَتًلنا
ً ً)القرآن ًالقيامة ًيوم ًإىل ًكفروا ًالذين ًفوق ًآمنوا ًالذين ًقد3:54ًجتعل ًدينك ًولكن )

.ًًهبذاًالقولًقدًاشرتطًاألخًيفًإميانهًابهللًجميءًعيسىً)2(تضع ف.ًفإىلًمىتًننتظر؟ً"((
 قبلًموته.ًً-عليهماًالسَلم-أوًاملهديً

ًالباحثًولكنًالًًنًوريكًوًًقدًيكونًهناكًمسلمونًً ًعليه ًأكثرًممنًعثر شيعة
))حالياً ً:يُعرفًبسهولةًوجودًهؤالءًوكمًعددهم،ًحىتًيقولًمركزًاإلمامًاملهديًأنفسهم

.500ًً-400ًعددًإمجايلًاإلخوانًالشيعينيًيفًكورايًالنوبيةًمنًابكستانًبلغًماًبنيً
ً.ً)3(وليسًعندانًعددًحمد دًللشيعةًمنًبلدانًأخرى((

،ًمنتدىًالشيعةًيفًموقعًاإلنرتنت،ًأعضاءً)4("اإلسَلم"الباحثًيفًمنتدىًووجدً
غيًهؤالءًالثَلثةًاملذكورينًأعَله،ًوعددهمًمخسة.ًولكنًملًيستطعًالباحثًأنًحيصلً
ًالتعليميةً ًكتبهمًالشيعية علىًمعرفةًعنهم،ًإالًأنهًقدًحصلًمنًأحدًأصدقائهمًعلى

ًالدعويةًاليتًتتداولًبينهم.ًً
                                                           

ومتًالنقلًمنهاًً،هــ(3/12/1437)ًم4/9/2016متًنشرهاًيفً،ً(ًانظر:ًجيبًعلًمسلمًالتوبة1)
(blog.naver.com/manywingsً)،ًموقعًمدونةًاألخًاندرًهــ27/4/1439يفً

 )ابلكورية(.

ومتًالنقلًً،هــ(20/2/1439)ًم9/11/2017متًنشرهاًيفًنصفًاحلقًونصفًالكذب،ً(2ً)
(blog.naver.com/manywingsً)،ًموقعًمدونةًاألخًاندرًهــ27/4/1439منهاًيفً

 )ابلكورية(.

ًمن3ً) ًيفًالتاريخً-حننً( ًمتًنشرها ًيف18/8/1434ً)ًم27/6/2013، ًالنقلًمنها ًومت هــ(،
 (.(ً)ابإلجنليزية(www.kicea.netمركزًاإلمامًاملهديهــ،ًموقع3/12/1438ً

(4)cafe.naver.com/alislam ً)ابلكورية( ً
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ًل ًوطباعتهاًواكتشف ًالشيعية ًالدعوية ًالكتب ًمعىن ًبرتمجة ًيقوم ًمن ًأن لباحث
ًاألمنيحممدًمكتبةًهيئةًونشرهاًيفًكورايًالنوبيةًهوًمركزًاإلمامًاملهديًبدعمًمايلًمنً

،ًويرتجمًاملركزًمنًالرتمجةًاإلجنليزيةًألصلًالكتابًالعريبًإىلًاللغةً)1(يفًدولةًالكويت
ًً:كالتايلاملعلوماتًعنهاًًالكورية.ًوعناوينًتلكًالكتبًوبعضً

ًالكتابًيفًً؛)2(العقائدًاإلسَلميةًحملمدًبنًاملهديًالشيازي .1 طبعًهذا
ًكتابهًعقائدًاإلم2,000ًهــ(1435ً)ًم2014أغسطسً اميةًنسخة.ًيذكرًاملؤلِ فًيف

 القارئ.إليهاًالشيعيةًويدعوً

متتًطباعةًهذاًالكتابًً؛األخوةًيفًاإلسَلمًحملمدًبنًاملهديًالشيازي .2
نسخة.ًيُذكرًفيهًأمهيةًاألخوةًيفًاإلسَلم1,000ًًهــ(1437ً)ًم2015ًديسمربيفً

ًكقولًاملؤلِ ف ًكثية ًبتعاليمًالقرآنًالكرميًً:وتوجدًعبارةًشيعية ًاألخوةًاإلسَلمية ))لتتم 
 .)3(((وحياةًأهلًالبيت..ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-وحياةًحممدً

الرضا .3 اإلماًم البنًاببـََويهًً؛مناظرًة الكتابًخمتصرً"عيونًأخبارًالرضاً" هذًا
.ًوكتابًعيونًأخبارًالرضاًهوًسيةًعليًبنًموسىًالرضاًاإلمامًالثامنًعندً)4(الُقمِ ي

                                                           

ًكتبًالشيعة:ً(1ً) مكتبةًهيئةًحممدًاألمنيًبذلتًجهودهاًمنذًجاءًتعريفًهذهًاملكتبةًيفًأحد
ثَلثنيًسنةًمعًوعيًمسؤوليتهاًيفًنشرًرسالةًاإلسَلمًاحلق.ًقامتًهذهًاملكتبةًبطباعةًالكتبً
ًمكتبةًهيئةًحممدًاألمنيًمنًخَللً ًيفًأحناءًالعامل.ًوتبث  اإلسَلميةًوترمجةًمعانيهاًونشرها

علىًعلق ورسائلًمبينًة برامجًخمتلفًة ومنواتًتلفازيًة األخوةًأهلًالبيتًبلغاتًمتعددةعرفاتًوًم .ً
 )ابلكورية(.11ً،ًصحممدًبنًاملهديًاحلسيينًالشيازييفًاإلسَلم،ً

هــ(ً:ًهوًأحدًمراجعًالشيعة.ًولدًيفًالنجف،1422ًً-1367ًحممدًبنًاملهديًالشيازي)(2ً)
يفًالعراقًمبحاولتهًيفًجتديدًالنظ1367م)1928العراقًيفً امًالتعليمي.ًهــ(.ًوأصبحًمشهوراً 

ًكالشيعةًوالسياسةًواالجتماع.ًتويفًيفًإيرانً ومؤلفاتهًأكثرًمنًألفًكتابًيفًمواضيعًخمتلفة،
-246،ًصحممدًبنًاملهديًالشيازيالنيبًحممدًرمحةًللعاملني،ًهــ(.1422ًمً)2001يفً

 )ابلكورية(.247ًً

 )ابلكورية(.57ًاألخوةًيفًاإلسَلم،ًحممدًبنًاملهديًالشيازي،ًص(3ً)

أبوًاحلسنًعليًبنًاحلسنيًبنًموسىًبنًاببويه.329ًابنًاببويهًالقميً)تً(4ً) ً،رأسًاإلماميةهــ(ً:
ً=حممدًابنًالعَلمةًعليًبنًاحلسنيًبنًموسىًبنًاببويهًالقمي،ًصاحبًالتصانيفً،أبوًجعفر
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ًا ً ًالكورية ًابللغة ًالرضا ًاإلمام ًمناظرة ًكتاب ًطبع ًعشرية. ًاثنا ًيف100ًًلشيعة نسخة
ً ًالكتاب1437)ًم2016أغسطس ًهذا ًيقول ًالثامنًً:هــ(. ًاإلمام ًالرضا ))اإلمام

))ورثًاإلمامًالرضاًمنًً:.ًويقول)1(((-صلىًهللاًعليهًوسلم-املعصومًبعدًالنيبًحممدً
النيبًتقوىًومنًاإلمامًعليًبنًأيبًطالبًشجاعةًوكرما ...واملأمون،ًخليفةًبينًالعباسً
للمسلمنيً هللاًإماماً  هوًالذيًاصطفاًه أنًاإلمامًالرضًا قدًعلمًبقلبًه واتبعًاألموالًواهلوىً،

حاديثًالنيبًودًأوجوأنًاعرتافهًهبذاًاحلقًيلزمهًالعزلًعنًسلطتهًاملغصوبة.ًوعلمًأيضا ً
 .)2(عنًصَلحيةًإماميةًالرضا((ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-

طبعًهذاًالكتابًً؛ًحملمدًبنًاملهديًالشيازيالنيبًحممدًرمحةًللعاملنيًً .4
ً ًسبتمرب 1437ً)ًم2016يف ًاإلسَلم500ًًهــ( ًعلى ًيوافق ًالكتاب ًعنوان نسخة.

ولكنًحمتواهًيشتملًعلىًادعاءًالشيعة،ًكً))ا صلىًهللاًعليهً-لبيبًحممدًالصحيحًمتاماً 
ًاتبًاً-وسلم عًاثىنًعشرًإماما .ًوأولًاألئمةًقدًأعلنًتكرارا ًيفًأماكنًمهمةًعنًأمهية

صلىًهللاً-)ولكنًبعدًوفاءًالنيبًحممدًو) )3(((واخللفاءًهوًاإلمامًعليًبنًأيبًطالب
ًاخللفاءًبناء ًعلىًوحيًً-عليهًوسلم .ًومنً)4(((هللاملًيؤد ًالناسًبيعتهمًللنيبًالذيًعني 

ًكتبًالشيع ًهذه ًأنًقرأ ًويظن  ًمنها ًسيتأث ر ًبدونًالعلمًيفًالفرقًالضالةًيفًاإلسَلم ة
اإلسَلم،ًويشعرًبشعورًسلبيةًعلىًمجهورًاملسلمني،ًألنًأركانًمنًركنًاإلماميةًهيً

علىًحسبًمعلوماتًعندًالقارئًاكتسبهاًمنًخَللًهذهًالكتبًهمًالذينًملًيؤدواً
وهمًالذينًغصبواًمهمةًاخلليفةًاألولًمنًعليًبنًً،-هللاًعليهًوسلمًصلى-بيعةًللنيبً

 أيبًطالب.ً

فلمًيكنًلديهمًً:والواقعًأنًأنشطةًاملسلمنيًالكورينيًالشيعةًليستًبقويةًحالياً 
موقعًعلىًاإلنرتنتًخاصًابلدعوةًالشيعية،ًوكتبًالشيعةًليستًمنتشرةًيفًمكتباتً

                                                           

 (.12/321،ً)الذهيبًحممدًبنًأمحد،ًسيًأعَلمًالنبَلء.ًالسائرةًبنيًالرافضة=

 )ابلكورية(.10ًمناظرةًاإلمامًالرضا،ًمركزًاإلمامًاملهدي،ًص(1ً)

 .11ًاملرجعًالسابق،ًص(2ً)

 )ابلكورية(.47ً،ًصًحممدًبنًاملهديًالشيازيالنيبًحممدًرمحةًللعاملني،ً(3ً)

 .50ًاملرجعًالسابق،ًص(4ً)
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بوتية.ًمعًذلكًوجودًثَلثةًالكورينيًالشيعينيًالذينًكورايًالنوبيةًوالًيفًالشبكةًالعنك
وخطرا ًكامنا ًلألمةًاإلسَلميةًالكورية،ًفهمً تركواًعقيدةًأهلًالسنةًوالماعةًيعتربًَتدايً 
قادرونًعلىًتبليغًرسالةًالشيعةًإىلًالكورينيًبلساهنمًوترمجةًالكتبًالشيعيةًإىلًاللغةً

ًأبسهمًويرده  مًإىلًاحلق.ًالكورية.ًنسألًهللاًأنًيكف 
 

ً 
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دعوة الصوفية يف كوريا اجلنوبية ونشاطهم  :املطلب الثاني
 وأثرهم على مسار الدعوة. 

منًابكستان،ًًإحداهن،ًًوحركاتًيفًكورايًالنوبيةًأربعًاملتواجدةحركاتًالصوفيةً
الدعوةًاإلسَلمية".ًمنظمةًوالثَلثةًاألخرىًمنًتركيا.ًواحلركةًالصوفيةًمنًابكستانًهيً"

هنً  منًتركيًا الثَلثًة إمساعيلًً:واحلركاتًالصوفيًة ومجاعًة غوالنً، ومجاعًة السليمانيةً، مجاعًة
ًكورايًالنوبية،ً أغاً)أوًحممودًأفندي(.ًوبعضًهذهًاحلركاتًالتزالًيفًبدايةًمراحلهاًيف
ًكورايًالنوبيةًبدء ًمنً ًالصوفيةًيف والبعضًاآلخرًقدًتطو رت.ًوسيذكرًالباحثًدعوة

ًةًمنًابكستان،ًمثًبقيةًاحلركاتًالصوفيةًمنًتركيا.ًًًحركةًالصوفي
 منظ مةُالدعوةُاإلسالميةُ:أولًُ

الرمسيًيفًاإلنرتنتً ))الدعوةًً:جاءًالتعريفًبـ"منظمةًالدعوةًاإلسَلمية"ًيفًموقعهًا
ًاإلسَلمًرسالةًنشرًإىلًهتدفًإسَلميةًمنظمةًاإلسَلميةًهي ًعامًيفًأتسيسهاًمنذ.

ًإلصَلحًالسياسيةًغيًالعامليةًاحلركةًأَنشأتًالدعوُةًاإلسَلمية،ًهــ(،1401)ًم1981
100ًًاحلركةًاليتًهلاًأكثرًمنهذهًًو.ًيفًالعاملًدولة195ًًيفًمراكزهاًاإلسَلمية،ًاألمة
ً.ً)1(((الصحيحةًاإلسَلميةًاملعرفةًلنشرًجهدهاًقصارىًتبذلًقسم

((ً ًاملنظ مة ًهذه ًوأس س ًالرضوية ًالقادرية ًالطريقة ًالكبي،ًشيخ ًالداعية العطارية،
مساحةًالشيخًأبوًبَللًحممدًإلياسًالعطارًالقادريًالرضويًالضيائيًحفظهًهللاًيفًعامً

ًكلِ ه1981 ًيفًالعامل ًوالُسنَِّة ًالقرآِن ًتعاليم ًلنشر ًفهوًصويفًمنتسبًإىلًطريقةً)2(((م ،
ًاء.ًالقادريةًيفًالتصوف.ًويُعرفًاملنتسبونًإىلًهذهًاملنظمةًبعمامتهمًاخلضًر

ًمدينةً ًيف ًبوبيونغ ًمسجد ًهو ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاإلسَلمية ًالدعوة ًمنظمة ومركز
ًألفًدوالرًتإن ًقدًمجعًاملسلمونًمنًابكستانًواألردنًترب عاتًبقيمةًمخسمائة شون.

                                                           

هــ،ًموقع5/5/1439ًهــ(،ًومتًالنقلًمنهاًيف1439ً)ًم2018ً،ًمتًنشرهاًيف(ًالصفحةًالرئيسية1)
 (.(ً)ابإلجنليزية(www.dawateislami.netالدعوةًاإلسَلميةًالرمسيًابللغةًاإلجنليزيةً

الدعوةًهــ،ًموقع5/5/1439ًهــ(،ًومتًالنقلًمنهاًيف1439ً)ًم2018ً،ًمتًنشرهاًيف(ًمنًحنن؟2)
ً.((www.dawateislami.netاإلسَلميةًالرمسيًابللغةًالعربيةً
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ًواش ًأرضا ًيفًبويونغأمريكيًتقريبا ، ًهبا ًاملسلمنيًرتوا ًاَتاد ًوقام ًاملسجد. ًعليها ًوبنوا ،
ًكورايًًم2004حًاملسجدًيفًأكتوبرًالكورينيًحبفلًافتتًا معًسفراءًالدولًاإلسَلميةًيف

.ًوكانًيفًبدايةًاتريخًاملسجدًإدارةًاملسجدًتقامًأبيديًاملسلمنيًالباكستانينيً)1(النوبية
واملسلمنيًالعرب.ًمثًحدثًاختَلفًبينهمًألسبابًومنها:ًسببًاختَلفًالعقيدة،ً

املسجدً وتركًاملسلمونًالعربًهذًا يفًبناءًمركزًإنتشونًاإلسَلميًوانتقوتفر قوًا واًلوشاركوًا
.ًوبقيًيفًهذاًاملسجدًأعضاءًمنظمةًالدعوةً(هــ1435)ًم2014ًإليهًبعدًافتتاحهًيفً

ويُعرفًمسجدًبوبيونغًفيماًبينهمًابسمًً اإلسَلميةًالصوفيون،ًالبسونًالعمامةًاخلضراء.
ًكماًيسم ونًمركزهمًالرئيسيًيفًابكستانً"فيضانًمدينةًيفً "فيضانًمدينةًيفًإنشتون"،

ًكراتشي".
وأنشطةًمنظمةًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًتكادًالًتذكرًبنيًالكورينيًوالً

كورينيًيفًحيًبوبيونغًبعمامتهمًبنيًاملسلمنيًالكوريني،ًإالًأهنمًمشتهرونًبنيًالسك انًال
ً ًيف ًبوبيونغ ًمسجد ًالباحث ًزار ًوقد هــ(20/11/1438ً)ًم12/8/2017اخلضراء.

ًكانًيومًالسبتًأيًيومً منًأجلًكشفًأحوالًدعوهتمًيفًكورايًالنوبية.ًمعًيومًالزايرة
ًللحركاتً ًمتيسر  ًوقت ًأي ًالعصر ًبعد ًالزايرة ًوقت ًوكان ًالنوبية ًكوراي ًيف اإلجازة

ًكتبهمًاالجت ماعية،ًوملًجيدًالباحثًأحدا ًيفًعمارهتمًمنًاملسلمنيًوالًالكوريني.ًوكان
ًكتابً ًكانتًبلغةًاألردو،ًإال الدعويةًمعروضةًيفًالرفوفًداخلًاملسجد،ًوكلًالكتب
ًكتابًمرتجمًإىلًاللغةً واحدًبعنوانً"احرتامًمسلم"ًللمؤسِ سًأيبًبَللًحممدًإلياسًفهو

ً ًالكتاب ًهذا ًيقول ًالرحمالكورية. ًصلة ًفضائل ًعن ًذكره ًبـ"َمَدينًً:بعد ًتقوم ))إذا
ًوتكتبً ًكلًشهر، ًهبم( ًاخلاصة ًالدعوية ًوهيًرحلتهم قافَلت")أيًالقافَلتًاملدنية،
"مدينًإنعامات"ً)أيًاإلنعاماتًاملدنية،ًوهيًاستبيانًالتقييمًالذايت(.ًوتسل مهًإىلًاألخً

ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-نيبًاملسؤولًيفًكلًآخرًيومًيفًشهرًهجريًستكتسبًبفضلًال
َترتمًاإلسَلمًوتذهبًعنكًكلًاملشاكلًبنيًأفرادًأسرتكًوأقاربكًويشاركًهؤالءً روحاً 

يفًحركاتًمدىنًمنًمنظمةًالدعوةًاإلسَلمية(( .ًوهبذاًالكَلمًقدًجعلًاملؤلِ فً)2(أيضاً 
                                                           

ًكوراي،ًااإل(1ً)  )ابلكورية(.41ًًادًاملسلمنيًالكوريني،ًصَتسَلمًيف

 )ابلكورية(.9ًًًحممدًإلياس،ًصًلاحرتامًمسلم،ًأبوًبَل(2ً)
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يفًحلًاملشاكلًاألسرية.ً ًرحلتهمًوتعبئةًبطائقهمًسبباً 
ًعامةًًوعقيدهتمًالغريبةًمثل هذاًوعمامتهمًاخلضراءًغيًاملألوفةًعندًالكورينيًتُفر 

الكورينيًمنًاعتناقًاإلسَلمًعامة ًوقبولًعقيدهتمًواالنتسابًإليهمًخاصة .ًلذلكًالً
ًكوريًينتسبًإليهمًعلىًحسبًعلمًالباحث،ًويتوقعًأنًحركاهتمًتنحصرً يوجدًأحد

ألهلًالسنة بينهمًوالًتكونًدعوهتمًَتدايًكبيًا وهللاًأعلم.ًًفيمًا يفًكورايًالنوبيةً، ًوالماعًة
ُمجاعةُالسليمانيةُ:اثنياًُ

ًكورايًالنوبيةًيفًاملطلبًالثالثًمنً قدًسبقًذكرًمجاعةًالسليمانيةًوحركاهتمًيف
املدرسةًالرتكيةًلتحفيظًالقرآنًالكرميًيفً"سيئول".ًفليجعًإليهًمنًيريدًً:الفصلًالثالث

 اط َلعًعلىًأنشطتهمًالدعويةًيفًكورايًلنوبية.ً
 مجاعةُغولنُ:اثلثاًُ

.ًومنًاملبادئًاألساسيةًحلركةًغوالنً)1(مؤس سًمجاعةًغوالنًهوًفتحًهللاًغوالن
منًخَللًالنظامًالتعليمي،ًلذلكًأخَلقًإسَلميةًواكتسابًًةالتضحيةًيفًسبيلًاجملموع

ً .ًوقدًبىنًأتباعًغوالنًأكثرًمنًألفً)2(غوالنًببناءًاملدارسًواملعاهدًوالامعاتاهتم 
ًكجامعةًالفاتحًيفًإسطنبول،ًوجامعاتً)3(مدرسةًيفًأحناءًالعامل .ًوهلاًسبعًجامعات

                                                           

تركيا،ًوكانًًمدينةًأرضرومًيفًيفًهـ(1360)ًم1941ولدًفتحًهللاًغوالنًعامً(ًفتحًهللاًغوالن:1ً)
يفًوزارةًالشؤونًالدينيةًالرتكيةًيفًأوائلًاخلمسينياتًمنًالقرنًاملاضي،ًويفًعامً ًم1958موظفاً 

ومعلَمًالقرآنًانتقلًهــ(1377) وبدأًيدعوًالناسًحىتًجيدًمنًاألتراكًً.إىلًمدينةًإزميًإماماً 
ًكبية ًًوً،إجابة ًالرتكية، ًاحلكومة ًمع ًسياسية ًصراعات ًهجرتتواجهه ًيفًومتت ًأمريكا ًإىل ه

منًًهــ(1419)م1999 صويفًتركيًً-تفحًهللاًغوالنًانظر:ًاحلكومةًالرتكية.ًًمضايقاتفراراً 
ً ًإبريل ً)لبنان(، ًاملعرفة ًإسَلمية ًالنصيات، ًصاحل ًالعوملة، ًزمن ًاألولًًم2004يف )ربيع

 .160يفًالسنةًالتاسعة،ًص36ًهــ(،ًالعدد:1425ً

زمنًالعوملة،ًصاحلًالنصيات،ًإسَلميةًاملعرفةً)لبنان(،ًإبريلًًصويفًتركيًيفً-حًهللاًغوالنًتف(2ً)
 .168ً،169يفًالسنةًالتاسعة،ًص36ًهــ(،ًالعدد:1425ً)ربيعًاألولًًم2004

(3ً )ً ًً:غوالنحركة ًاملعتدل، ًاإلسَلم ًيف ًمتأصلة ًمدنية ًحلركة ًاجتماعي ًروزَتليل ،ًهيلني
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ً.ً)1(جورجيا،ًوكازاخستان،ًوتركمانستان أخرىًيفًأذربيجان،ًو
ًشأهناًمنًومؤسساتًمنشوراتًوإنشاءًاجملتمعًمعًابلتعاملًغوالنًمجاعةًوتتميز

احلياة،ًفتملكًالماعةًيفًتركياًالعديدًمنًالقنواتًًمناحيًيفًمجيعًالناسًختاطبًأن
ًتلفاز") ًك"يوموركاك ًتلفاز")Yumurcak TVالتلفزيونية ًو"مهتاب ،) MehtapTVً،)

ً"الزمان") Zamanًوصحيفة ًصحيف ًأكرب ًمن ًتعترب ًاليت ً"الزمانً( ًوصحيفة تركيا،
ًاإلجنليزيةToday’s Zamanاليوم") ًابللغة ً"سيهان")ً،( ًاألنباء ًوبعضCihanًووكالة ،)

ًتركيا ًيف ًجتارية ًمنظمة ًأكرب ًإىل ًإضافة ت ًاألعمالً :اجملَل  ًلرجال ًالرتكي "االَتاد
 .ًً)2((Asya Bank(ًو"أسياًبنك")TUSKONوالصناعيني"ً)

.ً)3(ف،ًولكنهًميارسًالتصوً نًنفسهًأبنهًليسًصوفياً يقولًعًواملؤس سًفتحًهللاًغوالن
ومنها متصو فا ًكثيً، أبهناللتعريفًغوالنًً:والدليلًعلىًكونًه ))الطريقًالذيًيسيًً:صوفيًة

رًمنًالضعفًاإلنساينًليحصلًصفاتًمَلئكيةًيفًسلوكهًوأخَلقهًيفًالفردًالذيًَترً 
والنتيجةًالشعورًبلذةًالسعادةًمنًً،هباتًاملعرفةًابهللًوحبً يعيشًوفقًمتطلً ًومرضيا ًربه،ً

فًهوًطريقًالوجدانًاإلنساينًيفًفهمًالتصوً ))ً:.ًوقالًأيضاً )4(((تلكًاملعرفةًواحلبً 
ًالعاطفيةً ًاحلياة ًعن ًبعيدة ًحياته ًكانت ًفمن ًلذا ًهبا. ًواإلحساس ًاإلسَلم حقائق

ً.ًً)5(((فاإلسَلمية،ًفإنهًلنًيستطيعًإدراكًحقيقةًالتصوً 
                                                           

 )ابإلجنليزية(.4ص

علىًمجاعةًفتحًهللاًغوالن(ًدراسةًيفًنشرًاإلسَلمًيف1ًً) عاملً،ًكيمًسونغًأون،ًًكورايًالنوبية:ًمركزاً 
،21ًهــ(،ًالعدد:1431ًمجادىًاألول)ًم2010ًماي(،ًكورايًالنوبيةًً-دايًكوً)ًاحلقًوالعلوم

 .)ابلكورية(142ص

ًاالجتماعيةًالعلومًمعهدًجملة،ًأكيسيلمنًنيزيرً(ًاحلركاتًاإلسَلميةًودورهاًيفًسياساتًتركية،2)
 .)ابإلجنليزية(35ً،ًص31هــ(،ًالعدد:1435ًربيعًاألول)ًم2014ًيناير(،ًتركياً-قونيةً)

صويفًتركيًيفًزمنًالعوملة،ًصاحلًالنصيات،ًإسَلميةًاملعرفةً)لبنان(،ًإبريلًً-تفحًهللاًغوالنً(3ً)
 .172يفًالسنةًالتاسعة،ًص36ًهــ(،ًالعدد:1425ً)ربيعًاألولًًم2004

 .)ابإلجنليزية(161صتوبراك،ًًسريًزكيً،غوالنًحركة:ًالعلمانيةًوالدولةًالرتكيًاإلسَلم(4ً)

ًم25/9/2006،ًمتًنشرهاًالتصوفً-ًالطريقًعلىًأضواءًأوًاملوازينً-ًالتصنيفاتً(ًشجرة5)
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ًكورايًوظهرتًمجاعةًغوال ًكورايًالنوبيةًمعًدخولًالسيدًفاروقًزونبولًإىل نًيف
ًم1997املركزيًالسيَدًفاروقًداعية ًللكورينيًيفًعامًًسيئولالنوبية:ًوقدًقَبلًمسجدً

(1417ً ًيف ًغوالن ًمجاعة ًِقبل ًمن ًالرتكية ًالثقافية ًاحمللقية ًافتتاح ًمت ًمث ًم1998هــ(،
ًكورايًالنوبيةًيفًًالدوليةمدرسةًقوسًقزحًهــ(،ًومتًإنشاء1418ً) ًم2007يفًسيئول،
.ًوامللحقيةًالثقافيةًالرتكيةًومدرسةًقوسًقزحً)1(هــ(ًاليتًيديرهاًأتباعًحركةًغوالن1428)

ًكورايًالنوبية،ًألنًأتباعًمجاعةًغوالنًالً يفًحركةًغوالنًيف ًكبيًجداً  الدوليةًهلماًدور
ً ًامللحقية ًحول ًجيتمعون ًبل ًاملسجد، ًحول ًتعليميةًجيتمعون ًومؤسسة ًالرتكية الثقافية

ً.ً)2(كمدرسةًقوسًفزحًالدولية
ًالشرقًجامعة الذيًختر جًمن أاتيًو))ُأس ستًامللحقيةًالثقافيةًالرتكيةًبقيادةًإرهان

ًكورية.ًواألتراكً التقنيةًيفًاألوسط ًكورايًالنوبيةًطالبا ًوتزو جًمبسلمة أنقرةًمثًمكثًيف
ً ًالثقافية ًامللحقية ًيف ًالعاملون ًجيالرتكية ًاإلسَلَمًاليدون ًاألتراُك ًيعرض ًال ًالكورية. لغة

بشكلًمباشر،ًولكنًيقد مونًللزوارًمعلوماتًعنًالثقافةًالرتكيةًوالتاريخًالرتكيًالذيً
ًالرتكيةًنشاطًقويًحىتًفازتًسبعًمراتً ًالثقافية ًوللملحقية هوًمبينًعلىًاإلسَلم.

ً ًمن ًجبائزة ًوالعلم ًللرتبية ًاملتحدة ًاألمم ًمؤسسةUNESCOً)ًوالثقافةمنظمة ًألكثر )
طالب50,000ًًإحصائهمًأنهًيزورًإليهمًحوايلًًوحبسبنشاطا ًيفًالتعريفًبوطنها.ً

ً.ًً)3(((سنوايً 

                                                           

ًهــ2/9/1427) ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ،)6/5/1439ً ًموقع ًابللغةًهــ، ًغوالن ًهللا فتح
 (.(fgulen.com=ً=العربية

علىًمجاعةًفتحًهللاًغوالن(ًدراسةًيف1ً) عاملً،ًكيمًسونغًأون،ًًنشرًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبية:ًمركزاً 
،21ًهــ(،ًالعدد:1431ًمجادىًاألول)ًم2010ًماي(،ًكورايًالنوبيةًً-دايًكوً)ًاحلقًوالعلوم

 .)ابلكورية(143ص

جو،ًرسالةًًيونغًجوًالنوبية،ًكورايًيًفًتركيةًطالباتًمنًاإلسَلمًشعائرًتطبيقًيفً(ًدراسة2)
ً ًسان(، ً)آن ًاينغ ًهانغ ًجامعة ًالثقافة، ًاإلنسانية ًالعلوم ًقسم ًصم2014املاجستي، ،19ً

 )ابلكورية(.ً

علىًمجاعةًفتحًهللاًغوالن3) عاملً،ًكيمًسونغًأون،ًً(ًدراسةًيفًنشرًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبية:ًمركزاً 



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
324 

ًكورايًالنوبيةًفإنهً))يدرسًفيهاًطَلبًأغلبهمً وأماًمدرسةًقوسًقزحًالدوليةًيف
ًكرتكياًواململكةًالعربيةًالسعوديةًوالعراقًوعما ن.ًوتستوعبًاملدرسةًمنًالدولًاإلسَلمية

ً ًأقصى ًالتسجيلًً،طالب105ًكحد ًورسوم ًاملتوسطة. ًإىلًمنهج ًالروضة ًمنهج وهلا
دوالرًأمريكيًتقريبا .ًومنهجًاملدرسةًمتطو رًحيثًيدر سًفيهاًمادة13,000ًًالسنويً

ًاألمالتايكوندوًوتدريبًاحلوارًابللغةًاإلجنليزيةًمعً ًإىلًموادًًمنًلغته اإلجنليزيةًإضافة
ًالكوريةًواللغةًاإلجنليزيةًوالرايضيات((ًًأساسية .ًو))مدرسةًقوسًقزحًالدوليةً)1(كاللغة

ًكماًأنًامللحقيةًالثقافيةًالرتكيةًركنهًاآلخر.ًوإذاً هيًركنًاجملتمعًالرتكيًيفًكورايًالنوبية
مهم ا ًفإنهًيتوجهًإىلًرأيًرئيسًامللحقيةًالثقافيةً أوًأمراً  ًكبياً  الرتكيةًقررًاجملتمعًاحتفاال 

 .ً)2(ورأيًمديرًمدرسةًقوسًقزحًالدولية((
ًكبية فطَلقتهمًيفًاللغةًالكوريةًولوهنمًً:الظاهرًأنًأنشطةًمجاعةًغوالنًهلاًفعالية

األبيضًوأخَلقهمًاحلسنةًجتعلًقلوبًالكورينيًمفتوحةًلسماعًكَلمهم.ًوخاصةًطَلبً
ًالكوريونًفيتعلمونًمنهمًاإلسَلمًمنًخَللً ًالامعة ًإالًأنًبعضًاألتراكأصدقائهم .

ًكورايً ًالصحيحًوبعضًأتباعهمًينشرونًيف نشاطًمجاعةًغوالنًخيالفًتعاليمًاإلسَلم
أس ستً"منتدىًً النوبيةًعقيدةًالصوفية.ًفعلىًسبيلًاملثالًأنًامللحقيةًالثقافيةًالرتكية

ًاملنتدىًسبب17/9/1431ً)ًم27/8/2010رومي"ًًيفً ًللتبادلًالعلمي،ًوبني  هــ(
ً ًاملتفلس فًً:بذلكتسميتها ًالرومي(، ًالروميً)أيًجَللًالدينًحممد ))احرتاما ًملوالان

العفوًوالسَلمًطولًحياته(( .ً)3(املتصو فًالشاعرًيفًالقرنًالثالثًعشرًالذيًعاشًمعيشًة
                                                           

،21ًهــ(،ًالعدد:1431ًمجادىًاألول)ًم2010ًماي(،ًكورايًالنوبيةًً-دايًكوً)ًاحلقًوالعلوم
 .)ابلكورية(144ً-143ًص

جو،ًرسالةًًيونغًجوًالنوبية،ًكورايًيًفًتركيةًطالباتًمنًاإلسَلمًشعائرًتطبيقًيفً(ًدراسة1)
ً ًسان(، ً)آن ًاينغ ًهانغ ًجامعة ًالثقافة، ًاإلنسانية ًالعلوم ًقسم 21ًصًم،2014املاجستي،

 )ابلكورية(.ً

 .21ً(ًاملرجعًالسابق،ًص2)

هــ،ًموقع8/5/1439ً(،ًومتًالنقلًمنهاًيفًهــ1433)ًم2012،ًمتًنشرهاً(ًالصفحةًالرئيسية3)
 .(ً)ابلكورية((rumikorea.blogspot.comمنتدىًالروميً
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))أولًتقدميًللرقصًً:وامللحقيةًالثقافيةًالرتكيةًهيًأولًمنًقد مًالرقصًالصويفًللكوريني
ًكورايًالنوبيةًماًقامتًبهًامللحقيةًالثقافيةًالرتكيةًيفًقاعةًالصويفًمنًطريقةً املولويةًيف

ًم2007هــ(.ًوبعدًذلكًيفًعام11/3/1421ً)ًم13/6/2000اجملتمعًيفًسيئولًيفً
هــ(ًُعرضًالرقصًالصويفًيفًمسرحًجامعةً"شتونغًانم"ًمبناسبةًالذكرىًاخلمسني1428ً)

مـًهوًعامًالذيًمضىًبينه2007ًةًوتركيا،ًوعامًللعَلقاتًالدبلوماسيةًبنيًكورايًالنوبي
ً.ً)1(((وبنيًعامًوفاةًجَللًالدينًالرومي،ًمؤس سًالطريقةًاملولوية،ًمثامنائةًسنة

هــ(،ًقد م1424ً)ًم2004امللحقيةًالثقافيةًالرتكيةًيفًًرئيسوتشآرًسيمن،ًانئبً
الدنياًوماً))أعيشًيفًالدنياًفَلًأستطيعًأنًأتًرً:للكورينيًعقيدةًالتصوفًبقوله كًمتاماً 

ًكأينً ًكأينًأعيشًحياةًأبديةًوأصلي فيها،ًولكينًأعيشًبروحًغنيةًألينًصويف.ًأعمل
ًكلًصَليتً)2(أموتًغدا(( ًبنفسي.ًأأتك دًيف .ًو))أثناءًالصَلةًأشعرًأنًهللاًأعلمًمين 

ًو شديدا .ًمثًأرد ًذلكًاحلبًإىلًهللاًحيتًيكونًهللاًوأانًشيئاً  فيبلغًأنًهللاًحيب ينًحب اً  احداً 
.ًو))الًأنظرًإىلًهللاًوالًأمس هًبيدي،ًوالًأشعرًابهللًولكنً)3(احلبًاألعلىًإىلًعظامي((

ًكنُتًمعًهللاًأنسىًلغيتً هللاًيفًنفسي.ًإذاًعرفَتًهذاًفتكونًالصَلةًأكثرًخشوعا .ًوإذا
ً:.ًوالضررًمنًأنشطتهمًوأقواهلمًعلىًمسارًالدعوةًاإلسَلميةًواضح)4(وأنسىًنفسي((

ًالضررًمنًمجاعةًغوالنًليسًبشديدًفه مًُيضل ونًالناسًبعقيدةًالتصوف.ًولكنًهذا
 ًًً.مبقارنةًابلضررًمنًمجاعةًإمساعيلًأغاًالذيًأييتًبيانه

 مجاعةُإمساعيلُأغاُ)أوُُممودُأفندي(ُ:رابعاًُ
ًالفاتحًيفًمدينةًإسطنبولًتعودًتسميةًالماعةًإىلًمسجدًإمساعيلًأغاًيفًحي

                                                           

ًالبشرىًيونغ،ًميًماينغًالنبية،ًكورايًيًفًالصوفيةًنشرًبواسطةًاإلسَلميةًالدعوةًسياسةً(ًتفهيم1)
ًًوالتبشي ًبيونغ ًًً-)اينغ ًً،النوبية(كوراي ًًم2013نوفمرب ًاحلجة ًالعددهــ(1434)ذو ،ً:

 .)ابلكورية(60ًصً،(45-80)24

ًكيمًانًمي،ًصامل(ًلقائيًمعًإهلهم2ً)  )ابلكورية(.55ًختلفًاالسم،

 .56ً(ًاملرجعًالسابق،ًص3)

 .59ً(ًاملرجعًالسابق،ًص4)
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هــ(،ًشيخ1138ًً-1055ً،ًم1725ً-1645ًأبوًإسحاقًإمساعيلًأفنديً)ً برتكيا.
اإلسَلمًالسادسًومخسنيًيفًالدولةًالعثمانيةًوالقاضيًيفًمكةًاملكرمة،ًبىنًهذاًاملسجدً

.ًًوكانًالسيدًعليً)1(هــ(ًبعدًهجرتهًمنًمكةًإىلًإسطنبول1136)ًم1723يفًعامً
املسجدًيفًعهدًالدولةًالعثمانيةًهــ(ًيؤم 1379ًً-1287ًمـ،1960ًً-1870ًحيدرً)

ًكثيًمنًمناصبهًاملهمةًيفًجمالًالتعليمًوالدينًبعدً اليتًتعرتفًبهًعاملا ًوفقيها ،ًمثًفقد
ًالرتكيةًيفًا ًالمهورية ًوإنشاء ًالدولة ً)2(هــ(1342)ًم1923هنيار ًويفًعام ًم1926،
اسةًالمهوريةًضدًسيًلتنظيمهًاملظاهراتًأشهرًستةًملدةًعليهًابلسجنًحكم هــ(1345)

ًالرتداء ً)3(املَلبسًالغربيةًالرتكية ًعام ًوتويفًالسيدًعليًحيدر هــ(1379ً)ًم1960.
أوستوسم،ًًوانتقلًإمامةًاملسجدًإىلًحممودًأفنديًالذيًكانًمنًتَلميذه.ًحممودًأفندي

ًالذيًجعلً ًهو ًالنقشبندية، ًحاليا ًوالشيخًالسادسًوثَلثنيًيفًسلسلة شيخًالماعة
ً.ًً)5(هــ(1392)ًم1972يفًً)4(قل ة ًمنًمجاعةً"إسكندرًابشا"ستمجاعتهًم

مثًتطو رتًالماعةًبعدًتويلًالسيدًحممودًزمامًأمورًالماعة،ًفلهاًصفاتًفريدةً
                                                           

الشرقًًأرشيفًبييك،ًغابرييلً(ًمجاعةًإمساعيلًأغا:ًاألمناطًالدينيةًاملتغيةًيفًتركياًاملعاصرة،1)
ًًم2012ًسبتمربًالتشيكية(،ً-)براغ ًالعدد1433)شوال ًهــ(، 543ًصً،3ً-80:

 .)ابإلجنليزية(

ًإسكندرً(ًالتقنيةًوالصوفيةًالنقشبندية:ًالتحليلًالتجرييبًيفًمجاعةًإمساعيلًأغاًومجاعةًمجاعة2)
)ربيعًًم2016ًفربايرًتركيا(،ً-لألدبً)سلجوقًسلجوقًجامعةًجملة هولور،ًِهيمِ تًًْابشا،
 .)ابإلجنليزية(303ً-302ًصً،13:هــ(،ًالعدد1437الثاينً

الشرقًًأرشيفًبييك،ًغابرييلً(ًمجاعةًإمساعيلًأغا:ًاألمناطًالدينيةًاملتغيةًيفًتركياًاملعاصرة،3)
ًًم2012ًسبتمربًالتشيكية(،ً-)براغ ًالعدد1433)شوال ًهــ(، 540ًصً،3ً-80:

 .)ابإلجنليزية(

 (ًإحدىًطريقاتًالنقشبنديةًاملعاصرةًاملنتشرةًيفًتركيا.4ًًً)

الشرقًًأرشيفًبييك،ًغابرييلً(ًمجاعةًإمساعيلًأغا:ًاألمناطًالدينيةًاملتغيةًيفًتركياًاملعاصرة،5)
ًًم2012ًسبتمربًالتشيكية(،ً-)براغ ًالعدد1433)شوال ًهــ(، 540ًصً،3ً-80:

 .)ابإلجنليزية(
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تتميزًهباًمنًمجاعاتًأخرىًصوفيةًيفًتركيا.ًوتعتربًمجاعةًإمساعيلًأغاًمنًأشد ًمجاعاتً
ًمنًاجملتمعًومنًالريفمتس كا ًابألصول،ًوأغلبًأتباعهًمنًالطبقاتًالد .ًوعددً)1(نيا

غوالن ِمْلِليتًالصحيفةً:األتباعًأقلًمنًأتباعًمجاعًة يوميةًالًعلىًحسبًإحصاءًقامتًبًه
تركيا،ًًيفًمجاعاتًإىلًحالياًينتمونًشخصًمليون4.5ًًحوايلًبنيًأنًِمنًكربىالرتكيةًال

7.2ً ًأغا،٪ ًإمساعيل ًمجاعة ًأتباع ًغوالنًًمنًبكثيًأقلً ًوهيًمنهم ًمجاعة أتباع
شاْمَبهًوحيًالفاتحًوحيًآخرًمنًً.ًويتجمعًأتباعًالماعةًيفًحيًتشار)2(٪(61.8)

 كلياً ًًاحلداثةًأحياءًإسطنبول،ًوهلمًطريقةًيفًاحلياةًاخلاصةًهبم.ًوحممودًأفنديًيرفض
.ًوالًجيوزً)3(لألسنانًفرشاةًوالًتلفزيون فَل نفسهًالشيء يفعلواًأنًأتباعهًعلىًويفرض

ًأبيديً ًاألحوال ًأغلب ًيف ًُتصنع ًأهنا ًحبجة ًالنسائية ًالداخلية ًاملَلبس ًلبس لنسائهم
أقمصةًطويلةًًالماعةًأنًيرتدواهذهًويطلبًمنًالراغبنيًيفًاالنتسابًإىلً.ً)4(رجال

(،beyaz sarıkًبيضاءً)ًعمائم(ًًوcüppe) (ًوجببًواسعةşalvarوسراويلًعريضةً)
ً.ً)5(دينويقولونًأنًهذاًالزيًمنًضرورايتًال

ًكبي،ًًمغلقةًمجاعةًإمساعيلًأغاًمجاعةًو ًإرشاداهتمًشديدةًأنًحيثمنًإىلًحد
غيًًًاخلارجيأنًالعاملًًَأتباعًالماعةويرىً.ًكامَلً ًًاً التزامًاالجتماعيةًبينهمًحياةللويتطلبً

                                                           

 ًً)ابإلجنليزية(.155يسمان،ًصًوًإيتزشاكً(ًالنقشبندية،1)

الشرقًًأرشيفًبييك،ًغابرييلً(ًمجاعةًإمساعيلًأغا:ًاألمناطًالدينيةًاملتغيةًيفًتركياًاملعاصرة،2)
ًًم2012ًسبتمربًالتشيكية(،ً-)براغ ًالعدد1433)شوال ًهــ(، 537ًصً،3ً-80:

 .)ابإلجنليزية(

(3ً ًروشنيً،تركيا يف اإلسَلمية احلركة( ًاألوسطً،شاكر )شوالًًم1994ًإبريلً(،لبنان)شؤون
 .24صًع،18:هــ(،ًالعدد1413

الشرقًًأرشيفًبييك،ًغابرييلً(ًمجاعةًإمساعيلًأغا:ًاألمناطًالدينيةًاملتغيةًيفًتركياًاملعاصرة،4)
ًًم2012ًسبتمربًالتشيكية(،ً-)براغ ًالعدد1433)شوال ًهــ(، 548ًصً،3ً-80:

 .)ابإلجنليزية(

(5ً ًاإلسَلم ًالرتكية،( ًاحلضرية ًاملناطق ًيف ًالفقراء ًبني ًتوغال،ًالسياسي ًضياء 151ًصًجيهان
 .)ابإلجنليزية(
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ًأبنًالتغييًالًميكنًالعاملًَأنًيقنعواًًهميطلبًمنًوً،يفًاألصلمسكنًالشرًمجاعتهم،ًهوً
عنًالكفارًًوحياةًمعزولةًعنًًمنهمًيفًالواقعيطلبًالماعة،ًًوالناسًإىلًًامانضمًبعدإالً

ًالناسً.ًويرونًأيضا ًأنًأغلب)1(قوادًالنجاةًللعاملنيًأتباعهمًصبححىتًيًًالشركلًعاملًَ
ً.ً)2(للكفرًعبيداً ًواأصبح،ًًوحيتقرونًالشريعةًاإلسَلميةًيفًهذاًالعصر

ًتفكً ًو ًيفبعد ًالسوفيايت ًاالَتاد ًًك ًهــ(1412)ًم1991عام ًأرسلت الماعةً،
منًأجلًإقامةًاتصالًمعًالنقشبنديةًًمنًالسوفيايت،ًاإلسَلميةًاملستقلةًدولإىلًالًدعاهتم
ً.ً)3(سطنبولإهمًيفًتعل مًوالدولًطَلبًمنًهذهً،ًوبدأتًتقبلًاحمللية

ًكورايًالنوبيةًهوًوجودً وأكربًالتحدايتًمنًِقبلهمًوأخطرهاًيفًمسارًالدعوةًيف
ًاملسلمً ًاسمًهذا ًكوريًيدعوًالكورينيًبلساهنمًإىلًالتصوفًوعقيدهتمًاملتطر فة. مسلم

ًقدًيستغربًالقارئ ًكوريًًً:الكوريًاملتصوفًحممودًيلًجونًهو. كيفًيكونًرجل
ضدًاحلداثةًواحلضارة؟ًمنطلقا ًمنًهذاًالسؤالًفقدًقامًالباحثًمبقابلةًشخصيةً صوفياً 

ًكثية، ًكالتايلًمعهًواستفادًمنهاًمعلومات هــ(1395ً)ًم1975ولدًاألخًً:وملخصها
ً)1995والتحقًجبامعةًهانكوكًبتخصصًاللغةًالرتكيةًيفً هــ(.ًوبعدًختر جه1415ًهــ

هــ(ًسافرًاألخًإىلًتركياًليعملًيفًشركةًمديرهاًأحدًِخر جيي1427ً)ًم2006منهاًيفً
ًعنًاإلسَلم ًمعلومة ًيكنًله ًوكانًاألخًغيًمسلمًومل ًهانكوك. ًسائرًًًجامعة كحالة

الكوريني.ًوتعر فًاألخًعلىًاإلسَلمًمنًخَللًصداقةًاألتراك،ًمثًأسلمًيفًمسجدًأيوبً
ًإبسطنبولًيفً ًال1429ً)ًم2008سلطان ًالصَلة ًكيفية ًيعرفًاألخ ًمل ًوعندئذ هــ(.

ًوتعل مًاألخًاإلسَلمًشيئا ًفشيئا ًمعًعملهًيفًالشركة.ًوأحدً ًمسلم. ًكيفيةًحياة سيما
                                                           

الشرقًًأرشيفًبييك،ًغابرييلً(ًمجاعةًإمساعيلًأغا:ًاألمناطًالدينيةًاملتغيةًيفًتركياًاملعاصرة،1)
545ًً-544ًصً،80-3ً:ًهــ(،ًالعدد1433)شوالًًم2012ًسبتمربًالتشيكية(،ً-)براغ
 .جنليزية()ابإل

ًإسكندرً(ًالتقنيةًوالصوفيةًالنقشبندية:ًالتحليلًالتجرييبًيفًمجاعةًإمساعيلًأغاًومجاعةًمجاعة2)
)ربيعًًم2016ًفربايرًتركيا(،ً-لألدبً)سلجوقًسلجوقًجامعةًجملة هولور،ًِهيمِ تًًْابشا،
 .)ابإلجنليزية(310ًصً،13:هــ(،ًالعدد1437الثاينً

 .539صً(ًاملرجعًالسابق،3)
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قد مًلهًذاتًيومًفرصةًلدراسةًاإلسَلمًيفًمسجدًإمساعيلًأغا،ًفقبلهاًالعمَلءًاألتراكً
األخًوتركًعملهًيفًالشركة.ًودرسًاألخًيفًمدرسةًمجاعةًإمساعيلًأغاًمخسًسنواتً

ًم2015ً-2010ً) ًله1436ًً-1431ً، ًاقرتح ًاملدرسة ًمن ًختر جه ًوعند هــ(،
ًاق ًفقبل ًالنوبية، ًكوراي ًيف ًالماعة ًمع ًيعمل ًأن ًيفًاملدر سون ًوطنه ًإىل ًورجع رتاحهم

للجماعةًابستهدافًإنشاءًاملدرسةًاإلسَلمية1436)ًم2015  .ًًً)1(هــ(ًممث َلً 
وقدً األخًحممودًينشطًيفًكورايًالنوبيةً، بنيًاملسلمنيًالكورينيًًآاثروبدًأ فتنةًكثيًة

ًمباًتعل مًمنًمجاعةًإمساعيلًأغاًمنًعقيدةًالتصو فًوأسلوبًالشدة.ً
ًكورايًابلب ةًوالسروالًًوواألخًيرتديً العمامةًالبيضاءًوميشيًهبذاًالزيًيفًشوارع

ًالزيً ًكبيةًً-أيًزيًمجاعةًإمساعيلًأغاًيفًتركيا-النوبيةًوبيدهًعصا.ًوهذا مصادمة
الزيًيؤك دًرأيًالكورينيًاخلاطئً لعامةًالكورينيًوفيهًتنفيًللكورينيًمنًاإلسَلم؛ًألنًهذًا

يلبسونًالعمامة،ًالًللكورينيًالذينًجيهلونًعنًالعمامةًأنًاإلسَلمًللعربًفقطًالذينً
وانضم ًاألخًإىلًمنتدىًمسجدًبوسان هــ(9/29/1436ً)ًم16/7/2015يفًً)2(والبةً.

ًكانًوبينهًوبنيًأعضاءًاملنتدىًمشاكلًكثيةًبسببًشدةًأسلوبهً بدعوةًاإلمامًايسرًله،
أغلقًاألخًحسابهًيفًًلذلكنتيجةًيفًتعديلًخطأًاملسلمنيًالكورينيًوالنصيحةًهلم،ًف

عنهم22/11/1437)ًم25/8/2016املنتدىًيفً وكتبًاألخًيفًحسابهًً.هــ(ًإعراضاً 
ًأهلًالسنةًً)3(علىًموقعًفيسبوك ًهيًعقيدة ًواد عىًأهنا ًالصوفية مقاالتًعنًعقيدة

ً ًيف ًكتب ًاملثال ًسبيل ًعلى ))إسَلمًً:هــ(2/3/1437)13/12/2015ًوالماعة.
السعوديةًهوًإسَلمًصحيح؟ًليسًهللًمثلهًمنًاملخلوقات،ًوتقولً)السعودية(ًأنًهللاًيفً
تشبيهًهللاًمبخلوقاتهًوالًقولًأبنهً السماء!ًواملكانًوالوقتًكلهًخملوقاتًهللا.ًفَلًجيوزًأبداً 

ًكثيا ًم نًموجودًيفًخملوقاته.ًوتدعيً)السعودية(ًأهناًأهلًالسنةًوالماعةًولكنًختطئ
سننًالرسولًوترشدًاملسلمنيًإرشادا ًخاطئا ...ووردًيفًحديثًالرتمذيًأنًالفرقًبنيً

                                                           

 ً.ًهــ(5/5/1439)ًم22/1/2018(ًمقابلةًشخصيةًمعًاألخًحممودًبرسائلًيف1ً)

(2)http://band.us/band/49900666 ً
(3ً)www.facebook.com/iddef.korea 
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...ولكنًأكثرًالوهابينيًيرفضونًهذاًاحلديثًويلبسونًالشماغً)1(املشركًواملسلمًعمامة
ً.)2(والعقال!((

ويعل مًاألخًحممودًعلومًالتجويدًللمسلمنيًالكورينيًمستغَل ًعدمًوجودًمدرسةً
التعليميًالقرآينًبقولهَتفيظًالقرآ وقدًأعلنًبرانجمًه ً:نًللمسلمنيًالكبارًيفًكورايًالنوبيةً.
ً-10:00ًالقرآنًكلًيومًيفًالساعةًًقراءةأغسطسًيقامًدرسًمبدئيًل15ً))بدءًمنً

ًكتاب((30:10ً .ًوقدًشاركًيفًحلقتهًبعضً)3(ليَل ...الًرسومًوالًتكلفةًماليةًلشراء
ًالكورينيًفيخافًعليهم ًالسنةًًاملسلمني ًألهل ًوبغضه ًالصوفية ًعقيدته ًمن ًيتأث روا أن

لهًوقل دًزيَّهًوميشيًمعهًيفًشوارعً والماعة.ًوقدًأصبحًأحدًاملسلمنيًالكورينيًتلميذاً 
منهًأنهًمنًضروراتًالدينًكماًتراهًمجاعةًإمساعيلً سيئولًمعًالعمامةًالبيضاءًوالبة،ًظن اً 

ًأغا.ً
أغاًليسًبكثيًحاليا ،ًولكنًالًينبغيًجتاهلًوأتباعًاألخًحممودًومجاعةًإمساعيلً

أنفسهمً خطرًمجاعةًإمساعيلًأغاًيفًمسارًالدعوةًيفًكورايًالنوبيةًألنًعادهتمًأنًيسم وًا
كلتاً"ً؛.ًوهذهًالتسميةًجتعلًاملسلمنيًالكورينيًالددًيفًاحلية)4("أهلًالسنةًوالماعة"

                                                           

(1(( نصًاحلديثً: لعلًاألخًقصدًبًه َعَلىُالَقاَلن سُ ً( ر ك َيُالَعَمائ مُ  َُامل ش  َوَبي  نَ َنُا بَ ي    ((.إ نهُفَ ر َقَُمُا

ً ًالرتمذيأخرجه ًاللباس، ًأبواب ًالقَلنس، ًعلى ًالعمائم ً)ابب ،4/248ً ًبرقم(، :1784ً.
ًكابنًالقطانًيفًبيانًالوهمًواإليهامً) ًكثيًمنًعلماءًاحلديث (،288ً-3/286وقدًضع فه

ً)ص3/546والذهيبًيفًميزانًاالعتدال) ًوالسخاويًيفًاملقاصدًاحلسنة ًوضعفه466ً(، .)
ً(.577األلباينًيفًضعيفًالامعً)ص

(،ًومتًهــ3/3/1437)ًم14/12/2015،ًمتًنشرهاً(ًمقالًاألخًحممودًيفًحسابًالفيسبوك2)
ً ًيف ًمنها 13/5/1439ًالنقل ًهــ، ًحممود ًاألخ  (www.facebook.comحساب

/iddef.korea)ابلكورية(ً). 

ًالسابق3) ًاملرجع )ً ًنشرها ًمت ًيفًهــ12/11/1437)ًم15/8/2016، ًمنها ًالنقل ًومت ،)
 .هــ13/5/1439

الشرقًًأرشيفًبييك،ًغابرييلًمجاعةًإمساعيلًأغا:ًاألمناطًالدينيةًاملتغيةًيفًتركياًاملعاصرة،ً(4)
ًًم2012ًسبتمربًالتشيكية(،ً-)براغ ًالعدد1433)شوال ًهــ(، 538ًًصً،3ً-80:

 .)ابإلجنليزية(
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ًتنيالطائف ًواحلديث ًابلقرآن ًامللتزمون ًأي ًالسنةً، ً"أهل ًأنفسهم ًيسم ون واملتصوفون،
ًكوريًجديدًالتصوَفًفيتبعه،ًلقلةًعلمهًً"والماعة"،ًفأيهماًصحيح؟ قدًيرج حًمسلم

ًعناًأبسًالفرقًالضالةً يفًالشريعةًوعدمًقدرتهًعلىًالتمييزًبينهما.ًنسألًهللاًأنًيكف 
 واملضل ة،ًوأنًيُريناًاحلقًوجيعلناًمنًأهله.ًً

 

ً  
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دعوة البهائية يف كوريا اجلنوبية ونشاطهم  :املطلب الثالث
 وأثرهم على مسار الدعوة. 

ًهــ(1309ًً-1223ً،ًم1892ً-1817ً)أتباعًاملرزاًحسنيًعليالبهائيةًهمً
.ًفلهذاًتعتربًالبهائيةً)1(النبوةًمثًالربوبيةًواأللوهية،ًواد عىًلنفسهًالذيًلقبًنفسهًابلبهاء

تنتمىًإىلًالفرقةًاإلسَلميةًألنًأصلًالبهائيةًيرجعًمنًالفرقًاخلارجةًعنًاإلسَلم،ًوإمناً
ً.ً)2(إىلًفرقًالشيعة

ً ًيف ًمرة ًألول ًللكوريني ًالبهائية هــ(،28/12/1339ً)ًم1/9/1921ُعرضت
ًاحملبةًبنيًً:حيثًجاءًعنهمًيفًأقدمًالصحفًالكورية ًكونيةًتريب  ))البهائيةًهيًفكرة

مًألولًمرةًيفًكورايًالنوبيةًاجتماعًمفتوحً.ًويفًاليومًالتايلًأقي)3(اإلنسانًبروحًمطه رة((
ً ًيف ًلتسعمائةًً،هــ(29/12/1339)ًم2/9/1921للبهائية ًاليوم ًذلك ًخطيبة وكان

ًكانتًتقومًابلدعوةًإىلًالبهائيةًيفًالياابن .ًوبعدًاحلربً)4(حاضرًأغَنسًألْكَسندرًاليت
ًكتابًدعويًللبهائ يةًابللغةًالكوريةًيفًالكوريةًتكو نتًاألمةًالبهائية،ًوُنشرًألولًمرة

ًالعصر"م1374)ًم1955 ًهذا ًيف ً"اإلميان ًبعنوان ًالمعيةً)5(( ًسيئول ًيف ًوأنشأت .
ًكمنظ مةًرمسيةًممث لةًألتباعًعقيدةً)6(هــ(1383)ًم1964الروحيةًالوطنيةًللبهائيةًيفً ،

ًالبهائيةًيفًكورايًالنوبية.ً
ًمنًخَللًاملواقعًاإللكرتونيةًونشرً وأغلبًأنشطةًالبهائيةًالدعويةًللكورينيًيتم 

                                                           

 .307صً،حسنًحممدًأيوب،ًتبسيطًالعقائدًاإلسَلمية(1ً)

 .120ً-119ًص،ًمحادًآلًعمرًعبدًالرمحنًبن،ًدينًاحلق(ًانظر:2ً)

الديدةً،ً(3) الدينيًة احلركًة ً(هــ28/12/1339)ًم1/9/1921(ً،سيئول)ًآهًدونغًصحيفةالبهائيًة
ً(.ابلكورية)3ًص،ً

ًُكُتبًهباءًهللاًاملختارة،ًمؤسسةًهباءًهللاًكورايًللطباعة،4ً)  .)ابلكورية(23ًصً(

)سيئول(،ًلدراسةًاإلسَلمًالكوريةًكيونغ،ًجملةًمجعيةكيمًيونغًًًً(ًالتاريخًاملختصرًلداينةًالبهائية،5)
 .)ابلكورية(71ًًصً،13-1هــ(،ًالعدد:1423ً)ًم2003

 .102ًصً(ًاملرجعًالسابق،6)
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ابللغة23ًًًيقد مًيفًقسمهًاخلاصًابلكتبًً)1(الكتب.ًموقعًالبهائيةًالرمسيًللكوريني كتاابً 
ًإلكرتوين ًملف ًبشكل ًومنها)2(الكورية ،:ً(ً ًالبهائية" ًالصَلة صفحة،190ًً"كتاب

ًم1993 ًكيفً:هــ(1414، ً"يشرح ًو ًالبهائية، ًالصَلة ً)95ًية 137ًسؤاال ًوجوااب ً"
هباءًً"كتبيشتملًعلىًأسئلةًوأجوبةًعنًالبهائية،ًًوً:هــ(1430،ًم2009صفحة،ً

يشتملًعلىًسيةًهباءًهللاًوأقواله.ًً:هــ(1433،ًم2012صفحة،420ًً")املختارًهللا
رئيسية:ًتعريفًابلبهائية،ً.ًومنًعناوينًلوحتهًال)3(وللبهائيةًموقعًاملدو نةًابللغةًالكورية

مقالة،376ًًوأخبارًاألمةًالبهائية،ًفيديوهاتًوغناءًالبهائية.ًومت ًتسجيلًيفًهذاًاملوقعً
ابعتبارًيوم19,161ًًوقدًزارًإليهً وحسابًالبهائيةًيفًموقعًً هــ.14/5/1439شخصاً 

ابللغةًالكورية.ًوللبهائيةًيف50ًًيقد مًللمشاهدينًالكورينيًً)4(يوتيوب دعوايً  مرئياً  مقطعاً 
.ًكلًتلكًأنشطتهمً)6(وموقعًفيسبوكً)5(اإلنرتنتًمواقعًأخرىًكمنتدىًيفًموقعًانيًابر

ًمنًخَللًرفعًالكتبً ًدعوة  ًوأقواها ًالفرقًاإلسَلمية ًأكثر يفًاإلنرتنتًجيعلًالبهائية
ًًاملواقعًاإللكرتونية.ًالدعوةًوالفيديوهاتًيف

ًالباحثً ًحاول ًقد ًالكورينيًليسًبكثي. ًمن ًأتباعًالبهائية ًأن ًيبدو ًذلك ومع
ًالباحثًإىلًاملنتدىً ليكتسبًعلىًمعلوماتًعنًعددًأتباعًالبهائيةًالكوريني،ًفانضم 

هــ(،ًوعدد8/1/1427ً)ًم6/2/2006،ًوأتك دًأنهًأُنشأًهذاًاملنتدىًيفً)7(اخلاصًهبم
ًاملن ًأعضاء 152ًتدى ًيف ًاملنتدى ًيف ًوسأهلم ً:هــ(3/11/1438)ًم26/7/2017.

ًالسؤالً ًهذا شخصا ًوملًجيبهًأحدًمن12ًً"هلًهناكًلقاءًمفتوحًحىتًأقابلكم؟"ًقرأ
ًبنيً ًواألخوة ًاحلركات ًضعف ًعلى ًيدل  ًمما ًوهذا ًاحلاضر، ًالوقت ًإىل ًاملنتدى أعضاء

                                                           

(1ً)www.bahai.or.kr 

موقعًهــ،14/5/1439ً،ًومتًالنقلًمنهاًيفًالًيعرفًاتريخًنشره،ًكتبًالبهائيةًً-(ًالرئيسية2ً)
 .(ً)ابلكورية((www.bahai.or.krاألمةًالبهائيةًالكوريةً

(3ً)blog.naver.com/nsakorea9 

(4ً)www.youtube.com/channel/UCXjGj2vJNxAGL4BCxLUQ1ow 

(5ً)cafe.naver.com/bahaiً
(6ً)www.facebook.com/Bahaikorea 

 cafe.naver.com/bahai منتدىًيفًموقعًانيًابر:ً(7ً)
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مناسباهتمًاملهم ةًيفًحساهبمًيفًموقعًالبهائينيًالكوريني.ًوترفعًالبهائيةًالكوريةًصورًبعدً
ً ًيف ًهللا ًهباء ًمولد ًمناسبة ًعن ًصور ًالبهائية ًفمثَل ًرفعت ًم14/11/2015فيسبوك.

هــ(،ًوأتك دًالباحثًمنًمجيعًالصورًاملرفوعةًأنًعددًاحلاضرينًيفًاملولد2/2/1437ً)
هًأقيمًأشخاصًأجانبًغيًكوريني.ًوهبذهًالطريقةًأدركًالباحثًأن5ًومنهم40ًًحوايلً

ًكورايًالنوبيةًلعامً هــ(ًوكانًعددًاحلاضرين1437ً)ًم2016املؤمترًالبهائيًالوطينًيف
ً 25ًحوايل ًأبحد ًفاتصل ًابلضبط، ًعددهم ًمن ًيتأكد ًأن ًالباحث ًوأراد نيًاملسئول.

ًكلً البهائينيًالكورينيًوعرفًمنًاملكاملةًمعهًأهنمًجيتمعونًمرةًواحدةًيفًأولًيومًمن
الباحَثًأبنهًًاملسئول.ًوأخرب30ًأو29ًً،ًليس19ًشهرًعندهمًشهر،ًوعددًيومًيفًال
هــ(ًيفًوقتًقُبيلًاملغربًيف26/11/1438ً)ًم18/8/2017سيعقدًاجتماعهمًيفً

ًيفًالوقتً ًالباحثًإىلًمقرهمًيفًذلكًاليوم ًوزار ًالرئيسيًالكوريًيفًسيئول. مقر هم
وأحواهلم،ًولكنًكانًًاملوعودًمنًأجلًاملقابلةًمعهمًواحلصولًعلىًمعلوماتًعنًعددهم

.ًيُفهمًمنًاملسئول،ًولكنًملًجيبهًملسئولاملقرًيفًذلكًالوقتًمغلقا ًفاتصلًالباحثًاب
ًكماًيُطلبًمنهذاًاحلدثًأنًاجتماعهمًبنيًالبهائيني املقرًالرئيسيًًًالكورينيًالًيعقد

عفًاألخوةًبينهم.ًفيمكنًالقولًأنًالعامليًيفً)دولةًإسرائيل(ًبسببًقلةًعددهمًوض
ًيتجاوزًعلىًع ًالبهائينيًال ًليس100ًدد ًبينهم ًفيما ًالكورية ًالبهائية ًونشاطًاألمة ،

ًبظاهر.ً
ًكورايًالنوبية.ًفإهنمً ولكنًالًيُهملًخطرًالبهائيةًيفًمسارًالدعوةًاإلسَلميًيف

الذيًيؤمنًبهًاملسلمونًً)1(وتوحيده يقولونًعنًعقيدهتمًأهنمًيؤمنونًابهللً)"هااننيم"(
ًكفرائضًاإلسَلم،ًمماًجيعلًهذهًالفرقةًعندًالكورينيًأسهلً أيضا .ًوليسًلديهمًفرائض

وصَلهتمًً؛دايانتًيُعبدًفيهاًهللاًتعاىل.ًفمثَل ًتُوجبًالبهائيةًعلىًأتباعهاًأداءًالصَلة
ًكتابًالصَلةًعند ًكصَلةًاملسلمنيًبلًصَلهتمًجمردًالدعاءًوالذكر.ًيقول ً:همليست

ًكماًيشاءًولكنًجيبً ))الصَلةًاملفروضةًاليوميةًأنواعهاًثَلثة:ًخيتارًاملؤمنًمنًالثَلثة

                                                           

يفًالًيعرفًاتريخًنشرهً(ًالرئيسية،1) موقعًاألمةًالبهائيةًالكوريةًهــ،14/5/1439ً،ًومتًالنقلًمنهًا
www.bahai.or.kr))ابلكورية(ً). 
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"إهلي،ًً:تؤد ىًمرةًواحدةًيفًاملساءً:و))الصَلةًاملفروضةًالقصيةً)1(((إحداهنعليهًأداءً
أشهدًأنهًماًخلقينًريبًإالًألعرفهًوأعبده.ًوأشهدًيفًهذاًاحلنيًضعفيًوقوةًريبًوفقريً

ً ًاملتوسطة)2(ريب..."((وغىن ًاملفروضة ًو))الصَلة ًواملساءًً:، ًالصباح ًيف تؤد ى
"ريب!ًوج هُتًوجهيًإىلًريبًفنو رًوجهيًبنورًً:والليل...اذكرًهذاًأثناءًغسلًوجهك

(ًواذكرًهذاً)4(يفًمدينةًَعكاً)3(وجهًريب..."ًمثًاجتهًإىلًالقبلةً)جهةًالصَلةًأيًهبجي
ًالقارئًأن)5(((قائما .. ًفتبني  ًالقرآنًً. ًمنًمعىنًآية ًمأخوذ ًبعضها ًمُجَل  ًذِكر صَلهتم
 رئ  ًُّّٰ:كقوهلمً"ًأشهدًأنهًماًخلقينًريبًإالًألعرفهًوأعبده"ًمنًاآليةًًً:الكرمي
 ىي نيًُّ:وقوهلمً"وج هُتًوجهيًإىلًريب"ًمنًاآليةً)6(َّ ىئ نئ مئ زئ
ًكوريً)7(َّ هئجب  مئ خئ حئ جئ يي .ًفليسًبعيدًأنًيكونًرجل 

إىلًسهولةًتطبيقً يؤمنًابهلل،ًوالًينتميًإىلًأيًدينًمثًخيتارًالبهائيةًدونًاإلسَلمًنظراً 
 تعاليمًالبهائيةًومجالةًأقواهلمًاملتخذةًمنًبعضًآايتًالقرآنًالكرمي.ً

ًكوراي ًوحقيقةًاألمرًيفًدعوةًالفرقًاملنتسبةًإىلًاإلسَلمًأنًأنشطتهمًالدعويةًيف
النوبيةًماًزالتًيفًمرحلةًطفولتها.ًولكنًالًنطمئنًمنًضعفًحركاهتم،ًفدعوةًاإلسَلمً
الصحيحًأيًدعوةًأهلًالسنةًوالماعةًيفًكورايًالنوبيةًتعتربًكذلكًيفًمرحلةًالضعف.ً
وهؤالءًالفرقًالضالةًالًينتظرونًلناًحىتًنسبقهمًبكثرةًعددانًوقوةًنشاطنا.ًوالًيتوقعً

هلًالسنةًوالماعةًإالًبعدًتغل بًمعوقاتًالدعوةًاليتًسيتمًذكرهاًيفًمنوًوتطورًأمةًأ
 املبحثًالتايل.ًًًً

                                                           

ًكورايًللطباعة،1ً) ًكتابًالصَلةًالبهائية،ًمؤسسةًهباءًهللا  .)ابلكورية(3ًصً(

ًكتابًالصَلةًالبهائية2) ًكورايًللطباعة(  .)ابلكورية(4صً،ً،ًمؤسسةًهباءًهللا

 (ًهَبِْجي:ًاسمًبيتًهباءًهللاًيفًمدينةًعكا.3ً)

ً(ًَعكا:ًاسمًإحدىًمدنًيفًدولةًإسرائيل.ًنُفيًهباءًهللاًإىلًهذهًاملدينةًوماتًفيها.ًفِقبلتهم4)
 ً.ًفيهاًمثًماتًإليهاًنفيًاليتًمدينةًعكاًيفًهللاًهباءًبيتًجهة

 .6صً(ًاملرجعًالسابق،5ً)

ً.58سورةًالذارايت:ً (6)
ً.79:ًنعامسورةًاأل (7)
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ذكرانًفيماًسبقًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًاملتعلقةًابلفرقًاملنتسبةًإىلًاإلسَلم،ً
املعوقاتًً:سأذكرًمعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابملسلمنيًاليتًميكنًتقسيمهاًإىلًقسمنيوهناً

ًابملسلمنيًالكوريني واملعوقاتًاملتعلقةًابملسلمنيًغيًالكورينيًمنًاألجانب.ًً،املتعلقة
ُوَتتًكلًواحدًمنهاًمعوقاتًخمتلفةًأنواعها.ً

قة باملسلمي الكوريي. :املطلب األول
ّ
قات الدعوة املتعل

ّ
 معو

وهيًثَلثة بشؤونًاملسلمنيًالكورينً، أكربًاملعوقاتًاملتعلقًة هنًا العلماءًً:ُسيذكًر قلًة
والدعاةًوطَلبًالعلم،ًوضيقًاإلمكانياتًاملالية،ًوتفر قًاملسلمنيًالكورينيًوعدمًوجودً

ًمرجعيةًدينيةًهلم.ً
ُلدعاةُوطالبُالعلم.قلةُالعلماءُواُ:املعوقُاألول-

عينًقلةًالعلماءًوالدعاةًوطَلبًالعلمًمنًاملسلمنيًياملعو قًًاالًريبًيفًأنًهذ
أكربًمعوقًيفًسبيلًالدعوةًيفًكورايًالنوبية.ًيقولًاألستاذًمجيلًعنًاملواردًًهوالكورينيً

ًكورايًالنوبية ًكورايًماًً:البشريةًللدعوةًيف ))املواردًالبشريةًواإلمكانيةًاملاليةًلإلسَلمًيف
ًكورايً ًيف ًكربى ًدينية ًمجاعات ًفيها ًيكون ًأن ًاألمة ًفتعجز ًالبداية، ًمرحلة ًيف زال

ًالبشريةً)1(النوبية(( ًاملوارد ًوقدًاشتكىًاإلمامًايسر،ًاإلمامًملسجدًبوسان،ًمنًقلة .
ًكورايًالنوبيةًأكثرً))بلغًعددًاملساجدًواملصلياتًًوً:الدعويةًفقال املراكزًاإلسَلميةًيف

ًكانًمتفرغا ًأوًغيًمتفرغًاثنانًفقطومعًذلك،ًعددًاالمنًمائة.ً ً:ئمةًالكورينيًسواء
.ًوكماًذُكرًفيماًسبقًيفًهذاًالبحثًأنًالعلماءً)2(واحدًيفًسيئولًوآخرًيفًبوسان((

الشيخًحامدًتشوي،ًً:املسلمنيًالكورينيًالذينًيهتم ونًابلدعوةًاإلسَلميةًثَلثةًفقط
الكوريونً والدعاًة مجيلًيلً. واألستاًذ عبدًالرازقًسونً، الدعويواألستاًذ ةًاملتفرغونًمبهمتهًم

األختًعَلًيفًمسجدًسيئولًاملركزي،ًواألخًعثمانًابركًواألختًفاطمةًً:ثَلثةًأيضاً 
                                                           

ً.)ابلكورية(ً 354صاإلسَلمًوالثقافةًالكورية،ًيلًهيًسو،ً (1)
ًكورايً-دورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلميةً(2ً) ،ًيلًجونغًأكً،ومستقبلهًالنوبيةًواقعًاإلسَلمًيف

ً)ابلكورية(.2ص



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
338 

ًكورايًالنوبيةًاثنان رًيلًيفًاإلمامًايسً:يفًمركزًإنتشونًاإلسَلمي.ًواألمامًالكوريًيف
املتخر جونً وطَلبًالعلًم عبدًالرمحنًيلًيفًمسجدًسيئولًاملركزيً. واإلماًم مسجدًبوسانً،

منذًإنشائهاًإىلًالوقتًاحلاضرًًسمنًالامعةًاإلسَلميةًابملدينةًاملنورةًبشهادةًالبكالوريًو
ًاإلسَلميةً:مخسة ًهلمًابلدعوة ًمنهمًالًعَلقة ًالتخرجًثَلثة ًعبدًبعد ًوالباقونًاإلمام .

ًكورايًال رمحنًيلًوالباحث.ًوحاليا ًالًيوجدًيفًالامعةًاإلسَلميةًمنًطَلبًالعلمًمن
النوبيةًإالًالباحثًوحده.ًفثَلثةًمنًاألساتذةًوثَلثةًمنًالدعاةًواإلمامانًهؤالءًالثمانيةً
حيملونًمسئوليةًالدعوةًللخمسنيًمليونًشخصًكوري،ًيعينًعلىًكلًواحدًمنًالثمانيةً

ًمنًالكوريني!ًًدعوة ًلستةًمَليني
ومنًاملعلومًالذيًالًحيتاجًإىلًشرحًمطوَّلًأنًمجيعًاألنشطةًالدعويةًمنًختطيطهاً
إىلًتطبيقهاًالًتقامًبشكلًمناسبًإالًمبشاركةًالعلماءًذويًالعلمًواحلكمةًوالدعاةًذويً

ًاهذًاهلم ةًوالتجربة.ًولِتفعيلًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًوتنشيطهاًالًبدًمنًإزالة
ًكيفيةًتغل بًهذجيًذيالًيماملعوقًالعظ ًاعلًالدعوةًللكورينيًيفًركودهاًملدةًطويلة.ًوأما

ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ًًً)1(املعوقًومعوقاتًأخرىًسيذكرهاًالباحثًيفًفصلًمستقل
 ضيقُاإلمكانياتُاملالية.ُ:املعوقُالثاين-

ًكماًسبقًً:ضعفًأنشطةًالدعوةًاإلسَلميةًلهًأسباب ًقلةًالعلماءًوالدعاة منها
ًالدعوةً ًفمسجدًسيئولًاملركزيًالذيًيتوىلًمهمة ًاملسجد. ًضيقًميزانية ًومنها ذكره،

منًقلةًاإلمكانياتًاملالية. ًللكورينيًالًيستطيعًأنًيزيدًيفًجهدهًخوفاً 
فإذنًماًحالةًميزانيةًاملسجدًاملركزيًيفًسيئول،ًوماًسببًضيقًميزانيته؟ًعلىً

ً)2(هــ(1437)ًم2016يرًاإليراداتًوالنفقاتًملسجدًسيئولًاملركزيًيفًعامًحسبًتقًر
ًكانتًحوايلًًالسنويةًأنًإيراداتًاملسجد ميلونًرايل،ًوكانتًالنفقات5,4ًًاإلمجالية

                                                           

ًالفصلًاخلامس:ًسبلًعَلجًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ً (1)
هاًيفًإنشائمتًً)ملفًإكسيل(،ًم2017وامليزانيةًاملقرتحةًلعامًًم2016احلساابتًلعامً(ًتسوية2ً)

8/2/2017( منًأحدًأعضاءًًهــ16/11/1438يفًصولًعليهًاومتًاحلً،هــ(11/5/1438مًـ
ً.)ابلكورية(املسلمنيًالكورينيًًاللجنةًالتنفيذية،ًاَتاد



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
339 

ً ًحوايل ًابلرتتيب3,9ًاإلمجايل ًاإليرادات ًوأكرب ًرايل. عاتً:مليون ميلون1,6ًً) الترب 
ميلونًرايل(،ًمثًاإلجيارًمنًعمائر1,6ًًاحلَللً)ًرايل(،ًمثًأرابحًمنًتوثيقًاملنتجات

(ً ًلسيارات ًومواقفه ًيفًميزانية996ًًاملسجد ًأمهيتها ًمع ًالتربعات، ًوهذه ًرايل(. ألف
ًببطء ًحجمها ًيزيد ًً:املسجد، ًيف ًأي ًسنوات ًعشر ًكان1427ً)ًم2006فقْبل هــ(

لفًرايل(ًأ1,600ً)ًم2016،ًوزايدةًنسبيةًللتربعاتًلعامً)1(ألفًرايل731ًالتربعاتً
ً ًالتربعاتًلعام ًرايل(731ً)ًم2006من ًقليلًمبقارنةً%222ً:ألف ًالنسبة ًوهذه ،

ً:م2006نسبةًزايدةًالتربعاتًملسجدًبوسان.ًفكانًالتربعاتًملسجدًبوسانًيفًعامً
ويفًعامً)2(ألفًرايل30ً النسبيةً)3(ألفًرايل191ًزادًالتربعاتًإىلًًم2016ً، ابلزايدًة ،ً

يفًنفسًًسيئولنًالزايدةًالنسبيةًيفًالتربعاتًملسجدً،ًوهيًثَلثةًأضعافًم631%
ًالفرتة.ً

ًيفًذلكًأنهًقدًتعر ضًمسجدًسيئولًاملركزيًلفضيحةًماليةًيفًعامً ًم2008والسر 
ً)4(هــ(1429) ًاخلربًبنيًأفراد ًوانتشرًهذا ًوفقدًاجملتمعًاإلسَلميً، ًكورايًالنوبية، يف

املسجدًثقةًاملسلمنيًاألجانب،ًمماًجعلًاملسلمنيًاألجانبًينفقونًصدقاهتمًوزكاهتمً
علىًمؤسساتًإسَلميةًأخرىًغيًمسجدًسيئولًاملركزي.ًوعددًاملسلمنيًغيًالكورينيً

جدًألفًتقريبا ،ًفهمًالسوادًاألعظمًيفًاألمةًاإلسَلميةًالكورية.ًلذلكًقدًأتث رًاملس70ً
ساءتًإمكانياتهًاملالية.ًونتيجةًلذلكًنقصًفأتث را ًكبيا ًمنًانصرافهمًعنهًيفًالتربعاتً

ًكانتًنفقاتًمسجدًسيئولًيفًعامًً:النفقاتًاإلمجالية 4,7ًهــ(1427ً)ًم2006فقد
ً ًويفًعام ًكانتًالنفقات1437ً)ًم2016ميلونًرايل، ًاملالية ًبعدًالفضيحة 3,9ًهــ(

                                                           

ًالنشرة1) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًم3/8/2007للمسلم،
ً.()ابلكورية19ص،219ًالعدد:ً،ًهــ(20/7/1428)

ً.)ابلكورية(1مسجدًبوسان،ًصًم،2006(ًالتقريرًيفًتسويةًحساابتًمسجدًبوسانًلعام2ً)
ً.)ابلكورية(1مسجدًبوسان،ًصًم،2016(ًالتقريرًيفًتسويةًحساابتًمسجدًبوسانًلعام3ً)
استثمارًاملسجدًعلىًمشتق اتًماليةًمً:2008ًالفضيحةًاملاليةًمنًمسجدًسيئولًاملركزيًيفً(4ً)

ًكبيةًمنها،ًواختَلسًأموالًاملسجدًاملنسدًإىلًبعضًموظفيه،ًوغيًذلكًمنً ربويةًوخسارة
ًخياانتًاألمانةًمنًِقبلًبعضًموظفيًاملسجد.ً
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ًبفصلهًمل1،2ًمليونًرايلًبنقصانً ًالنفقة ًَتم لًاملسجدًنقصانًهذا ًوإمنا يونًرايل.
ًلطباعةًالنشرةًاإلخباريةًاألسبوعية.ًًاملسؤول،ًالداعيةًًو)1(موظفهًحسنيًجانغ

ترد دًاملسجدًيفًإنفاقهًعلىًشؤونًاملدرسة.ًً:ضيقًميزانيةًاملسجدًأيضاً ًآاثرومنً
املدرسةًيفًمسجدًسيئولًاملركزيًأيًمدرسةًاألميًسلطانًيصيبهاًعجزًمايلًمزمن.ًقدً

))أماًإدارةًاملدرسةًفإيراداهتاًاإلمجاليةًً:أشارًإليهًُمراِجعًحساابتًاملسجدًاملركزيًفقال
بلغًًرايال ،707,427ًرايال ،ًونفقاهتاًاإلمجالية650,760ًً فسجلتًهباًاملدرسةًعجزاً 

ًإىلًهذا57,667ًً ًفاملسجدًبعدًنظره ًاملاضية((. ًسجلتًعجزا ًيفًالسنة ًكما رايال ،
ًعلىً ًويرتكونًاملدرسة ًفيها، ًالًجيدًعامَل ًقواي ًلَلستثمار ًمنًاملدرسة ًاملستمر  العجز

علىًتطويرًاملدرسة.ً ًحالتها.ًفَلًيرجىًمنًمسئويلًاملسجدًعزماً 
ًاًاثرومنًاآل ًالنفقاتًلألنشطة ًنسبة ًقلة ًاملسجد: ًلسوءًميزانية لدعوية.ًالسلبية

( الكتب(ًفكانتًالنفقاتًالدعويًة وتكل فًمايلًلنشًر الدعاةً، ودعًم النشاطًالدعويً، دعًم
وهذًا1437)ًم2016ألفًرايلًيفًعاًم530ًمنًمسجدًسيئولًاملركزيً: ً%13,6هــ(ً،

إىلًدورًمسجدًسيئولًاملركزيًوأمهيتهًوهذهًالنسبةًقليلةًنً.املسجد منًجمموعًنفقات ظراً 
ًيفًجمالًالدعوةًللكورينيًوحالةًاألقليةًاملسلمةًيفًكورايًالنوبية.ً

حالةًميزانيةًمنًحالةًاملسجدًاملركزي:ًفنسبةًنفقاتً ومسجدًبوسانًيتعر ضًألسوًأ
فقط،ًويفًعامًً)2(%2,6هــ(1427ً)ًم2006املسجدًللدعوةًمنًجمموعًنفقاتهًيفًعامً

ًوالقيامًحبركاتًدعوية)3(%5هــ(1437ً)ًم1620 ًأدوارًاملسجد،ًولكنًً.ً منًأهم 
ًكورايًالنوبيةًمنًأنشطتهاًمينعًاإلمكانيةًاملاليةًضيق ًيفًجمالًالدعوة.ًًالقويةًمساجَد

ُتفر قُاملسلميُالكورييُوعدمُوجودُمرجعيةُدينيةُهلم.ُ:املعوقُالثالثُ-
معًقصرًاترخيهًوقلةًعددًأفرادهًفإنًالتفر قًواالختَلفًًاجملتمعًاإلسَلميًالكوري

 رئ ّٰ ِّ ًُُّّ:لإلمةًاإلسَلميةمماًهنىًهللاًعنهًًالتفرقًبينهمًشديد.ًوهذا
                                                           

ً.276انظر:ًصفحةًتعريفًبهًل(ًل1)
من4,815ًً(2ً) ًرايال .188,214ًرايالً 
من20,392ًً(3ً) ًرايال .437,896ًرايالً 
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ً)1(َّمئ زئ ًعنًحالة ًإمامًمسجدًبوسان، ًوقالًاإلمامًايسر، اجملتمعًاإلسَلميً.
))ملًيكنًبنيًاملسلمنيًالكورينيًروابطًوثقة.ًوعدمًً:همأثناءًعد هًألسبابًضعفًالكوري

.ًوأغلبًأفرادًاألمةًالكوريةًملً األخوةًبينهمًيؤد يًإىلًتفر قًوصراعًبينهمًبشكلًمستمر 
ًكلًواحدًمنهمًأنهًأعلمً يتعلمواًالعلومًاإلسَلميةًمنًخَللًبرامجًرمسيةًمنظ مة،ًفيظن 

ً-رضيًهللاًعنهم-.ًوالصحابةً)2(والعلم((ًالناسًوأتقاهمًوالًيثقًبعضهمًببعضًيفًاإلميان
ويتعلمونًمنهًاإلسَلمًوقالواًمسعناًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-كانواًجيتمعونًحولًالنيبً

مرجعيةًدينيةًمطلقةًومانعًللتفر قًبينهم.ًوالًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-ًنيبوأطعنا.ًفكانًال
لدورًيعينًدورًاملرجعيةًالدينيةًَمنًيقومًهبذاًاًاجملتمعًاإلسَلميًالكورييوجدًحاليا ًيفً

ًإبصدارًاحلكمًوالقضاءًبينهمًعندًاالختَلفًبينهم.ً
نعم،ًالعلماءًواألئمةًموجودونًيفًكورايًالنوبيةًولكنًالًيثقًهبمًكثيًمنًاملسلمنيً

ًكثية،ًوعنًاألستاذًً:الكوريني.ًفيقولونًعنًالشيخًحامدًتشوي يفًترمجتهًللقرآنًأخطاء
ًيفًً:مجيلًيل ًكاثوليكي؟،ًوعنًاإلمامًعبدًالرمحنًيلنشك  ً:هويته،ًهلًهوًمسلمًأو

هؤالءًالعلماءًالكوريونًالكرامًًليسًعندهًشهادةًالدكتوراهًفِعلمهًيفًاإلسَلمًقليل.ًبل،
ًكلًذلك.ًًً-حفظهمًهللاًوأكرمهم- كبشًفداءًللغيبةًوالنميمةًواإلفك،ًنعوذًابهللًمن

ًابملسلم ًخاصة ًغرفة ًهناك ًاملثال، ًسبيل ً"كاكاواتلك"على ًيف ًالكوريني  ني
(KakaoTalkً ًوهو ًاملسلمونًًتطبيق(، ًفيها ًوجيتمع ًالذكي، ًللجوال ًفوري تراسل

ً ًوأحوال ًالكورية ًاألمة ًشؤون ًعن ًويتكل مون ًواألخًاملسئولالكوريون ًكوراي. ًإلسَلم ني
ًاملشرتكني ًلعامة ًرسالة ًأرسل ًعقيدته ًصويف ًيل ً حممود ًوعددهم ًابعتبار61ًفيها،

ًالضحىًخرجُتًمنًً:هــ22/3/1439 ))أقولًلكمًحق ا ًخميفا .ًذاتًيومًبعدًصَلة
املسجدًورأيتًرئيسًاللجنةًالتنفيذيةًوامرأةً)الًحجابًهلا(ًميشيانًمعا .ًفسألتًاملسلمً

"هلًهيًزوجته؟"ً"ال.ًهيًمساعدته.".ًمسلمًليسًمعصوما ،ًوخطؤهًً:األجنيبًجبواري
مامًوأعضاءًاللجنةًورئيسهاًالًينبغيًأنًيرتكبواًأشياءًحمرَّمةًكاإلًًادةوإمثهًيُغفر.ًولكنًالق

                                                           

ً.103سورةًآلًعمران:ً (1)
ًكورايً-دورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلميةً(2ً) ،ًيلًجونغًأكً،ومستقبلهًالنوبيةًواقعًاإلسَلمًيف

ً)ابلكورية(.5ص
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.ًومثلًهذاًالقولًالقبيحًالًأييتًإالًجبهلًقائلهًعنًعقوبةًالغيبةًوالنميمةً)1(أمامًالناس((
ًيفًاآلخرةًوعدمًاحرتامهًملسئويلًاألمةًالكورية.ً

ومسلمًذوًهيبةًإسَلميةًبعلمهًوخلقهًجيتمعًحولهًأتباعهمًفيتيسرًلهًإجنازًوَتقيقً
ًكانًللمسلمنيًالكورينيً ًكماًهوًواضحًيفًالسيةًالنبوية.ًفلو مصاحلًلإلمةًاإلسَلمية،
إالًقليَل،ًوجُتمعً تفرقوًا ًكعاملًكبيًذيًمكارمًأخَلقًمعًعزمًوقوةًتنفيذيةًملًا مرجعيةًدينية

حلقًإبرشادهًوتوحَّدًصفوفهمًيفًنشاطًالدعوةًبقيادته.ًولكنًيفوتًاألمةًكلمتهمًعلىًا
الكوريةًمثلًهذهًالقيادةًوتتعر ضًلفتنةًالتفر ق،ًفتمرضًاألمةًوالًتستطيعًأنًتقد مًيفً

 كورايًالنوبيةًنشاطاًدعوايًقواي.ً
 

 

  

                                                           

(1)ً ً ًاتلك، ًكاكاو ًيف ًالكوريني ًاملسلمني ًغرفة ًيف ًيل ًحممود ًاألخ ًم10/12/2017رسائل
ًهــ(.22/3/1439ً)
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قة باملسلمي غري الكوريي. :املطلب الثاني
ّ
قات الدعوة املتعل

ّ
 معو

ًاملطلبًسيذكرًالباحثًأكربًمعوقاتًالدعوةًاليتًيتسب بيفً اًاملسلمونًهبًهذا
ًوقلةًالدعاةًاملتخصصنيًابلثقافةًالكوريةً:غيًالكوريني،ًوهيًاثنان جرميةًبعضًاملسلمنيًً،

ًالكوري ًاجملتمع ًانتباه ًوجذهبا ًالكوريني ًاألًوغي ًواملعوق ًاملهأيًل. ًمن ًابلدعوةًيت تم ني
يتًمنًطائفةًاملسلمنيًالذينًالًهُتم همًالدعوةًاإلسَلميةًيفًأيًاينللكوريني،ًواملعوقًالث

ًكورايًالنوبية.ً
ُُقلةُالدعاةُاملتخصصيُبلثقافةُالكورية.ُ:املعوقُاألول-

ومنًأحوالًاملدعوينًثقافاهتُمً أحوالًاملدعوينً. مراعاًة أمهيًة الًخيفىًعنًأحدًالدعاًة
َةًاآلخرين.ًوالدعوةًاإلسَلميةًإنًختاِلفًثقافًاليتًيعيشونًعليهاًويعاملونًهباًمعاملةًمع

ينًفَلًتبلغًإليهمًالرسالةًبشكلًمناسب،ًبلًقدًتكونًالدعوةًاملخالفةًثقافتهمًاملدعًو
لكراهتهمًلإلسَلم.ًوكثيًمنًالدعاةًغيًالكورينيًالًتنجحًدعوهتمًيفًكورايًالنوبيةً سبباً 

قدًأصابًاجملتمعًً:ةًذلكًكثية،ًومنهابسببًعدمًمعرفتهمًللثقافةًالكوريةًولغتهم.ًوأمثل
ً ًيف ًالكورية16/6/1435ً)ًم16/4/2014الكوري ًالسفينة ًانقَلب ًحادث هــ(

وأغلبهمًطلبةًيفًاملدرسةًالثانوية.ًواألتراك287ًًالنوبيةًالذيًتسب بًوفاةً شخصا ًكورايً 
إىلًقاعةًرايضيةًاجتمعًفيهاًأهلًاملتوفً  ألحدثًاملقيمونًيفًكورايًالنوبيةًذهبوًا نيًانتظاراً 

أخبارًالسفينة.ًأرادًاملتطو عونًاألتراكًأنًيقد مواًهلمًشاورما،ًالطعامًالشاميًاملشهور،ً
هلم،ًولكنًطُردواًمنًتلكًالقاعةًبعدًوصوهلمًإليهاًخبمسًساعات تعزيزاً  ؛ًألنً)1(جماانً 

لَلحتفاالتًالسار ة؛ًوألنهًال أجنبياً  أيكلًالكوريونًًالشاورماًيعتربًعندًالكورينيًطعاماً 
ًفلمًيصربًأهلًاملتوفنيًعلىًاملتطوعنيًاألتراكًالذينً ًالنائز. يفًظن همً-حلما ًيفًدار

ًحدثًً-الكوريني ًما ًآخر ًومثال ًاللحم. ًألكل ًسعيدة  ًمناسبة  ًأحب ائهم ًموت جعلوا
ً ًيف ًمسجدًًً:هــ(16/11/1438)ًم8/8/2017للباحث ًيف ًجالسا  ًالباحث كان

إذاًرجلًكوريًسكرانًدخلًيفًاملسجدًوجتولًفيه،ًمثًسجدًسيئولًبعدًصَلةًالفجر،ًف
                                                           

ًامل1) ًطرد ًيوم( ًبعدًنصف ً"سيًوول" ًيفًتطوعونًحلادثًسفينة  ًنشرها ًمت مـ24/4/2014ً،
ًً،هــ(24/6/1435) ًيف ًمنها ًالنقل ًألً،هــ19/5/1439ومت ًآهًموقع ًدونغ ًصحيفة خبار
(news.donga.comابلكورية().)ً
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ًإىلً ًحاولًأنًيدعوه ًإىلًذلكًالرجلًالسكران، ًبعدًنظره ًومسلمًمصري، هلوا ًولعبا .
علىًفاهمًالثقافةًالكورية دخولهًيفًاملسجدًً:اإلسَلم.ًوكانًشأنًالرجلًالكوريًواضحاً 

ًمنًجلسةًنيهيًفيهًبعضًالكورييفًالوقتًاملبك رً)الساعةًاخلامسةًصباحا (ًالذيًينت
ًغيًاملستقي ًومشيُّه ًالسكرًمشرابًاخلمر، ًعلىًحالته ًكلًذلك ًيدل  ًاألمحر ًووجهه ،

ًكَلمًالبشر.ًولكنًاملسلمًاملصريًأعجبهًسجودً الشديدًالذيًجيعلهًالًيقبلًوالًيعقل
ًاملصريً ًاملسلم ًكانتًنية ًاملدعو. ًحالة ًدونًفهم ًله ًالدعوة الكوريًالسكرانًفحاول

،ًولكنًدعوتهًبغيًإدراكًالثقافةًالكوريةًملًتح لسببًعدمًفهمهًنتسنةًبدونًشك  جًشيئاً 
ًحلالةًاملدعو.ً

ًا ًقومنًأهم ًثقافاتًاملدعوينًلغُتهم.ًوتعتربًقلةًالدعاةًاملتكلمنيًابللغةًالكوريةًمعوً 
املعوقًعلىًاتريخًالدعوةًاإلسَلميةًيفًًاهذًىيفًسبيلًالدعوةًللكوريني.ًوقدًجًرًاً كبًي

كورايًالنوبيةًمنذًبدايته.ًووصفًالشيخًحامدًتشويًصعوبةًالدعوةًاإلسَلميةًيفًأولً
ًكانتًهناكًً:هــ(ًبقوله1374)ًم1955األنشطةًالدعويةًيفًكورايًالنوبيةًيفً ))أنهًقد

دًكانًاإلمامًالرتكيًمشكلةًصعبةًيفًسبيلًتعليمًاإلسَلمًللكورينيًوهيًمشكلةًاللغة.ًلق
أوًاإلجنليزية(( وملًيكنًيعرفًالكوريًة القرآنيًة واللغًة الًيعرفًإالًالرتكيًة .ً)1()زبيًكوتشيً(

وبعدًاإلمامًالرتكيًقدًابُتعثًالعديدًمنًالدعاةًغيًالكورينيًمنًالدولًاإلسَلمية،ًوملً
ًالثقافةًالكورية.ًوكانًيفًم سجدًسيئولًاملركزيًيسبقًهلمًتعل مًاللغةًالكوريةًالًسيما

1978ًيفًفرتًةالسيُدًمراخار،ًالداعيةًمنًاهلندًواملبعوثًمنًِقبلًاململكةًالعربيةًالسعوديةً
،ً)2(ً-رمحهًهللاً-وهوًمنًتَلميذًالشيخًابنًابزً،ًهــ(1402ً-1398ً)ًم1982ً-

ً ًاألجانبًالذينًيدعونًالكورينيًإىلًاإلسَلمًابللغةًاإلجنليزية. وقالًواآلخرونًالدعاة
)الًيوجدًحىتًاآلنًلدىً(ً:هــ(1404)ًم1984عنهمًالشيخًحامدًتشويًيفًعامً

ًكوريًمؤهل،ًولديهًفقطًمخسًدعاةًموفدينًمنًليبياً اَتادًاملسلمنيًالكورينيًأيًداع
ًعلىً ًزايدة ًالكورية ًالبَلد ًعموم ًيف ًاإلسَلمية ًالدعوة ًمتطلبات ًتغطية ًهلم ًميكن ال

                                                           

ً .121ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ً(1ً)

ًالنشرة2) ًًاألسبوعيةًاإلخباريةً( ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًم18/6/1982للمسلم،
ً.)ابلكورية(7ًص،64ًالعدد:ً،ًهــ(27/8/1402)
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.ً)1(واالختَلفاتًاالجتماعيةًوالثقافيةًاليتًيَلحظوهنا((الصعوابتًاللغويةًاليتًجيدوهناً
ًكبيًمنً وقالًأيضا :ً))والًميكنًللمركزًاإلسَلميًبسيئولًأنًيستجيبًلطلباتًعدد
الكورينيًالذينًيزورونًاملركزًويلقونًاألسئلةًعلىًالدعاةًالذينًجييبوهنمًابللغةًاإلجنليزيةً

ً.)2(((ومعظمًالكورينيًالًيعرفونًهذهًاللغة..
وهذاًماًوقعًقبلًأربعنيًسنة،ًوالعجيبًأنهًماًزالتًهذهًاملشكلةًموجودةًعقبة ً
يفًسبيلًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ًقالًاإلمامًايسرًعنًأسبابًضعفًالدعوةً

ًكورايًالنوبية ًأوًأشخاصًمنًالدولًاإلسَلميةًمسئولونًعنًً:يف ًإسَلمية ))ومنظ مة
ًكورايًالنوبية.ًومنًاملفروضًأنًيبدؤواً عدمًوضعًخططًرئيسيةًللدعوةًاإلسَلميةًيف
ابلدعوةًمعًخطةًدقيقةًودليلًشاملًحىتًيكونواًقدوةًحسنةًيفًجمالًالدعوةًمعًقيادهتمً

ناءًعمارةًمساجدًودعمًمايلًغيًمنتظمًاملثيلة.ًولكنًماًفعلوهًللدعوةًالًخيرجًعنًب
.والتقريرً)3(ذينًملًيسبقًهلمًتعليمًخاصًللدعوةًيفًكورايًالنوبية((ابلودعمًمبواردًبشريةً

ًكورايًيفًعامً ًاملعوق،ًفقالًايشيًإىلًهذً هــ(1438)ًم2017عنًخمي مًصيفيً"وامي"
كانًدرجةًحمتوىًًً:كلةًبرانمج))مشً:عنًمشكلةًاحملاضرةًابللغةًالعربيةًمعًالرتمجةًالكورية

حىتًملًنقدرًعلىًإلقاءًسؤالًعنًاحملاضرة.ًوكانًأكثرًشكاوىًمنً احملاضرةًعاليةًجداً 
هدفًاملخيم،ًوهوًإزالةًسوءًالفهمًًتحققحماضرةًغيًمفهومة،ًفلمًيً:الطَلبًاحلاضرين

كلًًًوتزويدًمعرفةًصحيحةًعنًاإلسَلم.ًوبعدًاملخيمًبلغًإليناًشكوىًعنًاحملاضرةًمن
،ًوالًجيذبًنينًاملسلمياحلاضًرًقليلًمنًفرقًمنًفرقةًالطَلب.ًألنًحمتواهاًملًيفهمهًإال

عنًحقوقًالنساءًيفًًالسعوديًشرحًاحملاضرًمنالطَلبًًاهتاجانتباهًغيًاملسلمني.ًًو
))ومنًً:.ًوقالًأيضاً )4(بسببًاختَلفًبنيًالثقافةًالسعوديةًوالثقافةًالكورية((ً،اإلسَلم

                                                           

ًكيل،ًص(1ً) ًمستقبلها،ًتشويًيونغ ًماضيها،ًحاضرها، ًكورايً: ًاإلسَلميةًيف ً-239ًالدعوة
240ً. ً

ً .241ًاملرجعًالسابق،ًص(2ً)

ًكورايً-دورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلميةً(3ً) ،ًيلًجونغًأكً،ومستقبلهًالنوبيةًواقعًاإلسَلمًيف
ً)ابلكورية(.3ًص

ال4) لعاًمً( التقومييًملخيمً"واميً" الطَلبًاإلسَلمية(،ًرئيسجونغًسوًيونغً)ًم،2017تقريًر مجعيًة ًة
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فكانتًليستًً:احلاضرينمَلحظاتًمنً منًالشيخًالسعوديًأُلقيتًمعًالرتمجةً، احملاضرًة
جباذبة،ًويصعبًعلىًاحلاضرينًاالستماعًإليها.ًوكثرتًاملَلحظاتًأنًحمتوىًاحملاضرةً

.ًواختيارًموضوعً)1(صعبةًللغايةًحىتًالًيستطيعًاحلاضرونًعلىًتركيزًاهتمامهمًهبا((
ًالًيقامًبشكلًمستقي ًقدًُقد مًًسامعنيمًإالًبفهمًأحوالًالحملاضرةًوحمتواها وثقافاهتم.

واًاملوضوع،ًوملًتقبلًالنصيحة.ًًاملخيمً"وامي"ًحملاضري ًالنصيحةًقبلًإلقاءًاحملاضرةًليغي 
همًتوكيلًيفعلىًالدعاةًغيًالكورينيًًقائمعوق،ًمعوقًمنًالثقافةًواللغة،ًاملًاوهذ

اإلسَلميةشخصا ًكورايً  لرتمجةًكتبًدعويةًللدعوًة أجبينًشخصا ًكورايً  ًداعيًة يعني  فمثَلً  .ً
ًمثً ًالكورية، ًإىلًاللغة ًاإلجنليزية ًبعدًذلكًأنيابللغة ًاللغةًًذلكًتبني  الكوريًالًجيود

لَلستثمارً منًالرتمجة.ًوختتارًمنظ مةًإسَلميةًشخصا ًكورايً  اإلجنليزية،ًبلًأرادًفقطًماالً 
كانتًفرصة ًللكورينيًمثالًآخر:ًًًوً.املايلًللدعوة،ًوهوًمشهورًبنيًالكورينيًأنهًغيًثقة

ر،ًونصحًالباحثًللمشاركةًيفًبرانمجًلتعل مًاللغةًالعربيةًومبادئًاإلسَلمًيفًدولةًمص
عقليا .ًوملًيقبلًًالً للمسئولًأ ألنًلهًاضطراابً  نصيحةًالباحث،ًًاملسئولخيتارًفَلان ًكورايً 

ًوأرسلهًإىلًمصر.ًوبعدًحنيًمت ًطرحهًمنًالربانمجًبفعلهًاملنكرًالقبيح.ً
نًبعدًمراقبتهمًًوالكوريًالدعاةالًيقي مونًشخصا ًكوراي ًكماًيقي مهًًاألجانبوالدعاةً

ًك ًالًعلى ًاألجانب ًالدعاة ًألن ًاحلركات. ًيف ًوأسلوبه ًالكورية ًالكلمات ًاختياره يفية
مهم ًيفًالدعوة،ً خاطئًلتقريًر متعر ضونًالختياًر فُهًم الكوريًة والثقافًة الكوريًة يفهمونًاللغًة

ًكبيةًيفًمسارًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية. ًليقعواًيفًخسارة
ةًموجودةًيفًأيًداينةًمنًالدايانت،ًولكنًختتلفًويفًاحلقيقةًمشكلةًاللغةًوالثقاف

كيفيةًالتغل بًعليهاًحسبًأتباعًالدايانت.ًوقدًالحظًبعضًاملسلمنيًالدعاةًاحلكماءً
تلكًاملشكلة،ًوأك دواًمنًضرورةًعَلجها.ً))علىًحسبًمقالةًالطهراويًاليتًوردتًيفً

ةًاملسلمنيً)الدعاةًيفًهــ(ًأنهًيرىًضروًر1354)ًم1935جمل ةً"العلم"ًيفًاهلندًيفًعامً
                                                           

ً )ابلكورية(.3ًًً-2ًص

ال1) لعاًمتقريًرً( الطَلبًاإلسَلمية(ًةسئيجونغًسوًيونغً)ًرًم،2017التقومييًملخيمً"واميً" ،ًمجعيًة
ً .ً)ابلكورية(6ص
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الياابن(ًيفًاختاذًالعربًمنًاملنص رين،ًخاصةًمنًطريقتهمًاالعتدالًوالصرب.ًألنًاملنصرينً
ًكتعل مهمًاتريخًالياابنًوثقافتهاًولغتهاًملدةً الًيبدؤونًابلتنصيًإالًبعدًتوطينهمًيفًالثقافة

ًلل ًمنظ ما  ًنشاطا  ًهلم ًتيس ر ًالقرون ًخَلل ًوالتجربة ًسنوات. ًعربةًثَلث ًفهي تنصي،
زالتًصاحلةً)1(للمسلمنيًيفًجمالًالدعوة(( .وهذهًالنصيحةًاليتًصدرتًقَبلًمائةًسنةًمًا

منًالدعاةًالعربًوغيً للراغبنيًيفًالدعوةًاإلسَلميةًللكوريني.ًوالًيعرفًالباحثًأحداً 
العربًالذيًيتخصصًابللغةًالكوريةًوثقافاتًالكوريني.ًولكنًمنًيدرسًاللغةًالكوريةً

ًكثر!ًل ًيفهمًفيلما ًكوراي ،ًوموسيقىًكوريةًفهم
النصارىًالكوريونًفيتعل مونًلغةًالقومًاحملليةًلغرضًالتنصيًخارجًكوراي ً.ًفمثَلً وأمًا

ًكورايًالنوبيةًتدر بًمنص ريها)) أسبوعا ًلكلًسنةًقبل14ًًملدةً الكنيسةًاملعمدانيةًيف
ًكوراي  :هلاًبرانمجًلتوطنيًاملنصرينًملدةًسبعةًأشهرًكنيسةًالقداسةوًً،سفرهمًإىلًخارج

ًشهرين ًملدة ًالفلبني ًوالتدريبًيف ًأشهر، ًكورايًخلمسة ًداخل ًيف ًوهذاً)2(((التدريب .
برانمجًالتوطنيًإمناًأييتًيفًظل ًاهتمامًالنصارىًيفًختصصًالثقافةًاحملليةًللتنصي.ًوقْبلً

1842ًرًللكورينيًمنًاسكتلنداً)النصارىًالكورينيًاملعاصرينًقدًجنحًجونًلوس،ًاملنص ًِ
يفًتنصيًالكورينيًبعدًدراستهًيفًثقافة1334ًً-1258ً،ًم1915ً- هــ(،ًجناحا ًكبياً 

ًكتابًالنحوً ًقدًأل ف ًأنه ًإىلًدرجة ًالكورية الكورينيًولغتهم.ًوهوًمتخصصًابلثقافة
ًكتابًالعهدًالديدًإىل ًمعىن ًبرتمجة ًوهوًأولًمنًقام ًاإلجنليزية، ًاللغةًالكوريًابللغة

ً.ً)3(الكورية،ًوهوًأو لًمنًكتبًالتاريخًالكوريًبلغةًأجنبية
فعلىًمنًيرغبًيفًالدعوةًاإلسَلميةًللكورينيًاستعداُدًمهاراتًالدعاةًللكورينيً

إالًإبدراكًأحوالًاملدعوينًوثقافاهتم.ًً-كماًسبقًبيانهًًً-ألنهًالًتقامًالدعوةًابلفعاليةً
ًكورايًالنوبيةًاستشارةًاملسلمنيًوعلىًاألقل ًالبدًللدعاةًواملنظ م ةًاإلسَلميةًِمنًخارج

يفًأمورًالدعوةً وسداداً  منًاخلطرًواخلسارًة جتن باً  وقبولًنصيحتهمًإنًأرادوًا الكورينيًالثقةً،
                                                           

ً )ابلكورية(.109ًص،ًمركزًلدراسةًاإلسَلمً،األمةًاإلسَلميةًيفًآسيا(1ً)

ًتدريبًاملنصرينًمنًقًِ(2ً) ًالعقيدةًأمهية ًكوانًأوًهون، ًواقرتاحاتًله، ًوأحواله ًكورية ًكنائس بل
ً)ابلكورية(.49ً،ًص803ًالعدد:ًهــ(،1438ً)شوالًًم2017انية،ًيوليوًالنصًر

ً )ابلكورية(.ًصفحةًالسيةًالذاتيةًللمؤلفً،ًالتاريخًالكوريًلونًلوس،ًجونًلوس(3ً)
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ًيفًكورايًالنوبية.ً
 

ُجرُيةُبعضُاملسلميُغْيُالكورييُوجذِباُانتباهُاجملتمعُالكوري.ُ:املعوقُالثاين-
أغلبًاملسلمنيًمنًابكستانًوبنغَلديشًيفًكورايًالنوبيةًبصفةًقدًسبقًذكرًأنً

منًاملسلمنيًمنًالدولًاإلسَلميةًاألخرىًيفًأداءًالصَلةًوأكلًاللحمً عامة أكثُرًالتزاماً 
ًذريتهم ًوتربية ًولك)1(احلَلل ًمن. ًاملسلمني ًأن ًهذا ًيعين ًال ًكلهمًًن ًاإلسَلمية الدول

ًقالًهللاًتعاىل  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىهًُّ:صاحلون.
.ًفمنًسنةًهللاًتعاىلً)2(َّ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

لألمةًاإلسَلميةًوجودًالصاحلنيًفيهاًواملتقصدينًوالظاملني.ًواجملتمعًالكوريًيلتفتًإىلً
األعمالًالسيئةًمنًاملسلمنيًالظاملني،ًأكثرًمنًاألعمالًاحلسنةًمنًاملسلمنيًالصاحلني،ً

ًكورايًوانتباههمًهذاًإىلًجرميةًبعضًاملسلمنيًيقفًعقبة ًيفًسبيلًالدعوةًاإلسَلمي ةًيف
الكورينيًيكرهونًعامةًاملسلمنيًويفر ونًمنًاإلسَلم.ً ًالنوبية،ًجاعَلً 

ًكثيةًجدا ،ًومنهاً واألخبارًعنًجرميةًبعضًاملسلمنيًمنًوسائلًاإلعَلمًالكورية
ًكورية ))أعلنًفريقًالتحقيقًيفًالرائمًالدوليةًيفًسيئولًأنهًقدًوضعًً:ماًوردًيفًصحيفة

ًًرجلً:ثَلثةًابكستانيني ً)عمره51ً)عمره ًوابنه )24ً ً)عمره ًوابنًعمه ًبتهمة31ً( )
النكاحًاملزو رًواختاذهمًبهًالنسيةًالكورية.ًواُكتشفًنكاحهمًاملزورًبتبليغًبنتًزوجةً

أنًابنً جنسيا ((ًالرجلالفَلنًإىلًالشرطًة َتر شاً  تلفازيةً)3(قدًَتر شهًا خربًمنًقناًة ومنهًا .ً
يشنيًبتهمةًبيعًالقَلئدًالذهبيةًاملزورة.ًاستوردًكورية:ً))حجرتًالشرطةًرجلنيًبنغَلد

دوالرًأمريكي،ًواختذا2,000ًًهذانًالقَلئدًاملزورةًمنًهونكونغ،ًوكذابًأهناًأصليةًبقيمةً

                                                           

ً.179ً(ًانظرًإىلًصفحة1)

ً.32سورةًالفاطر:ً (2)
ًوبنَتيها ً(3) ًاالمرأة ًمع ًالكاذبة ًالباكستانية ًالعائلة ًنكاح ًسونًصحيفة، (،ًسيئول)ًجو

ً)ابلكورية(.12ًهــ(،ًص26/6/1436)ًم15/4/2015
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ً.ً)1(دوالرًأمريكي((30,000ًربحً
ًاإلنرتنت ًيف ًموقع ًأُنشأ ًالباكستانينيًً)2(وقد ًاألجانب ً"ضحااي منتدى

ً ًيف ًمشرتكي21/12/1428ً)ًم31/12/2007والبنغَلديشيني" ًعدد ًبلغ ًوقد هــ(.
ً ًاملنتدى4,436املنتدى ًويستهدف ًالنوبيةًً:، ًكوراي ًملواطين ًاإلسَلم ًخطر ))إعَلن

ًكالباكستانينيً ًاملسلمني ًالرجال ًمن ًحقوقهن ًانتهاك ًمن ًالكورايت ًالنساء ووقاية
ابشرتاكً.ًالًيسمحًاملنتدىً)3(والبنغَلديشينيًومساعدةًهلنًبعدًوقوعًانتهاكًحقوقهن((

استطاعًالباحثًأنًيشرتكًيفًاملنتدىًحىتًيقًر فمًا مقاالتًاملنتدىًاملسج لة.ًًأالرجالًفيهً،
ولكنًيظهرًمنًعواننيًمقاالتًهذاًاملنتدىًأنًاملشرتكنيًيكتبونًعنًأخبارًجرائمًبعضً
ًمعً ًالزوجية ًحياهتن ًيف ًابئسة ًكحالة ًالكورايت ًالنساء ًوقصة ًاملسلمني، العم ال

الناسًابملسلمنيًالباكستانينيًًو وغيًذلكًمنًمقاالتًُتكر ًه البنغَلديشينيًوالطَلقًمنهمً،
ً.ً)4(واإلسَلم

ومتًوضعًإعَلنًالسفارةًالكوريةًيفًدولةًابكستانًيفًموقعهًالرمسيًبعنوانً"َتذيرً
))دولةًابكستانًدولةًإسَلميةًَتر مًً:منًالنصبًابسمًالزواجًالدويل"ًوقالتًفيهًالسفارة

ًبنيًجنسنيًقبلًالزواج.ًمعًذلكًبعضًالباكستانيني،ًبعدً شرابًاخلمورًوعَلقةًحب 
ًسَلميةشرًفيهاًثقافةًاحلريةًوالبيئةًاملفتوحة،ًينسونًهوايهتمًاإلنتدخوهلمًإىلًوطنناًاليتًت

هاءًمدةًالعملًويبقونًيفًهمًبعدًانتوطنوخيالفونًقانوننا.ًهؤالءًالعم الًالًيرجعونًإىلً
ًبزواجً ًونصبهم ًاملواطنني ًعلى ًاالحتيال ًيف ًوحياولون ًقانوهنا ًمبخالفة ًالنوبية كوراي

                                                           

)11/5/2009(ًالذهبًاملزورًواحلقيقةًأنهًحناس،ًمتًنشرهاًيف1ً) هــ(،ًومتًالنقل16/5/1430ًمًـ
ً()ابلكورية(.news.sbs.co.krهــ،ًأخبارًقناةًإسًيبًإسً)20/5/1439منهاًيفً

(2ً)cafe.daum.net/leavingpakistanً
هــ(،ًومتًالنقلًمنهاًيف21/12/1428ً)ًم31/12/2007الرئيسية،ًمتًنشرهاًيفً(ًالصفحة3ً)

ًوالبنغَلديشيني21/5/1439ً ًالباكستانيني ًاألجانب ًضحااي ًمنتدى هــ
(cafe.daum.net/leavingpakistan.)ابلكورية(ً)ً

ًاملرجعًالسابق.ً (4)
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ً)1(مزيَّف(( ًعدواهنم ًالكوريني ًبعض ًيظهر ًلذلك ًيفًلل. ًاألخبار ًمواقع ًيف مسلمني
ًومنًأقواهلمًعنًاملسلمني ًقمةًً:اإلنرتنت، ))جيبًمنعًاملسلمنيًمنًاقرتاهبمًإىلًمؤمتر

ً:،ًًومنها)2(جمموعةًالعشرين.ًوإنًاقرتبواًإليهاًاقتلوهمًمجيعا ًخلطرًعمليتهمًاإلرهابية((
))رأيُتًالرجالًالباكستانينيًيعيشونًيفًوطنناًعلىًحسابًالنساءًالكورايتًويعل مونً
،ًويؤس سونًفرعً بذورًالشر  أوالدهمًابلطريقةًالباكستانية،ًوأانًمتأك دًأهنمًيصبحونًقريباً 

ًوتنموًمجاعةًتنظيمً ًكورايًالنوبيةًمعًدعمًاملقيمنيًالباكستانيني، ًاإلرهابيةًيف القاعدة
ً.ً)3(مسل حةًمتول دةًمنًطالبانًاإلرهابيني((

؟ًهلًنسبةً هلًيستحقًاملسلمون الباكستانيونًوالبنغَلديشيونًذلكًالشتمًوالسب 
ً:رى؟ًتقولًإحصاءاتاجملرمنيًالباكستانينيًوالبنغَلديشينيًأعلىًمنًاجملرمنيًمنًدولًأخ

هــ(ًأنًأكثرًدول1437ً)ًم2016ال.ًعلىًحسبًاإلحصاءًمنًاملد عنيًالعام نيًلعامً
ًكورايًالنوبيةًابلرتتيب يفًجرائمًأهلهاًيف (،ًواتيَلندً%54)(23,466الصنيً)ً:عدداً 

(3,355()7.7%)(ً ًوفيتنام ،2,512()5.8%)(ً ًوأمريكا ،2,101)(4.6%ً،)
(ً ًتكنًدولةًابكستانًوبنغَلديشًمنً،ً(%4.2)(1,829ومنغوليا دولًأكثر10ًًومل

يفًكورايًالنوبية األمريكينيًودينًالنصرانيةً)4(جرائمًأهلهًا الًيشتمًالكوريونًعامًة فلماذًا .ً
ًكورايًالنوبية؟!ًًلعلًجندًالوابًمنًقولًاألستاذًمجيلًيلً لرائمًبعضهمًاملقيمنيًيف

ًال ًكوراي ًيف ًاإلسَلم ًانتشار ًقلة ًأسباب ًالسلبيةً:نوبيةعن ًالعوامل معلوماتًً:))ومن

                                                           

يفًً،َتذيرًمنًنصبًابسمًزواجًدويل(1ً) ومتًالنقلًً،هــ(29/5/1424)ًم29/7/2003متًنشرهًا
ً ًيف ًابكستانً،هــ21/5/1439منها ًدولة ًيف ًالكورية ًللسفارة ًرمسي ًموقع

(overseas.mofa.go.kr/pk-koابلكورية(ً).)ً
(ًبيانًرأيًلنةًحقوقًاإلنسانًلتقليلًعباراتًمتييزيةًيفًاإلنرتنت،ًلنةًحقوقًاإلنسانًالوطنية2ً)

ً(.ابلكورية)14ًصًالكورية،
ً.21ًابق،ًصاملرجعًالس (3)
(4ً )ً ًلعام ًاجملرمني ًإكسيل(،ًم2016جنسيات ًً)ملف ًيف ًنشرها مـ19/12/2017ًمت

ًً،هــ(1/4/1439) ًيف ًمنها ًالنقل ًاإلحصائيةًاملعلوماتًدائرةًهــ،21/5/1439ومت
ً(ً)ابلكورية(www.kosis.krالكوريةً)
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منحرفةًعنًاإلسَلمًاملقدَّمةًللكورينيًمنًطبقاتًالعقَلءًالكورينيًالذينًتعل مواًابلطريقةً
ًسوىً ًاإلسَلم ًعن ًمعلومات ًالكوري ًللمجتمع ًتقد م ًاليت ًاملؤس سات ًوأكرب الغربية.

بعضًوسائلًاإلعَلمًً.)1(مؤسسةًإعَلميةًوًمؤسسةًنصرانيةًتنصيية((ً:مؤسسةًإسَلمية
لنظرةً يفًكورايًالنوبيةًُتكثرًاألخبارًعنًالوقائعًالسلبيةًمنًاألمةًاإلسَلميةًوأفرادهاًوفقاً 
البابًحيرصونًعلىًَتريفًصورةً الغربينيًإىلًاإلسَلم.ًوخاصةًاملنص رينًالكورينيًيفًهذًا

ًكتابًمنًاإلسَلمًويَلمونًتعاليمًاإلسَلمًعلىًجرائمًبعضًاملسلمني.ًفمثَل ًجا ءًيف
ًنصراين ًوالباغيات،ًً:مؤمتر ًوالعانسات ًكاملعو قات ًالضعفاء ًالنساء ًيهامجون ))هؤالء

ًمواقفهمً ون ًيغي  ًمث ًالكورية ًالنسية ًعلى ًوحيصلوا ًهبن ًيتزوجوا ًحىت ًهلن ويغزلون
إزاءهن...وثَلثًمنًعشرًحاالتًمنًالزواجًمثلًهذاًوقعًفيهًإكراهًعليهنًيفًدخولً

تعليمًعنًنظرةًاإلسَلمًيفًالزواجًقبلًنكاحًأحدًالنصارىًمعًرجلًاإلسَلم...فيجبًال
ًكالقرآنًوغيهًتدعمًمهينةًاملرأة(( ًكتبًاإلسَلم .ًوميلًبعضً)2(مسلم.ًويفًاألصلًأن

كماًاتضحً-وسائلًاإلعَلمًالكوريةًإىلًالغربًوحركاتًالنصارىًالكورينيًضدًاإلسَلمً
ًجرائمًبعضًاملسلمنيًويغمدونًيفًحماسنًقدًجعلًاجملتمعًالكوريًينتبهونًإىلً-مباًسبق

وبذلًًاملعوقًااإلسَلمًواألعمالًالصاحلةًمنًاملسلمني.ًوعلىًالداعيةًللكورينيًوعيًهذ
 لتنشيطًالدعوةًيفًكورايًالنوبية.ًًجهدهًلعَلجه

ً 

                                                           

ًكورايًالنوبيةًوواجباته1) ًكورايمركزًدراسيًيفًً،يلًهيًسو،ً(ًواقعًاإلسَلمًيف ،ً)سيئول(أداين
ً.)ابلكورية(133صً،3(،ًالعدد:ًهــ4/1/1422)ًم1/4/2001

كيمًإنًهونغ،ًمجعيةًعلومًالَلهوتً،ًً(ًالدعوةًاإلسَلميةًوردودًالنصرانيةًعليهاًابلتبشيًواملنطق2)
(،41ًكتابًاملؤمترةًالعلميةً)العدد:ً(،ًًهــ14/1/1438)ًم15/10/2016،ًاجملد دةً)سيئول(

ً.ية()ابلكوًر73ًص
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فمعوقاتًالدعوةًالصادرةً ًكف اراً  منًمعوقاتًالدعوةًماًيتعلقًابلكوريني،ًوِبكوهنم
كمعوقاتًالدعوةًالصادرةًمنًاملسلمني.ًوأكربًاملعوقاتًاليتًجيدرًذكرهاًًًتمنهمًليس

ًالد ًسبيل ًاثنانيف ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاإلسَلمية ًالديناًً:عوة ًاحلياة ًيف ًالكوريني انشغال
ُابألعمالًاليومية،ًوظهورً"إسَلموفوبيا"ًيفًاجملتمعًالكوري.ً

 املطلب األول: انشغال الكوريي يف احلياة الدينا باألعمال اليومية.
املسلمني،ًولكنًدرجةًانشغالًالكفارًابحلياةًالدنياًالًخيفىًعنًأحدًمنًالدعاةً

انشغاهلمًوشدةًالغفلةًمنًاآلخرةًختتلفًحسبًجمتمعاهتمًوثقافاهتم.ًواجملتمعًالكوريً
ًاإلسَلمً ًإىل ًيلتفتون ًال ًأفرادها ًجعل ًمما ًالعامل، ًعمَل ًوشغَل ًيف ًاجملتمعات ًأكثر من

املركزًكورايًالنوبيةًقدًاحتلتًًًً:ويفك رونًيفًوجودًاخلالق.ًالكوريونًأطولًالناسًشغَلً 
طًساعاتًالعملًمتوسً (ًيفOECDً) مةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنميةمنظً الثاينًمنًدولً

ًاملكسيكالسنوية ًدولة ًفأو هلا ،:ًً ًمواطنوها ًويشتغل2,237ًًيشتغل ًسنة، ًيف ساعة
.ًو))علىًحسبًمؤسسةًرعايةًالعم الًالوطنيةًالكوريةًقدً)1(ساعة2,136ًالكوريونً

بسبب577ًًماتً منًشركةًالتأمنيًئأوليابعضًوطلبًً.شغلهشخصا ًكورايً  همًتعويضاً 
150ًالوطنية.ًيعينًذلكًأنًمنًماتًبسببًشغلهًواعرتفتًبذلكًكورايًالنوبيةًعددهمً

ً.)2(يفًسنةًواحدة((
ًكورايًالنوبيةًمنًصورًحياةًالكورينيً ومماًالحظهًًأحدًاملقيمنيًاألمريكينيًيف

))الكوريونًعلىًحسبًماًالحظُتهًمشغولونًً:املذكورةًأعَلهًاإلحصاءاتيوافقًعلىً
ًأبداهنمًً:بشكلًدائم ًواملشغلونًابسرتاحة ًواملشغلونًبشرابًاخلمور، املشغلونًبعمل،

ًكورية،ًوكانًخيرجً)3(املتَعبة(( يفًشركة ًكانًموظفاً  .ًًوالباحثًقبلًجميئهًإىلًاملدينةًاملنورة

                                                           

ً.)ابإلجنليزية(285ًصً،منظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنميةًم،2015حالةًالعمالةًلعامً(1ً)
ًشغله ً(2) ًبسبب ًمئات ًواحدة ًسنة ًيف ًميوت ًسيئول)ًهانكوكًصحيفة، ًم8/3/2017(،

ً(.ابلكورية)11ًص(،ًهــ9/6/1438)
ً.)ابلكورية(116ًصًإميانويلًابسرتيتش،ً،سرعة،ًبلًابجتاهدرجةًال(ًاحلياةًالًتقيَّمًب3)
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منًبيتهًإىلًمكانًالعملًويًر جعًإىلًبيتهًيفًالساعةًالثامنةًليَل .ًيفًالساعةًالسابعةًصباحًا
لتمنعهمًعنًالتفكيًيفًخْلقًالسم جدا ً، عامًمشغولًة الكورينيًبصفًة واتًواألرضًافحياًة

ًبعدً ًآابئهمًفيما ًالدرجةًجناُح ًولعلًسببًانشغالًالكورينيًإىلًهذه وهدفًاحلياة.ً
وعرفواًقدًجتر بًآابؤهمً هــ(.1372ًً-1369ً ،م1953ً-1950ً) احلربًالكورية

أنًفقرهمًبعدًاحلربًالكوريةًالًسبيلًإىلًإزالتهًإالًجبد يتهمًومواظبتهمًيفًالعمل.ًوقدً
ًوالعملً حق قواًجناحا ًكبيا ًيفًاالقتصادًهبذهًالطريقةًوعل مواًأبناءهمًأنًالشغلًاملستمر 

ًجناحًالدنيا،ًفماًزالًأبناؤهمًيتبعونًوصيةًآابئهم.ً ًاملتتابعًهوًسر 
،ًبلًةابحلياةًالدنياًملًيفتحًولنًيفتحًهلمًأبوابًالسعادةًوالطمأنينًولكنًانشغاهلم

ًدونًاآلخرًجعلًنسبةًانتحارً جعلهمًميوتونًبسببًأعباءًالشغل.ًواهتمامهمًابلدنيا
ًكماًقالً الكورينيًمرتفعةًجدا .ًواحلياةًالطيبةًاحلقيقيةًإمناًأتيتًابإلميانًوالعملًالصاحل،

ًتعاىل .ً)1(َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زثًُّ:هللا
ًمجيعًجهودهمًيفً فعلىًالداعيةًواملسلمنيًتذكيهمًحبقيقةًاحلياةًالدنياًاليتًالًتستحق 
فيماًهوًأهم ًمنًمتاعًالديناًالقليل.  حياهتمًاليومية،ًحىتًتسرتيحًعقوهلمًوأبداهنمًويفك روًا

ُ
  

                                                           

ً.97سورةًالنحل:ً (1)



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
354 

املطلب الثاني: صورة اإلسَلم واملسلمي يف اجملتمع الكوري 
  "إسَلموفوبيا"وظهور 

اإلسَلمًهوًكتابً صحيحةًعنًحقيقًة معلومًة اليتًتردًفيًه لعلًأولًالكتبًالكوريًة
ً)معىنًالعنوان ًكي"ً:"إينًجونغ" ًل"تشويًهان ًاإلنسانية( فجاءًيفًهذاًً)1(السياسة

))دينًداويةًودينًالبوذيةًيعظ مانًالعبث،ًً:الكتابًالذيًألُّفًقبلًمائيتًسنةًتقريباً 
السماء(( يعبدانًإلًه ودينًهويًهويً)أيًدينًاإلسَلمً( .ً)2(والدينًالغريبً)أيًالنصرانيةً(

ولكنًمعًهذاًالبكورًيفًاالعرتافًبرسالةًاإلسَلم،ًقدًانتشرًيفًهذاًالعصرًسوءًالفهمً
زال فمًا يفًكورايًالنوبيةً، لإلسَلًم كثيًمنًالكورينيًبلًأغلبهمًيفهمونًًًواملفاهيمًاملغلوطًة

دينًالعربًاخلاصًالًلغيهم.ً وأنًه القاسيًة والعقوبًة دينًاإلرهابًواإلكراًه علىًأنًه ًاإلسَلًم
علىًحسبًً:نًبصفةًعامةًليسًلديهمًأيًمعلوماتًعنًاإلسَلمًأصَلً ًووالكوري

لواًأهنمًمنًاجمليبنيًالكورينيًقاً%82.2الصحفًالكوريةًأنًًإحدىبهًًتاستبيانًقام
ًوخصائصه ًيفً)3(الًيعرفونًمضمونًاإلسَلم ًوقدًظهرًجهلًالكورينيًعنًاإلسَلم .

وردًيفًهذهًاملسلسلًرجلًواضعًرِجلهًفوقًالقرآنًالكرمي،ًً:مسلسَلتًتلفازيةًإحدى
ًمنً ًاملسلمون ًاملشاهدون ًمنه ًغضب ًوقد ًاحلجاب. ًمع ًبيكيين ًالبسة ًمسلمة وامرأة

ًيقصدً))وملً:راكًوالعرب،ًفاعتذرتًالقناةًوأتس فتًبقوهلاالكورينيًوغيًالكورينيًمنًاألت
ًالعربيةًللثقافةًاإلساءةًمعتمدًيكنًوملًالئق،ًغيًبشكلًاإلسَلمًإظهارًأوًتصويرًأبداً 

ًالشديدًالتدقيقًالقادمةًاحللقاتًيفًوسنراعيً.االحرتامًكلًًهلاًنكنًاليتًواإلسَلمية،

                                                           

هــ(:ًأحدًالعلماءًالكورينيًيفًأواخر1294ًً-1218ًًم،1877ً-1803ً)ًتشويًهانًكي(1ً)
ًكثيا ًمنًالكتبًالشرقيةًوالغربية.ًيعتربًأنهًمنً ًالكتبًفجمعًوقرأ ًكانًحيب  عصرًجوسون.

(،ًشركةًاإللكرتونيةموسوعةًدوسانً)ًنظر:اسلفًالعلماءًالكورينيًيفًعلومًالعقليةًاملعاصرة.ً
ًكيدوسانً)املادة:ً ً.()ابلكورية(تشويًهان

ً)ابلكورية(.35ًإينًجونغ،ًتشويًهانًكي،ًص (2)
ًمـ18/11/2008(،ًسيئول)كوكًمنيًًًمنًاملواطننيًالًيعلمونًاإلسَلمًجيدا ،ًصحيفة87%ً(3ً)

ً(.ابلكورية،ً)1ص(،ًهــ20/11/1429)
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ً.)1(السابقة((ًاحللقاتًيفًبدرًماًحدوثًتكرارًنتفادىًحىتًاملقد مًاحملتوىًعلى
جْهلًالكورينيًعنًاإلسَلمًوصورةًاإلسَلمًاخلاطئةًعندهمًسببهًيرجعًإىلًمصدرً
ًكتبًمنهجيةًيفًمدارسًكورايًالنوبيةًووسائلًاإلعَلمًالكورية.ً علومهمًوثقافاهتم،ًوهو

ًكماًس ًأنًمراجعهمًالعلميةًًيقرأوصورةًاإلسَلمًفيهماًصورةًسيئة فَلًشك  القارئًالحقاً 
الثقافيةًغيًثقة،ًوتعتربًمنًأعظمًاملعو قاتًيفًسبيلًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ً

ًبعضًأمثلةًلصورةًاإلسَلمًمنًالكتبًاملنهجيةًالكوريةًواإلعَلمًيفًكورايًالنوبية.ًالتايلًو
ُ:درسيةُالكوريةصورةُاإلسالمُيفُالكتبُاملنهجيةُاملُ:أولًُ

ًاملنهجًالتعليميًالكوريًمبراحل ًبعدًأتسيسًً:مر  ًكورايًحكومة أعلنتًمجهورية
ً ًالبكر ًاملنهج ًالتعليم ًوزارة ًعام ًبعدًًهــ(1374)ًم1954يف ًومس اه ًبتعديله ًقامت مث

ًتعديلًاملناهجًوتطويرهاًحىتًوصلًإىلًاملنهجًالسابعًيفً التعديلًاملنهَجًالثاين.ًواستمر 
هــ(.ًوتوجدًيفًمجيعًمراحلًاملنهجًالعباراتًاخلاطئةًعنًاإلسَلم1428ً)ًم2007عامً

بدونًاستثناء،ًولكنًلضيقًالصفحةًسيذكرًالباحثًأمثلةًمنًمناهجًالشفع،ًأيًاملنهجً
ً ً)فرباير ًً-ًم1963الثاين ًرمضانًم1973يناير ،1386ً ً-هــ ًاحلجة هــ(،1392ًذو
1402ًولً،ًربيعًاألم1987يونيوًً-ًم1982والرابعً)ينايرً هــ(،1407ًشوالًً-هــ

ً ً)أكتوبر ًً-ًم1992والسادس ًم1997ديسمرب ًالثاين ًربيع ،1413ً شعبانًً-هــ
ًهــ(.1436ً)ًم2015هــ(،ًواملنهجًلعام1418ً

هــ(ًجاءًيف1392ًذوًاحلجةً-هــ1386ً)املطب قًيفًرمضانًًاملنهجُالثاينففيً
املتوسطة االجتماعًالديدًيفًاملدرسًة البدويونًمدىًً)2(وس عً"الساراسني"))ً:كتابًملادًة

                                                           

ًالعربةًواإلسَلم(ًمسلسلًإمًيبًسيً"ًرجل1ً) ًللثقافة ًإساءة ًفيه ًيفًميوتًليعيش" ،ًمتًنشرها
23/7/2017(ً ًً،هــ(29/10/1438مـ ًيف ًمنها ًالنقل أخبارًً،هــ24/5/1439ومت

ًكيونغًهيانغً) ً(.()ابلكوريةnews.khan.co.krصحيفة
ًاإلجنليزية(2ً) ًمنًالكلمة ًحرفية ًكتابة ًهذا ًيطلقهًوهيًمصطلحًغريبsaracenًً الساراسني:

ًساراكينوسالسراكنيًأوًالسرازينًأوًالمسلميًالعرب.ًًأوًعلىًالصحراءًسكانًعلىًالرومان
ً هلنًنفسًاملعىن. ًالسرويونانظر: ًالرسالةًالسراكينويًهم ًجملة ًالزايتًابشا، ًحسن ًأمحد ،
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قائدهم.ًاد عىً"ماًحوًميت"ًأنًيرتكًالشركًويعبدً"هللاًً)1(سيطرهتمًوكانً"ماًحوًِميت"
سني"...ًًوهذهًاليوشًحامليًالسيفًبيدًوالقرآنًبيدًأخرىًوح دواًالفرسًودخلواًيفً

ًً.)2(((مشالًإفريقيةًوإسبانياًابلقوةًحىتًتكو نتًاإلمرباطوريةًبشكلًنصفًقمر
عبارةً"هللاًسني"ًاستعمالًهذهًالكلمةًً:يَلحظًمنهًنقطتانًمهم تان.ًالنقطةًاألوىل

ً:اإلله.ًفداللةًالكلمةً:منًأعظمًالظلمًعلىًدينًاإلسَلم.ًفمعىنً"سني"ًابللغةًالكورية
آهلةًأخرىًغيه.ًفـَُيفهمًمنًالكلمةًأنهًعندًاإلسَلمً امسهًهللا،ًوهناكًأيضاً  أنًهناكًإهلاً 

ًكثيةًوأقواهمًاإللهًامسهًهللا،ًسبحانهًوتعاىلًعماًيصفون.ًهذهًالكلمةً"هللاًسني"ًقدًآهل ة
ًكثيا ًمنًالطَلبًالكورينيًعنًاإلسَلم،ًألهنمًقدًفهمواًمنًداللتهاًأنًاإلسَلمً أضل 

ً"هللا"،ًوحينئذًفهوًليسً"هااننيم") ًالربًواخلالقًوالكون하나님ًيعبدًأقوىًآهلته ،)
ًأغلبًالكورينيًأنًاملطلقًعندًالكوريني .ًوبسببًهذهًالعبارةًاخلاطئةً"هللاًسني"ًظن 

ً"هللا"ًإلهًالعربًاخلاص،ًو"هااننيم"ًإلهًالعاملني.
الثانية اليتًنُقلتًً:والنقطًة هيًعبارًة والقرآنًبيدًأخرىً" "حامليًالسيفًبيدً، عبارًة

ًكتبًالغربًاحلريصنيًعلىًَتريفًرسالةًاإلسَلم.ًقالًاألستاذًمجيلًيلً حفظهً-من
ًكونًً:-هللا ًالغربيونًمن ًقدًأك د ً"السيفًبيدًوالقرآنًبيدًأخرى" ًعبارة ))ابستخدام

اإلسَلمًحيبًاحلربًونشرًدينًاإلسَلمًابإلكراه.ًوهذهًالعبارةًمنًعدوانًالغربًعلىً
ً.ً)3(املسلمنيًوخوفهمًمنًاإلسَلم،ًالدينًالذيًينتشرًبسرعة((

                                                           

ً 9/10/1358ً)ًم20/11/1939)القاهرة(، ًالعدد: ،333ًهــ(،
ًً()ترقيمًمكتبةًالشاملة(.334/15)

الًتنطبقMahometًًًً.ًوالكملةMahometكتابةًحرفيةًمنًالكلمةًاإلجنليزيةًًً:يتماًحوًمًِ(1ً)
علىًحروفًالكلمةًحممد.ًبلًالكتابةًاحلرفيةًالصحيحةًاملوافقةًعلىًحروفًالكملةًحممدًهيً

Muhammad.ً ًًكتبًالغربًبدونًالتأكً مؤل دًمنًفًالكتابًهكذاًنقلًالكتابةًاخلاطئةًمن
ًصحتها.

ً)ابلكورية(.97-96،ًصسوكًأُوًغانغًوآخروناالجتماعًالديدًملرحلةًاملتوسطة،ًً (2)
ًوالقرآن، ً(3) ًالسيف ًبني ًاحملرفة ًواملعادلة ًسو، اإلسَلم ًهي ًوالثقافة) يل ًالدين ً،(سيئولجملة

ً)ابلكورية(.60صً،3،ًالعدد:ًهــ(1428)ًم2007
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ً ًكوراي ًيف ًاملتوسطة ًاملرحلة ًالهادًوطَلب ًمشروعية ًهلم ًُيشرح ًال ًَمن النوبية
ًكأهناً وفضائله،ًحينماًيقرؤونًهذهًالعبارةًيزدادًخوفهمًمنًاإلسَلمًابلطبع؛ًألنًالعبارة

الهادًمنًمشروعيةًالزيةًوحريةًًقبل"أسلْمًأوًسُتقتل".ًوالكتابًملًيذكرًقطًماًً:تقول
لةًمعهمًوإخل.ًحقيقةًاألمرًأنًأهلًالذمةًيفًاالجتماعًاملسلمًووجوبًالعدلًيفًاملعام

هذهًالعبارةًمنًالعقباتًالكربىًيفًسبيلًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية،ًمنًحيثً
تكو نًللطَلبًالكورينيًاالنطباعًاألولًالسليبًعنًاإلسَلم،ًومنًً-بدونًشك-أهناً

ًذلًالهوداملعلومًأنًاالنطباعًاألولًيدومًوالًينزعًعنًذهنًاإلنسانًبسهولةًإالًبعدًب
 إلزالته.ًالكبية

ًًاملنهجُالرابعويفً ًاألول ًربيع ًيف 1402ً)املطبَّق ًجاء1407ًشوالًً-هــ ً هــ(
نص ه أتس َسًلل))نتيجةًً:كتابًالتاريخًالعامليًملرحلةًالثانويةًمًا تأث رًمنًاليهوديةًوالنصرانيًة

ًالواحدًالذيًيتخذً"هللا"ًإهلاً -صلىًهللاًعليهًوسلم-)حممدً .ً)1(ًواحدا (((ًدينًاإلله
يفهمًمنًهذاًالكَلمًأنًاإلسَلمًقدًأتث رًمنًاألداينًالسابقةًمنًاليهوديةًوالنصرانية،ً

ماًهوًخيًمنًاألداينًوتركًماًهوًشر ًمنهاًمثًصنعًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-واختذًحممدً
ًكماًخيفىًعلىًأحدًمن امسهًاإلسَلم.ًودينًاإلسَلمًبريءًمنًهذاًاملفهوم جديداً  ًديناً 

ًاملسلمني.
هــ(ًجاءًيف1418ًشعبانًً-هــ1413ً)املطبَّقًربيعًالثاينًًاملنهجُالسادسويفً 

(ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-)))بعدًوفاةًالنيبًً:كتابًملادةًالتاريخًالعامليًيفًاملدرسةًالثانوية
ًكتابًاإلسَلمًاملقد س(( تعاليمً"ماًحوًميت"ًجعلوهًالقرآَن، منًالعجيبًكانً .)2(مجعوًا

املؤلفًملًميي زًبنيًالقرآنًالكرميًواحلديثًالشريف.ًوماًهوًأعجبًمنهًأنهًجاهلًعنً
ًكلًالطَلبً يدر سًبه حكومياً  اإلسَلمًالذيًالًيفر قًبنيًالقرآنًواحلديثًقدًأل فًكتاابً 

ًالكورينيًيفًاملدرسةًالثانوية.ً
لواًأنًيصح حوها،ًفلمًوقدًأدركًبعضًالعلماءًالعدلًمشكلةًهذهًالعباراتًفحاًو

                                                           

ً)ابلكورية(.134التعليم،ًصكتابًالتاريخًالعامليًملرحلةًالثانوية،ًوزارةً (1)
ً)ابلكورية(.125كتابًالتاريخًالعامليًملرحلةًالثانوية،ًسنيًتشايًسيكًوأخرون،ًص (2)
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يفًجامعةًسيئولًالوطنيةً ًكانًطالباً  يستطيعواًملدةًطويلة.ًوقدًمسعًالباحثًأبُذنَيهًحينما
أنهًقدًحاولًأنًيعد لًالعبارةًاخلاطئةً)هللاًسني(ًيفًً-وهوًبوذي-قولًأحدًاألساتذةً

ًالتعليم.ًولكنًمع ًاملوضوعًعلىًمسئولنيًيفًوزارة اعرتافهمًًالكتابًاملقر رًفاقرتحًهذا
مبشكلةًهذهًالعبارةًقدًرفضوهًقائلنيًأبهنمًخيافونًمنًشكواتًالنصارىًالكوريني.ًألنً
النصارىًالكوريونًقدًعرفواًأنًاستخدامًهذهًالكلمةًاخلاطئةًمنًأفضلًوأيسرًوسائلً
التنصيًضدًاإلسَلمًلتحريفًرسالتهًوالصد ًعنًسبيلهًفكانواًيرغبواًبشدةًأنًتبقىًهذهً

لكتابًاملنهجي.ًفلمًتُزلًهذهًالعباراتًحىتًجاءًاألستاذًمجيلًيلًوحاولًالكلمةًيفًا
ًومنًمعهًمنًاألساتذةًأنًحيذفوها.ً

أوًغيًمتعمدً ًكانًمتعمداً  وهذهًاألخطاءًبشأنًاإلسَلمًيفًالكتبًاملنهجيةًسواء
ًكبيًعلىًتصو رًالكورينيًعنًاإلسَلم ،ًفإنًتلكًالعباراتًتؤث رًحبد  ً.ليستًأبمرًهني 

ًالطالبًالكوريًملدةًطويلة،ًألنًتلكًوت ًعلىًعقلية ًمنها ًاملتول دة ًاإلسَلم بقىًصورة
ًجيداً  ًومذاكرهتا ًحفظها ًعليهم ًجيب ًوالثانوية ًاملتوسطة ًطَلب ًقرأها ًاليت العبارات

ًلَلختباراتًيفًاملدرسة،ًفرتسخًهذهًالعباراتًواملعلوماتًيفًذهنهم.
ًكثيًمنًاملعلوماتًوالعباراتًاخلاط ئةًعنًاإلسَلمًيفًالكتبًاملنهجيةًقدًُحذف

))لألسفًالشديدًً:جبهودًالعلماءًالكورينيًبقيادةًاألستاذًمجيلًيل.ًوقالًاألستاذًمجيل
قرنًكاملًحىتًتزالًعبارةً"السيفًبيدًوالقرآنًبيدًأخرى"ًيفًالكتبًاملنهجيةً انتظرانًملدًة

أذهانًالكورينيًيفًتصو رهمًالكورية.ًوكانتًهذهًالعبارةًًيفًذلكًالقرنًكالن ًالشر ًيضر ً
عنًاإلسَلمًواملسلمني.ً)1(عنًاإلسَلم(( ً.ًفجزاهمًهللاًخياً 

ًكتابًمادةًاالجتماعًيفًالفصلًه  (1436ُ)م2015املنهجُلعامُويفً جاءًيف
ًكانتًمعًً:الثاينًمنًالسنةًالسادسةًملرحلةًاالبتدائيةًُتذكرًالقصةًماًمفادها أنًطالبة

هاًحمفظتهاًدونًعلمهاًفأخذهتاًفتاةًأجنبيةً)البسةًاحلجاب(ًأم هاًيفًالشارع.ًوسقطًمن
واالحرتامًهلاًمس تًرأسهاًفغضبتًالفتاةًعلىًاألم.ًًكرفردهتاًعليها.ًاألمًمنًاببًالش

                                                           

ًوالقرآن، ً(1) ًالسيف ًبني ًاحملرفة ًواملعادلة ًسو، اإلسَلم ًهي ًوالثقافة) يل ًالدين ً،(سيئولجملة
ً)ابلكورية(.60صً،3،ًالعدد:ًهــ(1428)ًم2007
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ًً:الطالبُةًاملدر َسًسببًغضبًالفتاةًفأجابًتسأل ))يعتربًيفًالثقافةًاإلسَلميةًأنًمس 
ًالسد(( ًمن ًالروح ًكإخراج ًوجاءت)1(الرأس ًسؤالًً. ًفقرة ًيف ًصفحات ًثَلث بعد

ًالرأسًهوًإخراجًالروحًمنًالسدً:السؤالً؛وجواب إايانً-ً"منًالذينًيظن ونًأنًمس 
ًالفعل ً-وهذا ًوالواب، ًبـ"شادور"؟ ًيسم ى ًما ًالقماش ًيلبسن الثقافةًً:ونساؤهم

.ًيبدوًللباحثًأنًنيةًمؤلفًالكتابًيفًضربًهذاًاملثالًظاهرهاًحسن،ً)2(اإلسَلمية
ًيق ًاالجتماعإذ ًللمدر سنيًيفًمادة ًكتابًاإلرشاد ًوجودًً:ول ًمنًتلكًالقصة ))يُفهم

،ًفإنًمنً)3(اختَلفًبنيًالثقافات(( .ًوعلىًالرغمًمنًهذاًالتماسًالعذرًفإنهًخطأًبني 
ًرأسًاألطفالًخاصةًرأسًاليتامى،ًفهوًمنًطرقًتلينيً تعاليمًاإلسَلمًاستحبابًمس 

َكاَنُ))ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-أنًالنيبًً-عنهرضيًهللاً-القلب.ًفعنًأنسًبنًمالكً
َياَّن  م ، ب   َن َصاَر،َُوي َسل  م َُعَلىُص  رضيًهللاً-وعنًأيبًهريرةًً،)4(((َوَُي َسح ُر ء وَسه مُ ُيَ ز ور ُاأل 

ًً-عنه ًالنيب ًوسلم-أن ًعليه ًهللا ُ))ُ:قالً-صلى ُفََأط ع م  ُقَ ل ب َك، ُيَل َي َُأن  َُأَرد َت إ ن 
ك َي،ُ ُرَأ َسُال َيت يمُ ال م س  ً.ً)5(((َُوام َسح 

ًولكنً ًكثيًمنًالعباراتًاخلاطئة ًعلىًأذهانًالكورينيًابقية،ًًآاثروُحذف منها
ًالذينًدرسواًابلكتبًاملنهجيةًالقدميةًماًزالًلديهمًسوءًالفهمًعنً ًكبارًالسن  خاصة

                                                           

ًالف1) ًيف ًاالجتماع ًالتعليم،ً(كتاب ًوزارة ًاالبتدائية(، ًالسادسة)مرحلة ًالسنة ًمن ًالثاين صل
ً )ابلكورية(.140ًص

ًالتعليم،ً ً(2) ًوزارة ًاالبتدائية(، ً)مرحلة ًالسادسة ًالسنة ًمن ًالثاين ًالفصل ًيف ًاالجتماع كتاب
ً)ابلكورية(.143ص

ًالسادسة ً(3) ًالسنة ًمن ًالثاين ًالفصل ًيف ًاالجتماع ًمادة ًيف ًللمدرسني ًاإلرشاد )مرحلةًكتاب
ً)ابلكورية(.310االبتدائية(،ًوزارةًالتعليم،ًص

يستحبًللمرءًاستعمالًالتعطفًكتابًالربًواإلحسان،ًاببًالرمحة،ًأخرجهًابنًحبان،ًً(4ً) ذكرًمًا
ًآدم ًأوالد ًصغار ً)على ،2/206ً ًبرقم(، ًالامع459ً: ًصحيح ًيف ًاأللباين ًوصح حه ً .

ً(.2/887)الصغيًوزايداته

.ًًوقال7577ً:ًبرقم(،13/22ًمسندًأيبًهريرةًرضيًهللاًعنه،ً)يفًمسنده،ًأمحدًأخرجهً (5)
للحديثًشاهدًميكنًأنًيرتقيًً(:ًرجالهًثقات...2/508األلباينًيفًالسلسلةًالصحيحةً)

ً.بهًإىلًدرجةًاحلسن
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ًالكتبً ًمن ًرُفعت ًولو ًالكورية، ًاملدارس ًكتب ًيف ًاملغلوطة ًاملعلومات ًفتعترب اإلسَلم.
ًلنوبية.يفًسبيلًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًاًاملنهجيةًالديدة،ًمعو قا ًكبياً 

ً
ُكورايُاجلنوبيةُ:اثنياًُ ُ:صورةُاإلسالمُيفُإعالم

ًيفيقرأًالكوريونًمنًوسائلًاإلعَلمًيوميا ،ًويتثق فونًهبا.ًفنطاقًأتثيًاملعلوماتًً
وسائلًاإلعَلمًالكوريةًواسع.ًواإلعَلمًيفًكورايًالنوبيةًالًينفعًالدعوةًاإلسَلميةًإالًيفً

هًمعلوماتًغيًصحيحةًعنًاإلسَلمًبنيًأفرادًحالةًاندرة،ًبلًينشرًمنًخَللًوسائل
ًومنها ًجدا ، ًكثية ًلذلك ًأمثلة ًالكوري. ًً:اجملتمع ت1403ً)ًم1983يف ًعرب  ًقد هــ(

ًالنيبًًإحدى أبنهًالقرآن،ًوهوًقانونًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-الصحفًالكوريةًتعاليَم
.ً)1((-صلىًهللاًعليهًوسلم-لدينً"هوي"ًالذيًُبينًعلىًتعاليمًماحوًميتً)أيًحممدً

ً ًأحداث ًبعد ًالكورية ًالصحف ًألكرب ًاملشهور ًالصحفي ًالعمود ًيف سبتمرب11ًًوورد
والًخريفًاللذانًيقومانًبنيًالشتاءًً))ليسًعندًالعربًربيعً:هــ(1432)ًم2011

ًاملتطر فًوصارًإطارً الشديدًالربدًوالصيفًالشديدًاحلرارة.ًوتعو دًالعربًعلىًهذاًالو 
ًيتطر فون ًكلها ًفالعربًيفًأمورهم ًكإطارًالو. يكرمونًالضيوفًمثًيبغضوهنم،ًً:قلوهبم

مثًخيرجونًعليهمًالسيوف. ..ًويتيق نونًأهنمًالًويعفونًمثًحياربون،ًويعانقًبعضهمًبعضاً 
ًكَلمهمً"إنًشاءًهللا"ً أيًإذاً-يستطيعونًأنًيفر واًمنًالَقَدر.ًويقولونًدائما ًيفًآخر

ًكانتًأمورًمكتوبةًيفًقدرً"هللاًسني"ًفَلًيبالونًبسقوطًعمارةًً-أرادً"هللاًسني" ألنه
كيةًوالًخرابًالتوأمً)مركزًالتجارةًالعامليًيفًأمريكا(ًوالًهدمًعمارةًوزارةًالدفاعًاألمري

ًكلًاإلرهابينيًاملكشوفًعليهمًبدونًاستثناءًهمً االقتصادًالعامليًوالًطيانًالصواريخ.
العرب،ًوإنًُوجدتًنقطةًمتفقًعليهاًبينهمًفهيًصياحهمً"إنًشاءًهللا"ًقبلًالعمليةً

ًوردًيفًصحفًكورية.ًماً.ًوهذهًاألخبارً)2(االنتحارية((
                                                           

ًالشريعة ً(1) ًيف ًالديد ًالسعودية ًأتويل ً)سيئول(، ًآه ًدونغ ًصحيفة ًم27/6/1983ً،
ًلكورية(.)اب5ًهــ(،ًص17/9/1403)

ًصحيفة2) ًاتي، ًكيو ًيل ًالعرب، ًوعي ًإطار ًسيئول)ًجوسونً( ًم2001ً/15ً/9(،
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ًمنًخَللًالقنواتًالتلف كذلكًحفلًمضمونهًأبلفاظًفزيونيةًالكوريةًوأماًماًيبث 
ًيول دًلدىًاملشاهدً ًمما ًوغيها ًاملظاهرات، ًعملياتًاإلرهاب، ًكاحلرب، وصورًسلبية،

سيئا .ًعلىًسبيلًاملثالًأكربًالقنواتًالتلفازيةًالكوريةًالثَلثة ًكيًً؛ًالكوريًانطباعاً  أي
األخبارًعنًالدولً(،ًبث تSBSً(،ًوإسًيبًإس)MBC(،ًوإمًيبًسي)KBSيبًإس)

ً ًيف 1/12/1426ً)ًم31/12/2006ً-ًم1/1/2006اإلسَلمية ً-هــ
ًمبكانًالعنف309ًًهــ(11/12/1427ً ًوقُراها ًوُوصفتًمدنًالدولًاإلسَلمية مرة،

ً ً)204ًوالفوضى ًاالنفجار،ًًً:(%66مرة ًعملية ًمكان ًاألخبار ًيف ًشوارعها كانت
ً.ً)1(نًاملظاهراتوالقصف،ًوالنصب،ًوالتحريق،ًوالكوارثًالطبيعة،ًمكا

دراسةًاألخبارًالعامليةًمنًوسائلًاإلعَلمًالكوريةًأنًاألخبارًالعامليةًمنًًوحبسبً
،ً%5.8نسبةًتغطيتهاًعلىًالصراعاتًمنًأمريكاًًً:الصحفًالكوريةًووكاالتًاألنباء
علىًصراعاتًمنًاأل ميلًاإلعَلمً)2(%29.9قاليمًاإلسَلميًةولكنًنسبتهًا يُتأك دًبًه ممًا ،ً

قدًاشتكىًعبدًالرشيد،ًالداعيةً الكوريًإىلًالغربًوانكفاؤهًعنًاإلسَلمًواملسلمني.ًهلذًا
فقال الكورينيًعنًاإلسَلًم تصو ًر لسوًء اإلسَلميًة الدعوًة منًصعوبًة ً:منًتيَلندًللكورينً،

"حامليًالسيفًبيد،ًوالقرآنًبيدً ))تُعل مًاملدارسًالكوريةًطَلهباًأنًشعارًاإلسَلمًهو
ابللغةًاإلجنليزية،ًوهوGodًًأخرى"،ًولكنًحننًاملسلمنيًملًنسمعًعنهًمنًقبل...هللاًهوً

ًكلمةً"هللاًسني"ًفيظن ً عنيً"هااننيم"،ًولكنًوسائلًاإلعَلمًالكوريةًتصر ًعلىًاستخدام
ً.ًً)3(الكوريونًأنًاإلسَلمًيؤمنًإبلهًآخرًغيً"هااننيم"((

                                                           

ً(.ابلكورية)12ًص(،ًهــ27/6/1422)
 (ًدراسةًيفًقوالبًمنطيةًمنًاألخبارًالتلفازيةًالكوريةًعنًاإلقليمًاإلسَلمي،ًتشونًجيًأو،1)

ًيونًسايً ًمنًجامعة ًاالتصاالتًالبشرية ًعلوم ًقسم ًاملاجستي، ًم2008ً،(سيئول)رسالة
ً)ابلكورية(.47ً-47ًصً،هــ(1429)

ًكورايًالنوبية(2ً) ًكيمًيونغًأكًوجانغًهوًاألصحفًووكاالتًال:ًمركزا ًعلىًأخبارًالعاملًيف نباء،
ً)ابلكورية(.47ً-47ًصً،سون

ًجوسونًصحيفة،ًاخلربًالصحيحًمنًالدعاةًاملسلمني:ً"الكوريونًالًيعرفونًعاملًاإلسَلم" (3)
ً(.ابلكورية)23ص(،ًهــ5/7/1422)ًم2001ً/22ً/9(،ًسيئول)
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نًالذينًدرسواًعنًاإلسَلمًمنًالكتبًاملنهجيةًويتثق فونًعنهًمنًاإلعَلمًوالكوريًو
.ًفقدًقامًأحدًاإلحصاءاتالكوريًيتصو رونًصورةًسيئا ًعنًاإلسَلم،ًوهذاًظاهرًيفً

ًل ًابستبيان ًأقوى1,058ًًالباحثني ًأن ًوكشف ًومطارات ًحمطات ًيف ًكوراي  شخصا 
ليةًاإلرهابية،ًواحلرب،ًوالتوت ر،ًواإلقليمًالعمً:انطباعاتًيفًالعربًواإلسَلمًعندًالكوريني

منًاجمليبنيًيـَْعيونًأنًاإلقليمًالعريبًإقليمًخطيًابستمرارًاحلربًفيهًً%75اخلطي،ًو
منهم،ًً%32.1طالبًجامعيًأن1,200ًًاستبيانًآخرًلًوحبسبً.)1(والعمليةًاإلرهابية

ً.ً)2(ايًالنوبيةًأمرًسليبمعًكوهنمًاملتعلمنيًالعقَلء،ًيرونًأنًزايدةًعددًاملسجدًيفًكوًر
ًًو ًمع ًالهذا ًوعِي ًمن ًالكوريًفالكوريني ًاجملتمع ًيف ًظهرت قد

علىًجمموعةًًتدلً (.ًوهذهًالكلمةًاإلجنليزيةًاألصلً))islamphobia"إسَلموفوبيا")
زًتحيً الًوًوعدمًالتسامحمًعمًَّاملبًتعصً المنًاملشاعرًالسلبيةًجتاهًاملسلمنيًودينهم،ًمنً

تول دتًيفًاجملتمعًالكوريً.ًًو)3(((منًجهةًأخرىًاملَرضيةًالعداوةًو،ًواخلوفًمنًجهة
وانتشرتًً،م2001سبتمرب11ًًاإلسَلمًواملسلمنيًأعقابًأحداثًًمشاعرًسلبيةًضد

ًكورايًالنوبيةًابألعمالًالوحشيةًاملتسلسلةًمنًداعشً) تنظيمًوظهرتًإسَلموفوبياًيف
ًوالشام ًالعراق ًيف ًاإلسَلمية ًالدولة ًمنذ ًالباحثنيًً هــ(.1435)م2014( ًأحد قال

ًكورايًالنوبية ))هذهًاألايمًجاءتناًاألخبارًعنًعملياتًً:الكورينيًعنًإسَلموفوبياًيف
إرهابيةًمنًداعشًبشكلًمتتابعًفازدادًاحلذرًمنًاإلسَلمًمنًالكوريني.ًويفًنفسًالوقتً

نيًيفًوطننا،ًوهبذاًقدًكثرتًهجرةًالعم الًاألجانبًإىلًكورايًالنوبيةًفزادًهباًعددًاملسلم
ينتشرًإسَلموفوبيا...وقدًانتشرًاخلوفًبسرعةًبنيًالكورينيًأنًتسل لًاإلسَلمًإىلًكورايً

                                                           

ًكيمًسوًوان،ًمجعيةًلدراسةً(1ً) دراسةًيفًوعيًالكورينيًيفًالعربًوصورةًاإلسَلمًواألخبارًعنه،
ً)ابلكورية(.203ً،ًص37-1هــ(،ًالعدد:1437ً)ًم2016الشرقًاألوسطً)سيئول(،ً

(2ً )ً ًوعي ًيف ًًودراسة ًالكوريني ًللمعاملة ًاملختلطي ًلطَلبًمسلمني ًاستبيان ًمركزا ًعلى العرق:
ًكوكًلدراساتً الامعات،ًجوًهيًسونًوآخرون،ًمركزًلدراسةًإقليميةًدوليةًمنًجامعةًهان

ً)ابلكورية(.297ًص،14ً-1العدد:ًً،هــ(1431)ًم2010،ً)سيئول(ًأجنبية
ً)ابإلجنليزية(.763ًصً،شايفرًريتشاردً،(ًموسوعةًالعنصرًوالعرقًواجملتمع3)
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ً.ً)1(النوبيةًهوًشيءًواقع((
بنيًالكورينيًقتُلهمًالصحفيًاألوأولً عمالًالوحشيةًاليتًصارًهباًداعشًمشهوراً 

أعلنواًعنًذلكًنقلًهذاًاخلرَبًاألمريكيًعَلنية .ًوَلم اًصو رًداعشًذلكًالقتلًابلسيفًًو
ًاني Naverًابر) موقُع ًكورايًالنوبيةًً-( ًالعنكبوتيةًيف ً-وهوًأكربًبواابتًالشبكة

ً ًملدة ًصفحاته ًأول ًيف ً)8ًووضعه 06:14ًً-21:33ً20/8/2014ًساعات
ًالكوريونًم21/8/2014 ًوعل قًعليه ًتعليقاتًإعجاابً 1,230ً(. ًوكانًأكثر تعليقا .

ًاخلرب)أعجبً ًقولًمقلِ ق5,191ًعنًهذا ًكانًالسببًفَلًيسمحًً:شخصا ( ))مهما
منًالتعليقًالتايل ))وماًهوًً:قتلًإنسانًبتلكًالطريقة((.ًوكانًهذاًالتعليقًأكثرًإعجاابً 

أكثرًصدمة ًمنًذلكًأنًاإلسَلمًنفسهًيد عيًأنًمثلًذلكًالعملًالوحشيًيقرتبًبهً
.ًوهذاً)2(شخصاً 612ًيًأعجبًإنسانًإىلًهللا.ًعلىًكلًحالًهذاًالدينًجمنون((ًالذ

ًعلىًأنًمجهورًالكورينيًعندًبدايةًأعمالًداعشًملً كنًلديهمًإسَلموفوبياًبدرجةًييدل 
ًإعجاابتًمنًً:شديدة ًأكثر ًاإلسَلم ًسب  ًالتعليقًالذي ًكذلكًألَخذ ًكانًاألمر إن

ًالتعليقًالذيًأك دًمنًعدمًمساحًعملًداعش.ً
قتلًاألسرىًومتثيلًاألطفالًواغتصابًًمثًأصر تًداعشًعلىًأعماهلمًالرببرية،ًمن

نساءًاألسرىًفزادًبغضًالكورينيًعليهم.ًوملاًبلغتًداعشًقم ةًوحشيتهمًإبحراقًقائدً
اخلربًووضعًيفًهــ(ًنقلًموقعًانيًابرًهذا1436ً)ًم2015الطائرةًاألردينًاملسلمًيفً

ً ًملدة ًصفحاته ً)أول (.ًم12:31ً4/2/1436ً-ًم10:21ً4/2/2015ساعتني
ًوع ًوجاء ًالكوريون ًعليه ً)أعجب1,479ًًل ق ًإعجااب  ًتعليقات ًأكثر ًوكان تعليقا ،
ًمعلِ ق4,980ً ًقول ًالشياطنيًاليتًتتجاهلًً:شخصا ً( ًمجاعة ًوداعشًهم ))اإلسَلم

                                                           

(1ً ًإسَلموفًو( ًإبريل ًالديدة)سيئول(، ًاألسرة ًليول، ًهياك ًكوان ًاألخيًم2015بيا، ً=)مجادى
ً)ابلكورية(.96ًصًً،62هــ(،ًالعدد:1436ً=

ًابلسيفًً(2) ًاألمريكي ًالصحفي ًقتل ًمنظر ًداعش ًأعلن ًيف ًنشرها ًمت مـ20/8/2014ً،
ًً،هــ(24/10/1435) ًيف ًمنها ًالنقل ًابرًمً،هــ26/5/1439ومت ًاني وقع
(news.naver.comابلكورية().)ً
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ًكالبهائم(( ً.ً)1(اإلنسانية،ًوهمًمجاعةًمنعدمةًاإلنسانيةًفُهم
يفًموقعًانيًكلماًزادًقبحًأعمالًداعشًازدادًعدوانًالكورينيًعليهم،ًحىتًجاءً

ابرًمقالًصحفيًبعنوانً"تنشرًأضواءًمنًمساجد،ًوينتشرًكذلكًإسَلموفوبياًبسرعة."ً
الذيًيغط يًموضوعًانتشارًاإلسَلمًيفًالعامَلًووقوعًالعملياتًاإلرهابيةًمنًاملسلمني.ً

ًالكوريونً ًتعليقاتًإعجاابً 467ًوعل قًعليه ًكانواًً:تعليقا ،ًوكانًأكثر ))املسلمونًإن
ًفي ًًوأقلية ًضعفاء، ًحنن ًالضعفاءقولون ًفيظلمون ًأكثرية ًكانوا ًإن ً)أعجب ))1,958ً

شخصا(،ًوأكثرهاًبعدهًمنًالتعليقات:ً))اآلنًأولًشيءًيتطر قًإىلًذهينًبعدًقراءيتً
ً.)2(شخصا (1,618ً)أعجبًً((كلمةً"اإلسَلم"ًهوًأشياءًسلبية

احلكومةًالكوريةًًوحيماًقل ًعددًالزوارًالصينينيًلسياحةًإىلًكورايًالنوبيةًخط طت
ًكيًتقبلًأكثرًالزوارًاملسلمنيًمنًشرقًآسياًوالياابنيني.1438ً)ًم2017خطةًيفً هــ(

اخلربًموقعًانيًابر،ًوعل قًعليهًالكوريون،ًوكانًأكثرًتعليقاتًإعجااب )أعجبً ونقلًهذًا
إىلًتساُهلًمطاراتًكورايًً:شخصا (3,839ً ))املسلمون...الًينبغيًالتحي ز،ًولكنًنظراً 

ًبعمليةًإرهابية...يفًا لنوبيةًيفًالتفتيش،ًأخافًأنًيدخلًاملسلمونًاملتطرف ونًويقوموا
ً.)3(هذهًاحلالةًفاملسلمونًشيءًخميف((

ومنذًتلكًاألحداث،ًفاملسلمونًالكوريونًوغيًالكورينيًمنًاملقيمنيًاملسلمنيًيفً

                                                           

ًوحشيتهم1) ًدرجة ًداعش ًيرفع ًابلسيف؟ ًالقتل ًيكِف ًأمل )ً ًيف ًنشرها ًمت مـ4/2/2015ً،
ًً،هــ(15/4/1436) ًيف ًمنها ًالنقل ًألخبارً،هــ26/5/1439ومت ًابر ًاني ً=موقع
=(news.naver.comابلكورية().)ً

ًكذلكًإسَلموفوبياًبسرعة،ًمتًنشرهاًيفً(2ً) مـ14/5/2015ًضوءًمنتشرًمنًمساجد،ًوينتشر
ًً،هــ(25/7/1436) ًيف ًمنها ًالنقل ًألخبارًً،هــ26/5/1439ومت ًابر ًاني موقع
(news.naver.comابلكورية().)ً

متًً(ًتستهدفًاحلكومةًزايدةًعددًسائحًاملسلمنيًوالياابنينيًوتنشيطًالسياحةًيفًداخلًالوطن،3)
ً ًيف ً)12/4/2017نشرها ًً،هــ(15/7/1438مـ ًيف ًمنها ًالنقل ً،هــ29/5/1439ومت

ً(.()ابلكوريةnews.naver.comموقعًانيًابرًألخبارً)
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الًَتصىًولكنًًكورايًالنوبيةًيعانيهمًاألذىًمنًالكورينيًأكثرًمنًقبل.ًوأمثلةًذلك
ً ًمع ًمقابلتها ًيف ًكورية ًمسلمة ًقالت ً ًكالتايل. ًأبرزها ًيفًًإحدىمن ًكوراي صحف

ًإليها9/5/1436ً)ًم28/2/2015 ًينظر ًابحلجاب ًمجاعية ًحفلة ًتركب ًإذا ًأنه هــ(
ًكانتً .)1(بعضًالرك ابًنظرة ًغريبة ًوأحياان ًيشيًإليهاًأحدهمًبسب ابته ومسلمةًمصرية

هــ(ًلرُتيًصديقاهتا1437ً)شوالًًم2016ط اتًالقطارًيفًيوليوًحمًإحدىتصو رًجبواهلاً
ًقسمًالشرطةًأهناًمنًطةمجالًاحمل ،ًوأحدًمار ينًالكوريًرآهاًوأبلغًالشرطةًعنها.ًوظن 

منً أعضاءًداعش،ًوتصويرهاًللعمليةًاإلرهابية.ًفأعلنًالقسمًحالةًالطوارئًوبعثًكثياً 
ًعليها. ًليقبضوا ًالشرطة ًوسيارات ًاملسلمًًالعسكريني ًزوجها ًإليهم ًجاء ًأدركوها فلما
ًهلمًحقيقةًاألمرًفأطلقوهاًأخياً  القنواتًًإحدى.ًويفًبرانمجًحواريًمنً)2(الكوري،ًفبني 

ً ًيف ًالتلفازية ًاملسلمة28/2/1438ً)ًم28/11/2016الكورية ًقص ت هــ(
زمَلئهاًيفً.ًومنًقصصهاًقولًأحدً)3(األزابكستانيةًعنًحياهتاًالصعبةًيفًكورايًالنوبية

ًاملدنيةً:شركة ًلألحوال ًاخلدمة ًمركز ًإىل ًزايرهتا ًومنها ًحجابك؟"، ًختلعي سأهلاًً:"أال
ًمثًفت شً ًمنًاإلرهابيني؟" ً"ألسِت ًتستطعًحقيبتموظ فًاملركز ًمل ًاإلهانة ًبعدًهذه ها.

ًاملسلمةًأنًخترجًمنًبيتهاًملدةًشهرًمنًشدةًانزعاجهاًوحزهنا.
:ًجتعلًأعظمًمعوقاتًالدعوةًيفًكورايًالنوبيةنًمً-إسَلموفوبياأيً-ًاملعوقًوهذا

علىًالدعاةًأنًيتأملواًيفًالكورينيًيفرونًمنًاملسلمنيًويغلقونًقلوهبمًجتاهًاإلسَلم.ًف
حلوله املعوقًليستخرجوًا خططًاسرتاتيجيةًملستقبلًالدعوةًيفًكورايًالنوبية.هذًا ً،ًويضعوًا

ً  

                                                           

28/2/2015ً،ًصحيفةًجونغًآنغً)سيئول(،ًركبُتًاحلفلةًابحلجابًوأشارًإيل ًأحدًابلسبابةً (1)
ً)ابلكورية(.15ًهــ(،ًص9/5/1436)ًم

وسج لهًًم،2016القصة،ًاملسلمًالكوري،ًمقاال ًعنهاًيفًمواقعًاإلنرتنتًيفًصاحبًًكتب (2)
ًالباحث،ًمثًحذفًاألخًمجيعًمقاالتًعنها،ًفلمًيتيسرًللباحثًاحلصولًعلىًعنوانًاملقالة.

(3ً ً)العدد: ًاملواطنني ًمجيع ًمع ًاحلوار ًبكم: ًأهَل  )301)ً ًمت ًبثً ، مـ28/11/2016ًه
ً هــ(15/4/1436) ًً،23:10ساعة ًيف ًمنها ًالنقل ًقناةًً،هــ27/5/1439ومت موقع

ً(.)ابلكورية (www.kbs.co.kr)2ًكيًيبًإسً
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رون وحتريفهم اإلسَلم.
ِّ
 املطلب الثالث: املنص

ًبعضً ًاستغَلال ًألخطاء بعضًاملنص رينًالكورينيًحيرصونًعلىًَتريفًاإلسَلم
يلًمانًسون،ًً:املسلمنيًوخاصةًأعمالًداعشًالوحشية.ًوأبرزًاملنصرينًالكورينيًثَلثة

أبيديً سيذكرًالباحثًكيفًيتم ًَتريفًاإلسَلمًوتقبيحًه ويوًهايًساكً. وكونغًإيلًجوً،
ًهؤالءًالربوتستنتينيًالظاملني.ً

ختر جًيلًمانًسوكًمنًجامعةًالهوتًاملشيخيةًالكوريةًيفًً:يلُمانُسوكُ:أولًُ
هــ(ًوحصلًعلىًشهادةًالدكتوراهًمنًكليةًغرايسًيفًأمريكاًبتخصص1406ً)ًم1986
.ًولهًمؤل فاتًوترمجات،ً)2(.ًولهًدورًمهم ًيفًنشرًإسَلموفوبياًيفًكورايًالنوبية)1(التنصي

كتبًتنصييةًابسمً"ميوجًعليناًاإلسَلم"،ًوالسبعةًمنهاًترمجته8ًًًسلسلةًً:ومنًأبرزها
مؤلَّفهًبعنوان ً:للكتبًالتنصييةًضدًاإلسَلمًمنًاللغةًاإلجنليزيةًإىلًاللغةًالكورية،ًوآخرهًا

ًتنصيي ًموقع ًوله ًدائما ؟". ًحممد ًوحي ًيتغي ًاإلسَلم.ًً)3("ملاذا ًحمر ِفة ًمبقاالت ممتلئ
ًاملنصً  ًبروحًشيطانًويكذ بًأنًعيسىًهوًويد عيًهذا ًدينًمسحور ً))أنًاإلسَلم ر

ًكتابه)4(املسيحًاملنتظر(( ))ملاذاًصارًاهلَللًعَلمةًاإلسَلم؟ًتوجدًأقوالًً:.ًويقولًيف
ذًحممدًامسهًومس ىً مولودًمنًقبيلةًتعبدًإلهًاهلَلل،ًفاخت  كثيةًولكنًأصح هاًألنًحممداً 

ًكانواًيعبدونًآهلةًمتعددة.ًومنًتلكً))مشركوًمكةًيفًً:.ًويقول)5(بهًإهله(( عهدًحممد
ًإلهًمنً ًامسهً"هللا".ًو"هللا" ًأقواها ًكانتًُتوضعًيفًالكعبة،ًوكان360ًًاآلهلة إهلا ًاليت

                                                           

ً)13/10/2017متًنشرهاًيفً(ً"جيبًأنًتعرفواًاإلسَلمًجيدا ً"،1ً) ومتًً،هــ(23/1/1439مـ
ً ًيف ًمنها ًأتَلنتاًً،هــ27/5/1439النقل ًيف ًاليومية ًجوسون صحيفة

(atlantachosun.comابلكورية().)ً
علىًإسَلموفوبيا،ًيلًجنيً (2) وعيًالربوتستنتيةًالكوريةًلإلسَلمًيفًعصرًمتعددًالثقافات:ًمركزاً 

ً)ابلكورية(.180ً،ًص19هــ(،ًالعدد:1432ً)ًم2011كو،ًاالنتقاداتًالدينيةًالثقافية،ً
(3ً)www.4him.or.krً
علىً (4) إسَلموفوبيا،ًيلًجنيًوعيًالربوتستنتيةًالكوريةًلإلسَلمًيفًعصرًمتعددًالثقافات:ًمركزاً 

ً)ابلكورية(.183ًصً،19هــ(،ًالعدد:1432ً)ًم2011كو،ًاالنتقاداتًالدينيةًالثقافية،ً
،ًيلًمانًسون (5) ً)ابلكورية(.38ًً،ًصملاذاًيتغيًوحيًحممدًدائما؟ 
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ًبلفظً ًالقمر ًإله ًينادون ًكانوا ًالقبائل ًوبعض ًيعبدوهنا. ًاإلسَلم ًجميء ًقبل العرب
ً ًالعرب ًيعبده ًكان ًالذي ًواًو"هللا"...و"هللا" ًبنات، ًثَلث ًوالعزىًله ًالَلت مسهن

.ًسبحانًهللاًوتعاىلًعم اًيصف.ًواملشكلةًأنًالكورينيًالًيفر قونًبنيًاحلقً)1(واملنات((
والباطلًفيماًينقلًإليهمًمنًمعلوماتًعنًاإلسَلمًفيقبلونًكَلمهًويصد قونه.ًحىتًجاءً

ًحقيقةًاإلسَلمًالذيًقدًتسل لًإليناً:يفًموسوعةًحريةًعنًهذاًاملنص ر بصورةًً))أنهًيبني 
ًكبيًيفًبيانًحركاتًاإلسَلمًوكذبه(( ً.ً)2(دينًالسَلمة،ًفلهًإجناز

ًكونغًإيلًجوًمنًجامعةًهانكوكًً:كونغُإيلُجوُُ:اثنياًُ أجنبيةًًللدراساتختر ج
واملاجستي،ًمثًسافرًإىلًالسودانًوحصلًعلىًشهادةًالدكتوراهًًسوأخذًشهادةًالبكالوريًو

ًدرمانًبتخصصًالقرآن ًأم ً)3(منًجامعة ًالكوريةًيفًالامعةً. ًكونغًيدر سًاللغة وكان
.ً)4(هــ(1429ً-1422ً)ًم2008ً-2002ًاألردنيةًيفًقسمًاللغاتًاآلسيويةًعامً

عنًاإلسَلم26ًًوقدًأل فً واللغةًالعربيةًوالتاريخًالعريبًلغرضًالتنصي.ًسوءًقصدهً كتاابً 
ملثالًكتابهً"أحكامًيفًمؤلفاتهًضدًاإلسَلمًظاهرًملنًيعرفًحقيقةًاإلسَلم.ًعلىًسبيلًا

ًجًر ًينقل ًواألردناإلسَلم" ًمصر ًيف ًاملسلمني ًبعض ًكمَلبسًًائم ًاخلاطئة وأعماهلم
لينقدًبهًأحكامًالشريعةًويعطيًالقارئًسوءًً،املسلماتًالكاشفةًوختانًالنساءًاملتطر ف

ًكثية،ًومنهاًقوله ً:االنطباعًعنًاإلسَلمًواملسلمني.ًوحماولتهًيفًَتريفًرسالةًاإلسَلم
))منًأينًمسعًحممدًالتوراةًواإلجنيل؟ًقادًحممدًقافلةًعم ه،ًوقافلةًخدجيةًإىلًسوراي.ًوملً

إىلًدمشق،ًعاصمةًسورايًحاليا .ًوكانًحممدًحيكيًماًمسعهًمنًالناسًتكراراً صي لًطبعاً 
ًالسببًقدًوقعًيفًحكاايتهًَتريفًوزايدةًمنًاألصلً ليخف فًاملللًأثناءًالسفر.ًهلذا

.ًويد عيًأنهًمتخصصً)5(يعينًالقرآنًالكرمي(ًغيًمرت بًابلزمن((وأصبحتًقصصهً)
                                                           

،ًيلًمانًسون (1) ً)ابلكورية(.44ًً،ًصملاذاًيتغيًوحيًحممدًدائما؟ 
يلًمانًسوكً،2) يفًً( يفًً،هــ(1439مـً)2017متًنشرهًا موسوعةًً،هــ28/5/1439ومتًالنقلًمنهًا

ً(.()ابلكوريةko.wikipedia.orgحريةًابللغةًالكوريةً)
ً)ابلكورية(.كونغًإيلًجو،ًصفحةًالسيةًالذاتيةًللمؤلف،ًًاإلسَلمًوداعش (3)
ًرية(.)ابلكًوكونغًإيلًجو،ًصفحةًالسيةًالذاتيةًللمؤلف،ًًانظر:ًاملسلمونًيفًكورايًالنوبية (4)
ًكونغًإيلًجو،ًص5) عنًمعاينًالقرآن، ً)ابلكورية(.39ً(ًحبثاً 
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ًكثياً  قصةًنوحًً:))ومنًالقصصًالقرآنيةًذاتًتناقضً:ابلقرآنًوأنًيفًالقرآنًاختَلفا 
21ًمنًسورة76ًًأنًابنهًقدًأُغرق.ًولكنًتقولًآيةًًً)1(11منًسورة4ًًوابنه.ًتقولًآيةً

.ًدعواهًابطلة،ًألنًهللاًقدًصر حًأبنًابنً)2(له((أنًنوحا ًاندىًهللاًفأجنىًهللاًنوحاًوأه
 هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملًًُّ:ليسًمنًأهلهً-عليهًالسَلم-نوحً
ًالدكتور"ً .هكذا)3(َّحمخم جم يل ىل مل خل جي ٰه مه جه "األستاذ

ًيستمعونًنيولكنًالًيزالًبعضًالكوريً،املتخصصًابلقرآنًجيهلًيفًمعىنًالقرآنًالبسيط
ًإليهًوأيخذونًمنهًاملعلوماتًاحملرَّفةًعنًاإلسَلم.ً

ختر جًيوًهايًساكًمنًجامعةًتشونغًسني،ًجامعةًالهوتيةًُ:يوُهايُساكُ:اثلثاًُ
يفًسيئول،ًوحصلًعلىًشهادةًاملاجستيًمنًجامعةًويلزًيفًبريطانياًبتخصصًالفلسفة،ً

ًكتبًتنصييةًًاًالرجلًأل فهذ .)4(منهجيةًمرحلةًالدكتوراهًيفًنفسًالامعةًحضرًو أربعة
ًكتبهضدًاإلسَلم.ً "رسولًهللاًً:))قالتًعائشةًاليتًصارتًزوجةًحممدً:وجاءًيفًأحد

فكانًيعرقًوجيرىًعرقهًعلىًوجههًيفًيومًابرد."ًيبدوًأنًحممداً  أييتًإليهًمرضًمتكرراً 
ًبعقلً ًالوحي ًكل ًيقبل ًمل ًأنه ًيبدو ًحال ًكل ًعلى ًمزمنا . ًمرضا  ًالصرع ًيصيبه كان

"إنًشاءًهللا"ًويعيشًً:.ًويقولًيفًكتابهًاآلخر)5(صحيح(( ))يفًالواقعًيقولًاملسلمًدائماً 
هًجناةًاإلسَلمًالغامضة.ًومنًهذهًالنقطةًنتأك دًأنً"هااننيم"ًيفًالكتابًاملقدسًمعًرجائ

.ًويفًموقعً)6(ليسً"هللا"ًبكلًوضوح،ًوأنً"هللا"ًليسًلهًصفةًاحملب ةًخبَلفً"هااننيم"((
حماضرةًاليت30ًًعنًاإلسَلم،ًوبلغًعددهاًحوايلًًهيوتيوبًيوجدًالعديدًمنًحماضرات

ًالناس.ًًَيضلًهباًنفسهًوُيضلًهبا

                                                           

منًسورة43ًً.ًوالرتقيمًالصحيحًآية11ًمنًسورة4ًًيفًآيةًً-عليهًالسَلم-(ًالًتوجدًقصةًنوح1ً)
11.ً

ًكونغًإيلًجو،ًص2) عنًمعاينًالقرآن، ً)ابلكورية(.157ً(ًحبثاً 
ً.46-45سورةًهود:ً (3)
ًيوًهايًسوك،ًصفحةًالسيةًالذاتيةًللمؤلف)ابلكورية(.ً،ً(ًاإلسَلمًجبواران4)
ً)ابلكورية(.51ًيوًهايًسوك،ًص،ً(ًأييتًإليناًاإلسَلم5)
ً)ابلكورية(.121ًيوًهايًسوك،ًص،ً(ًاإلسَلمًجبواران6)
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والنصرانيةًيفًكورايًالنوبيةًأتخذًكلًحذرًعلىًاإلسَلمًوتبذلًجهودهمًملنعًنشرً
ًالنوبية ًكوراي ًيف ً :اإلسَلم ًكوريةًًالربوتستنتية))مؤسسات ًوكنائس ًنصرانية ومجاعات

ً ًكورايًالنوبية.ًقناةً"كوكًدونغ"ًقدًبث  اذًالسبلًلتسل لًاإلسَلمًيف حيرصونًعلىًاخت 
ً"اإل ًومجعيةًالربانمج ًمني" ً"كوك ًوصحيفة ًاحملبة ًكنيسة ًوعقدت ًعليها"، ًميوج سَلم

ًكوريةًمؤمترا ًمبوضوعً"أييتًإليناًاإلسَلم".ًوصحيفةً"كوكًمني"ًخاصة ً تنصييةًعاملية
ًكورايًالنوبيةًومعناه12ًًنشرتًمقاالتًمتسلسلةً) عندًمقالة(ًعنًانتشارًاإلسَلمًيف

مقاالت(9ًًتحدةًنشرتًمقاالتًمتسلسلةً)نصارىًالكوريني.ًوصحيفةًالكنائسًاملال
ًكورايًالنوبية"،ًوجمل ةً"هوالًتشون"ًالنصرانيةًقد متًتغطيةً بعنوانً"اإلسَلمًيطمعًيف

 .ًً)1(خاصةًبعنوانً"اعلمواًاإلسَلمًصحيحا "((
وغيهمًمنًاملنص رينًالكورينيًأنشطتهمًًو همًالًتقتصرًعلىًكتبهمًآاثًروهؤالءًالثَلثًة

منًسياساتًاحلكومةًاحملليةًوحماضراهتم،ًبلً ًكثياً  حركاتًالنصارىًالكورينيًقدًوق فت
لإلسَلم.ًومنًأبرزها ًكوريًلثقافةًالشرقًً:الكوريةًاليتًتُعتربًيفًظن همًدعماً  إغَلقًمركز

كوريةًعنًبدايةًالصحفًالمقاالتًختربانًهــ(.ًًو1430)ًم2009األوسطًواإلسَلمًيفً
))سيتم ًافتتاحًمركزًثقافةًالشرقًاألوسطًألولًمرةًً:رينياملركزًوهنايتهًبكيدًالنصارىًالكًو

ًيفًأكتوبرً ًذات1428ً)رمضانًًم2007يفًآسيا ًإنشتونًسيجه زًعمارة ًبلدية هــ(.
منًأكتوبر.22ًًمرتًمرب ع،ًوستديرًاملركزًإدارةًرمسيةًمنًيوم1,800ًًثَلثًطبقاتًحبجمً

ًعامًوخاصًألغ راضًثقافيةًمنًالشرقًسيكونًيفًمركزًثقافةًالشرقًاألوسطًمعرض 
لدعمً األوسطًواإلسَلم،ًومكتبةًتبادلًجتاريةًبنيًكورايًالنوبيةًوالشرقًاألوسط،ًومكتبةً 

.ًمثًبعدًسنةًواحدةً)2(التجارةًيفًالشرقًاألوسط،ًومكتبةًخدمةًلزوارًورجالًاألعمال((
                                                           

علىًإسَلموفوبيا،ًيلًجنيً (1) وعيًالربوتستنتيةًالكوريةًلإلسَلمًيفًعصرًمتعددًالثقافات:ًمركزاً 
ًاالنتقاد ًكو، ًالثقافية، ًالدينية 1432ً)ًم2011ات ًالعدد: ً-164ًصً،19هــ(،

ً)ابلكورية(.165ًً
(2)ً ً ًآسيا، ًيف ًمرة ًألول ًاألوسط ًالشرق ًثقافة ًمركز ًافتتاح ًيف ًنشرها ًم8/2007ً/15مت

ًهــ(2/8/1428) ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًإنتشونًبلدية ،هـ6/3/1438،
(www.incheon.go.kr) .)ابلكورية(ً
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األوسطًً))أعلنتًإنشتونًأهناًتديرًمركزًثقافةًالشرقً:إنشتونًإغَلقًهذاًاملركزأعلنتً
إىلًهنايةًهذاًالعامًفقط،ًوستبدأًإدارةًً-افتتحتًاملركزًيفًأكتوبرًيفًالسنةًاملاضيةً-

"مركزًإنشتونًالعاملي"ًمنًجديد...ويرىًبعضًالناسًأنهًجاءًهذاًاإلعَلنًمنًاببً
معي نا .ًقالًتشويًجنيًيونغ،ًاألمنيًالعاملًللمركز،ًأنهًمسعً جتنب هاًمنًالنقدًأهناًتدعمًديناً 

عنًإغَلقًاملركزًبعدًصدرًقولًأحدًمنًجملسًبلديةًإنشتونًأنهًخيشىًأنًمركزًخ رباً 
نيًمنًاملركزًأنًسببًاملسئول.ًوصر حًأحدً)1(شرقًاألوسطًيقومًابلدعوةًاإلسَلمية((

نيًملركزًثقافةًالشرقًاملسئول))قالًأحدًً:إغَلقًاملركزًهوًشكوىًمنًالنصرانيةًالكورية
قنواتًتلفازيةًنصرانيةًبث تًالربانمجًواد عتًفيهًًإحدىيةً"يفًأغسطسًاملاضً:األوسط

أنًمركزًثقافةًالشرقًاألوسطًينشرًاإلسَلمًبصورةًالثقافة،ًفاشتكىًالنصارىًالكوريونً
إىلًبلديةًإنشتونًبسؤاهلمًهلاً"ملاذاًتدعمونًاإلسَلم؟"ًلذلكًاستلمتًإنتشونًوتركتً

ً.ً)2(إدارةًاملركز"ً((
إلغاءًبناءًاملصانعًً:الكوريةًسياساتًاحلكومةًاحملليةًالكوريةومنًتوقيفًالنصارىً

ًكورية يكادًيقفًتنفيذًخططًجتاريةًمنًاحلكومةً))ً:للمنتجاتًاحلَلل.ًجاءًيفًصحيفة
مليون1,200ًًالكوريةًاملركزيةًواحملليةًألسواقًاملنتجاتًاحلَللًالعامليةًاليتًتقدَّرًقيمتهاً

تقومًاملؤسساتًاحملليةًمبظاهراتًأايمً متعددة.دوالرًأمريكيًبسببًمقاومةًمؤسساتً
متتاليةًوتقولً"هلًكورايًالنوبيةًملعبًداعش؟!"ًوضعتًاحلكومةًالكوريةًاملركزيةًخطةً

مليونًدوالر1.5ًًإنشاءًمركزًلدعمًالتجارةًيفًأسواقًاحلَللًلتحقِ قًبهًتصديرا ًقيمتهً
ًك لًجهاتًمنًالوطنًمماًأمريكيًيفًعامًقادم.ًولكنًواجهتًاحلكومةًمقاوماتًمن

الذينًعددهمًكعددًالسائحنيً خيافًمنًفواتًالسائحنيًاملسلمنيًمنًجنوبًشرقًآسيًا
ًكوً الصينيني.ًويقالًبنيًالناسًأنًهذاًمنًظواهرًإسَلموفوبيا...وقدًألغتًبلديةًداي
خطتهاًلتطويرًالتجارةًاحلَللًملدةًثَلثًسنوات.ًومنًقَبلًقدًأعلنتًالبلديةًيفًالشهرً

                                                           

ً/28يغلقًمركزًثقافيةًالشرقًاألوسطًوملًتشتغلًأكثرًمنًسنة،ًصحيفةًجونغًآنغ)سيئول(،ً (1)
ً)ابلكورية(.13ًهــ(،ًص29/10/1429)ًم10/2008ً

أُغلقًمركزًثقافيةًالشرقًاألوسطًقبلًشغلهاًأكثرًمنًسنةًوغضبتًالبلدانًالعربية،ًصحيفةً (2)
ًكيوًراي،ً ًلكورية(.)اب9هــ(،ًص7/12/1429)ًم2008ً/5ً/12هان
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ًاحلكومةًاملا ًمن ًمايل ًبدعم ًاحلَلل ًتوثيق ًبعد ًاحمللية ًمنتجاهتا ًستصد ر ًأهنا ضي
دايًكوًكشخصًاتجرًملنتجاتًحَللً املركزية...ولكنًبعدًتعينيًاحلكومةًاملركزيةًمدينةًَ
أصاهبمًمقاوماتًضدهم،ًومنهاًمحلةًتوقيعاتًلطلبًإلغاءًالتجارة.ًوبي نتًدايًكوًأهناً

ًم ًاحلَلل ًالتجارات ًمن ًرأت ًفألغتًقد ًاملواطنني ًاتفاق ًجتذب ًمل ًكبيا ًولكن ستقبَل 
ًيفًالتجارة(( ًوقال)1(مشاركتها ًًأحدًأعضاءً. ًالمعية ً:الوطنيةالنصرانية ))التجاراتًً

فيجبًعلىًالكنائسً اإلسَلميةً، الدعوًة بلًهيًأهم ًخطًة ربحًأبدا ً، احلَللًالًيتوقعًمنهًا
ًاملنتجا ًجممَّع ًأُنشأ ًمتنعها...وإن ًأن ًمنًالكورية ًآالف ًعشر ًفيه ًسيدخل ًاحلَلل ت

ًاسرتاتيجياتً جهادًاإلسَلميًالذيًتصيًللاملسلمني،ًفلذلكًتعتربًالتجاراتًاحلَللًلب 
ًكورايًالنوبيةًأرضً"هللا"  .ً)2(((به

إلغاءًاخلطةًً:ومنًأمثلةًأنشطةًالنصارىًالكورينيًاليتًوقف تًسياساتًاحلكومة
خطتهاًلبناءًاملصلىًاملنتقلًيفًمدينةًًالسياحةًالكوريةمةًمنظً لبناءًاملصلىًاملنتقل.ًأعلنتً

يفًمدينةًبيونغًتشانغ،ًكورايًالنوبية.2018ًًكانغًرونغًملناسبةًاأللعابًاألوملبيةًالشتويةً
علىًحسبًاخلطةًسيوضعًيفًاملصلىًمكانًالوضوءًوالقرآنًالكرميًوعَلمةًالقبلة،ًولكنً

لكوريني.ً))جاءًخربًاملصلىًإىلًغرفًأُلغيًبناءًاملصلىًبسببًشكوىًمنًالنصارىًا
ً:احملافظني،ًوانتشرًبينهمًرسالةًالدردشةًواجملتمعاتًيفًاإلنرتنتًللنصارىًالربوتستانتيني

"هي اًنُريهمًقوةًجيشً"هااننيم".ًإنًتسل لًيفًالسدًجراثيمًوملًندفعهاًستجريًالراثيمً
ًكنائسناًوتدفعهمً)ي ًكذلكًإنًملًتقم عينًاملسلمني(ًسنرىًحننًيفًمجيعًأعضاءًالسد.

نيًيفًمنظ مةًالسياحةًالكوريةًوبلديةًاملسئولوأبناؤانًعقباتًبئيسة".ًوكانًيفًالرسالةًأرقامً
ًكانغًرونغ(( ً.)3(مدينة

                                                           

ً/3ً/3(،ًسيئول)ًجوسونًصحيفة،ًصارتًالتجارةًاحلَللًمنًاحلكومةًاحملليةًبطاطاًساخنة (1)
ً(.ابلكورية)16ًص(،ًهــ23/5/1437)ًم2016

(2)ً ً ًآسيا، ًيف ًمرة ًألول ًاألوسط ًالشرق ًثقافة ًمركز ًافتتاح ًيف ًنشرها ًم8/2007ً/15مت
ًهــ(2/8/1428) ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًإنتشونًبلديةً،هـ6/3/1438،

(www.incheon.go.kr).)ابلكورية(ً
متًنشرهاًيفًيقاومًالنصارىًاحملافظنيًعلىًبناءًمصلىًاملسلمنيًحىتًيُنظرًإىلًإلغاءًاخلطة،ً (3)
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وأنشأًالنصارىًالكوريونًموقعا ًإلكرتونيا ًللتوقيعاتًضدًبناءًاملصلى،ًوقدًشاركً
ً 504,040ًًفيه ًابعتبار ًتتحم لًه21/5/1439)ًم7/2/2018شخصا  ًفلم ــ(،

ًاملصلىً ًلبناء ًعلىًشكاوىًالنصارىًالكورينيًوألغتًخطتها ًالكورية ًالسياحة منظ مة
ً.ً)1(أخياً 

ًللقارئًمماًسبقًأنًأعظمًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية قلةًً:قدًتبني 
وظهورًإسَلموفوبي يتعلقًابملسلمنيً، الكورينيًممًا وَتريفًاإلالعلماءًوالدعاًة سَلمًأبيديًًا

ًغيًاملسلمني.ًاملنصرينًمماًيتعلقًابلكورينيً
ًاألخرى؟ً ًالدعوة ًمعوقات ًمن ًوغيها ًالعظمى ًاملعوقات ًهذه ًنعاجل ًكيف إذن
سيقرتحًالباحثًسبلًعَلجهاًيفًالفصلًالتايلًاألخيًرجاءًإفادةًاقرتاحاتهًللدعوةًيفً

ًكورايًالنوبية.
ًً

                                                           

ًموقعًنيوسًآنًجوي،ًهـ1/6/1439،ًومتًالنقلًمنهاًيفًهــ(19/5/1439)ًم5/2/2018
(www.newsnjoy.or.kr)  ً.)ابلكورية(ً

ًم7/2/2018متًنشرهاًيفًالنصارىًاحملافظني،ً(ًانظر:ًمتًإلغاءًخطةًبناءًاملصلىًملقاومات1ً)
ًيفًهــ(21/5/1439) ًومتًالنقلًمنها ًهـ1/6/1439، ًنيوسًوان، ً(news1.kr)ًموقع

ً)ابلكورية(.
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 :وفيهًمبحثان
ل م َي.ُُاملَب َحثُ ۞ مل س  ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقة ُب  ُم َعو  َقات  :ُس ب ل ُع اَلج   اأَلوهل 
لك ور ي َيَُغْي  ُُاملَب َحثُ ۞ ب  ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقةُ  ُم َعو  َقات  ُّ:ُس ب ل ُع اَلج  الثهاين 
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ً:كورايًالنوبيةًتُقسَّمًبقسمنيذكرتًفيماًمضىًأنًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًً
قسمًماًيتعلقًابملسلمني،ًوقسمًماًيتعلقًابلكورينيًغيًاملسلمني.ًواملعوقاتًمنًالقسمً

تفر قًقلةًالعلماءًوالدعاةًوطَلبًالعلم،ًوضيقًاإلمكانياتًاملالية،ًًوً:األولًعددهاًمخسة
ًهلم ًدينية ًمرجعية ًوجود ًوعدم ًالكوريني ًاملاملسلمني ًالدعاة ًوقلة ًابلثقافةً، تخصصني

ً ًاملسلمني ًبعض ًوجرمية ًالكوريالكورية، ًاجملتمع ًانتباه ًوجذهبا ًالكوريني ًوثَلثغي ًة،
املعوقاتًاألوىلًتصدرًمنًاملسلمنيًالكوريني،ًوبقيةًاملعوقاتًتصدرًمنًاملسلمنيًغيً

انشغالًالكورينيًيفًاحلياةًالديناًً:الكوريني.ًوأماًاملعوقاتًمنًالقسمًالثاينًوعددهاًثَلثة
ابألعمالًاليومية،ًوصورةًاإلسَلمًواملسلمنيًيفًاجملتمعًالكوريًوظهورً"إسَلموفوبيا"،ً

عنًشأنًاآلخر،ًًًواملنصِ رونًوَتريفهمًاإلسَلم. شأنًيستقل ًبًه وكلًواحدًمنًالقسمنيًلًه
ًتُقس مًبهًاملعوقاتًاملذكًو سبلًً:رة،ًفلهاًقسمانفقامًالباحثًبتقسيمًسبلًالعَلجًمبا

سبلًعَلجًمعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابلكورينيًالدعوةًاملتعلقةًابملسلمني،ًًوعَلجًمعوقاتً
ُغيًاملسلمني.ًوسيقرتحًالباحثًسبلًعَلجًاملعوقاتًيفًاملبحثنيًالتاليني.

ُُ
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قلةًالعلماءًً:املعوقاتًاملتعلقةًابملسلمنيًيفًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًهي
تفر قًاملسلمنيًالكورينيًوعدمًوجودًوالدعاةًوطَلبًالعلم،ًوضيقًاإلمكانياتًاملالية،ًًو

ًغي،ًوقلةًالدعاةًاملتخصصنيًابلثقافةًالكورية،ًوجرميةًبعضًاملسلمنيًمرجعيةًدينيةًهلم
.ًوسبلًعَلجًاملعوقاتًاملقرتحةًيفًهذاًالبحثًالكورينيًوجذهباًانتباهًاجملتمعًالكوري

ًتتعلقً ًاألخييني ًوالسبيلني ًالكوريني، ًابملسلمني ًتتعلق ًاألوىل ًاألربعة ًوالسبل ستة،
ًفيهًأمهيةًاحلل ً ابملسلمنيًغيًالكوريني.ًوجعلًالباحثًلكلًسبيلًالعَلجًمطلبا ًليبني 

ًةًالعملًبه،ًوالثمرةًاملرجوةًبعدًتنفيذه.ًاملقرتح،ًوكيفي
 رعاية املسلمي الكوريي اجلدد. :املطلب األول

ًالباحثًالعَلقةًبنيً ًكورايًسَلميلدعوةًاإلبنيًاأزمةًالنفطًيفًالعاملًًوقدًبني  ةًيف
ًكانتًأزمةًالنفطًتؤثرًعلىًزايدةًعددًاملسلمنيًالكورينيالنوبية .ًفكانًيفً)1(،ًوكيف

أينًهؤالءًاآلن؟ًً:نفطًعددًاملسلمنيًالكورينيًحنوًثَلثنيًألف.ًوالسؤالًهناعهدًأزمةًال
هؤالءًاملسلمونًالكوريونًالًأيتونًإىلًاملسجد؟ًقدًسبقًذكرًأنًاملسلمنيًالكورينيً وملاذًا

.ًفكيفًمنًثَلثنيًألفا ًأييتًمنهمًإىلًاملسجدً)2(250الذينًيزورونًاملسجدًعددهمً
ًمائتانًومخسونًفقط؟ً

ًعددًً:ابوالًو ًيهم هم ًكانوا ًالنفط ًأزمة ًعهد ًيف ًوالدعاة ًاملساجد ًمسئويل ألن
فَلًيلتفتونًإىلًأحواهلمًًإسَلمًالكورينيًفحسب،ًوالًيدركونًأمهيةًرعايةًاملسلمنيًالدد

ًبسهولة،ًوقوهلمً"هذاًالشهرً أسلمًقدًبعدًإسَلمهم.ًعددًإسَلمًالكورينيًيظهرًويُعد 
مئاتًالكورينيً" .ًلنشاطًدعويًآخرًجيعلًاملسلمنيًاألجانبًيتصدقونًعليهمعلىًأيدينًا

ًبسهولة،ًوقوهلمً ولكنًإميانًاملسلمنيًالددًالًيظهرًودرجاهتمًيفًالعلمًوالعملًالًيعد 
ًانتباه ًجيذب ًال ًالدد" ًللمسلمني ًالصَلة ًكيفية ًبتعليم ًقمنا ًالشهر املنظ ماتًً"هذا

                                                           

ابلدعوةًاملطلبًالثالث:ًأزمةًالنفطًيفًالعاملًوعَلقتهاًً-املبحثًالثالثًً-(ًانظر:ًالفصلًاألول1ً)
ًكورايًالنوبية ًمنًهذاًالبحث.ًاإلسَلميةًيف

الفصلًالثاين2ً) انظرً: املسلمنيًالكورينيً-املبحثًاألولًً-ً( عدًد البحثًاملطلبًاألولً: ً.منًهذًا
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ماليا .ًقالًا ))ملاذاًهؤالءًالقدماءًالًأيتونًً:إلمامًايسراإلسَلميةًحىتًيقد مواًهلمًدعماً 
إىلًاملسجدًوحيافظونًعلىًهويتهمًاملسلمة؟ًألهنمًملًيفهمواًحقيقةًرسالةًاإلسَلمًوملً
األخرىً واملشكلًة ابإلسَلمًيفًحياهتمً. وملًيعملوًا وملًيتدر بوًا وملًيدرسوًا يعل مهمًأحدًإايهاً،

تعليمًوالتدريب،ًحىتًيكونًاملسلمونًالددًأنهًملًتكنًهناكًمنظ مةًتعليميةًتقومًهلمًابل
نيًعلىًاملسلمنيًالددًوتركهمًاملسئول.ًفإمهالً )1(موارَدًبشريةًحلاضرًاإلسَلمًوملستقبله((

ًكاجملتمعًالكوريًيتسب بًيفًضعفًإميانه،ًوجيعله يفًالكفرًًونيقعًأحياانً ًيفًالبيئةًامللحدة
ًوالشرك.

ورأىًبعينيهًأنًأحدًاملسلمنيًالكورينيًالذينًوقدًشاهدًالباحثًبرانجماًيفًالتلفازً
أسلمواًيفًعهدًأزمةًالنفطًيضعًرأسًاخلنزيرًاملقطوعًيفًطقوسًاألجدادًويقرأًعليهًسورةً
ًالفاَتة!ًماًهذاًاالستهزاءًواللعبًبدينًاإلسَلم،ًوماًهذاًالضَللًبعدًهدايتهًإىلًاحلق؟

االهتمامًابلعدد.ًقدًهذاًفشل ،ًفشلًمنهجهمًيفًالدعوة،ًوكانًمنهجهمًمنهجً
هــ(،ًوعرفناًمن1430ًهــًإىل1390ً)منًًم2010إىلًًم1970جربناًهذاًاملنهجًمنً
سنةًأنًمفاسدًاملنهجًأكثرًمنًمصاحله.ًفيجبًعليهاًَتويل40ًًجتربةًهذاًاملنهجًلفرتةً

منهجً منهجًالدعوةًللكورينيًمنًمنهجًاالهتمامًابلعددًإىلًمنهجًاالهتمامًابلودة.ًفثمرًة
ًكوريًضعفاءًاإلميانًمثًبقاءًمائتنيًومخسنيًً:هتمامًابلعدداال إسَلمًثَلثنيًألفًمسلم

ًكإسَلمًثَلمثائةًمسلمً مسلمًكوري.ًهلًهذهًالثمرةًأفضلًأوًمثرةًمنهجًاالهتمامًابلودة
ًكوريًًًأقوايءكوريً ًهم؟ًكلاإلميانًمثًبقاءًثَلمثائةًمسلم

صلىًهللاًعليهً-دةًهوًمنهجًالنيبًأيًمنهجًاالهتمامًابلًوهذاًوهذاًمنهجًالدعوةً
ًاملنهجًالظاهرةًيفًالسيةًالنبويةًهيًدارًاألرقم،ًً-وسلم يفًالعهدًاملكي.ًوعَلمةًهذا

وهوًحمورًلقاءًلكلًاملسلمنيًالددً))كثرًالداخلونًيفًاإلسَلمًوكانًالًبدًمنًمكانً
نهم،ًوكانًالرسولًيعل مهمًأمورًديً-صلىًهللاًعليهًوسلم-جيتمعًفيهًهؤالءًمعًرسولًهللاً

صلىًهللاً-الًيتمكنًمنًاالجتماعًهبمًعلنا ،ًفاختارًالرسولًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-

                                                           

ًكورايًالنوبيةًومستقبله-(ًدورًاملسجدًللدعوةًاإلسَلمية1ً) ،ًيلًجونغًأك،ً-واقعًاإلسَلمًيف
ً)ابلكورية(.6ًص
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دارًاألرقمًبنًأيبًاألرقمًاملخزوميًلَلجتماعًفيها،ًوكانتًعلىًجبلًالصفاًً-عليهًوسلم
ًمقر اً ً-صلىًهللاًعليهًوسلم-وابهباًاخللفيًيدخلهًالداخلًفَلًيُرى،ًوقدًاختذهاًالرسولً

صلىًهللاًعليهً-للدعوةًيفًالسنةًاخلامسةًمنًالبعثة،ًجيتمعًفيهاًالصحابةًإىلًالرسولً
ً.ً )1(فيتعل مونًمنهًالقرآنًالكرميًوالسنةًويقتدونًبه((ً-وسلم

ًكافرةًملحدة،ًفإنً ًكحالةًعهدًمكة.ًأحيطًابملسلمنيًفئة واجملتمعًالكوريًحالته
ُ))ً:-هللاًعليهًوسلمصلىً-تُركًوحدهًأيكلهًذئبًالكفر.ًقالًالنيبً ُيف  َُثاَلثَةٍّ ُم ن  َما

ُالصهَلَواتُ  ُف يه م  ُت  َقام  َُوَل ُي  َؤذهن ، َُوَل ُالشهي طَانُ ُ،قَ ر يَةٍّ، َُعَلي ه م  َوَذ َتح  ُاس  َعَلي َكُُ.إ له
ََماَعة ،ُ جل  الذ  ئ بُ ب  َيَ ك لُ  َُا َيةَُفَإ َّنه القاصية:ًالقاصيةًتقدير.ًو )2(((ُال َقاص  البعيدةً؛ًالشاًة أيً:

ًاجملتمعَة؛ً ًأنًالذئبًالًأيكلًالغنَم ًكما ًمنًالماعة منًاألغنام؛ًيعين:ًالشيطانًبعيد 
ًكما أنًالذئبًأيكلًًالط َلعًالراعيًعليها،ًويستويلًالشيطانًعلىًمنًفارقًالماعَة

ًعن ًاملفردة ًالددً.)3(األغنامًالشاة ًللمسلم ًالصاحلة ًاجملتمعًًأمهيتهاًالصحبة ًيف أكثر
ًريًالذيًالًيدينًابإلسَلم،ًبلًيهاجمًعلىًاملسلمًبفكرةًاإلحلادًواحلريةًاملطلقة.ًالكًو

صلىًهللاًعليهً-والليسًالصاحلًيذك رًاملسلمًإذاًنسيًويعل مهًإذاًجهل.ًقالًالنيبً
ُال ك ْي ،ُ))ً-وسلم ،َُوََنف خ  ُال م س ك  َُكَحام ل  ء ، ُالسهو  َل يس  ،َُواجل  ُالصهال ح  َل يس  َاَُمَثل ُاجل  إ َّنه

:ُإ مهاَُأن ُُي  ذ َيَك،ُ ر ًُياُطَي  َبًة،َُوََنف خ َُفَحام ل ُال م س ك  ن هُ  ن ه ،َُوإ مهاَُأن َُتَ َدُم  َتاَعُم  َوإ مهاَُأن ُتَ ب  
ُأَُ ُإ مها َُخب يَثةًُال ك ْي : ُر ًُيا َُتَ َد َُأن  َُوإ مها ُث َياَبَك، ُُي  ر َق ًمنًالرتابطًبنيً )4(((ن  ًبد ًفَل .

ليقتدواًأبسوةًحسنةًحىتًحيفظواًقلوهبمًابإلميانًوالتقوى.ً املسلمنيًوتذكيًبعضهمًبعضاً 
برانمجًخاصًابملسلمنيًالددًً-علىًحسبًعلمًالباحث-ًإىلًاآلنًومعًذلكًملًيُقم

ًيتهمًوتقويةًأواصرًأخوهتم.ًمنًأجلًرعا

                                                           

ً.187،ًزيدًبنًعبدًهللاًالزيد،ًص(ًفقهًالسية1)
ًكتابًالصَلة،ًاببًالتشديدًيفًتركًالماعة،ً)داودًوأبأخرجهً(2ً) .547ً:ًبرقم(،1/410ً،

ً(.1/335(،ًواأللباين)مشكاةًاملصابيح،1/430ًحس نهًابنًامللقن)َتفةًاحملتاج،ً
ً(.2/221)(ًاملفاتيحًيفًشرحًاملصابيح،ًاحلسنيًبنًحممودًمظهرًالدينًالزَّْيداين،3ً)
ًالصاحلني،ًوجمانبةًقرانءًأخرجهًمسلم،ًً(4ً) كتابًالربًوالصلةًواآلداب،ًاببًاستحبابًجمالسة

ً.2628:ًبرقم(،4/2026ًالسوء،ً)
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خيتارًاإلماُمًاملرشَدًممنًهلمًاخللقًوالعلمًمنًً:ههناًيقرتحًالباحثً"نظامًاملرشد"ف
إىلًالصوابًوإفادهتمًًاملسلمنيًالددًإرشادًوتوجيهًمهمةًاملرشد:املسلمنيًالقدماء،ًًو

اإلسَلميًوطريقةًاخللقًًاملرشدًبتزويدًالعلمًوتقويةًاإلميان.ًواملسلمونًالددًيتعلمونًمن
ًكانًهلمًمشكلةًيفً حياةًاملسلمنيًيفًاجملتمعًالكوري،ًيستنصحواًويستشيواًمنه.ًوإن
ًإىلًاإلمام.ً ًاملشكلة ًيرفعًهذه ًيساعدهمًاملرشد،ًوإنًملًيكنًللمرشدًحل  معيشتهم،
ابالتصالًهبمًواللقاءًمعهمًيف أخو ايً  مستمر اً  ًواملرشدًيتواصلًمعًاملسلمنيًالددًتواصَلً 

املسجدًأوًأماكنًمناسبةًإلقامةًعَلقةًإميانيةًبينهم.ًوللمرشدًدعمًمايلًليغط يًتكلفةً
ًويقد مً ًتقريرًشفويًأوًَتريريًعنًأحوالًاملسلمنيًالدد، ًوعليه ًاألنشطة، منًهذه
التقريرًإىلًاإلمام.ًوإذاًأصبحًاملسلمًالديدًمؤمنا ًمستقَل ًيقدرًعلىًاحلياةًيفًاجملتمعً

غيه.الكوريًبدونًم جديداً  ًكبيةًيتخر جًمنًهذاًالنظامًويقبلًاملرشدًمسلماً  ًشقة
النظامًالذيًً:-صلىًهللاًعليهًوسلم-يفًزمنًالنيبًًةوهذاًالنظامًلهًشبهًيفًاملؤاخا

املرشدًكمقامًاألنصارًالذينًسبقواً فمقامًاملرشدينًيفًنظاًم يربطًبنيًاملهاجرينًواألنصارً.
ًوم ًواإلميان، ًابلدار ًاملؤاخااملهاجرين ًيف ًاملهاجرين ًكمقام ًالدد ًاملسلمني الذينًًةقام

حيتاجونًاملساعدةًبعدًإسَلمهمًوهجرهتمًإىلًاملدينةًاملنورة.ًوالفرقًبنيًالنظامنيًأنًيفً
ًكلًًةنظامًاملؤاخا لكلًواحدًمنًاملهاجرينًأخوهًالواحدًمنًاألنصار.ًويفًنظامًاملرشد

قل ةًاملسلمنيًالقدماءًاملتعل منيًذويًاخللقًًمرشدًلهًأكثرًمنًاملسلمنيًالددًنظرا ًإىل
ًأسوةًللمسلمنيًالدد.ًفبهذهًالطريقةًيتيس رًلإلمامًإدارةًامل سلمنيًاملستحق نيًليكونوا

ًكانًعددًاملرشدينًمخسة،ًًلوًوتهمًرعايالددًًو قل ًعددًاملرشدين.ًعلىًسبيلًاملثالًإن
املسلمنيًالددًفيمك نًنظامًا مخسًة أحوالًمخسةًوَتتًكلًواحدًمنًه متابعًة ملرشدًلإلماًم
ابالستعانةًخبمسةًمنًاملرشدين. جديداً  ًوعشرينًمسلماً 

ًكماًً:والثمراتًاملرجوةًمنًتنفيذًهذاًالنظام تيسيًلإلمامًيفًإدارةًاملسلمنيًالدد
،ًشقةًاحلياةًيفًبيئةًملحدةسبقًذكرهًآنفا .ًومنهاًتقليلًرد ةًاملسلمنيًالددًبسببًم

ويتتب عًأحواهلمًويقدمًهلمًالنصيحة.ًوهذاًالنظامًبنظرًبعيدًيقومًيفًًاملرشدحيثًيراعيهمً
مقامًعَلجًمعوقًقلةًالعلماءًوالدعاةًوطَلبًالعلمًيفًالدعوةًاإلسَلمية.ًفإنًجنحًهذاً
النظامًوثبتتًبهًقلوبًاملسلمنيًالددًعلىًاإلميانًسيكونًمنهمًمنًيرغبًيفًطلبً
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إلسَلميةًللكوريني.ًوابلتعاونًمعًاملرشدينًواإلمامًمنًالعلمًالشرعيًومنًيريدًالدعوةًا
خَللًنظامًاملرشدًيسهلًللمسلمنيًالددًسلوُكهمًإىلًطلبًالعلمًودخوهُلمًإىلًمسارً
الدعوةًاإلسَلميةًليكونواًالعلماءًوالدعاةًوطَلبًالعلمًالذينًهمًمنارًمستقبلًاإلسَلمً

ًنوبية.ًًًًًًومسادًغينًلشجرةًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًال
ً  
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العناية بطَلب العلم قبل إرساهلم إىل  :املطلب الثاني
 ة وبعد عودتهم.سَلميالدول اإل

ً ًيف ًالنوبية ًكوراي ًإسَلم ًاتريخ ًالامعة1375ً)ًم1955بدأ ًوُأس ست هــ(،
هــ(.ًولكنًإىلًالوقتًاحلاضرًالًيوجد1381ً)ًم1961اإلسَلميةًابملدينةًاملنورةًيفً

ًكانًشهادتهًمنًالدولًًدكتورًكوريًمتخص ص ابلقرآنًالكرميًوالًاحلديثًالشريفًسواء
هًأكثرًمنًحقبتًو-اإلسَلميةًأوًمنًغيًالدولًاإلسَلمية.ًومنذًاتريخًالامعةًاإلسَلميةً

مخسةًفقط،ًوملًًسوالطَلبًالكوريونًالذينًخترج واًبشهادةًالبكالوريًوً-مخسنيًسنةً
ًمنًهذهً ًاملاجستيًأوًالدكتوراه يتمك نًإىلًاآلنًأحدًمنهمًمنًاحلصولًعلىًشهادة
الامعةًاملباركة.ًومنًهؤالءًاخلمسةًاملتخرجنيًالذينًينشطونًيفًجمالًالدعوةًللكورينيً

ًأً:اثنانًفقط ًالرمحنًيلًوالباحث. ًعبد ًيكنًاإلمام ًكوريونًيفًالدولًمل هناكًطَلب 
منًاألقلياتًاإلسَلمي بكونًكورايًالنوبيًة منًقبل؟ًكَل.ًكانًعددهمًليسًبقليلًمقارنةً  ًة

ً ًعام ًيف ًللمسلم ًاألسبوعية ًاإلخبارية ًالنشرة ًيف ًجاء ً:هــ(1405)ًم1985املسلمة.
ًسونً ًكوان ًيل ًاحلافظ ًلإلجازة...عبد ًالنوبية ًكوراي ًخارج ًمن ًالعلم ًطَلب ))رجع

(،ًوعبدًاحلقًجيًدايًسيكً)أكملًالدراسةًاملنهجيةً)الامعةًاإلسَلميةًالعامليةًمبليزاي
ًكيونغً)الامعةًاإلسَلميةً يفًمرحلةًاملاجستيًمنًجامعةًإندونيسيا(،ًوفاطمةًجونًإي
ًكونً)الامعةًاإلسَلميةًاإلندونيسية(،ًوابيًهيونغًسونً اإلندونيسية(،ًوعليًآنًسون

وكًهونً)الامعةًاإلسَلميةًالعامليةً)الامعةًاإلسَلميةًالعامليةًإسَلمًآابد(،ًوأيوبًيلًس
ًالطَلبًالكوريونًالًتنحصرًيفً)1(((إسَلمًآابد( ًاليتًدرسًفيها ًوالدولًاإلسَلمية .

ًيفً ًتشوي ًحامد ًللشيخ ًالدكتوراه ًرسالة ًحسب ًعلى ًوابكستان. ًوإندونيسيا مليزاي
يفًاململكة12ًًًً:82هــ(ًأنًعددًالطَلبًالكورينيًاإلمجايلًعندئذ1404ً)ًم1984

                                                           

(1ً ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًللمسلم، ًاألسبوعية ًاإلخبارية ًالنشرة ًم28/6/1985(
ً)ابلكورية(.6،ًص200هــ(،ًالعدد:11/10/1405ً)
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6ًوًليبيا،ًيف11ًوًمصر،ًيف12ًيفًماليزاي،ًو15ًيفًابكستان،20ًًالعربيةًالسعودية،ً
ً.ً)1(السودانمن1ًًيفًاملغرب،ًو4ًمنًإندونيسيا،ًو6ًويفًقطر،ً

إذنًأينًهؤالءًالطَلبًالكوريون؟ًملاذاًالًجندهمًيفًجمالًالدعوةًاإلسَلميةًيفً
ًاألمرانًً ًوهذان ًأبمرين، ًالواب ًالنوبية؟ ًقبلًكوراي ًابلطَلب ًابلعناية ًيتعل قان كَلمها

ًاألول ًاألمر ًوبعدًعودهتم. ًمنًالطَلبًالكورينيًقليل.ًً:دراستهم َمنًأكملًالدراسة
يفًدراستهمًفرتكواً وأغلبًالطَلبًالكورينيًيفًالامعةًاإلسَلميةًابملدينةًاملنورةًملًينجحوًا

مًوختر جًمنًالامعةًمخسةًاملعهدًوالامعةًقبلًإكمالًدراستهم.ًوكماًسبق،ًمنًجنحًمنه
طَلبًفقط.ًماًسببًيفًذلك؟ًهلًالطَلبًالكوريونًضعفاءًيفًالقدرةًالدراسيةًأصَل ؟ً

(،ًالربانمجًالدويلًلتقييمPISAًاإلحصاءًيقولًخَلفًذلك.ًعلىًحسبًمعيارً"بيسا")
لًمنًدولًمنظمةًالتعاونًالتنميةًاالقتصادية،ًاحتل ًالطَلبًالكوريونًاملركزًاألًو الطلبة

يفًدرجةًبيساً) (،ًوالطَلب540ً(،ًوكانًالطَلبًالياابنيونًيفًاملركزًالثاينً)542عاملياً 
(ً ًاألخي ًاملركز ًيف ًالطَلبً )2((402الربازيليون ًفشل ًسبب ًأن ًاإلحصاء ًهبذا ًتبني  .

ًالكورينيًيفًالامعةًاإلسَلميةًليسًضعفًقوهتمًالعقلية،ًبلًهمًأذكياء.
لطَلبًاملتخرجنيًالكورينيًمنًهذهًالامعةًأسبااب ،ًويرىًالباحثًأنًلِقل ةًعددًا

ترجعًإىلًعدمًالعنايةًابلطَلبًالكورينيًقبلًإرساهلمًًً-رتاهاًفيماًبعدسكماً-وكل هاً
ًإىلًالامعة.ً

ًالثاين ًالكورينيً:واألمر ًالطَلب ًبكلًاخلرجنيًأن ًالامعات ًمن ًجناحهم ًبعد ،
وظيفيةًيفًجمالًاإلمامةًأوًجمالًالدعوةًلفرصًًيفًكورايًالنوبيةًصعوبةًومشقة،ًالًجيدون

يلًسوكًهون.ًقدًحصلًعلىًًماًوقعًمعًالسيدًأيوبً:يفًاملراكزًاإلسَلمية.ًمثالًذلك
شهادةًاملاجستيًبتخصصًمقارنةًاألداينًمنًالامعةًاإلسَلميةًالعامليةًإسَلمًآابدًيفً

دأًيدرسًالعلومًالطبيةًهــ(.ًولكنًملًجيدًالوظيفةًيفًجمالًالدعوة،ًفب1411)ًم1991
يفً ماًأصابًاألخًً:مدنًيفًكورايًالنوبية.ًومثالًآخرًإحدىالشعبيةًحىتًأصبحًطبيباً 

                                                           

ًكيل،ًصالدع(1ً) ًمستقبلها،ًتشويًيونغ ًماضيها،ًحاضرها، ًكورايً: ًاإلسَلميةًيف ً-192ًوة
193. 

ًكيفًاحلياة؟2ً) ً)ابإلجنليزية(.79ً،ًمنظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنمية،ًص2015(
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سلطانًجونغًبيونغًأك.ًختر جًاألخًمنًكليةًالدعوةًوأصولًالدينًمنًالامعةًاإلسَلميةً
ًمثانًالسنواتًيف1432)ًم2011يفً ًملدة ًبعدًدراسته ًكورايًالنوبية. ًورجعًإىل ًهــ(

ًكورايًالنوبية.ًومقدارًالراتبًالذيًعرضًلهًاملسجدًملً املدينةًاملنورةًملًجيدًالوظيفةًيف
الشركاتًالكوريةًفرصةًللوظيفةًفوافقًمعها.ًوماًزالًاألخًًإحدىيُرضه.ًمثًقد متًلألخً

أنشطةًالدعوةًهللًتعاىل.عمي ًلًإىلًالوقتًاحلاضرًهلذهًالشركة،ًاتركاً 
فشلًً:ًجمالًالدعوةًيفًكورايًالنوبيةًهلاًسبَبنيًكماًسبقوقل ةًوجودًطَلبًالعلمًيف

الطَلبًقبلًإكمالًالدراسة،ًوعدمًوجودًفرصًوظيفيةًبعدًإكماهلا.ًوكَلمهاًضررًيفً
مسارًالدعوةًاإلسَلمية؛ًألنًفشلًالطَلبًمعناهًأنًاألمةًاإلسَلميةًقدًاستثمرتًعلىً

لبًوتسكينهًوتقدميًتذكرةًالطائرةًهذاًالطالبًأبموالًطائلةًملاًيتطلبًمنًتدريسًالطا
منًالفوائدًالدعوية.ًفهذاًضررًمنًًلهًإلجازتهًيفًبلده،ًمثًالًجتدًاألمةًمنًالطالبًشيئاً 

ًقدًبذلًالطالبً ًكذلك. ًللطالبًاملتخر جًضرر ِقبلًاألمة.ًوعدمًوجودًفرصًوظيفية
معة،ًمثًالًجيدًجهودهًيفًطلبًالعلمًواستهلكًعمرهًوزهرةًشبابهًالذهبيةًيفًاملعهدًوالا

ًالطالبًلتكلفةًاملعيشية،ًفَلًيستطيعًأنًيستعملًيفًحياتهًماً وظيفةًاليتًيكتفيًهبا
ًيتعل مًعلومًأخرى ليجدًوظيفةًيفًجمالًآخرًغيًجمالًًتعل مهًبكلًطاقتهًوقوته.ًفإم ا

ًكمثلًالسيدًأيوب،ًوإم اًجيدًالطالبًالوظيفةًيفًجمالًدنيويًفينسىًويذهبًعنهً الدعوة
هوًواضح.ًويفًهذينًاألمرينًماًدًر ضررًعلىًالطَلبًكمًا سًكمثلًاألخًسلطان.ًوهذًا

ًتقليلًللعلماءًوالدعاةًوطَلبًالعلم.
وجودًالوظيفةًبعدًلوبسببًاالحتمالًالكبيًللفشلًالدراسي،ًواالحتمالًالقليلً

اإلسَلميةً الشرعيةًكالامعًة الًيقد مًاملسلمونًالكوريونًعلىًاملؤسساتًالتعليميًة الدراسًة
ًمواردًبشريةًمتوف رةًمعًقلةًالراغبنيًيفًطلبًالعلم؟ً ًومعهدًتعليمًاللغةًالعربية.ًوكيفًنتمىن 

نيًاملذكورتنيًويرىًالباحثًأنًالعنايةًبطَلبًالعلمًهوًاحلل ،ًحلًاألمرينًواملشكلت
ًالعنايةًقبلًالدراسةًاإلسَلمية،ًوالعنايةًبعدًإكماهلا.ًً:أعَله.ًوللعنايةًابلطالبًنوعان

تتم ًخبطتني.ًاخلطةًاألوىل:ًًوعنايةًبطَلبًالعلمًقبلًإرساهلمًإىلًمؤسساتًتعليمة
ينًتعليمًالطَلبًاملختاًرً:تصفيةًالطَلبًالكورينيًالراغبنيًيفًطلبًالعلم،ًواخلطةًالثانية

ًكورايًالنوبية.ً ًللدراسةًيفًخارج ًكافيةًحىتًيستعد وا اللغةًالعربيةًوالعلومًالشرعيةًملدة
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فكانًمسئولوًمسجدًسيئولًً:ويتأك دًأمهيةًاخلطةًاألوىلًمباًحدثًيفًعهدًأزمةًالنفط
ًكانً املركزًيقبلونًأيًأحدًمنًاملسلمنيًالكورينيًمنًيريدًالدراسةًيفًدولةًإسَلميةًسواء

ًكانًيطمعًيفًمنافعًالدنياًمنًالدراسة.ًًوالطالبً نتيجةًصاحبًالتقوىًواإلخَلصًأم
ًالنفطًبعضًالطَلبًالكورينيًيفًالامعةًاإلسَلميةًابملدينةًًًلذلك كانًيفًعهدًأزمة

ًاملمر ضاتً ًويقابلون ًابلقمار، ًويلعبون ًوجيتمعون ًالماعة، ًصَلة ًمن ًيفر ون املنورة
سبقًذكرًقصةًاألخًاندرًالذيًدرسًيفًاملدينةًً.ًوقد)1(الكورايتًيفًمستشفىًاملدينة

.ًفيجبًعلىًمسئويلًاملسجدًأنًينظرواًإىلً)2(املنورةًوتركًالدراسةًمثًتشي عًبعدًذلك
إىلًمؤسسةًتعليميةًخلقًراغبًالدراسةًومظاهرًإميانهًوإخَلصهًهللًتعاىلًقبلًإرسالهً

حىت ًكافيًة للًملدة يستحق ًأنًحيصلًعلىًفرصًة أنًه ًهلًم اإلسَلمية.ًيتبني  أبموالًاألمًة دراسًة
مفسدًيفًاألرض.ًً-هللاًعليهًوسلمًصلى-إنًفعلوًذلكًقل ًممنًيدرسًيفًمدينةًالرسولً

ًقُبلًللجامعةًبتزكيةً وعلىًالامعةًتوحيدًقنواتًقبولًالطالبًالكوري.ًاألخًاندرًإمنا
شيخًفَلنًغيًالكوري،ًالذيًبكونهًأجنبيا ًالًيقي مًاملسلمًالكوريًتقييما ًدقيقا .ًولوً
ًكمسجدًسيئولًاملركزيًفيكونًالقناةًالوحيدةً وح دتًالامعةًقنواتًلرتشيحًالطَلب

يتًتقبلًالامعةًتزكيتاها،ًفلنًيقعًمثلًماًوقعًيفًاألخًاندر.ًوهبذهًالطريقةًفليخرْتًال
ذاًحسنًالنيةًواإلخَلصًهللًتعاىل.ً مناسباً  ًاملسجدًطالباً 
ًالثانية ًابخلطة ًاملختار ًابلطالب ًيعتين ًاملسجد ًاملواهبًً:مث ًتطوير ًبرانمج وهي

اللغةًالعربيةًوالعلومًالشرعية،ًوتزويدًًالدراسيةًللطالب.ًوهذاًالربانمجًيشتملًعلىًتعليم
ًالدراسةً ًمتابعة ًمن ًالطالب ًليتمك ن ًومنهجها، ًاإلسَلمية ًالدراسة ًبيئة ًعن املعلومات
ًكبية؛ًألنً ًأمهية والصربًعلىًعبءًطلبًالعلم.ًوالعنايةًبطالبًالعلمًهبذهًاخلطةًهلا

ً:لِفْشلًالطَلبًالكوريونًأسبااب ،ًوأعظمها
قلةًإخَلصًالطالبًجتعلهًيرتكًالدراسةًمباًأصابهًمنًمصائبًالدنياًاليسيةً -أ
ً ًاخلكبطء ًاإلدمة ًيف ًالطعام ًمذاق ًواختَلف ًالامعة، ًيف ًاملدارية ًوعدمًاحملطاعم لية،

ًكانًجيدهاًالطالبًيفًكورايًالنوبية.ًًبلعاأوجودًأماكنًاسرتاحاتًًو  كما
                                                           

ً(ًاإلمامًعبدًالرمحنًيلًواإلمامًايسرًيلًاللذانًدرساًمعهمًشاهداًذلكًوأخرباًالباحثًبه.1)
ً.313(ًانظر:ًصفحة2ً)
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قبلًجميئهًإىلًاملؤسسةًالتعليميةًالًملًيتعل مًالطالبًالكوريًاللغةًالعربيةًقطً -ب
 سيماًالشريعةًاإلسَلميةًفَلًيفهمًالدراسةًاليتًتقامًابللغةًالعربية.ً

منهجًالتعل مًيفًكورايًالنوبيةًبصفةًعامةًمنهجًالفهم،ًفإْنًفهَمًالطالبًماً -ت
ً ًومنهاملكتبًالتشتملًعليه ًأنًحيفظًحمتوايهتا. ًله ًفَلًحاجة التعل مًيفًاملعهدًًجقر رة

ًذلك ًخَلف ًالشريفةًً:والامعة ًواألحاديث ًالقرآنية ًاآلايت ًمن ًالعديد ًحيفظ ًمل من
عالياً  االختبارات.ًفالطالبًالكوريًالذيًًيفوالنصوصًيفًالكتبًاملقر رةًفلنًجيدًمعد الً 

ًكبيةًحلفظًالملًالعربيةًاملنصوصًيفًالحفظًعلىًملًيتعو دًسابقاً  دارسًسيجدًصعوبة
 َلمية.ًيفًمؤسسةًتعليميةًإس

ًهبذهًاخلطةًفالطالبالعنايةًابلطالبًهبذاًالربانمجًَتلًاملشاكلًاملذكورةًأعَله:ًًو
جيه زًنفسهًللدراسةًبتعل مًمبادئًاللغةًالعربيةًوالعلمًالشرعي،ًويتعو دًعلىًمنهجًاحلفظ.ً
منًاالستعدادًالدراسيًمبثلًهذهًاخلطةًقبلًسفرهًإىلًاملدينةًاملنورة.ً ًكثياً  والباحثًاستفاد

ًالتدريب ًملادة ًاملقر رة ًاملعهد ًبكتب ًالعربية ًاللغة ًلتعل م ًجمانية ًفرصة  ًاملسجد ًيف اتًكان
ًكتاب)النحو(.ًًقدًدرسًالباحثًبتوج املستوىًاألولًإىلًًيهًاإلمامًعبدًالرمحنًيلًمن

ًكورايًًواملستوىًالثالثًيفًاملسجد.ً ملًيشعرًالباحثًأبمهيةًاالستعدادًيفًأثناءًتعل مهًيف
ًكبيةًمنًتلكًالدراسةًالسابقة .ًفَِبفضلًأثناءًدراستهًيفًاملعهدًالنوبية،ًمثًوجدًفعالية

ًت ًخبَلفًالطَلبًهللا ًوالامعة ًاملعهد ًيرسبًالباحثًيف ًمل ًمثًبفضلًاالستعداد عاىل
يفًكورايًالنوبية.ً مراتًيفًاملعهدًبسببًعدمًاستعدادهمًللدراسًة عدًة ًالكورينيًفهمًرسبوًا
وخططًالعنايةًبطَلبًالعلمًقبلًإرساهلمًإىلًمؤسسةًتعليميةًتزيلًأعظمًاألسبابً

تصفيةً (يُزالًابخلطةًاألوىلً:فقلةًاإلخَلصً:بًالكورينيالثَلثةًاملذكورةًيفًفشلًالطَل
ًيُزالًابخلطةًالثانية.ً:،ًوعدمًاالستعدادًواختَلفًاملنهج)الطَلب
تتم ًهذهًالعنايةًبتوظيفهمًالًغي.ًوَمنًًإكماهلمًالدراسةًبعدعنايةًبطَلبًالعلمًالًو

ورينيًلصعوبةًوملًيقعًبعدًمنًالطَلبًالك-حصلًعلىًشهادةًالدكتوراهًمنًالطَلبً
تتيس رًلهًالوظيفةًيفًجمالًغيًالدعوةًوميكنًلهًالقيامًابلدعوةًأبشكالًخمتلفةًً-َتقيقه

طَلبهًابملعلوماتًالصحيحةًعنًاإلسَلمًإنًكانًوظيفتهًالتدريسً ًكإفادًة يفًنطاقًعمله،
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ًكانًوظيفتهًيفًترمجةًاللغةً يفًاملدارسًوالامعات،ًونشرًالكتبًاإلسَلميةًالدعويةًإن
ًلعربية.ا

قدً-سولكنًمنًختر جًمنًاملعهدًأوًمنًالامعاتًاإلسَلميةًبشهادةًالبكالوريًو
يصعبًعليهًالبحثًعنًً-وقعًمنًالطَلبًالكورينيًوسيقعًيفًاملستقبل،ًإنًشاءًهللا

يفًاجملتمعًًسالوظيفةًألنًشهادةًالبكالوريًو ًكثياً  وحىتًشهادةًاملاجستيًالًتنفعًصاحبها
.ًويفًاألقليةًاجملتمعًاإلسَلميًالكوريالةًالًبدًمنًتوظيفهًمنًِقبلًالكوري.ًويفًهذهًاحل

ً ًللوظيفة ًفرصة ًتتاح ًالنوبية ًككوراي ًيفًًيفاملسلمة ًوإما ًاملسجد ًيف ًإما ًالدعوة جمال
ًالباحثًفيماًمضىًضيقًميزانيتهًاملالية،ً مؤسساتًتعليميةًإسَلمية.ًأماًاملسجدًفقدًبني 
ًوقعًمعًاألخً ًكما ًللطَلبًاملتخرجني فَلًيقدرًاملسجدًعلىًضمانًالرواتبًالكافية

ًكورايًالنوبيةًف هيًمدرسةًاألميًسلطانًجونغ.ًوأماًاملؤسساتًالتعليميةًاإلسَلميةًيف
السلطانًومدرسةًَتفيظًالقرآنًمنًجامعةًالسليمانيةًالرتكية.ًومدرسةًاألميًالسلطانً
،ًومدرسةًَتفيظًالقرآنًالًتوظ فًإالًمنًينتسبًإىلً يصيبهاًعجزًمايلًبشكلًمستمر 

ً. ًتلكًالماعة.ًفيبدوًأنًتوظيفًاملتخرجنيًمنًاملعهدًوالامعةًأمرًشاق 
حل ًأبدا .ًيقرتحًالباحثًاحلل ًهلذهًاملشاكل،ًولكنًالًيعينًأنهًم ستحيلًوملًيكنًلًه

وهوًإنشاءًالوقفًاإلسَلميًلألمةًاإلسَلميةًالكورية،ًوإنشاءًمدرسةًإسَلمية.ًوهذانً
ًذلك ًوتوضيح ًبعض. ًمع ًبعضهما ًجيراين ًمنًً:األمران ًمعي نة ًنسبة ًيوف ر ًاملسجد أن

ًيقبلًاس ًكافيا ًأو ًأمواال  ًلتكونًهذهًالتربع اتًحىتًجيمع تثمارا ًمنًمنظ ماتًإسَلمية
تبىنًعمارةًوقفيةًلتسكنيًاملسلمنيًيفًطبقاهتاًًهذاًاألموالًرأسًمالًالوقف.ًوبرأسًاملال

السك انًاملسلمنيًيفًهذهًالعمارةًًتالعلياًوتدريسًأوالدهمًيفًطبقاهتاًالسفلى،ًوإبجيارا
يفًاملطلبًالثالثً)إنشاءًًتغط ىًرواتبًموظفيًاملسجدًالدد.ًسيأيتًيبانًذلكًبتفصيل

 املدارسًاإلسَلمية(ًوالرابعً)إنشاءًالوقفًاإلسَلمي(،ًإنًشاءًهللاًتعاىل.ً
العنايةًهبمًقبلًالدراسةًتقل لًوقوعًً:والثمراتًاملرجوةًمنًتنفيذًالعنايةًبطَلبًالعلم

ذهًالطَلبًيفًالفشلًوالرسوبًيفًالدراسة.ًوإْنًقل ًالفشلًورفعًنسبةًالنجاحًالدراسيًهب
ًويقد مون ًأبنفسهم ًالطَلبًالكوريونًثقة ًسيجد أكثرًيفًاملؤسساتًالتعليميةًًالعناية

ًكورايًالنوبية.ًلذلكًيرجىًبتطبيقًهذهًالعنايةًإجيادًاملسلمنيًالكورينيًاملؤه لنيً خارج
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قلةًالعلماءًوالدعاةًوطَلبًًعلمًوالدعاة.ًفهيًسبيلًعَلجًمعوقكالعلماءًوطَلبًال
تفر قًاملسلمنيًالكورينيًوعدمًوجودًمرجعيةًدينيةًًبيلًعَلجًمعوقوهيًكذلكًس العلم.
يستمرونًيفًدراستهمًوحيصلونًعلىًشهادةًالدكتوراهًليصبحواًمرجعيةًتهمًعنايألنًبهلم،ً

ًدينيةًوقدوةًحسنةًهلم.ً
والعنايةًابلطَلبًبعدًإكمالًالدراسةًُتكث رًتقدميًالطَلبًاملسلمنيًالكورينيًإىلً

مية؛ًألهنمًجيدونًطمأنينةًيفًأنفسهمًملستقبلهمًبضمانًوجودًالوظيفةًاملؤسساتًالتعلي
ًمنهمً ًيكون ًالذين ًالعلم ًوطَلب ًوالدعاة ًالعلماء ًعدد ًتكثي ًيتم  ًوهبذا ًالدراسة. بعد
ًكتحفيظًالقرآنًالكرميًوموظ فونًيفًاملساجد،ًمماًيرجىً مدر سونًيفًاملؤسساتًالتعليمية

 ملؤه لةًملستقبلًالدعوةًيفًكورايًالنوبية.تنمية ًواستخراجًاملواردًالبشريةًا
ً  
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 املطلب الثالث:
 ة لتعليم املسلمي الكوريي وتربيتهم.إسَلميإنشاء مدارس  

ًكورايًالنوبيةًالً يفًةًمدرسةًإسَلميوجدًتمعًزايدةًعددًاملسلمنيًوأوالدهمًيف
ً-اليتًحقيقتهاًروضةًاألطفالًابللغةًاإلجنليزية-مدرسةًاألميًالسلطانًًإالكورايًالنوبيةً

ًالقرآنًو ًَتفيظ ًًمدرسة ًأبتباع ًُتدار ًالسليمانيةاليت ًاَتادًًمجاعة ًعرف ًوقد ًتركيا. من
))الًتوجدًيفًً:املسلمنيًالكورينيًضرورةًإنشاءًاملدارسًاإلسَلميةًمنًقبل،ًحيثًقال

منهجهاًمنهجًإسَلمي.ًفمنًالضروراتًأنًُتؤسَّسًًكورايًالنوبيةًأيًمؤسسةًتعليمية
ًاملسلمني(( ًألوالد ًواثنوية ًومتوسطة ًابتدائية ًاملسلمنيً )1(مدرسة ًحاولًاَتاد ًابلفعل .

ًكورايًالنوبية،ًولكنًملًيتحق قًذلك.ًماذاًحدثًيفً الكورينيًإنشاءًجامعةًإسَلميةًيف
ًً:ذلكًابختصاربيانًًالتايلمشروعًإنشاءًالامعةًوملاذاًفشلواًفيه؟ً

 اتريخًاملشروعًإلنشاءًالامعةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةً■
ًكوراي1397ً)ًم1977مشروعًهذهًالامعةًيرجعًاترخيهًإىلًسنةً هــ(ًحينماًزار

ً)3(والسيدًأمحدًحممدًمجالًالسعوديً)2(النوبيةًالسيدًعبدًهللاًبنًعليًاملطوَّعًالكوييت
ًكورايًالنوبية هــ(ًقام1400ً)ًم1980.ًويفًعامً)4(فاقرتحاًبناءًالامعةًاإلسَلميةًيف

ًكيوًهاًبزايرةًرمسيةًإىلًاململكةًالعربيةًالسعوديةًومتًتوقيعًاتفاقيةًًالرئيسًالكوري تشوي
ًكوريةًعلىًأنًتترب عًاحلكومةًالكوريةًابألرضً بنيًالبلدينًعلىًإنشاءًجامعةًإسَلمية

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص1) ً)ابللغةًالكورية(.32ً(ًاإلسَلمًيف
ًولدًسنة.ًكوييتًًاتجرًاملطوع،ًعبدالوهابًبنًعليًبنًعبدهللاًبدرًأبو:ًاملطوعًعليًبنًهللاًعبدً(2)

ًكانًرئيسً"مجعيةًاإلصَلحًاالجتماعي"ًم1926هــً)1345 .ًتويفًيفًابلكويت(ًابلكويت.
(.ًانظر:ًعبدًهللاًعليًاملطوعًرجلًاملواقفًوداعيةًاإلصَلحًورائدًم2006)ًهــ1427عامً

)2014اخلي،ًمتًنشرهاًيف هــ،ًاملوسوعةًالتارخيية8/7/1438ًًهــ(،ًومتًالنقلًمنهاًيف1435مًـ
ً(.www.ikhwanwiki.comالرمسيةًلماعةًاإلخوانًاملسلمنيً)

ًالشخص.ملًيقدرًالباحثًأنًيكتسبًمعلوماتًعنًهذاًً(3)
ً.152الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص(4ً)
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ًإل ًاملشروعالَلزمة ًإقامة ًتكاليف ًاململكة ًتتحم ل ًوأن ًالامعة ًفعَلً )1(قامة ًفترب عت ،
ً ًمساحتها ًأرض ًبقطعة ًالكورية 430ًًاحلكومة ًعام ًيف ًمرب ع ًمرت ًم1980ألف

كيلوًمرتًعنًمدينةًسيئول.ًوكانًيف50ًًًًتهايفًاملنطقةًاليتًتبعدًمسافً)2(هــ(1400)
.ًوبدأتًاخلطواتً)3(هــ(ًتقد رًقيمتهاًبثَلثةًمَلينيًدوالرًأمريكي1402)ًم1982عامً

شخصية58ًًهاًحضًرالتنفيذيةًللمشروعًحيثًأقيمتًحفلةًضخمةًإلنشاءًالامعة،ًًو
لتهنئةًاالَتادًهبذهًاملناسبة.ًومتًإنشاءًلنةًمشرتكةًبنيًالبلدينًاململكةًالعربيةًالسعوديةً

ًالكوريةًيفًعامًوكورايًالنوبيةًهبدفًاختاذًخ ًالامعةًاإلسَلمية طواتًتنفيذيةًإلقامة
.ًوقدًبلغتًاألموالًاليتًمنحتًهلذاًاملشروعًالليلًابعتبارًمايوً)4(هــ(1403)م1982
 .ً)5(هــ(ًمليونًدوالرًأمريكي1405)شعبانًًم1985

القسمًً:خط ةًاملشروعًتتكو نًالامعةًاإلسَلميةًمنًثَلثةًأقسامًرئيسيةًوحبسب
شعبةًالشريعة،ًواللغةًالعربيةًوآداهبا،ًً؛قسمًالدراساتًاإلسَلميةًلهًثَلثًشعبً:األول

شعبةًاللغةًالكوريةًوآداهبا،ًً؛قسمًاآلدابًولهًشعبتانً:واحلضارةًاإلسَلمية.ًالقسمًالثاين
شعبةًً؛قسمًاالقتصادًواإلدارة،ًولهًثَلثًشعبً:واللغةًاإلجنليزيةًوآداهبا.ًالقسمًالثالث

.ًوسوفًيكونًعددًطَلبًيفًعامهاً)6(ل،ًوالتجارةًالدولية،ًواالقتصاد.إدارةًاألعما
املعد لًخَللًالسنواتً األولًثَلمثائةًوعشرينًطالبا ،ًعلىًأنًتستمر ًيفًالقبولًبنفسًهذًا

ًاألعلىًيفًالسنةًالرابعةًمنًبدءًالدراسةًفيهاً 1,280ًاألربعًالتأسيسية،ًويكونًاحلد 
امل)7(طالباً  ولكنًتوق فًهذًا إلنشاءًالامعةً. التكلفًة املشروعًً:شروعًبسببًزايدًة يفًبدايًة

                                                           

ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص1) ً.لكورية(اب)13ً-12(ًانظر:ًاإلسَلمًيف
ًكوراي،ًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًص2) ً)ابلكورية(.48ً(ًاإلسَلمًيف
ً.198ماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ً(3ً)
ًكوراي،ًاَتاد4) ًلكورية(.)اب49ًاملسلمنيًالكوريني،ًصً(ًاإلسَلمًيف
ًللشبابًاإلسَلمي،5ً) ًالعاملية ًاملعاصرةًآالمها،ًوآماهلا،ًندوة (ًأقلياتًاملسلمةًيفًالعاملًظروفها

(2/547.)ً
ً.203ها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضًر(6ً)
ً.203،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل(7ً)
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كانتًالتكلفةًاإلمجاليةًقد رهاًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًللحكومةًالسعوديةًأربعةًمليونً
دوالر،ًمثًيفًاالجتماعًاألولًللجنةًاملشرتكةًبنيًالسعوديةًوالكورينيًُقد رتًتكلفةًإمجاليةً

ً.ًًًً)1(دوالرًفلمًيتم ًاالتفاقًعليهاإلنشاءًالامعةًأربعنيًمليونً
.ًاجملتمعًاإلسَلميًالكوريويفًنظرًالباحثًاملتواضعًكانًهذاًاملشروعًفوقًقدرةً

ًكانًتوفيًعددًطَلبًالامعةًممكنا ًمعًمسافتهاًالبعيدةًمنًالعاصمةًوقل ةًُشهرهتاً هل
طَلبًالماعةًًبنيًالكوريني؟ًهلًكانًيوجدًمنًاملسلمنيًالكورينيًمنًيقدرًعلىًتعليم

يفًقسمًالدعوةًوأصولًالدين؟ًوالوابًواضحًملنًيعرفًشؤونًاجملتمعًالكوريًوحالةً
ًكورايًالنوبية.ًواملفروضًأنًيسعىًاالَتادًأوال ًإىلًإنشاءًروضةً اإلسَلمًواملسلمنيًيف
ًكيفًيصلحًإنشاءًالامعةً األطفالًاملسلمنيًمثًمدرسةًاالبتدائيةًواملتوسطةًوالثانوية،

أيًمدارسًإسَلمية؟ًهلًتنفعًزينةًالبيتًبدونًاإل والًيوجدًفيهًا سَلميةًيفًكورايًالنوبيًة
قواعدها؟!ًبتلكًالهودًاملبذولةًمنًِقبلًاالَتادًواألموالًالضخمةًمنًترب عاتًالدولً
أنًتؤس سًمدرسةًإسَلمية،ًولكنًُوضعتًالهودًواألموالًيفًغيً ًكانًممكناً  اإلسَلمية

اجملتمعًاإلسَلميًمنًاحملاوالتًالطويلةًوتصر فًاألموالًالطائلةًماًانلًحمل ها.ًوابلرغمً
ًشيءًإالًالتعبًواحلزنًواهلزميةًالنفسية.ًالكوري

ًكورايًالنوبيةًهيًبدءًًبوالرتتي ًتعليميةًإسَلميةًيف الصحيحًيفًإنشاءًمؤسسة
-إبنشاءًاملدرسةًلطَلبًاالبتدائية.ًوالوقتًاحلاضرًهوًأنسبًأوقاتًإلنشائها.ًألنهً

قدًزادًعددًاملتزوجنيًواملتزوجاتًأبهلًكورايًالنوبيةًمنًاملسلمنيًً-)2(كماًسبقًالبيان
.ً)3(5,787ًهــ(1438ً)ًم2016همًيفًعامًسنة،ًوبلغًعدد20ًاألجانبًمنذًقبلً

علىًحسبًاإلحصاءًً:ومعًزايدةًعددًاملتزوجنيًاملسلمنيًابلكورينيًقدًزادًعددًذريتهم

                                                           

ً)ابلكورية(.273ً(ًقصةًجتربيتًعلىًالثقافةًاإلسَلمية،ًتشويًيونغًكيل،ًص1)
ًكوراياملطلبًالثاين:ًأحوالًاملسلمنيًاملً-املبحثًاألولًً-(ًانظر:ًالفصلًالثاين2ً) ًتزوجنيًأبهل

ً.منًهذاًالبحث
احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً(3ً)

ًابلكورية(.)973ًً-969ً،972ًً-968ًالعدل،ًص
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املتزوجنيًابلكورينيًالذينًًذريةًاملسلمنيًاإلندونيسيني )1(هــ(1437)ًم2015يفًعامً
يفًمدينةًسيئولً)عاصمة63ًًسنة(ًعددهم18ًًإىل7ًً)منًًسنًالتمدرسعمرهمًفوقً

يفًمقاطعة133ًً)املدينةًالقريبةًمنًسيئول(،ًو يفًمدينةًإنتشون21ًكورايًالنوبية(،ًو
ًالوسطى "غيونًغي"ً)املقاطعةًالقريبةًمنًسيئول(. الذينًتزوجواً واملسلمونًمنًآسيا

،ًويفًمدينة204ًدينةًسيئولًيفًمًسنًالتمدرسابلكورينيًهلمًأوالد،ًومنهمًمنًبلغً
فرداًهمًذريةًالذينًيسكنون876ًً.ًوهؤالء376ً،ًويفًمقاطعةً"غيونًغي"79ًإنتشونً

يفًسيئولًواملدنًحوهلاًويدرسونًيفًاملدارسًالكوريةًالعاديةًفُيهَملونًيفًبيئةًالًتوجدً
ًًو ًلتعل مًمبادئًاإلسَلم. ًفرصة ًوالدعاةمنها سَلمًإلًكيفًأنملًأنًخيرجًمنهمًالعلماء

ًمونًعنًدينًوالديهموالًيتعلً ًكورايًالنوبيةًمعًأنًأوالدًاملسلمنيًُيرتكونًيفًالبيئةًامللحدة
معًقلةًالعلماءًوالدعاة؟ًً؟شيئاً  وجناحاً  ًوكيفًنرجوًمنًمستقبلًإسَلمًكورايًالنوبيةًتطو راً 

ًكورايًالنوبيةًبدونًاملدارسًاإلسَلميةًسيولدًخطرا ًآخرًنت يجة ًبقاءًاإلسَلمًيف
ً:ًالتاليةًنقاطاللثَلثً

منًالثقافةًالكوريةًالكافرةًسوفً -1 ،ًفَلًينسونًهويتهمًاإلسَلميةًبسهولةأتثراً 
ًكالصربًوضبطًالنفس  .يتحل ونًابألخَلقًاإلسَلمية

 .هلم،ًفيزدادًغضبهمًعليهماشكأيصيبهمًمتييزًمنًالكورينيًبسببًاختَلفً -2
علياًالطبقاتًاليتأخ رونًمنًالدراسةًبسببًاختَلفًلغاهتم،ًفَلًيدخلونًيفً -3

 يفًاجملتمعًالكوري.
،ًعلىًاجملتمعًالكورياملسلمنيًذرةًبعضًًسيغضبمبجموعًالنقاطًًهوحيتملًأن
ًتوسوس ًمَث  ًكداعشهلًومن ًمتطر فة ًمجاعة ًبعمليوغيهاًم ًفيقومون ًضدًًات، إرهابية

ًكماًوقعًيفًأوروابًقبلًسنني.ًويفًهذاًقالًأحدًاألساتذ الذيًدرسًًالكوريًةالكوريني،

                                                           

نتائجًإحصاءاتًمً)ملفًإكسيل:2015ً(ًأحوالًاملقيمنيًاألجانبًيفًاحلكوماتًاحملليةًلعام1ً)
ً ًأحوال ًيف ًلعام ًاألجانب ًم2015املقيمني ًيف ًنشرها ًمت مـ14/11/2016ً(،

(14/2/1438ً ًيف ًمنها ًالنقل ًومت ًوالسَلمة29/2/1439ًهــ(، ًالداخلية ًوزارة هــ
(www.mois.go.kr.)ابلكورية(ً)ً

http://www.mois.go.kr/
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ًكورايًالنوبية ))يزدادًعددًأوالدًاملسلمنيًاملختلطيًالعرق.ًوإذاًً:يفًهويةًاملسلمنيًيف
ًالبلوغًخُيافًعليهمً مناسبالوصلواًإىلًسن  وملًتشك كًيفًهويتهم.ًوإنًملًيتعل مواًتعل ماً  اً 

يندجمواًيفًاجملتمعًالكوريًيتوق عًحدوثًاملشاكلًاالجتماعيةًحولًاملسلمنيًكماًوقعتً
الًقد رً-يةًإرهابيةًمل.ًوإنًقامًبعضًأوالدًاملسلمنيًاملختلطيًالعرقًبع )1(يفًأورواب((

ًالنوبيةً-هللا ًكوراي ًيف ًاإلسَلمية ًعظمىًللدعوة ًكارثة ًنشراً ً:فهي ًإسَلمفوبيا سينشر
سريعا ًواسعا ًوتصبحًقلوبًالكورينيًمغلقةًمتاما ًجتاهًاإلسَلم.ًواملدرسةًاإلسَلميةًهيً

ًً:وقايةًمنًتلكًالكارثةًللنقطًالتالية
ًاألخَلقً -1 ًذوي ًمسلمني ًفيصبحوا ًاإلسَلمية ًهويتهم ًوتقو ي ًتذك ر املدرسة

 .اإلسَلمية
صربًعلىًالتمييزًعلىًالمًوتساعدهمًقوةًهويتهمًجتعلهمًيشعرونًبعزةًاإلسَل -2
 .ضدهم

ًاملدرسةً -3 ًمن ًالدرس ًمتابعة ًيف ًوتعينهم ًالكورية ًاللغة ًطَلهبا ًتعل م املدرسة
ً ًوطنهمً-الدنيوية ًيف ًاإلسَلمية ًمدرستهم ًلطَلب ًالسليمانية ًمجاعة ًذلك ًيفعل كما
ًكورايًالنوبيً-العلماين ةًبدونًفينجحًأوالدًاملسلمنيًيفًمدرستهمًالكوريةًويعيشونًيف

ًمشق ةًاجتماعية.
ًللقارئًأمهيةًاملدرسةًاإلسَلميةًللدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ً ًوقدًتبني 

ًإذنًفكيفًيتم ًإنشاءًاملدرسةًاإلسَلميةًوكيفًإدارهتا؟ً
،ًفإنشاءًمدرسةًكثيةًًقيودًهادارسًيفًكورايًالنوبيةًصعبًللغايةًوتواجهاملًوإقامة

.ًولكنًالفرصةًالتعليميةًبعدًاملدرسةًماًزالتً)2(حيلًواقعاً إسَلميةًيبدوًأنهًشبهًمست
وأوقاتًفارغة،ً وأوالدًاملسلمنيًهلمًحر يًة يعينًبعدًاالنصرافًمنًاملدارسًالكوريةً، متاحةً.
وميكنناًأنًنديرًمدرسةًإسَلميةًمسائية.ًويفًاإلجازةًالصيفيةًجترىًاملدرسةًبرامجًمكث فةً

                                                           

ًكورايًالنوبية،ًجوًهيًسون،ًًاللقاءًبنيًامل1) سلمًوالنصراين)سيئول(،ًنوفمربً(ًهويةًاملسلمنيًيف
ً)ابلكورية(.111ً،ًص2/3هــ(،ًالعدد:1431ً)شوالًًم2010

ً.231(ًانظر:ًصفحة2ً)
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اإلسَلميةًاألساسية،ًوتقويةًاألخوةًبنيًالطَلبًاملسلمني.ًلطَلهباًلزايدةًتعل مهمًالعلومً
ًاألحاديثًالشريفة،ً ومنهجًاملدرسةًيشتملًعلىًاللغةًالعربية،ًومبادئًالتجويد،ًوأهم 
ًيتأخ رً ويتضمنًأيضا ًاللغةًالكوريةًوإرشادًالطَلبًلنجاحهمًيفًاملدارسًالكوريةًلئَل 

ًنفسية.ًالطَلبًاملسلمونًيفًمدرستهمًفتصيبهمًهزميةً
فأفضلً املدرسًة واحلصولًعلىًأرضًتبىنًعليهًا اإلسَلميًة املدرسًة إنشاءًعمارًة وأمًا
حل ًيفًنظريًأنًيكونًرأُسًاملالًمنًالوقفًاإلسَلميًإماًجبمعًترب عاتًاملسلمنيًملدةً

عمارةًمستقل ةًًهذاًطويلةًوإماًبقبولًاستثمارًمنًمنظ مةًإسَلمية،ًوأنًتُبىنًبرأسًاملال
ًكمعهدًخاصًيفًً:كبيةًذاتًطبقات طبقاهتاًالسفلىًملدرسةًإسَلميةًمسائيةًشكلها

كورايًالنوبية،ًوطبقاهتاًالعلياًلتسكنيًأولياءًأمورًطَلبًاملدرسة.ًواألجرةًاليتًيدفعهاً
ًسك انًالعمارةًتكونًوقفا ًإسَلميا ًلرواتبًاملدر سنيًيفًاملدرسة.ًهذاًاحلل ًفيهًمجعًبني

ًكماًًفهوًعَلجًاملعوقً:سبيَليًعَلجًمعوقاتًالدعوة منًعدمًوجودًمدرسةًإسَلمية
منًقلةًالعلماءًوالدعاةًملاًفيهًمنًزايدةًالفرصةًلتوظيفًًبيلًعَلجًاملعوقهوًواضح،ًوس

ًكمدر سني ًاإلسَلمية ًالامعات ًخر جيي ًالعلم ًأنًً.طَلب ًاملدرسة ًلطَلب ًكبي وأمل
طلبًالعلمًيفًمؤسسا منًالعلماءًوالدعاة.ًًعلياًتًتعليميةًإسَلميةيواصلوًا ًحىتًيصبحوًا

احلل ًاملقرتحًيتطل بًمنًاألمةًالكوريةًطولًاالنتظار،ًفإنًمْجعًالتربعاتً ولكنًهذًا
الكافيةًلبناءًعمارةًاملدرسةًالًميكنًَتقيقهًفورا ،ًوعرضًاحلل ًملنظ مةًإسَلميةًوإقناعهمً

اإلسَلمية إىلًاملدرسةًًيفًاالستثمارًلبناءًاملدرسًة الدولًاإلسَلميًة وانتباًه أمرًليسًبسهلً.
ودعمهاً الترب عاتًمنهًا فتقلً  اإلسَلميًة إىلًالامعًة ليسًكمثلًانتباههًا للصغارً، اإلسَلميًة
املايلًلبناءًاملدرسةًاإلسَلمية.ًلذلكًيفًمدةًاالنتظارًلتحقيقًاملشروعًلبناءًاملدرسةًجيبً

علىً-الطَلبًاملسلمني.ًمسجدًسيئولًاملركزيًًعلىًاملسجدًالتعاونًمعًأولياءًأمور
ًالباحث ًعلم ًيً-حسب ًالرتبيةًعقمل ًيف ًويستشيهم ًالطَلب ًأمور ًألولياء ًاجتماعا  د
ًاإلسَلميةًألوالدهم.

التواصلًمعًالطَلبًيفًً يفًمدينةًسيئولًواملدنًًسنًالتمدرسفعلىًاملسجدًأوالً 
ً ًإحصائيا  ًعددهم ًالذين 876ًًحوهلا ًعام ًعددًً.هــ(1436)ًم2015يف ًكان إن

الطَلبً فليناِدًاملسجدًأولياًء برانمجًتعليميًهلًم لبدًء الطَلبًاملتواصلنيًمعًاملسجدًكافياً 
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ًكيفيةً ويعقدًهلمًاجتماعا ًليستمعًإىلًإرادةًأوليائهمًيفًالرتبيةًاإلسَلميةًواقرتاحاهتمًيف
ًَتقيقها.

ًاإلسَلمي ًاملدرسة ًإنشاء ًإمتام ًقبل ًإسَلمية ًتربية ًطرقولتحقيق ًالديدة ً:عدةًة
فيمكنًالقيامًبربامجًتربويةًمنًخَللًجتديدًمدرسةًاألميًالسلطانًاليتًهيًتعتربًاآلنً
الكربىًيفًمسجدًسيئولً أوًمنًخَللًاستعمالًالقاعًة اإلجنليزيةً، األطفالًابللغًة كروضًة

لنوبية.ًكقاعةًاملدرسةًمعًتطبيقًبرانمجًجديدًلتعليمًاإلسَلمًألوالدًاملسلمنيًيفًكورايًا
وليشج عًاملسجدًاملركزيًأولياءًالطَلبًعلىًهجرهتمًإىلًمنطقةًقريبةًإىلًاملسجدًألنً

ًكوانغ"ًاملدرسةًاالبتدائيةًالكوريةًاليتًيدرسًفيها ابعتبارًًيفًجوارًاملسجدًمدرسةً"بو
التمييزًبنيًطَلهباً)1(منًالطَلبًمتعدديًالثقافات83ًهــ(1435ً)م2014 ،ًفيقل ًفيهًا

ًويسهلًألوالدًاملسلمنيًالذهابًإىلًاملسجدًلتعل مًاإلسَلمًفيه.ً
ًكانتًالتفاصيلًيف التعليمًاإلسَلميًخمتلفةًفالتعليمًاإلسَلميةًهوًًتطبيقًومهما
ًكاننقطةًانطَلقًمهمةًلنشرًاإلسَل التعليمًاإلسَلميًبشكلًًمًيفًكورايًالنوبية.ًوسواء

ًكانًبشكلًقيامًبربانمجًتعليميًبتجديدًإقامةًا ملدرسةًاإلسَلميةًيفًمستقبلًبعيدًأو
مدرسةًسلطانًيفًمستقبلًقريب،ًفعلىًاملسجدًوعلىًأولياءًأمورًالطَلبًاملسلمنيًيفً
كورايًالنوبيةًالوعيًألمهيةًاملدرسةًاإلسَلميةًوالرتبيةًاإلسَلمية.ًوحيبًعليهمًالتعاونً

ًوعًالتعليمًوالرتبيةًاإلسَلميةًيفًأقربًوقتًممكن.ًفيماًبينهمًعلىًَتقيقًمشًر

                                                           

(ًواقعًالدعمًالتعليميًللطَلبًمتعدديًالثقافاتًواقرتاحاتًلتطويرًبرانمجًتعليمًاللغةًالكورية،1ً)
ً ًديسمرب ً)سيئول(، ًالكورية ًاللغة ًتعليم ًيف ًلدراسة ًجملة ًيونغ، ًهاي )صفرًًم2014يل

ً)ابلكورية(.241ً،ًص34هــ(،ًالعدد:1436ً
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تعيي النظارة املاليةإنشاء "الوقف اإلسَلمي" و :املطلب الرابع  
ًضيقً ًأن ًيعد ون ًكلهم ًالنوبية ًكوراي ًيف ًوتطويرها ًاإلسَلمية ًابلدعوة ًيهتم  من

يفًًًاإلمكانيةًاملاليةًهوًمنًأعظمًمعوقاتًالدعوةًللكوريني.ًقالًالشيخًحامدًتشوي
أنًمصدرًالتمويلً ))ً:هــ(ًويبدوًقلقهًيفًحالةًمسجدًسيئولًاملالية1404)ًم1984

ًاإلسَلميةًورواتبًاملوظفنيًيفًمنظمةً ًالدعوة ًالكوريةً)نشر ملشاريعًالتنميةًاإلسَلمية
منًاحلكومةً غيًاملباشرًة واملساعدًة منًالدولًاإلسَلميًة أييتًكلًه املسلمنيًالكورينيً( اَتاًد

.ًوقالًاألستاذًمجيلً )1(بواسطةًالشركاتًالكوريةًالعاملةًيفًالشرقًاألوسط((الكوريةً
هــ(:ً))أكربًاملشاكلًهيًقلةًاإلمكانيةًاملالية.ًيفًبدايةًعقد1422ً)ًم2001يلًيفً
ًالدعوة1400ً)ًم1980 ًفنشطت ًاإلسَلمية ًالدول ًمن ًكبي ًمايل ًدعم ًلنا ًكان هــ(

احلالةًاملاليةًوكانتًنسبةًاالستقَللًاملاليةًًضاقتًم1980اإلسَلمية،ًمثًيفًأواخرًعقدً
علىًالقيامًابلدعوةًاإلسَلميةًإالًإدارةًعاديةًً،ًفاآلنًليسًعندانًقدرة%50أقل ًمنً

.ًوقالًالسيدًزيدًابرك،ًانئبًقسمًالدعوةًيفًمسجدًسيئول،ًعنًاحلالةً )2(للمسجد((
ً ًيف ًالنوبية ًكوراي ًملساجد ًاملساجدً))مصادرً:هــ(1435)ًم2014املالية ًدخَلت

حمد دة،ًفإنًملًننفقًإنفاقا ًموف را ًسيصيبناًعجزًمايل.ًفمنًالضروراتًأنًنتخذًتدابيً
ًكورايًالنوبية(( فَلًً.)3(مضادةًلتوسيعًاإلمكانياتًاملاليةًمنًأجلًالدعوةًاإلسَلميةًيف

والًيوظ فًأحداً  إنفاقا ًكافيا ً، الدعويًة اإلسَلميًًينفقًمسجدًسيئولًعلىًاألنشطًة للدعوًة
ًكماًسبقًبيانه منًقلةًميزانياته مسجدًسيئولًًالًيستطيعً.ًولضيقًامليزانيةًاملالية)4(خوفاً 

أنًيرتكًأرابحاًربوية.ًقالًالشيخًحامدًتشويًيفًأثناءًَتليلًمصادرًدخَلتًاملسجدً
9,250ًً:))...ًواملساعدةًغيًاملباشرةًمنًاحلكومةًالكوريةًً:هــ(1404)ًم1984يفً

                                                           

ً.234الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص(1ً)
ًكورايًالنوبيةًوواجباته(ًًو2) ًكورايً،ًهيًسو،ًيلاقعًاإلسَلمًيف ،ً)سيئول(مركزًدراسيًيفًأداين

ً)ابلكورية(.132صً،3(،ًالعدد:ًــه4/1/1422)ًم1/4/2001
،ًابركًهيونغًبونغً،دورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلميةًوواقعًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًومستقبله(3ً)

ً)ابلكورية(.11ص
ً.339(ًانظر:ًصفحة4ً)
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ًالبنوكًدوالراً  ًوأرابح ًاإلجيارات ًمن ًواألخرى .ً)1(((أمريكياً ًدوالراً 6,287ًً:أمريكيا ،
ً ًيف ًاملسجد ًأرابح ًمقدار ًأن ًللمسلم ًاألسبوعية ًاإلخبارية ًالنشرة ًم2007وأعلنت

أمريكياً 133,251ًً:هــ(1428) ً.ً)2(دوالراً 
ً ًاملايلًلتنشيطًحركاته ًوتركهًفَلًبدًملسجدًسيئولًاملركزيًمنًاستقَلله الدعوية

يفًَتقيقًاالستقَلل؟ًإنشاءًالوقفًاإلسَلميًهوًاحلل .ً هيًطريقًة إذنًمًا األموالًالربويةً.
ًكورايًأماًال))ً:قالًالشيخًحامدًتشوي انبًاآلخرًمنًمشاكلًالدعوةًاإلسَلميةًيف

االعتمادًًشارةاليتًتقد متًاإل وللتغل بًعلىًحتميًة املشاكلًاملاليًة فأقرتحًلعَلجًهذًه إليهًا
ًكورايً علىًدعمًالدولًاإلسَلميةًوالهاتًالدينيةًيفًالوقتًاحلاضرًأنًتقومًالدعوةًيف
ابستثمارًأمواهلاًيفًعقاراتًاألوقافًحىتًتتمك نًاألقلياتًاملسلمةًيفًمثلًهذاًالبلدًأنً

ًنف ًعلى ًمعتمدة ًمجاعات ًاإلسَلميً)3(سها((تصبح ًالوقف ًإنشاء ًالشيخ ًفاقرتح .
ابالستثمارًيفًالعقارات؛ًألنًالدعمًاملايلًخارجًكورايًالنوبيةًالًأييتًابستمرارًفَلًتُغط ىً
ًالكتبً ًوترمجة ًالقرآن ًومدر س ًللمسجد ًالديد ًاملوظ ف ًكرواتب ًاملستمر ة ًالنفقات به

يفًفشلًتوظيفًاألخًالدعويةًاملتسلسلة.ًوكانًعدمًوجودًالدخلًاملتسمرً  ًللمسجدًسبباً 
ًكماًسبقًذكره ًكليةًأصولًالدينًوالدعوة، ًكانً)4(سلطانًجونغًالذيًختر جًمن .ًفلو
لوظ فًاملسجدًاألخًبتلكًالنفقةًاملستمرةًوغط ىًهباًراتبه.ً ًالوقفًموجوداً 

ومنًأحوطًالطرقًإلنشاءًالوقفًاإلسَلميًاستثمارًاملسجدًيفًعماراتًوأراضيً
ًكوراي ًكماًاقرتحهًالشيخًحامدًتشوي،ًإذًأييتًمنهاًإجياراًيف اثبتةًالًخيافًًتالنوبية

اًعليهاًخسارةًمفاجئة.ًوبناءًالعماراتًالسكنيةًواملدرسيةًأفضلًطريقةًإلنشاءًالوقفًمل
ًقل ةًالعلماءًوالدعاةًوحل ًلعدمًوجودًاملدرسةًاإلسَلمية.ًًفيهًِمنًالْمعًبنيًعَلجًمعو ق

                                                           

ً.236الدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويًيونغًكيل،ًص(1ً)
(2ً ًاألسبوعية ًاإلخبارية ًالنشرة )ً ًالكوريني)سيئول(، ًاملسلمني ًاَتاد ًم3/8/2007للمسلم،

)ابلكورية(.ًوهذاًالرابًالكبيًمقدارهًمنًمتويَلت19ً،ًص219هــ(،ًالعدد:20/7/1428ً)
ًكورايًالنوبية.ً ًمنًالدولًاإلسَلميةًإلنشاءًالامعةًاإلسَلميةًيف

ً.251يونغًكيل،ًصالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايً:ًماضيها،ًحاضرها،ًمستقبلها،ًتشويً(3ً)
ً.384(ًانظر:ًصفحة4ً)
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إنشاءًمصنعًللحومًاحلَلل.ًيرتفعًطلبًً:الوقفًاإلسَلميًومنًالطرقًإلنشاء
ًكورايًالنوبية،ًولكنًمصانعًحلومً اللحومًاحلَللًمعًزايدةًعددًاملسلمنيًاملقيمنيًيف
ً ًكورايًالنوبيةًالًأيمنونًمنًشك  احلَللًصغيةًومتفرقةًيفًمدنًخمتلفة،ًواملسلمونًيف

حقيقة ،ًأوًيقولًبذلكًغَلفهًفقط؟ًًَللهلًهذاًاللحمًحً:مشاعًبينهمًيفًثقةًمبنتجاهتا
ًكبيًملصانعًاللحومًاحلَلل،ً فلوًبدأًاَتادًاملسلمنيًالكورينيًابمسهًمبشروعًإنشاءًجممَّع
ًبنيً ًحلومها ًوتوزيع ًشرعية ًبطريقة ًوذحبها ًكالدجاج ًاحليواانت ًبرتبية ًخَلله ًمن ويقوم

فيهًتوظيفًاملسلمنيًيفًاجملم ع،ًوتضمنيًالثقةًابللحومًً:فيجىًمنهًمنافعًكثيةً،املسلمني
ًحصولًعلىًاللحومًاملذكَّاةًواملوز عةًابسمًاَتادًاملسلمنيًالكوريني،ًوتسهيلًللمسلمنيًيف

لألمةًاإلسَلميةًالكورية.ًاحلَلل.ًوكلً ًأرابحًتصدرًمنًاجملم عًيكونًوقفاً 
طيعًأنًيقومًبهًاَتادًاملسلمنيًولكنًهذاًاملشروعًيتطلبًرأسًاملالًالكبيًفَلًيست

ً مباًهوًأصغرًمنهًحجما ًكرتبيةًالدجاجًبطريقةًيزالًهباًشك  فلهمًأنًيبدؤوًا الكورينيًفوراً 
ًكبيعًالدجاجًاملقليًاحلَللًنًاًوتعلابً)1(يفًمسألةًالَل لة معًمزارعًالدجاجًالكورية،ًأو

العربيةًالسعودية.ًفيتفقًًبطريقةًطبخًشركاتًمشهورةًك"البيك"،ًالشركةًاليتًيفًاململكة
اَتادًاملسلمنيًالكورينيًمعًالشركةًيفًاستعمالًعَلمةًالشركةًوطريقةًطبخهاًوتقاسمً
ًكورايًالنوبية،ًإذًالًيوجدً األرابحًبينهمًوإخل.ًوهذاًمنًاببًتيسيًحياةًاملسلمنيًيف

جاجًاملقليًدجاجًمقليًحَللًيباعًيفًأسواقًكورايًالنوبية،ًواملسلمونًيُفتنونًأبكلًالد
ًكورايً الكوريًبلحمًحرام.ًوكلًاألرابحًمنًهذهًالتجارةًتكونًوقفا ًألمةًاإلسَلميةًيف
ًالتحديدً ًابب ًمن ًليس ًضربت ًاليت ًواألمثلة ًفيها. ًاإلسَلمية ًالدعوة ًلتطوير النوبية
ًكانتًالطرقًفَلًينسىً واإللزام،ًوالطرقًيفًإنشاءًالوقفًاإلسَلميًكثيةًمتعددة.ًومهما

ًقفًاإلسَلميًهوًإخراجًأرابحًمستمر ةًلألمةًاإلسَلميةًالكورية.ًدورًالًو

                                                           

ًدجاجاتًبنجاساتًكلحمًاخلنزير.ًًو1) ترت ىبًابلنجاساتًتسم ىًاليتًبهيمةًال(ًاملزارعًالكوريةًتريب 
َلة"ًيفًكتبًالفقه،ًويفًحًِ ل هاًخَلفًبنيًالعلماء.ًفاألفضلًأنًتطهَّرًالدجاجاتًبعلفً"اَلَلَّ

ًخروجا ًمنًاخلَلفًالفقهي. ًقبلًذحبها ًاملوسوعةًلًطاهر ًانظر: ًالَللة ًيفًمسألة َلستزادة
ً(.151ًًًً-5/148ًالكويت،ً)ً-الفقهيةًالكويتية،ًوزارةًاألوقافًوالشئونًاإلسَلميةً
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منًعهدًأزمةًًاإلسَلميةًواملنظ ماتًاإلسَلميةًويَلحظًأنًالدعمًاملايلًمنًالدول
م ًكانًكثياً  ًكانًللمسجدًمنظوراتًتعددالنفطًإىلًالوقتًاحلاضر الًحيصىًبسهولة.ًلو اً 

ًنسب ًلتوفي ًاإلسَلمية، ًللدعوة ًاألجل ًالدولًطويلة ًمن ًاملالية ًاملساعدات ًمن ًمعي نة ة
املد خرة.ً علىًإنشاءًالوقفًاإلسَلميًأبموالًه والترب عاتًمنًاملسلمنيًلكانًقادراً  اإلسَلميًة
ًعليه،ًفكانتًُتصر فً ولكنًالدخلًمنًخارجًكورايًالنوبيةًملًيكنًلهًمسئولًوالًمراقب 

وُتسرقً اترةً  علىًغيًحمل هًا اترةًأخرى.ًمسعًالباحثًأبُذنَيهًيفًمسجدًبعشوائية،ًويُنفقًهبًا
ًً)1(ساك"ً سيئولًأنًكانًموظفوًاملسجدًتوزَّعًعليهمًقطعًمنًاللحومًملناسبةًعيدً"تشو

ًكمثلًً،أبموالًاملسجد وهوًعيدًللكفارًالكوريني.ًوإنفاقًأموالًاملسلمنيًيفًغيًحمل ها
ً ًبشكل ًعليه ًيراقب ًومل ًاملايل ًاإلداري ًالفساد ًمن ًوغيه ًعامًهذا ًجاء ًحىت مناسب

هــ(ًواكتشفتًالفضيحةًاملاليةًللمسجدًوكانتًهذهًالفضيحةًجمموعة1429ً)ًم2008
ًكبيةالذيًًاتًماليةًربويةعلىًمشتقً املسجدًًاستثمارمنً ،ًواختَلسًأموالًأصابهًخسارة

.ًفيجبًعلىًاملسجدًفيه،ًوغيًذلكًمنًخياانتًاألمانةدًإىلًبعضًموظً ناملسجدًاملس
ً لياقبًعلىًتصرفاتهًاملالية.ًههناًأنًيعني  صادقاً  ًًمسلما ًكورايً 

إزالةًاألرابحًالربويةًمنًدخلًاملسجدًرجاء ًً:ومنًأهم ًمسئولياتًهذهًالنظارةًاملالية
ًتعاىل ًهللا ًفقال ًاحملرَّم، ًالراب ًإزالة ًبعد ًعليها ًهللا  زث رث يت  ىت ًُّ:بركات

يعينًيفًالدنياًأيًيذهبًبركتهًميحقًهللاًالرابًً:-رمحهًهللا-.ًقالًالقرطيبً)2(َّمث
ًكثياً  ًكان ويريبًالصدقاتًأيًينميهاًيفًالدنياًابلربكةًويكثرًثواهباًابلتضعيفًيفًً،وإن

تسويةًاملراقبةًعلىًتصر فاتًاملسجدًاملالية،ًومراجعةًتقريرًً:.ًومنًمسئولياته)3(اآلخرة
املراقبةًعلىًالزكاةًً:ومنهاًاملسلمنيًالكوريني.ًةجهاًلعامائحساابتًاملسجدًوإعَلنًنت

ًكانًاملسجدًملًيفر قًبنيًالزكاةًاملفروضةًوزكاةًالفطرًفكانًيتأخ رًيفًتوزيعً والصدقات.
زكاةًالفطرًملستحقيها،ًوملًينفقًابلزكاةًاملفروضةًعلىًأصحاهباًالثمانيةًاملنصوصًعليهمً

                                                           

ً.49عنًعيدً"تشوًساك"ًفانظر:ًصفحةًًلَلستزادة(1ً)
ً.276(ًسورةًالبقرة:2)
ًً(.3/362(ًالامعًألحكامًالقرآن،ًحممدًبنًأمحدًالقرطيب،ً)3)
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مبوضوعًالزكاةًمثً.ًفنب هًاملسجدًالباحُثًوغيهًمنًاملسلمنيًالكورينيً)1(يفًالقرآنًالكرمي
ًفَلً ًولكنًيبقىًإشكالًيفًصدقاتًاملسلمني، ًبعدًذلكًيفًالزكاة. َتس نتًتصرفاته
ًكلًماً يُعرفًإىلًاآلنًماذاًيصنعًاملسجدًهبذهًاألموال.ًفيستحسنًللمسجدًأنًيُعِلن
إىلًاخنفاضًالثقةًبهًمنًاملسلمنيًبعدًوقوعًالفضيحةًاملاليةًيفً يتعلقًابألمورًاملاليةًنظراً 

ًع ًمسئولياته1429)ًم2008ام ًومن ًالعادية. ًدرجتها ًإىل ًبه ًالثقة ًترجع ًحىت ً:هــ(
ًإلنشاءًالوقفًاإلسَلمي،ًًوجوب توفيًنسبةًمعينةًمنًالترب عاتًحىتًجُيمعًهباًمالًكاف 

ًوقدًسبقًالبيانًيفًاحتياجًذلكًسابقا .ً
ًيول ًالكوريصرب ًاإلسَلمي ًاألمد،ًًاجملتمع ًطويلة ًخطته ًفإن  ًالوقف ًإنشاء على

وتعينيًالنظارةًاملاليةًأمرًصعبًفإنناًقدًالًجندًمسلما ًمناسبا ًيتوىلًهذاًاملهمةًالثقيلةً
ًفوائدً ًَتق قًتلكًاالقرتاحاتًيرجىًمنا بكلًأمانة.ًولكنًالًنستلمًمنًذلكًفإنهًإذا

ر.ًوِبسعةًاإلمكانيةًميكنًضيقًاإلمكانيةًاملاليةًبشكلًمباشًفهوًعَلجًمعوقً:كبية
توظيفًاملسلمنيًاملعل منيًيفًاملسجدًواملدارسًاإلسَلمية،ًففيهًتضمنيًالوظيفةًلطَلبً
العلمًبعدًإكمالًدراستهم،ًوِمنًمَث ًيرجىًبهًتكثيًمنًالعلماءًوالدعاةًوطَلبًالعلم.ً

بشكلًغربًقل ةًالعلماءًوالدعاةًوطَلبًالعلمًًيعتربًهذاًاحلل ًأيضا ًعَلجًمعوقلذلكً
ًمباشر.

  

                                                           

ً.60سورةًالتوبة:انظر:ً(1ً)
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املطلب اخلامس: التعاون الدعوي بي املسلمي الكوريي 
 واملسلمي األجانب.

لقل ةًعددهم،ًجيبًعليهمًأنًيتعاونواًمعًإخواهنمًاملسلمنيًيفً،املسلمونًالكوريون
العاملًمنًأجلًالدعوةًللكوريني.ًبدأًاملسلمونًغيًالكورينيًيهتم ونًبشأنًكورايًالنوبيةً

ً-احلمدًوهللً- ًبسببًانتشار ًوخاصة ًالكورينيًً)1( ""هال ِيو، ًحيب ون ًاملسلمني وبعض
ًحمبتهم ًاستخدموا ًأن ًالكوريني ًوللمسلمني ًالدعوةًًوثقافاهتم. ًبغرض ًللكوريني هذه

الذيًكانًفيهًًمسلسلً"ًرجلًميوتًليعيش"اإلسَلمية.ًفقدًسبقًبيانًماًحدثًحولً
ًالعرب ًللثقافة ًواإلسَلميإساءة ً)2(ة ًيفً. ًبوجودها ًوأخرب ًاملشكلة ًهذه ًالحظ ًمن وأو ل

اإلنرتنتًهمًًاألتراكًحم بوًالثقافةًالكوريةًمنًخَللًحسابًفيسبوكً"ًأخبارًاجملَلتً
فسيجدونًماًفيهاًمنً)3(الكورية" ويسمعونًموسيقىًكورايً  .ًألهنمًيشاهدونًفيلما ًكورايً 

لَلَتادًاملسلمنيًالكورينيًأنًًإساءةًلإلسَلمًواملسلمنيًإنًُوجد.ًفمنًهذاًالبابًينبغي
ً"التبليغًوالشكوى"ًحىتًيتيسرً ًلوحَة ًواإلجنليزية ًالعربية ًالرمسيًابللغة يضعًيفًموقعهم

ًالتعاونًمعًاملسلمنيًاألجانبًعلىًحل ًمثلًهذهًاملشاكل.
ومنًصورًتعاونًاملسلمنيًالكورينيًمعًاملسلمنيًاألجانبًخارجًكورايًالنوبيةًيفً

اللغةًالكوريةًعلىًاملقاطعًاملرئيةًابللغةًاملختلفة،ًخاصةًًدبلجةً:رينيجمالًالدعوةًللكًو
املقاطعًالقرآنية.ًقدًُصنعًوُنشرًيفًالشبكاتًالعنكبوتيةًاملقاطعًالقرآنًاملرئيةًبتَلواتً
مجيلةًومناظرًرائعةًابللغاتًاملختلفة.ًواملسلمًالكوريًالذيًيريدًأنًينشرًكَلمًهللاًتعاىلً

بلًميكنً الًيُتعبًنفسهًابستهَلكًأوقاتهًوطاقاتهًإلخراجًمقطعًجديد.ابلرتمجةًالكوريةً
 لهًأنًيتصلًمبخرجًاملقاطعًالقرآنيةًويستأذنًمنهًاستعمالًأصلًالفيديو،ًمثًيضعًعليه
ً:املسلمًالكوريًترمجةًالقرآنًالكوريةًلينشرهًللمشاهدينًالكوريني.ًومنًالصورًالتعاونية

تصديرًالتطبيقاتًالدعويةًابللغةًالكورية.ًتوجدًيفًمتجرًافرتاضيًيفًشبكةًاإلنرتنتً

                                                           

ً.(64يفًالتمهيدً)صفحة:ًًفخرًالكورينيًبثقافاهتمًوإجنازهمًيفًاالقتصاد(ًانظر:1ً)
ً.353ً(ًانظر:ًصفحة2)
(3ًً)www.facebook.com/kpopmagazinhaberleri ً

http://www.facebook.com/kpopmagazinhaberleri
http://www.facebook.com/kpopmagazinhaberleri
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ًكانًحمتوىًتطبيقًالقرآنًالكرميًواحلديثً تطبيقاُتًدعويةًابللغةًالعربيةًواإلجنليزية.ًوإن
يضيفًفيهاًًالشريفًفللداعيةًالكوريًأنًيتواصلًمعًصاحبًالتطبيقًويتعاونًمعهًحىت

جديدا .ًومنًأكثرًاملواقعًًوًنًواحلديثًابللغةًالكوريةترمجةًمعاينًالقرآ يصدرًمنهًتطبيقاً 
البابًهوًموقعًدارًاإلسَلم يفًهذًا شاهبهًمنًمواقعًاإلنرتنتًالدعويةًً)1(الدعويةًنفعاً  ومًا

الذيًيقد مًملفاتًوتطبيقاتًدعويةًوحمك مةًابللغاتًالعاملية،ًملاًفيهاًمنًفرصًمتاحةً
ًويلًأقسامًاللغات.للتعاونًالدعويًبنيًمسًؤ

ًكثية،ًولكنً ًكورايًالنوبيةًفأنواعه وأماًالتعاونًالدعويًمعًاملسلمنيًاألجانبًيف
ونًالكوريونًبشكلًمناسب.ًًويرىًالباحثًأنًأهم ًأنواعًالتعاونًاملسئولملًجير بًذلكً

نيًالتعاونًمعًالدعاةًغيًالكوريني،ًوالتعاونًمعًاملسلمنيًاملتزوجً:يفًهذاًاجملالًثَلثة
ًأبهلًكورايًالنوبيةًوذريتهم،ًوالتعاونًمعًالطَلبًاملسلمنيًاملقيمنيًيفًكورايًالنوبية.ً

قدًسبقًالبيانًعنًالصعوبةًوالفشلًالذيًًالتعاونًمعًالدعاةًغيًالكوريني.ً:أوالً 
ًالنوبية ًكوراي ًإىل ًاملبعوثني ًالدعاة ًيكونواً)2(أصاب ًمل ًالكوريني ًغي ًالدعاة ًفأغلب .

ً ًوعاداهتمًمستعد ين ًالكورية ًكاللغة ًالكورية ًالثقافة ًتعل م ًيسبقهم ًفلم ًالكوريني لدعوة
ً:وتقاليدهم.ًفعلىًاملسجدًإنشاءًنظامًللتعاونًمعًالدعاةًغيًالكوريني،ًوتوضيحًذلك

ًكورايًالنوبيةًجيعلهًاملسجدًيتعل مًاللغةًالكوريةًوالثقافةً ًمنًاملبعوثنيًإىل إْنًوصلًأحد 
لثقافاتًاملدعوينًوأحواهلم.ًويزودهًاملسجدًالكوريةًملدةًمعي ن ةًحىتًيكونًاملبعوثًفامهاً 

بكتبًمفيدةًإلدراكًالثقافةًالكورية،ًليقرأهاًويستفيدًمنها،ًولعلًالتمهيدًوالفصلًاألولً
يفًهذاًالبحثًيقومًمقامًالكتابًاملقر رًملنًيريدًدعوةًالكورينيًمنًالعرب.ًويكونًمعً

ًك وريًأصليًيفًهذهًالفرتةًلَلستعدادًليساعدًاملبعوثًويفه مهًالداعيةًغيًالكوريًمسلم 
أحوالًالكوريني.ًوهكذاًيكتسبًالداعيةًاملبعوثًمهاراتًدعويةًللكورينيًمنًخَللً
قراءتهًالكتبًومصاحبتهًمعًاملسلمنيًالكوريني.ًوتقيَّمًدرجةًاستعدادهًللدعوةًابختبارً

                                                           

(1ً)www.islamhouse.com ً
:ًقلةًالدعاةًاملتخصصنيًاملعوقًاألولً-املطلبًالثاينًً-الثاينًاملبحثًًً-(ًانظر:ًالفصلًالرابع2ً)

ً.ًًمنًهذاًالبحثًابلثقافةًالكورية
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ابلدعوة،ًوإ نًرسبًفلُيعْدًدراستهًحىتًيكونًمستعداً منًِقبلًاملسجد.ًإنًجنحًمنهًفليبدًأ
ًللدعوة.ً

وعلىًمنًيريدًالقيامًبربامجًدعويةًيفًكورايًالنوبيةًممنًيهتم ونًابلدعوةًللكورينيً
احرتامًواستفسارًالدعاةًالكورينيًالثقة،ًوقبولًنصيحتهمًمنًاببًالتعاونًمعهم،ًفإنً

.ًقدًيرىًالداعيةًالعريبًبرانمجًالدعاةًالكورينيًأدركًالناسًوأعلمهمًيفًأحوالًالكوريني
ماًمناسبا ًللكورينيًولكنًيرىًالداعيةًالكوريًغيًذلكًمبخالفتهًللثقافةًالكورية.ًوقدً
ًمنًاألمورًالدعوية،ًويتيق نً ًالداعيةًالعريبًأنًفَلان ًكوراي ًهوًثقةًليول ِيهًأبمرًمهم  يظن 

ًكاذبًخمادع.ًوإذاًي سألًويستفسرًالداعيةًالعريبًالداعيةًالكوريًأنهًغيًثقة،ًبلًهو
عرفهًمنًالثقافةًالكورية،ً قبلًبدءًبربانمجًوجييبهًالداعيةًالكوريًبكلًصدقًوإخَلصًمبًا

ً-إبذنًهللا-مثًعملًالداعيةًالعريبًإبرشادهًونصيحتهًفلنًيصيبًالدعاةًغيًالكورينيً
ًية.ًكثيًمنًاخلسارةًوالفشلًالذيًوقعًفيهمًيفًاتريخًالدعوةًيفًكورايًالنوب

ًكورايًالنوبيةًوذريتهمأبالتعاونًمعًاملسلمنيًاملتزوجنيًً:اثنياً  .ًقدًسبقًالذكرًهل
ًبتفاصيل ًوذريتهم ًالنوبية ًكوراي ًأبهل ًاملتزوجني ًاملسلمني ًأحوال ًعددً)1(عن ًوكان ،

.ًمعًهذاًالعددً)2(5,787ً:هــ(1438)ًم2016يفًعامًًاملسلمنيًاملتزوجنيًابلكوريني
،ًالًسيماًالتعاونًمعهمًعلىً)3(توجدًشبكاتًاجتماعيةًرمسيةًبينهمَلًفليسًابلقليل،ً

الثقافات،ً متعددًة لألسرًة علىًتقدميًمساعدًة حريصًة واحلكومةًالكوريًة للكورينيً. الدعوًة
ً)4(هــ(1429)ًم2008حىتًوضعتًالقانونًبعنوانً"الدعمًألسرةًمتعددةًالثقافات"ًيفً

                                                           

ًكورايً-املبحثًالثاينًًً-(ًانظر:ًالفصلًالثاين1ً) ًاملطلبًالثاين:ًأحوالًاملسلمنيًاملتزوجنيًأبهل
ً.منًهذاًالبحث

احلدودًمنًوزارةًمكتبًمراقبةًًم،2016السنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامًالكتابًاإلحصائيً(2ً)
ًابلكورية(.)973ًً-969ً،972ًً-968ًالعدل،ًص

يلًجونغًهوا،ًجملةًمجعيةًًمعه،ًالنوبيةًكورايًيًفًاملسلمنيًوتكييفًالثقافاتًمتعددًاالجتماع(3ً)
ً)ابلكورية(.83صً،21-2هــ(،ًالعدد:1432ً)ًم2011لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

هــ(،ًمثًتطورًحىتًوصلًإىلًماًينص ه13/3/1429ً)ًم21/3/2008(ًشر عًأصلًالقانونًيف4ً)
ًيفًأسفله.
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ًهدفهًمنًتشريعه ً،حياةًأفرادًاألسرًاملتعددةًالثقافاتًرفعًدرجةً:))اهلدفً:الذيًينص 
ًوقيامهمًبدورهمًًاالجتماعيًعنًطريقًضمانًهمواملسامهةًيفًاندماج ًاملستقرة حياهتم

،ًوبناءًعلىًهذاًالقانونًتديرًاحلكومةًالكوريةًمراكزًلدعمً )1(ومسئوليتهمًيفًاجملتمع((
هــ(،ًويف1438ً)ًم2017ًيفًعام217ًأسرًمتعددةًالثقافات،ًوبلغًعددهاًاإلمجايلً

.ًًوملسئويلً)2(30،ًويفًمقاطعةً"غيونًغي"9ً،ًويفًمدينةًإنتشون24ًمدينةًسيئولً
ًاملسلمنيً ًملساعدة ًاستعدادهم ًهلا ًويبي نوا ًابملراكز ًيتواصلوا ًأن ًالنوبية ًكوراي مساجد

ًكانًأحدًاملتزوجنيً أوًاملتزوجنيًوأوالدهمًيفًأمورًالدين.ًواملراكزًتتصلًابملساجدًإن
ملشكلتهكيًًًأوالدهمًحيتاجًإليهم  ً ويفًنفسًالوقتًيذك رهًاملسجدًً.يقد مًلهًاملسجدًحَل 

ًاليتًيقومًهباً ًالدعوية ًاملسجدًواملشاركةًيفًأنشطته ًاإلسَلمية،ًوحيث هًعلىًزايرة هويته
معًاملسلمنيًاملتزوجنيًابلكورينيً يتم ًتوسيعًشبكاتًاملسجدًاالجتماعيًة وهكذًا املسجدً.

ًلعلهمًمنًخَلل ًوذريتهم ًوهؤالء ًبعدًًاملراكز، ًاإلسَلمية يفًاملستقبلًيهتم ونًابلدعوة
ًكماً ًكورايًالنوبية تقويةًاإلميانًمنًخَللًتواصلهمًمعًاملسجد،ًفيقد مونًالدعمًإلسَلم

ًكثرًعددًاملتواصلنيًمعًاملسجدًينشأًهلمًاملسجدًموقعاً ًقد مًاملسجدًاملساعدة هلم.ًوإذا
هب خاصاً  م،ًويتبادلًفيهًاملسلمونًاملتزوجونًمعلوماتًعنًتربيةًأوالدهمًبطريقةًإلكرتونياً 

ًكورايًالنوبية.ًويرجىًأنًيكونًهذاًاملوقعًخطوةً إسَلميةًومعرفةًلتكي فهمًمعًاحلياةًيف
اليتًتستهدفًحفاظا ًعلىًحقوقهمًً"مجعيةًاملسلمنيًاملتزوجنيًابلكوريني"أوىلًإلنشاءً

ًاألوالدً ًيفًتربية ًوحقوقهم ًاإلسَلم ًشعائر ًيفًتطبيق ًوحقوقهم ًالنوبية ًكوراي كمواطين
ًبطريقةًشرعيةًيفًكورايًالنوبية.ًً

                                                           

(1ً ًالقانون: ً)رقم ًالثقافات ًمتعددة ًألسرة ًالدعم ًعن ًالكوري ًالقانون ًالتطبيق:14061ً( ،
هــ،ًمركز12/3/1438ًومتًالنقلًمنهًيفًًم،2/3/2016(،ًمتًصدرهًيفًم3/9/2016من

ً(ً)ابلكورية(.www.law.go.krالعلومًعنًالقانونًالوطينًالكوريً)
ًالثقافاتًلعام2ً) ًكتابًالدليلًعنًمشروعاتًدعمًألسرًمتعددة وزارةًاملساواةًبنيًًم،2017(

ً)ابلكورية(.19ًالنسنيًواألسرة،ًص
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ًكورايًالنوبيةاً:اثلثاً  .ًقدًذكرًالباحثًلتعاونًمعًالطَلبًاملسلمنيًاملقيمنيًيف
ًكورايًالنأحوالً ،ًوكانًعددًالطَلبًمنًالدولًاإلسَلميةً)1(وبيةالطَلبًاملسلمنيًيف

ً ًعام ًالذينًطالباً 10,539ًً:هــ(1437)ًم2016يف ًاملسلمني ًالطَلب ًوعدد .
ًكورية ًجامعات ًمخس ًأفضل ًيف ًالوطنية،330ًًً:كالتايلًًيدرسون ًسيئول ًجامعة يف

ًكوراي،ًو500ًيفًجامعةًيونًساي،ًو279ًو ًكيون326ًًيفًجامعة يفًجامعةًسونغ
.ًومنهمًمنًيهتم ونًابلدعوةًللكورينيًومنهمًمنً)2(يفًجامعةًهانًاينغ320ًكوان،ًو

احلَللًيفًكورايًالنوبية وأكلًالطعاًم يفًجامعاهتمً، يفًأداءًالصَلًة .ًحيتاجونًإىلًمساعدًة
ًكلهنًيفًمدينةًسيئول،ًومعًذلكًملًيكنًهناكًتعاونًدعويً وأفضلًمخسًجامعات
ًكورايًالنوبيةًيشق ً وإسَلميًبينهمًوبنيًمسجدًسيئولًاملركزي.ًوالطَلبًاملسلمونًيف
الطَلبًمنًدولةًابكستانًيفًجامعةًميونغًجيً عليهمًعدمًوجودًالطعامًاحلَلل،ًفمثَلً 

.ًفعلىًمسجدً)3(بسببًاحلصولًعلىًالطعامًاحلَلليسكنًنصفهمًخارجًسكنًالامعةً
سيئولًاملركزيًأنًيسعىًإىلًتقدميًاملساعداتًهلمًيفًاألمورًالدينيةًابتصالًهبمًواستماعً
ًاَتادً ًاقرتاحا ًرمسيا ًابسم ًسيئول ًمدينة ًيف ًالامعات ًإىل ًيقرتح ًوأن ًمشاكلهم، منهم

ً ًوالطعام ًاملصلى ًكعدم ًاملشاكل ًحلل ًالكوريني ًيتعاونًاملسلمني ًذلك ًومقابل احلَلل.
ًيفًالامعاتً ًلزمَلئهم ًاملسلمنيًيفًالدعوة ًالطَلب ًمع ًاملسجد الطَلبًحىتًيكون

الطَلبًاملسلمنيًيفًسيئولًميزاتًدعوية ألنًهلؤالًء للكورينيً. ً:املسلمونًيفًمقامًالدعاًة

                                                           

ًأحوالًاملسلمنيًاملقيمنيًيفًكورايًمؤقتاطلبًاألول:ًاملً-املبحثًالثاينًً-(ًانظر:ًالفصلًالثاين1ً)
ً.منًهذاًالبحث

ًملف)ًم2016ًلعامًالنوبيةًكورايًيًفًعلياًتعليميةًمؤسساتًيفًاألجانبًالطَلبًحوال(ًأ2)
ًيفًمنهاًالنقلًومتً،(هــ9/1/1439)ًمـ29/9/2017ًيفًنشرهاًمتً،(إكسيل

ً)ابلكورية(.ً(www.moe.go.kr)ًالتعليم،ًوزارةًهــ،12/6/1439
ًكيمًهيوًجونغ،3ً) (ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًجنوبًآسياًإىلًكورايًالنوبيةًوظواهرًجتم عهم،

131ً،ًص18-3هــ(،ًالعدد:1429ً)ًم2008جملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً
ً)ابلكورية(.
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يفًأشرفًالامعاتًجيعلًالكورينيًحيرتموهنمًويستمعونًإليهم،ًوكوهن مًزمَلءًكوهنمًطَلابً 
ًيفًالقاعةًيفتحًقلوبًطَلبًالامعةًالكورينيًويسمعونًماًيقولًزميلهمًعنًدينه.ًً

ورأيًالباحثًأنًالطَلبًمنًأزابكستانًوالطَلبًمنًتركياًهلمًأولويةًيفًالتعاونً
ًُكثر 152ًيفًجامعةًسيًجونغ،ًو213ًً:الدعوي.ًأماًالطَلبًاألزابكستانينيًفأِلهنم

ً ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاإلمجايل ًوعددهم ًكوراي، ًجامعة 2,716ًًيف ًعام ًم2017يف
ولوهنمًأبيضًوشكلهمًمتقاربًمعًأشكالً )1(هــ(1438) الكورينيً، وألهنمًجييدونًاللغًة .ً

))املهاجرونًمنًآسياًالوسطىًالًيصيبهمًً:الكوريني،ًفَلًيصيبهمًالتمييزًمنًالكوريني
ًلوهنمً ًبسبب ًمسلمون ًأهنم ًالكوريون ًيظن  ًوال ًمسلمني. ًكوهنم ًمع ًالكوريني ًمن متييز

ًمسلمون(( ًأهنم ًالكوريني ًعند ًيُتصور ًفَل ًروسيا ًمن ًدولتهم ًوالستقَلل .ًً)2(األبيض،
ًكبية.ً والًننسىًضعفًفيجىًهبذهًاألسبابًأنًتُقبلًدعوهتمًعندًالكورينيًدونًصعوبة

ًكماًذُكر ًالبحث،ًفللمسجدًقبلًالتعاونً هويتهمًاإلسَلمية، يفًالفصلًالثاينًيفًهذا
ًالدعويًمعهمًأنًيقومًبربامجًلتقويةًإمياهنم.ً

وأماًالطَلبًاألتراكًفِلفصاحتهمًيفًاللغةًالكوريةًوعَلقتهمًالطيبةًمعًالكوريني.ً
وحبسبًالدراسةً .)3(يفًاللغةًالكوريةًفالطَلبًاألتراكًمشهورونًبنيًالكورينيًبطَلقتهم
ً ًأن ًالنوبية ًكوراي ًيف ًاملقيمني ًاألتراك ًأحوال 23ًًيف ًأجاب29ًًمن ًمما ًتركيا  طالبا 

ًكوريني10ً-9(ًلهً%79.3االستبيان) ًكثيًجدا ًمقارنةًحبالةً)4(أصدقاء ًالعدد ،ًوهذا
                                                           

ًملف)ًم2016ًلعامًالنوبيةًكورايًيًفًعلياًتعليميةًمؤسساتًيفًاألجانبًالطَلبًحوال(ًأ1)
ًيفًمنهاًالنقلًومتً،(هــ9/1/1439)ًمـ29/9/2017ًيفًنشرهاًمتً،(إكسيل

ً(ً)ابلكورية(.www.moe.go.kr)ًالتعليم،ًوزارةًهــ،12/6/1439
(ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًآسياًالوسطىًإىلًكورايًالنوبيةًوالتنظيمًبينهم،ًأوًجونغًجني،2ً)

ًلدراسة ًمجعية ًًجملة ًالكورية)سيئول(، 1429ً)ًم2008اإلسَلم ًالعدد: ،18ً-3هــ(،
 )ابلكورية(.96ص

ًكوراي،ًسونًجوًيونغً)عبدًالرازق(،ًص3) 13ً(ًاملنظماتًاإلسَلميةًوأنشطةًاألقليةًاملسلمةًيف
ً)ابإلجنليزية(.

ًكيمًدايًسونغ،ًجملة4) ًكورايًالنوبية، مجعيةًً(ًأحوالًاملقيمنيًاألتراكًومنظماهتمًاالجتماعيةًيف
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(ً ًفأكثرهم ًوالبنغَلديش( ً)الباكستان، ًآسيا ًجنوب ًمن ً%36.9املسلمني ًصديقً( له
ً. )1(واحدًأوًصديقانًمنًالكوريني

ًابللغةً ًدعوية ًكتيبات ًهلم ًيوز ع ًأن ًهلم، ًوالنصح ًاخلدمات ًتقدمي ًمع وللمسجد
الكوريةًليعطوهاًأصدقاَءهمًالكوريني،ًويرشدواًبعضًزمَلئهمًإىلًزايرةًاملسجدًملنًيريدً

ًزايدةًاملعلوماتًعنًاإلسَلم.ً
ًكورايًالنوبيةًسيجدًاملسجدًوإذاًَتق قًالتعاونًالدعويًمعًاملسلم نيًاملقيمنيًيف

سعةًوفعاليةًيفًاألنشطةًالدعوية.ًعلىًسبيلًاملثالًنفرتضًأنًمسجدًسيئولًاملركزيً
لنًجيدًً:تعريفًابإلسَلمًوتوزيعًترمجةًالقرآنًيفًشوارعًمدينةًسيئولليريدًالقيامًبربانمجًل

ًكبيةًمنًاملسلمنيًالكورينيًألهنمًقل ة. ولكنًطَلبًالامعاتًيفًمدينةًًاملسجدًمشاركة
،ًوإذاًاندىًاملسجدًالطَلبًاملسلمنيًللمشاركةًيفًالنشاطً)2(3,970سيئولًعددهمً

ًللنشاط،40ًًمنهمًفقطًسيشاركًفيهًً%1الدعويًوأجابًذلكً ًكاف  طالبا ،ًوهوًعدد
ًوسيتكل مً ًوأوالدهم. ًاملتزوجني ًاملسلمني ًوبعض ًاألجانب ًالدعاة ًأيضا  ًمعهم ويكون

معًالكورينيًابللغةًاإلجنليزية،ًوالبعضًاآلخرًيشرحونًاإلسَلمًللكورينيًابللغةًبعضهمً
ًالكوريةًممنًيقدرونًعلىًذلكًكاملتزوجنيًأبهلًكورايًوالطَلبًاألزابكستانينيًواألتراك.ً
لذلكًيعتربًهذاًالتعاونًسبيَلًعَلجًمعو قًقلةًوالدعاةًإذًيؤد يًهؤالءًاملسلمنيً
ًكورايًالنوبيةًدورًالدعاة.ًويفًهذاًالتعاونًختفيفًلألثرًالسليبًمنًمعو قً املقيمنيًيف
قلةًالدعاةًاملتخصصنيًابلثقافةًالكورية؛ًألنًاملتزوجنيًابلكورينيًيفهمونًالثقافةًالكوريةً

ًتعل موا ًمنًحياهتمًيفًاجملتمعًالكوريًمنًًمبا ًعرفوا ًومبا ًالكورية منًأزواجهمًمنًاللغة
                                                           

ً)ابلكورية(.53ً،ًص18-3هــ(،ًالعدد:1429ً)ًم2008لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً
ًكيمًهيوًجونغ،1ً) (ًأحوالًاملسلمنيًاملهاجرينًمنًجنوبًآسياًإىلًكورايًالنوبيةًوظواهرًجتم عهم،

125ً،ًص18-3هــ(،ًالعدد:1429ً)ًم2008جملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً
ًكورية(.)ابل

ًملف)ًم2016ًلعامًالنوبيةًكورايًيًفًعلياًتعليميةًمؤسساتًيفًاألجانبًالطَلبًحوال(ًأ2)
ًيفًمنهاًالنقلًومتً،(هــ9/1/1439)ًمـ29/9/2017ًيفًنشرهاًمتً،(إكسيل

ً(ً)ابلكورية(.www.moe.go.kr)ًالتعليم،ًوزارةًهــ،12/6/1439
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قدًتعل مواًالثقافةًالكوريةًقبلًجميئهمًإىلًًاً كثًيألنًًً،تقاليدهمًوفكرهتم منًالطَلبًأيضاً 
كورايًالنوبيةًوبعضهمًيتكل مونًابللغةًالكوريةًبطَلقةًبعدًتعايشهمًمعًالزمَلءًالكورينيً

 ًفيجىًمنهمًأثرًطيبًإلزالةًالعقبةًالدعويةًمنًاالختَلفًالثقايف.،ًيفًجامعاهتم
ً
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إلسَلم الصحيح من اإلرهاب ا براءةإعَلن  :املطلب السادس
 األخَلق الفاسدة.و

منًأكربًًوجذهباًانتباهًاجملتمعًالكوريً،مًبعضًاملسلمنيًغيًالكورينيائجًرتُعتربً
ًالناسًعنًسبيلًاملعوقاتًللدعوة:ًتؤخِ رًتطو رًالدعوةًاإلسَل ًكورايًالنوبيةًويصد  ميةًيف

ًاألمرًيتمي زًعنًغيهاًمنًاملعوقاتًأبنهًًالناسًهمكريههللاًتعاىلًبت منًاإلسَلم.ًوهذا
ليسًللدعاةًالكورينيًسبيلًمباشرًإىلًإزالتها.ًفأماًاجملرمونًيفًكورايًالنوبيةًفَلًيستطيعً

مًالسيئة؛ًألهنمًالًيزورونًاملسجدًالداعيةًالكوريًأنًيتواصلًمعهمًقبلًحدوثًأعماهل
اإلرهابيونًخارجً وأمًا خيربونًاملسجدًخبطرهمً. وليسًهلمًأصدقاءًخملصونًلإلسَلمً، أصَلً 
ًكماً ًكورايًالنوبيةًسلطةًعليهمًيفًمنعًعملياهتمًالوحشية، كورايًكداعشًفليسًإلسَلم

ًالكورينيًمنًسبلًعَلجًمعوقًجرميةًبعضًا ًللدعاة ملسلمنيًإالًهوًواضح.ًفلمًيبَق
ًاثرإعَلنًبراءهتمًمنًأعماهلمًالفاسدة،ًويقرتحًالباحثًههناًبعضًالطرقًيفًختفيفًاآل

السلبيةًمنًجرائمهمًعلىًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ًوهلذهًالطرقًاملقرتحةًأمهيةً
ًألنهًملًيعملًهباًأحد ًمنًالدعاةًيفًكورايًالنوبيةًمنًقبل.ً

.ًمسجدًسيئولًاملركزيًملسجدًسيئولًاملركزيً)1(إنشاءًحسابًموقعًتويرتً:أوالً 
ًاملسجدً ًكورايًالنوبية.ًومعًذلكًملًيبني  علىًحسبًعلمً-ميث لًاإلسَلمًواملسلمنيًيف

موقفهًمنًاإلرهابًوداعشًعلنا .ًفيجبًعلىًاملسجدًإعَلنًموقفًاإلسَلمًً-الباحث
ًبع ًالكوريونًأنًأعمالًالصحيحًمنًاألعمالًاإلرهابيةًوجرائم ضًاملسلمنيًلئَلًيظن 
يفر واًمنًاإلسَلمًبسببًأخطاءًبعضًًلئَلًوً،اإلرهابينيًواجملرمنيًهيًمنًتعاليمًاإلسَلم

كبارًالشخصياتًواملنظ ماتًالرمسيةًًًاملسلمني.ًوموقعًتوتيًمشهورًبنيًالناسًويستعمله
ملسجدًسيئولًلوضعًاإلعَلانتًوالبياانتًاملهم ة.ًلذلكًهذاًاملوقعًوخدمت هًمناسبةًجداً 

ًكل ماًَتدثًجرائمًلبعضًاملسلمنيًوجتذبًانتباهً املركزيًلبيانًموقفهًخَللًحسابهًفيه.
ًكيفًالقرآنًالكرميًواحلديثً ًاملسجدًمنًخَللًحسابه ًأنًيبني  الكورينيًفللمسجد

ًالشريفًينقدًتلكًالرائمًلُيربئًاإلسَلمًالصحيحًمنًتلكًاألعمالًالقبيحة.ً

                                                           

(1ً)www.twitter.comًً

http://www.twitter.com/
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ًَترميًاإلسَلمًاليتًكتبًالأتليفًوترمجةًً:اثنياً  وحث هًعلىًً،فكرةًاإلرهابلتبني 
.ًنظرا ًإىلًانتشارًالفهمًاخلاطئًيفًاجملتمعًالكوريًعنًالشيخًكارمًاألخَلقالتحليًمب

ًكتااب ًيً-رمحهًهللا-حممدًبنًعبدًالوهابً ك دًًؤفأوىلًأنًيبدأًالداعيةًالكوريًأنًيرتجم
ًيقالًلهً"الوهابية".ًيكرهًعامةًالكورينيًبراءةًذمةًاإلسَلمً الصحيحًوالشيخًحممدًمما

منًينتسبًإليهًا والعنفًووحشيًة منًالشدًة فيهًا ملًا ً-علىًحسبًزعمهم-فكرةًَالوهابيًة
تركًاإلسَلمًالصحيحًواختذًعقيدةًالشيعةًً-)1(كماًسبقًبيانه-كداعش.ًواألخًإبراهيمً

ً"التاريخًالعامليًبنظًرًالكتابًقراءةبعدً ًاإلسَلم" ًأنًة ًظنا ًمنه الذيًينقدً"الوهابية"،
اإلسَلمًالذيًكانًعليهًهوًالوهابية.ًولألسفًالشديدًملًيطبعًإىلًاآلنًأيًكتابًابللغةً
الكوريةًيزيلًالشبهاتًضدًالشيخًحممدًبنًعبدًالوهاب،ًووسائلًاإلعَلمًالكوريةًوالفرقً

علىًالداعيةًالكوريةًًقائدالضالةًيشو هونًصورةًاإلسَلمًالصحيحًبقوهلمًأنهً الوهابية.ًلذًا
ًللكورينيًاالختَلفًالكبيًبنيًاإلسَلمًًً-وإنًملًيستطعًفيرتجم-أنًيؤل فً كتبا ًتبني 

الصحيحًوفكرةًاإلرهاب،ًومذهبًالشيخًحممدًبنًعبدًالوهابًومذهبً"الوهابية"،ً
التفريقًوالًواألخَلق ليتم ًبًه وأخَلقًاجملرمنيًالسيئةً، احلسنًة تفصيلًبنيًاإلسَلمًاإلسَلميًة

ًواإلرهاب،ًوخلقًاإلسَلمًوخلقًاجملرمنيًالفاسد.ً

ًبهًحمرِ فًاإلسَلمملعىنًآايتًالهادًغيهًاًةاملبي نًاتإدراجًالتعليقً:اثلثاً  .ًمماًيستدل 
منًالقرآن"13ًقدًانتشرتًرسالةًيفًمواقعًاإلنرتنتًالكوريةًبعنوانً"ً إسَلمياً  .ً)2(إرشاداً 

،8:12ًالقرآنًً-.ًاصلبًغيًاملسلمًأوًاقطعًيدهًورِجله6ً"...ً:وتقولًهذهًالرسالة
47:4،ً.ً ًاقطعًعنقًغيًاملسلم9ً.. ًاكذب13ً...ً،8:12ً،47:4القرآنًً-. ً .

ًينقل3:26ً،3:54ً،9:3ً،16:106ً،40:28القرآنًً-لتقويةًاإلسَلمً ً".ًهكذا
الةًاإلسَلم،ًوُيكثرونًذكرًاملنص رونًالكوريونًترمجةًآليةًقرآنيةًليحر فواًمعناهاًوِمنًمَثًرس

آايتًالهادًمنًأجلًختويفًهباًالناسًمنًاإلسَلم.ًفعلىًمرتجمًالقرآنًأنًيعل قًيفً

                                                           

ً.310ًصفحة:ًنظر(ًا1)
ًً،"سونغًميونغًاتنًدونغ"ًكنيسةًًالقرآن،ًمنًإسَلمياً ًإرشاداً 13ً:ًومنهاًكثية،ًًملواقع(ًا2)
ًكنيسةًًموقعًهــ،15/6/1439ًيفًمنهاًالنقلًومت(ً،هــ4/2/1439)ًم24/10/2017ًيفًنشرهاًمت

ً(.ابلكورية()dongtanms.kr"ً)سونغًميونغًاتنًدونغ"
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مفص َل ًكتحرميًاإلسَلمًعلىًالعملًابلهادًمنًِقبلًأفرادً ترمجتهًمعىنًآايتًالهادًتعليقاً 
قليةًاملسلمةًيفًأوًومجاعةًمعي نةًبدونًإذنًاحلاكم،ًوعدمًجوازًالهادًابلسيفًأبيديًاأل

ًوالصربًوالرمحة ًآايتًالعفو ًووجود ًميثاق، ًإسَلمية ًوبنيًدولة ًبينها ليطمئنًبهًً،دولة
ًكماً القارئًالكوريًبعدًقراءتهًاآلايتًولُيغلقًاببًَتريفًاإلسَلمًبنقلًالرتمجةًللقرآن

 يفعلهًاملنص رونًالكوريون.ً
ًتنفيذًو ًبعد ًاملرجوة ًأعَلهًالثمرة ًبعضًً:االقرتاحاتًاملذكورة عَلجًمعوقًجرمية

ًانتباهًاجملتمعًالكورياملسلمنيً ،ًوختفيفًاألثرًالسليبًمنهاًعلىًغيًالكورينيًوجذهبا
ًوالع ًوقعتًالرائم ًكل ما ًالنوبية. ًكوراي ًيف ًالدعوة ًمنًاملسلمنيًملمسار ياتًاإلرهابية

حلديثً"اإلسَلمًبريءًمنهم.ًيقولًالقرآنًالكرميًواً:فيعلنًاملسجدًيفًحسابًالتويرت
الشريف...اخل"،ًويقولًاملسلمونًالكوريونً"حننًبُرآءًمنهمًفإنًاإلسَلمًالًيعلِ مناًتلكً
ًكتابً)فَلن(ًوتفسيًآيةً األخَلقًالفاسدةًواألعمالًالوحشية،ًبلًحير مًعليها.ًانظر

ًًكذا...إخل".
ًكتابًللدفاعًعنًالشيخًحممدًبنًعبدًالوهابً يقومًًً-رمحهًهللا-وخاصةًأتليف

ًًر ًإىلًمقام ًاملنتسبة ًالضالة ًالفرق ًتثيها ًاليت ًالصحيح ًاإلسَلم ًحول ًالشبهات ًعلى د 
اإلسَلم.ًوهبذهًالطريقةًيتم ًإغَلقًاببًالربطًبنيًاألعمالًالسيئةًوتعليماتًاإلسَلم،ً

ً.وقطعًالعَلقةًبنيًاإلسَلمًالصحيحًوبنيًداعشًو"الوهابية"
علىًمعوقاتًالدعوةًاإلسَلميةًهاًآاثًرخَلصةًسبلًالعَلجًاملقرتحةًونطاقًًالتايلًو

 املتعلقةًابملسلمني.
ً
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ًكورايً ًيف ًاإلسَلمية ًالدعوة ًسبيل ًيف ًاملسلمني ًغي ًابلكوريني ًاملتعلقة املعوقات
هيً: ابألعمالًاليوميةالنوبيًة الدينًا واملسلمنيًًوً،انشغالًالكورينيًيفًاحلياًة اإلسَلًم صورًة

.ًسيقرتحًالباحثًاملنصِ رونًوَتريفهمًاإلسَلمًوً،يفًاجملتمعًالكوريًوظهورً"إسَلموفوبيا"
ًاملعوقاتًمخَسًسبلًلعَلجهاًيفًاملطالبًالتالية.ًًًةهلذهًثَلث
 

األول: أساليب الدعوة املناسبة لطبيعة الكوريي وأحوال  املطلب
 اجملتمع الكوري.

ُلُغهًُ)):ً-رضيًهللاًعنه-قالًعبدًهللاًبنًمسعودً ًقـَْوم اًَحِديث اًاَلًتـَبـْ َماًأَْنَتًمبَُحدِ ث 
ًَكاَنً ِإالَّ َنةً ُعُقوهُلُْمً، خيتلفًحسبًطبيعتهمًوثقافاهتمًوأحواهلم.وعقًُْ.)1(ُ((لِبَـْعِضِهْمًِفتـْ ًلًقوًم

ًأقدامهمًيفًهذاًً-حىتًبعضًاملسلمنيًالكورينيًأيضاً -والدعاةًغيًالكورينيً تزل 
ًعلىًزالهتم ًومنًأوضحًاألمثلة ًكثية. ًمنًتوحيدًً:البابًمرات تقدميًتوحيدًاأللوهية

ًكالعرب.ًوكانتًالعربًيفًالاهليةًالربوبيةًيفًالدعوةًللكوريني .ًالكوريونًشأهنمًليس
  حبًُّ:يؤمنونًبتوحيدًالربوبيةًمعًشركهمًابهللًتعاىل.ًلذلكًأخربانًهللاًتعاىلًبشأنًالعرب

ًالدعاةً.ُ)2(َّحجمج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حيتج 
توحيدًً؛ًألنمطلقاً ًالعربًهبذهًاآليةًالكرميةًعلىًمشروعيةًبدءًالدعوةًبتوحيدًاأللوهية

منً شيءًمعروف،ًبلًهوًفطرةًهللاًتعاىل،ًفَلًيكذ بًهباًأحدً-يفًظن همًً-الربوبيةً
البشر.ًولكنًالفطرةًقدًتُنسىًابتباعًشهواتًالنفسًوفتنةًالدينا.ًقالًشيخًاإلسَلمًابنً

وبنيًاحلقًيفًغالبًً)أيًالقلب(ًولًبينهوإمناًحي))ً:عنًموضوعًالفطرةً-رمحهًهللا-تيميةً
فهوًيفًهذهًاحلالًً.سهًبغيهًمنًفنتًالدنيا،ًومطالبًالسد،ًوشهواتًالنفشغلًاحلال

أنًترىًمعًذلكًاهلَلل،ًأوًهوًمييلًإليهًفيصدهً كالعنيًالناظرةًإىلًوجهًاألرضًالًميكنهًا
                                                           

ً(.1/11مقدمةًاإلمامًمسلم،ًاببًالنهيًعنًاحلديثًبكلًماًمسع،ً)أخرجهًمسلم،ً(1ً)
ً.61(ًسورةًالعنكبوت:2ً)
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وقدًنسيًكثيًمنًالكورينيًفطرهَتم،ًومماًيؤي دًذلكًإحصاءًمؤسسةًً.)1(((عنًاتباعًاحلق
عندًقولً"هذاًالعاملًملًأيِتًعشوائيا ،ًبلًصنعهًشيءًً:هــ(1435)ًم2014جالوبًيفً

.ًوالوقعً )2(منًاجمليبنيًأهنمًالًيوافقونًعلىًذلكً%52مطلقًذوًقوةًخارقة."ًأجابً
الكون؟"ًسيجيبًيفًأغلبًاألحوالً"الًأدري.".ً ُسئلًأحدًالكوريونً"َمنًخلقًهذًا إذًا

ًبت ًاإلسَلمية ًالدعوة ًللكورينيًأنًيبدؤوا ًالًفعلىًالدعاة ًاخلالق، ذكيًالكورينيًبوجود
 الًيعرتفونًبوجودًاخلالقًأصَل .ًً-خاصةًشباهبم-بوجوبًعبادةًهللاًوحده،ًفإنًأغلبهمً

ًفيهاًالكوريونًفيجيب ألنًهللاًتعاىلًقالًً:وإذاًسئلًداعيةًأجنيبًعنًمسألةًيشك 
ًكذا.ًوالقرآنًالكرميًواحلديثًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-كذا،ًوألنًالرسولً الشريفًقال

ًكفرهم. ًيقتضي ًمبا ًوالكافرونًيكذب ونًهبما ًملنًيؤمنًبصدقًخربمها، ًحجة فهذاًًإمنا
ًمباًيكذ بًبهًاملدعو.ًوالصوابًأْنً األسلوبًليسًمناسبا ًحلالةًاملدعو؛ًألنهًاستدالل 
ًيستعملً ًوأن ًجمتمعهم، ًوأحوال ًاملدعوين ًلطبيعة ًاملناسبة ًابألساليب ًالداعية يدعو

ً:بعضًاألمثلةًالتايلعليهاًبنيًالداعيةًواملدعوين.ًًواملعلوماتًاملتفقً
.ًومنً)3(قدًسبقًذكرًأنًطبيعةًالكورينيًالدينيةًهيًالشامانيةً:الشامانيةً-1ً

،ًً:مقتضياتًفكرةًالشامانية رجاءًاكتسابًمنافعًالدنياًوحل ًاملشاكلًابتباعًدينًمعني 
ًكورايًالنوبية.ً اإلسَلمًًيفهلًجندًفكماًهوًظاهرًيفًشؤونًأتباعًالبوذيةًوالنصرانيةًيف

ًللمسلمنيًولغيًيإشباعًطب عةًالكورينيًاملذكورة؟ًنعم.ًيقد مًاإلسَلمًأعظمًمنافعًالدينا
ًومما ًاملرض. ًمن ًوهوًشفاء ًللكورينيًمنًًاملسلمني، ًيفًجمالًالدعوة يصلحًاستخدامه

ًالرقيةًوماءًزمزم.ًً:أسبابًالشفاء
والرقيةًمنًأنسبًوسائلًالدعوةًللكورينيًلسهولةًاستعمالهًللداعيةًوعدمًوجودً

،ً)4(مثلهاًيفًاألداينًاألخرىًغيًاإلسَلمًواتفاقًالفقهاءًعلىًجوازًرقيةًاملسلمًللكافر
ُ))ً:-رضيًهللاًعنه-عنًأيبًسعيدًاخلدريًً:ومسلمملاًجاءًيفًصحيحًالبخاريً َُأِب  َعن 

                                                           

ً(.5/53(ًالفتاوىًالكربىًالبنًتيمية،ًأمحدًبنًعبدًاحلليمًًابنًتيمية،ً)1)
ًكوراي،ًص2014-1984(ًأداينًالكوريني2ً) ً)ابلكورية(.56،ًمؤسسةًجالوبًالدوليةًيف
ً.50ةًصفح:ً(ًًانظر3ً)
ً(.13/34ًًالكويت،ً)ً-(ًاملوسوعةًالفقهيةًالكويتية،ًوزارةًاألوقافًوالشئونًاإلسَلمية4ً)
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َي  َُسل يٌم،ُل د َغ،ُف َُ :ُإ نهَُسي  َدُاحل  َرَأةٌُفَ َقاَلت  َناُام  ،ُقَاَل:ُنَ َزل َناَُمن ز ًل،ُفَأَتَ ت   ر ي   َهل َُسع يدٍُّاخل  د 
ُك نهاَُنظ نُّهُ  نها،َُما ؟ُفَ َقاَمَُمَعَهاُرَج ٌلُم  ُرَاقٍّ ُم ن  ُُف يك م  َة ُال ك َتاب  َيًة،ُفَ َرقَاه ُب َفاحت  ُر ق   ن  ُي  س 

هَُصلهىُهللا َُعَلي ه َُوَسلهَمَُفذََكر ََنَُذل َكَُله ،ُفَ َقاَل:ُُ...َفَْبَأَُ َناُالنهِب  َاُ»فَأَتَ ي   ر يه َُأَّنه َُكاَنُي د  َما
َيةٌُ وملًينكرًالنيبًًً:.ًوجهًاالستدالل )1(((«...ر ق   ًكافراً  صلىًهللاًعليهً-كانًالسيدًالسليُم
ًعلىًاملسلمًالرقيةًله.ًً-وسلم

نظيًلهًيفًاألداينًاألخرىًكماًهوًشأنًالرقية،ًوأنهً وأماًماءًزمزمًفمنًميزاتهًأالً 
ً ًالنيب ًلقول ًاألسقام ًمن ًوسلم-شفاء ًعليه ًهللا ً-صلى َفاء ُ)): َُوش  ُط ع مٍّ ُطََعام  زَم َزم 

.ًوغيًواحدًمنًالعلماءًاملعاصرينًقدًأفتواًأنًإهداءًماءًزمزمًلغيًاملسلمًأمرً)2(((َسَقمٍُّ
فللدعاةًأنًيبدؤواًمباًُيشبعًً.)4(يعم ًللمسلمنيًوغيهمًؤهشفاًوًفضلًماءًزمزم،ًًو)3(جائز

أثناءًحوارهمًمعًالكورينيًمنًوجودًأسبابًًطبيعةًالكورينيًالدينيةً)الشامانية(ًفيؤك دوا

                                                           

ًكتابًفضائلًالقرآن،ًاببًفضلًفاَتةًالكتاب،ً)أخرجهًالبخاري(1ً) ،5007ً:ًبرقم(،6/187ً،
ًمسلم،ًًًو ًواألذكار،ًأخرجه ًابلقرآن ًالرقية ًعلى ًاألجرة ًأخذ ًجواز ًابب ًالسَلم، كتاب
ً،ًواللفظًملسلم.2201ً:ًبرقم(،4/1728ً)

.3929ً:ًبرقم(،9/361ً،ًمسندًأيبًذرًالغفاريًرضيًهللاًعنه،ً)همسنديفًًالبزارأخرجهً(2ً)
(ً ًالزوائد، ً)جممع ًاهليثمي ً)3/286وصح حه ًالعالية، ً)املطالب ًحجر ًوابن ،))7/137ً،))

ً((.2/40ًواأللباينً)صحيحًالرتغيبًوالرتهيب،ً)
(3(ً ًاإلسَلمية، ًابلشبكة ًالفتوى ًلنة ًاإلسَلمية، ًالشبكة ًفتاوى ًاملكتبة12/4779ً( ً)ترقيم )

السؤال:ًطلبًمينًأحدًاليانًالنصارىًأنًأحضرًلهًماًء فيهً: وجاًء لَلستشفاءًالشاملة(ً. زمزًم
؟ًاإلجابة:ً))وملًيردًماًيفيدًمنعًالكافرًمنًالشربًمنًزمزم،ًوقدًفتحًالنيبًبهًفهلًهذاًجيوز

لىًهللاًعليهًوسلمًمكةًوبقيًفيهاًمجاعةًعلىًشركهمًأتخرًدخوهلمًيفًاإلسَلمًوملًينقلًأنًص
منهمًمنًالشربًمنًزمزم((.ً ًالنيبًصلىًهللاًعليهًوسلمًمنعًأحداً 

(4( عبدًهللاًبنًعبدًالرمحنًابنًجربينً، فتاوىًابنًجربينًيفًاحلجً، الشاملة(.5/29ًً( املكتبًة )ترقيًم )ً
ًًوجاءًفيه:ًالسؤال: ؟ًاإلجابة:ًللمسلمًأوًيستفيدًغيًاملسلمًمنههلًفضلًماءًزمزمًخاصٌّ

يتزودونًمنًماءًزمزم،ًوُيسافرونًبهًخارجًمكة،ًوذلكً ًكانوًا ))وردًيفًبعضًاآلاثرًأنًالصحابة
ً.دليلًعلىًاعتقادهمًأنهًشفاءًومفيدًلعمومًاألمة...((
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ًكالرقيةًوشربًماءًزمزم،ًمنًاببًأتليفًقلوهبمًإىلًاإلسَلمًوشرحًًالشفاءًيف اإلسَلم
ًصدورهمًله.

يتفقًالكوريونًواإلسَلمًعلىًأمهيةًالسعادةًيفًالدنيا.ًً":الرغبةًيفًالسعادةً-2ً
ًفأجابً ًهوًأكربًاألسبابًيفًاتباعكًالدين؟ً" ًسئلً"ما منًاجمليبنيًً%60وحينما

منًاجمليبنيًمنذًالكورينيً"للحصولًعلىًالسعادة إجابًة الوابًأكثًر ًًوهذًا .ً)1(سنة30ً"،
ًلقولًهللاًتعاىل ًاملسلمنيًيفًالدنيا،  هئ مئ هي ميًًُّ:ويضمنًاإلسَلمًسعادة

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّ و،ًوطمأنينةًالقلبًمنًالسعادة.ً)2(َّمب
ًالسعادة.ً)3(َّمك لك اك يق ًصاحب ًشؤون ًمن ًشأن ًاحلياة ًوطيب ،

هيًاإلميانًابهللًوالعملًً-يفًمدلولًاآليتنيًالسابقتنيكماًهوًواضحً-فمفاتيحًالسعادةً
الصاحل.ًوانشغالًالكورينيًابلدنياًالًينفعهمًيفًحصوهلمًعلىًالسعادة،ًبلًهبذاًالسببً
قدًارتفعتًنسبةًانتحارًالكوريني.ًفعلىًالداعيةًواملسلمنيًتذكيًالكورينيًحبقيقةًاحلياةً

السعادةًالًأتيتًإليهمً،ًوخيربوهمًأبنً)4(َّلك اك يق ىق يف ىفًُّ:الدنيا
ًإالًابإلسَلمًوإبذنًهللاًتعاىل.

مضىً:الكونفوشيوسيةً-3ً ًالباحثًفيمًا الكورينيًاالجتماعيةًً)5(قدًبني  أنًطبيعًة
الباطلً، معًأصلًفكرهتًا وللكونفوشيوسيةً، الكونفوشيوسيةً. ًاالًختالفهًليماتتعهيًفكرًة

ًأبرزهااإل ًومن ًبً:سَلم، ًاالهتمام ًعلى ًالنفس ًًواهلوىتغل ب ًالسن، ًلكبار ًًواحرتام برً،
.ًوإذاًبدأًالداعيةًللكورينيًابلتعليماتًاملذكورةًالذيًيوافقًعليهاًاإلسَلمًفَلً)6(الوالدين

                                                           

ً)ابلكورية(.26ًوراي،ًص،ًمؤسسةًجالوبًالدوليةًيفًك2014-1984(ًأداينًالكوريني1ً)
ً.28(ًسورةًالرعد:2ً)
ً.97(ًسورةًالنحل:3ً)
ً.185:ًآلًعمران(ًسورة4ً)
ًالتمهيد5ً) ًفكرةًً-املطلبًاألولًً-املبحثًالثاينًً-( ًاالجتماعية: ًكورايًالنوبية ًأهل طبيعة

ً.منًهذاًالبحثًالكونفوشيوسية
ًلَلستًز6) ًا( ًالتمهيد ًانظر: ًً-دة: ًالثاين ًً-املبحث ًاملطلب ًالنوبيةًً-األول ًكوراي ًأهل طبيعة

ً.منًهذاًالبحثًالشريعةًااالجتماعية:ًبعضًتعاليمًالكونفوشيوسيةًالًختالفه
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يعارضًعليهًأحدهمًوِمنًمَثًيرجىًأنًيقبلًاملدعوًماًأييتًمنًبعدهاًمنًتعاليمًاإلسَلمً
ًورساالته.
ً"هااننيم"ً-4ً 님하나ً"هااننيم")ً:لفظ ًكوري ًلفظ ًمطلق.ً( ًكائن ًعلى يدل 

،ًوهيًاليتًجتعلًالكورينيًمتقد منيًيفً-كماًسرتاهاًقريباً -وشأنًهذهًالكلمةًعجيبةً
ميزانًاإلسَلم،ًوهيًاليتًجتعلهمًمنًأبرزًاألممًالكافرةًيفًنظرةًتوحيدًهللاًتعاىل.ًفهيً

و"نيم")하나كلمةًمرك بةًمنً"هاان"ً) )ً님معناهً"واحد"ًأوً"السماء"،ًومع و"هاانً" ىنً(ً.
"نيم"ًهوً"عظيم".ًلذاًيكونًمدلولًهذهًالكلمةًإماً"الواحدًالعظيم"ًوإماً"العظيمًيفً
السماء".ًومعناه،ًبكلًوضوح،ًيوافقًعلىًمعىنًالتوحيدًيفًاإلسَلم،ًبلًتشتملًهذهً

ًكلها "نيم")العظيم(ًيتضمنًتوحيدًالربوبيةًأيًالربًً:الكلمةًعلىًأنواعًالتوحيدًالثَلثة
هاان"ًمبعىنًواحدًيتضمنًتوحيدًاأللوهيةًأيًيستحقًالعبادةًوحدهًالًاخلالقًالعظيم،ًو"

و"هاان"ًمبعىنًالسماءًيتضمنًتوحيدًاألمساءًوالصفاتًأيًهوًيفًالسماء.ًوقدًً،غيه
ًكورايًالنوبيةًمنًلفظً"هااننيم"ًقبل )يف150ًًتعج بًالنصارىًاملبعوثونًإىل سنةًتقريباً 

1863ًا.ًهومرًهولرَبْت،ًالنصراينًاألمريكيً)وتكل مواًعنًشأهنً،أواخرًعصرًجوًسون(
هــ(ًعنًلفظً"هااننيم"1324ً)ًم1906هــ(،ًقالًيف1368ًً-1279ً،ًم1949ً-

ًالكوريونًاليومًهيًاعتقادهمًيفًهااننيم،ًً:بعدًدراستهًفيها ))أنقىًفكرةًدينيةًميلكها
ًلل ًمتاما ًويبعدًعنًعبادة ًولفظًالكائنًالذيًالًيرتبطًبهًأيًثقافاتًمستوردة طبيعة.

"هااننيم"ًمرك بةًمنً"السماء"ًو"العظيم"،ًوهيًنظيًمنًالكلمةًالصينيةً"تشونًجو")ربً
ًحياولً ًومل ًجو"، ً"تشون ًاالسم ًهذا ًَتمل ًمتاثيل ًالصني ًيف ًتوجد السماء(...ولكن

تقدميًأيًالتمثيلًالبدينًهلااننيمًوملًيُعبدًهااننيمًيفًالطقوسًالوثنية(( .ً )1(الكوريونًأبداً 
هــ(ًقالًيف1356ًً-1279ً،ًم1937ً-1863ًجيمسًغيل،ًالنصارىًالكنديً)ًو

ًامسهًً:هــ(1327)ًم1909 ًالعظيم. ًالواحد ًوهوًهااننيم، ًالكوريونًعنًإله، ))يتكلم
مركبًمنً"الواحد"ًو"العظيم".ًفهوًاحلاكمًاألعلىًوالًصورتهًيفًالسماءًالًيفًاألرض،ً

                                                           

ًكوراي،ًهومرًهولربت،ًص1) ً)ابإلجنليزية(.405-404(ًاهنيار
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))إذاًقُرئًعلىًالكورينيًالكتابًً:وقالًأيضاً .ً)1(((وملًيكنًلهًكفء.ًهوًالعظيمًوحده
.ًوتشارلزً)2((("يفًالبدءًخلقًفَلنًالسماواتًواألرض"ًجييبونً"هوًهااننيم"ً:املقدس

(ً ًاألمريكي ًالنصراين ًم1961ً-1878ًكَلرك، ًيف1380ًً-1295ً، ًقال هــ(
ًيرجعًإىلًً:هــ(1351)ًم1932 ًالكلمة ًأنًأصلًهذه ًوالًشك  ًفريد. ًهو ))هااننيم

ًكورايًالقدميًالذيًملًيدخلًفيهاًأيًثقافاتًأجنبية...يقولًمجيعًالكورينيًبدونًات ريخ
استثناءًأنًهااننيمًهوًالذيًيرزقناًابحلصاد،ًوهااننيمًهوًالذيًينزلًعليناًاملطر،ًوبفضلً

 .ً )3(هااننيمًنعيشًونتنفس((
"،ًوهوًكشأنًلفظً"هللاًًومنًحماسنًلفظًهااننيمًأنهًالًيقبلًالتأنيثًوالًالمع

ًلفظًهااننيمًيفًالنشيدً ًويرِد ًفهيًتؤنَّثًوجُتمع. ًإله ًمعناه ً"سني" ًكلمة خَلفًشأن
بعدًإدراكهمًمدلوالتً-"حبفظًهااننيمًيفلحًوطننا".ًواملنصرونًالكوريونً:الوطينًالكوري

حياولونًبكلًجهودهمًأنًيفر قواًبنيً"هااننيم"ًو"هللا"ًيفًاإلسَلم،ًً-هذهًالكلمةًالطيبة
ًالذيًهوًإلهًًويقولون أنًاإللهًيفًالنصرانيةًهوًهااننيمًواإللهًيفًاإلسَلمً"هللاًسني"

العرب!ًيطمعًالنصارىًالكوريونًأنًيستأثرواًهذهًالكلمةًحُبجةًأنًلفظًهااننيمًمكتوبً
الًإلهًاإلسَلم.ًوادعاؤهمًابطل،ًوأقوالًً،يفًالكتابًاملقدسًالكوريًفهوًإلهًالنصرانية

املنصرينًاألجانبًاملذكورةًأعَلهًعنًهااننيمًحجةًعليهم.ًوإضافةًإىلًذلكًأنًلفظً
(ً ًالكورية ًابللغة ًاملقدس ًالكتاب ًطباعة ًأول ًقبل ًاستعماله ًيعم  ،ًم1882هااننيم

هــًوما1200ًهــ(ًوقبلًدخولًالنصرانيةًإىلًكورايً)أواخرًالقرنًالثامنًعشر،ًحنو1299ً
ًالعاملً ًرو"، ًإين ًل"ابرك ًكتاب ًهااننيم ًلفظ ًفيه ًتسجل ًكورية ًمصادر ًفأول بعدها(.

ً ًكاي"، ً"نو ً)لقبه هــ(ًيفًعصرًمملكة1052ًً-969ً،ًم1642ً-1561ًوالشاعر
))تسقطًدموعيًخبفاءًيفًالعاملً/ًأبمليًيفًطولًحيايتًأدعوكًً:جوًسون.ًجاءًيفًكتابه

ًهب )4(ايًهااننيم(( ًكانًاستعمالهًيشوعًيفًاجملتمعًالكوريًيفً.ًيتبني  ذاًأنًلفظًهااننيم

                                                           

ًكورايًيفًانتقال،ًجيمسًغيل،ًص1) ً)ابإلجنليزية(.79ًً-78ً(
ً.79(ًاملرجعًالسابق،ًص2ً)
ً)ابإلجنليزية(.196ًدمية،ًتشارلزًكَلرك،ًص(ًأداينًكورايًالق3)
ًكتبًنوًكاي،ًابركًإينًرو،ًص4) ً)ابلكورية(.335-336ً(



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
417 

عصرًجوًسون.ًفَلًللنصارىًالكورينيًبرهانًالستئثارهمًيفًلفظً"هااننيم"،ًبلًاد عاؤهمً
ًكورية.ًلذلكًجيبًعلىًالدعاةًللكوريني،ًخاصةًالدعاةًاألجانب،ً مردودًمبصادرًاترخيية

ًاستع ًوإكثار ًالكلمة ًهذه ًحلالتهمًالتمس كًابستخدام ًللكورينيًمراعاة  مالهًيفًدعوهتم
ملاًلديهمًمنًاملفاهيمًالصحيحةًيفًاإلله. ًومصد قاً 

أنًًو حاولًالداعيًة بيناملًاتعلومامللًمعتيسلكنًمهمًا سيجدًًواملدعوينًهتفقًعليهًا
ً منًتعاليمًاإلسَلمًماًهوًخيالفًعقوهلمًاملنحرفة.ًويفًهذهًاحلالةًينبغيًللداعيةًأنًيبني 

ًأحدهمًيفًصحتهًمنًاملعلوماتًواملشاعرًوالثقافات.ًًوهلمًمش ًالتايلروعيتهاًمباًالًيشك 
ًبعضًاألمثلةًللتوضيح.ً

للكورينيًوغيهمًمنًالناسًاحرتامًلعاداتًآابئهم،ًوالتزامهمًً:لني.ًحكمةًاألوً 1
ًفيقولون ًاأللوهية ًتوحيد ًإىل ًاملشركون ًُدعي ًإذا ًاألو لون. ًفعله  رب يئ ىئًُّ:مبا

ًكذلكًالكوريونًً.)1(َّ رت يب  ىب نب مب زب ًكبيةًعندهم. أفعالًاآلابءًحجة
ً"حكمةً ًالكوريني ًبني ًاملشهورة ًالشعارات ًومن ًاألولني. ًلشؤون ًوتقدير ًاحرتام فلهم

ًكراهةًاحلاألولني"ًيعينًعاداهتمًوتقاليدهمًالًبدًفيهاًمنً كمة.ًوميكنًالداعيةًأنًخيف ف
ًالكورينيًضدًأحكامًاإلسَلمًابستعمالً"حكمةًاألولني".ً

ًالكورينيف ًأحُد ًالداعيَة ًسأل ًً:إذا ًأكل ًاإلسَلم ًحير م ًاخلنزير"ملاذا ًًوحلم حننً؟
ًالكورينيًاملعاصرينًللحمًاخلنزيرًشديد،ً وحب  ًاملأكوالتًعندً-الكورينيًحيب ونه.ً" وأحبُّ

املشويًشربًاخلمر منًثقافاتًالكورينيً-هوًحلمًاخلنزيًر احملبًة ويظ نًكثيًمنهمًأنًهذًه .ً
األقدمني،ًوالصحيحًخَلفًذلك.ً))نظرا ًإىلًحصةًاخلنزيرًالكبيةًيفًأسواقًاللحومً
الكوريً منًثقافاتًالطعاًم اخلنزيًر يظنًالكثيًأنًحلًم اخلنزيًر للحًم الكورينيًاملستمرًة وحمبًة

اترخيهًثَلثونًسنةًعلىًاألكثر...وملًتكنًمطاعمًاخلنزيرًاملشويًًمنذًمئاتًسنة.،ًولكن
هــًوماًبعدها(،ًوملًتنتشرًاملطاعمًوحمبةًالكورينيًللحم1395ً)ًم1970إالًوسطًعقدً

ً ًعقد ًأوائل ًبعد ًإال ًاملشوي ًكتب1400ً)ًم1980اخلنزير ًتذكر ًوال ًبعدها(. ًوما هــ
لذلكًثقافةًًعنًحلمًاخلنزيرًالطازج.ًالطبخًيفًعصرًجوًسونًعنًحلمًاخلنزيرًاملشويًوال

                                                           

ً.70:ًعراف(ًسورةًاأل1)
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علىًمذاقًاملعاصرينً مبنيًة بلًهيًثقافًة الًعلىًالتاريخً، ُتنَبًعلىًالتقاليدًالقدميًة مًل اخلنزيًر
ًاخلنزيرًطعامًخطيً )1(وعادهتمًيفًاملأكوالت(( ًوقدًأدركًالكوريونًاألولونًأنًحلم .

))حلمًاخلنزيرًالًربحًمنًً:لكوريويفسدًبسرعةًخاصةًيفًالوًاحلار،ًويفًهذاًيردًاملثلًا
ًالداعيةًعنًسؤالًالكوري )2(أكلهًيفًفصلًالصيف(( ًكلًً:.ًبناءًعلىًهذاًيرد  "ليس

ًكانًيفًحلمً ًوإن ًالًحيبونه. ًكانوا ًبلًاألولونًمنًالكورين ًاخلنزير، ًحلم الكورينيًجيب 
ذلك،ًبلًًاخلنزيرًخي،ًألكثرًآابؤكمًمنًأكلهًمبقتضىً"حكمةًاألولني"ًولكنًماًفعلوا

ًًحذرواًمنًأكله.".
ًكانًيُلبسًيفًعصرًً:يشرحًالداعيةًاحلجابوإذاًسئلًالداعيةًعنً ))أنًاحلجاب

،ًوكانًلنساءًاألولنيًحكمةًوشرف،ً )3(جوًسونًبنيًالنساءًعندًاخلروجًلشرفهًالعايل((
ًوكذلكًحننًنشعرًابلشرفًوالعزةًبلبسًاحلجاب.

ًً ًتربية ًسئلً"ملاذا ًاللحيةوإذا ًفيدً نيالكوريًحننًرىن؟ ًرديئة" ًثقافة السائَلً ًأهنا
"أِرينًً:"حكمةًاألولني".ًفيقولًالداعيةلاستعماالً ً)4(بتعظيمًالكورينيًللملكًسيًجونغ

نقودك.ًأرينًالعملةًالورقيةًعشرةًآالفًوان."ًفإذاًأخرجهًمنًجيبه.ً"فَمنًاملرسومًيفً
العملة؟"ً"امللكًسيًجونغًالعظيم."ً"هلًلهًحلية؟"ً"نعم..."ً"إذنًحننًأقربًمنكًإىلً

منًحكمةًاألولني ًاللحية،ًوهذًا ًكانتًالناسًتريب  وكذلكًكانًً.امللكًسيًجونغ.ًهكذا
ًعايلًيربونًاللحية.ًوحننًنقتديًهبم.".ًًأنبياءًهللاًت

ًآاثرطبيعةًالكورينيًاالجتماعيةًهيًالكونفوشيوسية.ًومنًً:احلالةًاالجتماعيةً.2
سألً الكونفوشيوسيةًعلىًاجملتمعًالكوري،ًاهتمامًالكوريونًبربًالوالدينًبصفةًعامة.ًفإذًا

ًالكورينيًالداعيةًَ ًً:أحُد ًالعصر؟ًحننًمشغًالصَلة"ملاذا ولونًجدا ًفَلًنستطيعًيفًهذا
                                                           

ًم2014التغطيةًاخلاصة:ًماًقلناًأنناًتعبناًمنًحلمًاخلنزير،ًجملةًإدارةًاملطاعمً)سيئول(،ًأبريلًً(1)
ًابلكورية(.)72ً،ًص111هــ(،ًالعدد:1435)مجادىًاآلخرً

ًابلكورية(.)592ًمعجمًاألمثالًالكوريةًالكربى،ًجانغًجونغًجني،ًصً(2)
لإلانثً)سيئول(،ًً(3) إيًهوًا رسالةًاملاجستي،ًجامعًة ًكيمًآيًريً، يفً"انًؤول")احلجاب(، دراسًة

ً.ً؟؟؟ًوعدمًاختَلطهنًمعًالرجال64وانظرً:ًص ابلكورية(.)24ًهــ(،ًص1401)ًم1981
ً.27(ًانظر:ًصفحة4ً)
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"أالًهتتم ًبربًأبيكًوأمك؟ًفهلًقيمةًبرًالوالدينًتتغيًوتنقصًً:أبدائها"ًفيجيبًالداعية
ال.ًوهلًترتكًبرًالوالدينًوتقطعًالعَلقةًهبماًبسببًأنكًً:علىًحسبًالزمان؟ًالواب

الًو مثًبًر هوًالصَلًة يفًاإلسَلًم األعمالًالصاحلًة أعظًم ال.ًكذلكًالصَلةً. الدين.ًمشغولً؟
ً ًكماًالًترتكًبرًالوالدينًبسببًتغي  ًالعصرًوكثرةًالشغل فَلًنرتكًالصَلةًبسببًتغي 

ًالعصرًوكثرةًالشغل."ً
وقدًذكرًالباحثًأنًاألمهاتًالكورايتًمشغوالتًللغايةًأبشغاهلنًخارجًالبيت،ً

نيًدولًوتربيةًأوالدهنًوأعماهلنًاملنزليةًداخلًالبيت،ًوهنًأقل ًالنساءًيفًوقتًالرتفيهًب
الكورايتً"يبدوًأنًاإلسَلمًًإحدى.ًوإذاًسألْتً )1(منظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنمية

ً ًيراعي ًالكوريةالنساءال ًاجملتمع ًيف ًالكورية ًالنساء ًحالة ًاستعماال  ًالداعية ًفيجيب ":ً
ًكثيا ًيفًاملنزل،ً "أليسْتًاألمهاتًالكوريةًمبشغولة؟ًومعًذلكًالًيساعدهنًأزواُجهن

اإلسَلمًحممدً ًكانًيفعلًقدوًة "انظريًماذا وسلم-أليسًكذلك؟"ً"بلىً" ً-صلىًهللاًعليًه
نفسهًً:يفًبيته وخيدًم وحيلبًشاتًه خياركمًلنسائهم)2(كانًينظ فًثوبًه وقالًإنًخياركًم .ً)3(ً.

ًكانًاألزواجًالكوريونًيطب قونًفكيفًتظن نيًبع دًهذاًأنًاإلسَلمًالًيراعيًالنساء؟ًإن
ًكماًترينًاآلن." ًتعاليمًاإلسَلمًفلمًتكنًحالةًاألمهاتًالكورية

                                                           

ًكيف1ً) ً)ابإلجنليزية(.78صً،منظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنميةً،2015احلياة؟ً(
ُنَ ف َسهُ ))(ًنصه:2ً) َُشاَته ،َُوََي د م  بَه ،َُوَُي ل ب  ُيَ ف ل يُثَ و  َنُال َبَشر  يفًًأمحدأخرجهً،ً((َكاَنَُبَشًراُم 

.26194ً:ًبرقم(،43/263ً،ًمسندًالصديقةًعائشةًبنتًالصديقًرضيًهللاًعنها،ً)مسنده
ً ًابنًحبانًيفًصحيحهً)صحيحًابنًحبان، ًاأللباينً)خمتصرًً،(12/488أخرجه وصح حه

ً(.179ًالشمائلًاحملمدية،ًص
ُل ن َسائ ه مُ ))(ًنصه:3ً) َُخْي  ك م  ُخ ل ًقا،َُوَخْي  ك م  َسن  ه م  ن َيُإ ُيَاًَنَُأح  م  َمل ُامل ؤ  ،ًأخرجهًالرتمذي،ً((َأك 

.ًأخرجهًابن1162ً:ًبرقم(،3/458ًةًعلىًزوجها،ً)أبوابًالرضاع،ًاببًماًجاءًيفًحقًاملرأ
ً ًحبان، ًابن ً)صحيح ًصحيحه ًيف ًاألحاديثًً،(9/483حبان ً)سلسلة ًاأللباين وحس نه

ً(.1/573ًالصحيحة،ً
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ًالباحثًفيماًسبقًأنًمنًأبرزًاألوضاعًالسياسيةًًً:سياسيةاحلالةًالً.3 كماًبني 
.ًوميكنًالداعيةً)1(لكورايًالنوبيةًهوًهدنتهاًمعًكورايًالشمالية،ًوعداوةًالكورينيًللياابن

أنًيرد ًشكوكًالكورينيًيفًبعضًأحكامًاإلسَلمًابستعمالًحالتهمًالسياسية.ًوالتايلً
قدًتوقفتًاحلربًبنيًكورايً وخيافًبعضهماًبعضًاألمثلةً. ابهلدنًة وكورايًالشماليًة النوبيًة

ًقالًأحدًالكوريني ًيفًصحةًالقرآن.ًً:منًهجومًأحدمهاًعلىًاآلخر.ًوإذا "أانًأشك 
ً ًعلى ًأتباعه ًحيث  ًسليم ًدين ًالداعيةالقتالكيف ًفيجيب ًجُتربًً:؟" ًالكورية "احلكومة

ًو العسكريةً، االشبابًالكورينيًعلىًاخلدمًة كورايًالشمالية.ًلقتالًمعًًتعل مًاليوشًالكوريًة
دفاعًعنًنفسهاًمعًمنًالهلًاحلكومةًالكوريةًختطئًيفًهذاًاألمر؟"ً"ال.ًبلًالًبدًهلمً

كورايًالشمالية."ً"ودينًاإلسَلمًنظامًشاملًحلياةًاملسلمني،ًوالقرآنًدستورًهلم.ًوكماً
ًال ًفيعل م ًالشمالية ًكوراي ًالقتالًمع ًكيفية ًمواطنيها ًالنوبية ًكوراي ًكيفًيعاملًتُعل م قرآن

"حسنا .ًولكنًاإلرهابينيًيقولونًأهنمًً:املسلمونًمعًعدوهمًيفًاملعركة."ًيقولًالكوري
"ًً:يعملونًمباًتعل مواًمنًالقرآن.ًفالقرآنًهوًسببًالعملياتًاإلرهابية."ًفيجيبًالداعية

ًالعسكريً ًاملخيم ًيف ًزمَلءهم ًأحياان ًيقتلون ًالغضاب ًاليش ًأفراد ًبعض ًأن ًترى أال
"ً"صحيح.ًيقعًذلكًأحياان ."ً"هلً)2(بندقية،ًوخيرجونًمنًاملخيمًويهد دونًاملدنيني؟ابل

ًكيفيةًالقتالًمعًكورايًالشماليةًأوًيقعًخطأً  اخلطأًيقعًعلىًاحلكومةًالكوريةًاليتًعل مته
الكوريةً واحلكومًة هوًاملخطئً، "طبعاً  الشابًالذيًخالفًالضوابطًالعسكرية؟ً" علىًهذًا

ً ًمن ًوبعضًبريئة ًاحلرب، ًيف ًاملعاملة ًكيفية ًاملسلمني ًيعل م ًفالقرآن ً"كذلك. جرميته."
خطأ ،ًمثًيعاملونًمعاملةًاحلربًيفًحالةً الهَلءًمنًاملسلمنيًيفهمونًآايتًالهادًفهماً 
السلمًبدونًإذنًاحلاكم.ًوعملهمًخيالفًضوابطًاحلربًمنًالقرآنًوالسنة.ًفاخلطأًيقعً

ً".ًقرآنًوالًعلىًاإلسَلملًالًعلىًالعلىًاملسلمًالاه

                                                           

منًهذاًً.ًحالةًاجملتمعًالكوريًالسياسية1ً-املطلبًالثاينًً-املبحثًالثاينًً-(ًانظر:ًالتمهيد1ً)
ً.البحث

البندقيةًعلىًرصاصًقونًلالشبابًمعروفةًبنيًالكوريني.ًهؤالءًيط(ًاملشاكلًمنًبعضًاليوش2ً)
ًأصدقائهمًيفًاملخيمًاترةًويهربونًإىلًخارجًاملخيمًويقتلونًاملدنينيًاترةًأخرى.ًًً
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"ملاذاًً:وإذاًسألًأحدًالكورينيًالنصارىًممنًيسكنًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية
يفًنشرًاألداينًاألخرىًيفًالزيرةًالعربية؟ًأليسًهذاًًريةًغيًاملسلمنيحمينعًاإلسَلمً

ًالداعية ًفيجيب ًنظً:ظلما ؟" ًعلى ًُأسس ت ًالنوبية ًكوراي ًأوال . ًأسألك ًجوايب امً"قبل
ًاألمنً ً"قانون ًالنوبية ًكوراي ًشر عت ًملاذا ًذلك ًمع ًفكرية. ًحرية ًوتضمن دميقراطي

ًكورايًالشمالية؟"ً"ألنهًالًبدًمنً)1(الوطين" ،ًومتنعًبهًنشرًفكرةًالشيوعية،ًوهوًنظام
"جيد.ًإذنًنظامًاإلسَلمًمصادرهً منًعدوانًكورايًالشمالية"ً. واحلفاظًعليًه احرتامًنظامنًا

واحلديثًمينعًالدعوةًاملفتوحةًإىلًأداينًغيًاإلسَلمًيفًالزيرةًالعربية.ًًالقرآنًواحلديث.
بناءًعلىًهذاًالًجتوزًأيًدعوةًغيًإسَلميةًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية.ًوعليكًوعلىً

ًكانًنصرانيا ًأوًمسلما ً-املقيمنيًيفًاململكةً احرتامًنظامهاًوااللتزامًبه.ًاحلريةًً-سواء
ًكانتًتلكًاحلريةًهتد دًنظامًالبلدًوتسب بًاهنيارًًاملطلقةًالًبدًهلا منًالقيود،ًخاصةًإذا

ًكورايًالنوبيةًحر يةًبعضًاألفرادًيفًنشرًفكرةًالشيوعيةًحفاظا ًعلىً ًكماًقي دْت ِقيمه.
ًكذلكًنقي دهاًحفاظا ًعلىًنظامهاًودينهاًضدًالكفرً ًكورايًالشماليةًحنن نظامهاًضد

ًوالشرك."ً
ًكورايًالنوبيةًمعًكورايًالشماليةًهيًحالةًومنًاألحوالًالسياسي ةًاملهمةًغيًهدنة
فرتةًاالحتَللًالياابينًأصابًالكورينيًمصائبًعظيمةًًخَللكورايًالنوبيةًمعًالياابن.ًف

منًقبلًالياابن،ًفماًزالًيفًذهنًمعظمًالكورينيًكراهيةًشديدةًللياابن،ًوبعضًالياابنينيً
كذلكًيعتدونًعلىًالكورينيًويسب ونًعامةًاملقيمنيًالكورينيًيفًالياابنًحبجةًأنًبعضهمً

ًيقعونًيفًالرائم.
ًكوريً ًقالًقائل املقيمنيًيفًًجرائمًاملسلمنيسلمونًمشكلة.ًانظرًإىلً"املً:وإذا

"هذاًالتعميمًالًً:كورايًالنوبية.ًيُفسدونًيفًأرضناًويظلمونًنساءان."ًفيجيبًالداعية
ًكمًمنًاملسلمنيًاملقيمنيًيفًكورايًالنوبيةًيعيشونًمعيشةًهادئةًبدونًأيًخمالفةً ينبغي.

ليلنيًعلىًشأنًمجاهيًاملسلمني،ًمثًتقولًللقانونًالكوري؟ًهلًتقيسًجرائمًاملسلمنيًالق
ًكلًاملسلمنيًمشكلة؟ًإذنًماًالفرقًبينكًوبنيًالياابينًالذيًيقول:ً إنًالكورينيً"أن

يفًهذاًًحبجةًجرائمًقليلًمنًالكورينيًاملقيمنيًيفًالياابن؟"ً"إنًبعضًالياابنينيً"مشكلة
                                                           

ًً.57(ًانظر:ًصفحة1ً)
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ًكوراي ؟ًوما ًكوين ًكيفًأكونًأانًمشكلةًمبجرد فعلُتًشيئا ًمنًالرائم"ًًاألمرًلظاملون.
أانًمشكلة؟ًاإلسَلمًوعامةً ًكوينًمسلماً  "كذلكًأان.ًماًوقعُتًيفًالرائم،ًولكنًمبجرد

ًاملسلمنيًبرآءًمنًجرائمًهؤالء."ً
"تربيةًاللحيةًمنًِحكمًاألولني.ًً:فلهًأنًجييبًةيتربيةًاللحوإذاًسئلًالداعيةًعنً

ًكورايًإالًبعدًاحتَللًالياابن.ً))أجربْتًالياابُنً وعادةًحْلقًاللحيةًملًتكنًموجودةًيف
ً ًيف ًواللحية( ًالرأس ًالبدن)شعر ًيف ًالشعر ًحلق ًعلى هــ(،1313ًً)ًم1895الكوريني

الكوريني وقالًبعضًالعلماًء الرأسًعندًالكورينيًأهم ًمنًأنفسهمً، حينها:ًوكانتًشعًر ًهلًم
منًإجبارًعادةًبدأتًهًأنهً.ًفحلقًاللحيةًحقيقةًأمًر )1(قطعًعنقيًوالًقطعًشعري((

املوضوع".ًؤونمنًشالياابنًالظاملةً، بلًنتبعًآابءانًيفًهذًا احلكماءًفَلًنت بعًالياابنً،  آابئنًا
ًلتكثي ًحماولة ًهي ًوأحواهلم ًالكوريني ًلطبيعة ًاملناسبة ًوتقليلًًوالدعوة االتفاق

ختَلفًبنيًاإلسَلمًوالثقافةًالكورية.ًولكنًالًينبغيًأنًحيق قهاًالداعيةًعلىًحسابًاال
األمر.ًوفيماًوقعً أصولًاإلسَلمًوقواعده،ًوجيبًعلىًالداعيةًاالعتدالًوالوسطيةًيفًهذًا

موعظة ًللدعاةًيفًهذهًاملسألة.ًأثناءًاحلربًالعامليةًالثانيةًًتمعًاإلسَلميًالياابينيفًاجمل
ًكتبًوجمَلتًإسَلمية،ًوكانًعددهاًاإلمجايلًأكثرًمنًمائةًفيماًبنيًُنشرتًيفً الياابن

.ًوهذهًزايدةًاألنشطةًاإلسَلميةًإمناًهيً )2(هــ(1361ً-1353ً)ًم1943ً-1935
ًكثيةًمنًإكثارً منًِقبلًاحلكومةًالياابنية.ًوكانتًاحلكومةًالياابنيةًترىًفوائدًسياسية

االتفاقًوتقليلًاالختَلفًيفًًالعامليةًفاختذتًطريقةًتكثيعددًاملسلمنيًيفًفرتةًاحلربً
ًأحكامً ًحساب ًعلى ًكانت ًالطريقة ًهذه ًأن ًواملشكلة ًاإلسَلم. ًإىل ًملواطنيها دعوهتا

ًاإلسَلمًاألصولية.ً
أتم لًأحدًيفًاتريخًإسَلمًالياابنًسيجدًأنًالياابنًً:قالًالسيدًجونغًسوًإيل ))إذًا
ًم1892أريغاًبـُْنباتشيو،ًأولًاملسلمنيًالياابنينيً)أسلمًيفًقبلتًاإلسَلمًابلفهمًالياابين.ً

هــ((،ًقدًاد عىًأنًإلهًِشنتو)الدينًالياابينًالقدمي(ًوإلهًاإلسَلمًواحد،ًلذلك1310ً)
                                                           

ًكوراي،ًسونًيونًسني(ًدراسةًاترخييةًيفًآدابًاللباسًفيماًبعدًفرتةًالف1) ،ًرسالةًتحًالغريبًيف
ً.)ابلكورية(27صً،هــ(1415مً)1994كوراي(،ًًً-املاجستي،ًجامعةًسيئولًالوطنية)سيئولً

ً)ابلكورية(.112ً(ًاألمةًاإلسَلميةًيفًآسيا،ًمركزًلدراسةًاإلسَلم،ًص2)
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فالياابنيونًواملسلمونًأتباعًالدينًالواحد!ًوجاءًيفًكتابً"األخَلقًاألساسيةًمنًإسَلمً
البنودًاألخرىًًوحبسبلياابنًوامللكةًوالعائلةًامللكية.ًنعظ مًملكًاً:البندًالثاينً:الياابن"

ُتشرب،ًوالًأبسًيفًشراهباًملنًيريدهاً أنهًُيستحبًزايرةًقبورًاألموات،ًواخلمرًأفضلًأالً 
ًهوً ًكلهًخبَلفًتوحيدًاإلسَلمًوَترميهًعلىًاخلمر،ًوهذا للحفاظًعلىًصحته.ًوهذا

.ًفليحذرًالداعيةًأنًيقعًيفًمثلًهذاًالزلل،ًوالً)1(اإلسَلمًاملعدَّلًبـ"الطريقةًالياابنية"((
 يكذبًعنًأحكامًاإلسَلمًابسمًتقليلًاخلَلفًوإكثارًاالتفاق.ً

ًالكورينيًوأحواهلمً ًجنحًالداعيةًيفًَتقيقًالدعوةًابألساليبًاملناسبةًلطبيعة وإذا
ربًيرجىًمنهًانشراحًقلوبًالكورينيًلإلسَلمًوإزالةًشكوكهمًحولًاإلسَلم،ًومنًمَثًتعت

هذهًالطريقةًسبيلًعَلجًمعوقًإسَلموفوبياًيفًاجملتمعًالكوري،ًفيقل ًهباًخوفًالكورينيً
ًكَلمهًًهًالطريقةًيفًدعوةًالداعيةًسيجدعنًاإلسَلم.ًألنهًإذاًَتققتًهذ الكوريونًمن

ًمنًاملرضًوالسعادةًيفًالدنياً ًكالشفاء ًيوافقًعلىًطبيعتهمًوطمعهم ًما ومنًاإلسَلم
كتحرميًحلمًاخلنزير،ًوأداءًالصَلةًوالهادًًًهبًعنهمًبعضًالشبهاتواخللقًاحلسن،ًوستذ

ًوإخل.ً
والًننسىًأنًاستعمالًلفظً"هااننيم"ًلهًأمهيةًللغايةًيفًمسارًالدعوةًللكورينيً
ًهذهً ًاستخدام ًأنًيكثر ًفعلىًالداعية ًاإلسَلمية. ًمفتاحًقلوبًالكورينيًللدعوة ألهنا

ًكماًسيأيتًبيانهًيفًاملطلبًالكلمةًيفًحوارهًمعًالكوريني،ًويفًأتلي فًوترمجةًالكتب،
ًالتايل.

ًً
ً  

                                                           

ً.)ابلكورية(233ً-232ً(ًاحلوارًالعلميًعنًاحلضاراتًوالتبادلًاحلضاري،ًجونغًسوًإيل،ًص1)
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 املطلب الثاني:
 ترمجة الكتب اإلسَلمية وتأليفها بأيدي املسلمي الكوريي.  

منًثقافةًالكونفوشيوسيةًاليتًأحيطًًقراءةالشعبًالكوريًيعشقًال واملطالعةًأتث راً 
جعلتًًقراءةواهتمامهاًابلًةالكونفوشيوسيهباًالكوريونًأكثرًمنًمخسمائةًسنة.ًوفكرةً

ًوحبسب،ًفكلًالكورينيًيقرؤونًالكتبًبدونًأيًمشقة.ً)1(معدلًأميةًالكورينيًقليلة
.ً)2(فقطً%1.7(ًم1429)ًم2008اإلحصاءًالرمسيًأنًمعد لًاألميةًالكورينيًيفًعامً

ًكذلكًعالية ًكورايًالنوبيةًًً:ونسبةًالتحصيلًالعلميًللتعليمًالثانوي ً%98.34كانًمعد ل
ً ًدول1436)ًم2015يف ًمعد ل ًوبينما ًوالتنميةًهــ( ًاالقتصادي ًالتعاون كانًًًمنظمة

يفًكورايًًأكثرًوسائلًالدعوةًفعاليةً أنً .ًلذلكًيرىًاَتادًاملسلمنيًالكوريني)3(83.55%
ً.)4(النوبيةًهوًنشرًالكتبًاإلسَلمية

عنًاإلسَلمًتؤلَّفًوترتَجمًأبيديًالنصارىًًومعًذلكًكثيًمنًالكتبًاليتًتتحدث
ً)5(مكتبةً"كيوًبو"ً:الكوريني.ًوقدًقامًالباحثًبزايرةًإىلًثَلثًأكربًمكتباتًيفًسيئول

ًم13/8/2016) ًبونغ"1437ً/10/11، ً"يونغ ًومكتبة ،ًم21/8/2016)ً)6(هــ(،
26/11/1437ً،ًم29/8/2016)ً)7(هــ(،ًومكتبةً"ابنديًولونس"18/11/1437
ًالتاليةًهــ(. ًاملعلومات ًالباحث ًاملكتباتًً:وكشف ًتلك ًيف ًاإلسَلم ًعن ًالكتب عدد

48ًًًًالثَلثًالكربى ًمن ًو230ًكتااب ًفقط ًأكثر، ًأو ًكتاب ًالكتبًً%82ألف من
ًو ًكافر، ًترمجها ًوً%63املرتمجة ًكانًأبيديًالكفار. منًالكتبًً%80منًالتأليفات

                                                           

ً(ً)ابإلجنليزية(.1/107وماتًالغرافيةًالوطين،ً)لاملعً(ًأطلسًكورايًالوطين،ًمعهد1)
ًاألسا2) ًاملواطنني ًقراءة ًقدرة ًيف ًاالستبيان ًنتيجة ًالكورية( ًللغة ًالوطين ًاملعهد ًصسية، ،121ً

ً(.كورية)ابل
ًكيفًاحلياة؟3ً) ً)ابإلجنليزية(.121،ًمنظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنمية،ًص2015(
ًكوراي،ًاَتاد4ً)  )ابلكورية(.34ًاملسلمنيًالكوريني،ًص(ًاإلسَلمًيف
مربعا ،ًوفيه8,598ًً(ًحجمه5ً) ًألفًكتابًتقريبا .230ًًمرتاً 
مربعا ،ًوفيه10,578ًً(ًحجمه6ً) ًألفًكتابًتقريبا .100ًًمرتاً 
ًألفًكتابًتقريبا .150ًًمرتاًمربع،ًفيه11,900ًً(ًحجمه7ً)
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ً%75اتًأبيديًاملسلمنيًالكورينيًفإنًاملرتمجةًملًتذكرًيفًاسمً"هااننيم"،ًخبَلفًالتأليف
منهاًملًتذكرًً%94منهاًذكرتًلفظً"هااننيم"،ًوالتأليفاتًأبيديًالكفارًالكورينيًفإنً

ًالكفارًيفًترمجةًوأتليفًالكتبًعنًاإلسَلمًيفً ًعلىًأغلبية ًيدل  لفظً"هااننيم"،ًمما
ًكورايًالنوبيةًوجتن بهمًمنًلفظً"هااننيم"ًالذيًلهًأثرًط ًكتب يبًعلىًالدعوةًأسواق

ًاإلسَلميةًللكوريني.
ًكورايًالنوبيةً وكانتًاحملاوالتًمنًاملسلمنيًاألجانبًواملؤسسةًاإلسَلميةًخارج

كبيةًعلىًالكوريني.ًفاملسلمونًغيًًًآاثريفًترمجةًالكتبًاإلسَلمية،ًإالًأنهًملًيكنًهلاً
ًالكورينيًالًيدركونًحقيقةًمعىنً"هااننيم".ً

الذيًسكنًيفًكورايًالنوبيةًأكثرًمنًعشرًسنواتًقدًسئلًأحدًالدعاةًاألجانبً
ًكوريةًتلفازية ًكوريةًماًً:))مضيفًالربانمجً:يفًقناة عندماًتعرضًاإلسَلمًعلىًشخصية

الدين؟ًالداعيةً يفًإقناعًالكورينيًهلذًا هيًالصعوبةًاليتًجتدهًا هيًأسئلةًاليتًتواجهكًومًا
ةًيفًالسماء،ًومنًمجلتهمًإلهًواحدًامسهًالكوريونًيعتقدونًأنًهناكًعدةًآهلً:األجنيب

إلهًً:..هااننيمًوهوًإلهًيفًالسماءًوهناكًآهلةًلهًمتعددة.هللا.ًلذلكًيقولونً"هللاًسني"
كَلمهًغيًًً.)1(((إلهًالبحار...لذلكًيعتربًأنًهللاًأحدًمنًهذهًاآلهلةً،إلهًاملاءً،األرض

ًكماًبي نهًالباحثً صحيحًوالًيوافقًالكوريونًعلىًصحةًقوله،ًوفْهمًالكورينيًيفًإلهًهو
ًالكتبً ًمن ًالعديد ًترمجة ًبيده ًمت ًالذي ًاآلخر ًوالداعية ً ً"هااننيم". ًمعىن ًشرح أثناء
ًكتبهًاملرتمجةًلفظً"هااننيم"ًحبجةًأنًلفظً ًالكوريةًالًيستخدمًيف اإلسَلميةًإىلًاللغة

ًكلمةًشائعةًبنيًعامةًاملسلمني.ًولكنًينبَّهًلهًأنًالكتبًالذيًنشرهاًًالَللة "هللا"ًهو
الداعيةًإمناًللكورينيًليسًلعامةًاملسلمني،ًفرعايةًالكورينيًأوىلًمنًرعايةًاملسلمنيًيفً

ًترمجةًالكتبًواختيارًألفاظها.ً
ًاألجنبية ًاملؤسساتًاإلسَلمية ًأبيديهمًفقالًوأما ًالكتبًاإلسَلمية عنهاًًونشر

مينًكثيًمنًاملؤسساتًاخلييةًأنًأترجمًًقدًطلبً:السيدًحسنيًجانغًالرتكيًماًمفاده
                                                           

(،KBSًكورايًالنوبيةًيفًكيًيبًإس)ًً(ًالدكتورًعبدالوهابًزاهدًحقًالندويًاحلليبًمفيتًعام1)
هــ،ًحسابًاإلمام7/3/1439ًهــ(،ًومتًالنقلًمنها1/2/1437ً)ًم13/11/2015متًنشرهً

ً(ً)ابلكورية(.www.youtube.comوبً)تييفًموقعًيًو
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للكوريني وأرىًأنًتلكًالكتبًغيًمناسبًة تصميمًجاذبًً:كتبهمً، بعضًالكتبًليسًهلًا
ًنقلًآايتًقرآنيةًطويلةًبدونًشرحًمعانيها.ًوبعضًالكتبًاألخرىًفيهاًعرضً وفيها

ًكالص وفية.ًوالكتبًاملقدَّمةًإيل ًًأغلبهاًأتليفاتًرئيسًمجاعةًمعينةًالعقيدةًغيًالصاحلة
ً.ًًً)1(الذيًالًيعرفًعنهًالكوريون

فَلًبدًمنًترمجةًوأتليفًالكتبًاإلسَلميةًأبيديًاملسلمنيًالكورينيًالذينًهمً
متخصصونًيفًالثقافةًالكوريةًومشاعرًالكوريني،ًمماًجيعلهمًقادرينًعلىًعرضًالدعوةً

ًكتابً"اإلسَلم"ًاإلسَلميةًمعً مراعاةًأحوالًالكورينيًوطبيعتهم.ًوقدًمتًأتليفًونشر
مباشرة،ًوأصبحًهذاًالكتابًمنًًسبتمرب11ًأحداثًأبيديًالعلماءًالكورينيًبعدًوقوعً

ًكورايًالنوبيةً ملدةًشهورًيفًأسواقًالكتابًيف .ًواألستاذً)2(أشهرًالكتبًوأكثرهاًبيعاً 
.ً)3(املسلمنيًالكورينيًيفًأتليفًالكتبًعنًاإلسَلممجيلًيلًهوًِمنًأوضحًأمثلةًلنجاحً

ًمنً ًوهي ًالدنيا، ًابحلياة ًالكوريني ًانشغال ًمبوضوع ًكتاب ًأتليف ًعلى ًأحد ًيقدر وال
قاتًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكوراي،ًإالًمسلمًكوريًأسلمًمنًكفرهًفعرفًاملذاقًاملر ًمنًًومع

وطمأنينةًالقلبًبذكرًهللاًتعاىل.ًًحياةًالكورينيًاملشغولة،ًمثًذاقًبعدًذلكًحَلوةًاإلميان
ًللكورينًخطر جوًاالنشغالًابلدنياًوضررهًمباًجر بًبنفسهًمنًحياتهًيفًًفهوًالذيًيبني 

ًكيفًيعاجلًاإلسَلمًضيقًصدرًاملرءًويقد مًلهًًاإلحلاد يفًاجملتمعًالكوريًويوض حًهلم
ًالسعادةًيفًالدنياًواآلخرة.ًً

علىًمقاومةًَتريفًاملنصرينًلرسالةًاإلسَلمًواملسلمونًالكوريونًهمًالذينًيقدرونً
يمكنًللمسلمنيًالكورين،ًالًاملسلمنيًاألجانبًالذينًالًجييدونًفونشرهمًإسَلموفوبيا.ً

ًكتبًاملنصرين،ًمثًيؤلفواًالكتبًالدعويةًليُبطلواًحججهمًويبي نواً اللغةًالكورية،ًأنًيقرؤوا

                                                           

ًهــ(.29/10/1438ًً)23/7/2017ً(ًمقابلةًشخصيةًمعًالسيدًحسني،1ً)
ًكوراي،ًاَتادًاملسلمني2ً) ً)ابلكورية(.17الكوريني،ًص(ًاإلسَلمًيف
ً.269َلستزادةًعنًنشاطهًالدعوي،ًانظر:ًصفحةًل(3ً)
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ملًينشرًإىلًالوقتًاحلاضرًً-علىًحسبًعلمًالباحث-كذهبمًلعامةًالكوريني.ًولكنً
ً.ً)1(أيًكتبًترد ًأقوالًاملنصرينًالكذ ابنيًلألسفًالشديد

ًترمجةًالقرآنًالكرميًوتفسيً ًكذلكًأنًيهملوا والًينبغيًلإلمةًاإلسَلميةًالكورية
ًً.معانيه ًسرعة ًيف ًالعوامل ًأقوى ًومن ًلعربة . ًكوراي ًيف ًالنصرانية ًنشر ًاتريخ رًاشتناويف

يفًاجملتم الكتابً عًالكوريًطباعةًُالكتابًاملقدسًيفًأوائلًاتريخًالتنصي.النصرانيًة وترمجًة
ًللكوريني ًوتوطينها ًالنصرانية ًلقبول ًركنا  ًكانت ًاملنصرينً)2(املقدس ًأحد ًشاهد ًوقد ،

والكتابًاملقدسًً:األمريكيني الكتابًاملقدسً. لدراسًة فريدًة مهًة ))املتنصرونًالكوريونًهلًم
والًيباعًبسعرًخمف ض.ًومعابللغةًالكوريةًالًيوزَّعًجم ذلكًومعًسوءًحالةًاقتصادًكورايً اانً 

ًكتابًالعهدًالديدًبعدًإعَلنًمشروعناًلرتمجة20,000ًًجاءًإليناًطلبً نسخةًمن
حلقةًدراسةًالكتابًاملقدسًويتحملونًاملشقةًًللعهدًالديد.ًوحيضرًالكوريونًجديدة

رًيوما ًوعددًاحملاضرينًحوايلًمنًاحلضور،ًويدرسونًالكتابًعشرةًأايمًأوًأربعةًعش
ً.ً )3(((1,180وابألكثر250ً

ًوكيفًحالةًالرتمجةًللقرآنًالكرميًابللغةًالكورية؟ً
ترمجةًالشيخًحامدًشتوي .ًومعًكوهناً)4(قدًنشرًثَلثًالرتمجاتًالكاملة،ًوأفضلهًا

ًكثيةًلغويةًوعقدية،ًومنًأعظمًاألخطاءً ًأخطاء "أفضلًالرتمجات"ًإالًأنهًتوجدًفيها
،ً)5(َّجم هل مل خلًُّ:-عليهًالسَلم-العقديةًترمجةًقولًهللاًتعاىلًعنًعيسىً

                                                           

-(ًقدًأُل فًكتابً"الًنعلمًاإلسَلم"ًبقلمًاألخًعثمانًابركًلردًبعضًالشبهاتًعنًاإلسَلم1ً)
ًُكتيبًوال1438ً)ًم2017ومتًنشرهًيفًً-جزاهًهللاًخيًالزاء هــ(.ًولكنهًيوزَّعًجماان ًبشكل

علىًالكوريني.ًًًًيباعًيفًأسواق الكتابًصعباً  جيعلًاحلصولًعلىًهذًا ممًا ًكتبًيفًكورايًالنوبيةً،
ً)ابلكورية(.422ً(ًدراسةًيفًأوائلًاتريخًالنصرانيةًيفًكوراي،ًيلًدوكًجو،ًص2)
ً(.ابإلجنليزية)131ً(ًحلظةًخطيةًلكوراي،ًأندروود،ًص3)
ترمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًً-ًاملطلبًالثاينً-املبحثًاخلامسًً-(ًانظر:ًالفصلًالثالث4ً)

ً.ًمنًهذاًالبحثًالكورية
ً.45(ًسورةًآلًعمران:5ً)
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يفًالدنياًواآلخرة" حسناً  علىًرغمًأنهًقدًترجمًقولًهللاًتعاىلًً)1(ترجمًالشيخًمعناهً"رابً 
.ًيفً)3("وكانًعندًهللاًشريفا "ً)2(َّمي زي ري ٰىًُّ:-السَلمعليهً-عنًموسىً

هذاًقالًالسيدًابرك،ًانئبًقسمًالدعوةًيفًمسجدًسيئولًاملركزي،ًعنًترمجةًالقرآنًإىلً
بهًهوًتكوينًلنةًترمجةًالقرآنًالكرميًحىتًنطبعًً:اللغةًالكورية ))أولًشيءًجيبًأنًنبدًأ

ًأخطاءً ترمجةًمعىنًالقرآنًبتعبيًأسهلًوأصح .ًجندًيفًترمجاتًالقرآنًاليتًبنيًأيدينا
))أولًالضروراتًليفهمًاملرءًداينةًً:.ًوقالًاإلمامًايسرًيل )4(والذيًحيتاجًإىلًتعديل((
ً ًوبفهمًصحيحًهو ًالًجندًيفًًًقراءةما، ًطويلة ًولكنًمنذًفرتة ًاملقدس، كتابًالداينة

املساجدًترمجةًمعاينًالقرآنًالكرميًإىلًاللغةًالكوريةًالًشراء ًوالًقرضا .ًوحىتًمنًيطمعً
ترمجةًمعاينًالقرآنًمنًالكورينيًيتصلًبناًويشتكيًإليناً"أليسًعندكمًالقرآن؟ًًقراءةيفً

عفوا .ًقدًوجدانًيفًترمجةًالقرآنًالكرميًأخطاءًهلًأنتمًتريدونًالدعوةًأمًال؟"ًوجنيبً"
كثية،ًفنحنًيفًطريقًإىلًالطباعةًالديدة.ًولكنًملًننتِهًمنًالتعديلًفليسًعندانًنسخةً
ًمنكمً ًقريبا ًفنرجو ًالديدة ًالطباعة ًوستتم ًالرتمجة. ًنعدل ًزلنا ًوما ًلكم. ًنقرضها حىت

هكذا،ًوملًيفعلًاملسجدًالرئيسيًلرًت حالتنًا منذًسنوات.ًاالنتظار"ً. مجةًالقرآنًالكرميًشيئاً 
 والًندريًكيفًيتعاملونًمعًترمجةًالقرآنًمعاملةًمثلًهذه،ًوهيًأولًشيءًيفًالدعوة؟((

)5(ًًً.ً
ًكثية.ً ويرجىًمنًترمجةًوأتليفًالكتبًاإلسَلميةًأبيديًاملسلمنيًالكورينيًمثراُت

ً ًأسلحة ًأقوى ًمن ًالكتاب ًالكوريفتأليف ًاإلسَلمي ًإًاجملتمع ًوكذبًلرد سَلموفوبيا
ًهباً ًينشغل ًاليت ًالدنيا ًحقيقة ًبيان ًالتأليف ًخَلل ًمن ًوميكن ًاإلسَلم. ًعن املنصرين
احللً اتما ،ًوإيقاظًالكورينيًمنًالغفلةًعنًاآلخرةًاليتًهيًمعادان.ًفهذًا الكوريونًانشغاالً 

                                                           

ً)ابلكورية(.76ً(ًتفسيًالقرآن،ًتشويًيونغًكيل،ًص1)
ً.69(ًسورةًاألحزاب:2ً)
ً)ابلكورية(.76ً(ًتفسيًالقرآن،ًتشويًيونغًكيل،ًص3)
ً،ابركًهيونغًبونغً،كورايًالنوبيةًومستقبلهًً(ًدورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلميةًوواقعًاإلسَلمًيف4)

ً)ابلكورية(.18ص
ًكورايًالنوبيةًومستقبلهً-(ًدورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلمية5ً) يلًجونغًأك،ًً،واقعًاإلسَلمًيف

ً)ابلكورية(.9ص



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
429 

ًاملعوقات ًعَلج ًسبيل ًهو ًظهورًًمعوقً:املقرتح ًومعوق ًابلدنيا، ًالكوريني انشغال
ًَتريفًاملنصرينًلرسالةًاإلسَلم.ًًًإسَلموفوبياًومعوق

ً
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 املطلب الثالث:
 إنشاء املواقع اإللكرتونية الدعوية للدفاع عن اإلسَلم ونشره. 

إىلً عَلجًمعوق إسَلموفوبياًوَتريفًاملنصرينًالًتنحصرًيفًأتليفًالكتب.ًنظراً 
اإلنرتنت خدمًة يفًكورايًالنوبيةًقوًة استخدامهًا فإنشاءًموقعًإلكرتوينًدعويً)1(وسهولًة ،ً

للكورينيًهوًِمنًأكثرًوسائلًالدعوةًفعالية ،ًوإىلًالوقتًاحلاضرًالًيوجدًموقعًدعويً
خاصًِبرد ًالشبهاتًعنًاإلسَلمًابللغةًالكورية.ًويكثرًتقبيحًاإلسَلمًوالتخويفًمنهًيفً

ًيقمًأحدًمنًالكتبًوالتلفازًواإلنرتنتًوغيه ًولكنًمل ًالكورية، ًمنًوسائلًاإلعَلم ا
ة.ًفيقرتحًالباحثًإنشاءًنتظماملسلمنيًالكورينيًبتفنيَدًتلكًالدعاوىًالفاسدةًبطريقةًم

دعويًشاملًأهم ًحمتوايتهًالردودًعلىًالشبهاتًعنًاإلسَلمًاليتًتنتشرًبنيًأفرادً موقع
ًاجملتمعًالكوري.

الكتبًالدعويةًاليتًأل فهاًاملسلمونًالكوريونًبعدًويتضمنًهذاًاملوقعًحمتوىًمجيعً
"ً ًمجعها ًاليت ًاإلسَلم ًضد ًواملقاالت ًواملواد ًاملؤل فني، ًمن ًاملسلمنيًاالستئذان مجعية

ًالكوريني،ًً)2("املراقبني ًللمسلمني ًاملدو نة ًاملواقع ًمن ًاملفيدة ًواملنشورات ًعليها، والردود
سَلمًابللغةًالكورية.ًويقد مًهذاًاملوقعًأيضاً وغيهاًمنًاملوادًالدعويةًاليتًتدافعًعنًاإل

املباشرة، الدردشًة "ًًخدمًة اإلنرتنتكخدمًة عربًدردشًة الذينً)3("التعريفًابإلسَلًم لزوارًه ،ً
ًيريدونًزايدةًالبيانًوالتوضيحًحولًاإلسَلم.ً

فامللحدونًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-ومنًمهماتًهذاًاملوقعًالدفاعًعنًنبيناًحممدً
ًالنيب ًعن ًموضوعات ًيف ًيتحدثون ًالكوريون ًوسلم-واملنص رون ًعليه ًهللا كيفماًًً-صلى

منتظمةً والًينكرًعليهمًأحدًمنًاملسلمنيًالكورينيًبصورًة واألسلوبً، يشاؤونًبسوءًالنيًة
ًومفصَّلة.

                                                           

ً.منًهذاًالبحثًاملطلبًالثالث:ًاإلنرتنتً-املطلبًاخلامسًً-(ًانظر:ًالفصلًالثالث1ً)
ًهذهًالمعيةًيفًاملطلبًالتايلًإنًشاءًهللا.ًً(ًسيأيتًتعريف2)
ً.300(ًانظر:ًصفحة3ً)
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موقعًنصرةًرسولًهللاًً-صلىًهللاًعليهًوسلم-ومنًأبرزًاملواقعًللدفاعًعنًالنيبً
.ًولعلًالداعيةًالكوريًيستفيدًمنًهذاًاملوقع،ًويرتجمًحمتوايته،ً)1(ًعليهًوسلمصلىًهللا

ًمثًينشرهًيفًاملواقعًالكورية.ً
ويرجىًمنًخدماتًهذاًاملوقعًاملذكورًأعَلهًتصحيُحًالصورةًاخلاطئةًاملنتشرةًبنيً

املوقعًمًالكوريني،ًوبيانًبطَلنًأقوالًاملنصرينًحولًاإلسَلم،ًومنًمثًَ قامًعَلجًيقومًهذًا
 ظهورًاإلسَلموفوبيا.ًًًًمعوق

 
  

                                                           

(1ًً) rasoulallah.netً
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إنشاء "مجعية املسلمي املراقبي لتصحيح  املطلب الرابع:
 املعلومات اخلائطة عن اإلسَلم".

ًكالتلفازًواإلذاعةًوالصحيفةًواجملل ةً يتثق فًالكوريونًاملعاصرونًمنًوسائلًاإلعَلم
واإلنرتنت،ًومنًخَلهلاًحيصلونًعلىًمعلوماتًعنًاإلسَلم.ًوتصدرًيفًوسائلًاإلعَلمً
ًكانًبِنيةًاإلعَلمًالسيئةًأوًملًيتعم دًذلك.ًوتلكًاملعرفةً معرفةًخاطئةًعنًاإلسَلمًسواء

تصو رًالكورينيًلإلسَلمًأتثيا ًكبيا ،ًإذًأغلبهمًيصدق وهناًمباشرةًبدونًًاخلاطئةًتؤث رًعلى
َتققًمنًصحتهاًوتبقىًيفًأذهاهنمًملدةًطويلة.ًوقدًنب هًغيًواحدًمنًالدعاةًالكورينيًإىلً

السيدًزيدًابركًانئبًرئيسًقسمًأمهيةًمراقبةًاملعلوماتًاخلاطئةًاملنتشرةًيفًاإلعَلم.ًقالً
))إذاًُنشرتًتغطيةًأوًمقالةًغيًصحيحةًعنًاإلسَلم،ًفَلًبدًمنًاختاذًتدابيًً:الدعوة

ًكبية،ًفيجبًعلىًاَتادًًآاثرمضادةًلتصحيحًاملنشور.ًولوسائلًاإلعَلمً مضاعفةًوقوة
))ومنًطرقًً:.ًقالًاإلمامًايسر )1(املسلمنيًالكورينيًأنًيتعاملًمعهاًمعاملةًحكيمة((

املقاالتًعلىًوسائلًالدعوةًغيًاملباشرةًأنًيؤسً  سًاملسجدًفريقًاإلنرتنتًلياقبًيومياً 
ً. )2(((اإلعَلمًعنًاإلسَلمًومواقعًاإلنرتنتًحىتًنزو دًالكورينيًابملعلومةًالصحيحة

ًإنشاءً ةًئ"مجعيةًاملسلمنيًاملراقبنيًلتصحيحًاملعلوماتًاخلاطويقرتحًالباحثًههنا
اإلمامًيكونًهوًرئيسًالمعية،ًً:الشاقً .ًوإنشاءًهذهًالمعيةًليسًابألمرًعنًاإلسَلم"

،ًواملرشدًيوز عًعلىًاملسلمنيًالددًنطاقً)3(وتتكو نًالمعيةًمنًأعضاءً"نظامًاملرشد"
ًأحدهمًعليهًمراقبةًجريدة،ًواآلخرًيراقبًموقعا،ًوأخرًيراقبًعلىًقناة.ً:املراقبة

يبل غوهناًإىلًًشكلةًمنًمقاالتًمنشورةًيفًاإلعَلموإنًوجدًاملسلمونًالددًأيًمً
ًكبيةًالًبدًمنً ًكانتًاملشكلة ًمراجعةًاملشكلةًاملوجودة،ًوإن مرشدهمًالذيًبيدهًتتم 

                                                           

ً،ابركًهيونغًبونغً،(ًدورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلميةًوواقعًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًومستقبله1)
ً)ابلكورية(.11ص

ًكورايًً-(ًدورًاملسجدًيفًالدعوةًاإلسَلمية2ً) يلًجونغًأك،ًً،النوبيةًومستقبلهواقعًاإلسَلمًيف
ً)ابلكورية(.4ص

ً.377نظر:ًصفحةً(ًا3)
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ًاملسلمنيً ًاَتاد ًابسم ًشكوى ًاإلمام ًويكتب ًاإلمام. ًإىل ًاملرشد ًفيقد مها تصحيحها
ًالكورينيًإىلًاإلعَلمًويطلبًمنهًتصحيحًمنشوراته.ً

ًمواقعًاإلنرتنتًحنتاجًأنًنراقبها ًالعامل"ً:مراقبة ًمكثفةً ًومنًأهم  ً)1(موقعً"البشر
.ًأماًموقعًالبشرًالعاملًفهوًموقعًيقد مًخدمةًتبادلً)2(وموقعً"ويكيبيدايًابللغةًالكورية"

الذيًهوًأكربًبوابةًشبكيةًيفًً)3(معلوماتًبنيًالكوريني.ًهذاًاملوقعًَتتًموقعًانيًابر
ليبحثًعن فمنًيدخلًيفًموقعًانيًابًر املعلوماتًًكورايًالنوبيةً. انيًابًر لًه يُظهًر شيًء

موسوعةً فهًو الكوريةً" ابللغًة موقعً"ويكيبيداًي وأمًا البحثً. معًنتيجًة العامًل منًموقعًالبشًر
،ًوهوً)4(رقميةًهلاًحريةًاحملتوىًحير رًفيهًأيًشخصًماًيشاءًبعلمهًورأيه.ًوموقعًغوغل

ايًويُظهرهاًملستخدميهًأكربًاملواقعًالعامليةًللبحث،ًيستعملًمعلوماتًمنًموقعًويكيبيد
ًكانً ًسواء ًَتريراته ًيسج ل ًأن ًشخص ًيستطيع ًاملوقعني ًكَل ًويف ًالبحث. ًمن نتيجة 

الكورية.ً ابللغًة عنًاإلسَلًم معلوماتًغيًصحيحًة فيوجدًفيهمًا أوًجاهَل ً، الشخصًعاملاً 
رايًموقعً"البشرًالعامل"ًمشهورًيفًكًوً:والكوريونًيصد قونًاملعلوماتًمنهماًجملر دًشهرهتما

النوبية،ًوموقعًويكيبيدايًمعروفًيفًالعامل.ًفيجبًعلىًالدعاةًواملسلمنيًالكورينيًأنً
يراقبواًاملنشوراتًيفًهذينًاملوقَعنيًبصفةًخاصةًحىتًالًينتشرًإسَلموفوبياًبنيًالكورينيً

ًبسببًاملعلوماتًاملغلوطةًالصادرةًمنًاملوقعني.ًً
ًها،ًمهم ةً تصحيحوًةًعنًاإلسَلمئاخلاطاملعلوماتًوأنشطةًالمعيةًاليتًهيًمراقبةً

يفًكورايًالنوبيًةًجداً  اإلسَلميًة إىلًيفًمسارًالدعوًة اخلاطئةًنظراً  والصورًة ظهورًإسَلموفوبيًا
ًالكوري. ًيفًاجملتمع ًاألنشطةًاملرجوةًاتالثمًرفِمنًًعنًاإلسَلم ًانتشارًً:منًهذه مْنُع

ًالكوريني. ًعند ًعنًاإلسَلم ًاخلاطئة ًوتعديلًالصور ًللمسلمنيًًإسَلموفوبيا ًرعاية وفيه
،ًوأنشطتهمًتشتملًعلىًمنًخَللً"نظامًاملرشد"ًإذًهمًيشاركونًيفًهذاًاملشروعً:الدد
املسلمنيًًاملعلوماتًعنًاإلسَلمًوالسؤالًعنًصحتهاًللمرشد.ًفهذهًاألنشطةًجتعلًقراءة

                                                           

(1ً)kin.naver.comً
(2ً)ko.wikipedia.orgًً
(3ً)www.naver.comًً
(4ً)www.google.comً

http://www.naver.com/
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تعل مونًويدرسونًأكثرًعنًاإلسَلم.ًوإذاًقُبلْتًمَلحظتهمًعندًاملرشدًواإلمام،ًومت ًالددًي
ًاملسلمونًالددًبقيمةً ًسيشعر ًوتعديلًمقالتها االعتذارًمنًوسائلًاإلعَلمًعنًخطئها
ًإحساسهمً ًويزداد ًالكورية، ًاإلسَلمية ًلإلمة ًخدمة ًيقد مون ًبكوهنم ًويفرحون أنفسهم،

يرجىًمنهًتقويةًالعَلقةًبينهمًوبنيًاملرشدين،ًوبقاؤهمًيفًاإلسَلمًًابالنتماءًإىلًاألمة،ًمما
ًمعًحمب تهمًإايه،ًوزايدةًحرصهمًعلىًطلبًالعلم.

ً
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 البدء بالربامج الدعوية املباشرة بأنواعها املختلفة. :املطلب اخلامس
التواصلًبنيًاجملتمعًالكوريًوبنيًاملسلمنيًيفًكورايًالنوبيةًضعيف،ًفَلًجيدًالداعيةً

ًالكوريًفرصةًللقضاءًعلىًالقوالبًضدًاإلسَلمًعندًالكوريني.ً

ً ًعن ًحبث ًيف ًورد ًوقد ًاملسلمني ًاجملتمعتكيف ًصورةًً:الكوريًيف ًانتشرت ))قد
مهالًاجملتمعًالكوريًللمسلمني،ًووجودًإً:املسلمنيًالسلبيةًبنيًالكوريني.ًومنًأهم ًعواملها

ًوقوالبً ًالكورية، ًالثقافَة ًقبوهلم ًوقلة ًاألجانب ًاملسلمني ًالطَلب ًعلى ًاجتماعية حواجز
وماً-.ًوكانًاملسلمونًالكوريونً )1(اجملتمعًالكوريًيفًاملهاجرينًمنًالدولًاإلسَلمية((

))طريقةًً:األستاذًمجيلًيلالًخيرجونًمنًاملسجدًللدعوةًاإلسَلميةًللكوريني.ًقالًً-زالوا
ًكنشرًالكتبًوتعليمً املنظمةًاإلسَلميةًالكوريةًللدعوةًاإلسَلميةًهيًطريقةًغيًمباشرة،
للجمهور...والطريقةً يفًشوارعًوخطابًة ًكالدعوًة مباشرة طريقًة والًتتخذًاملنظمًة العربيةً. اللغًة

ًكبية ًنتائج سلمنيًمعًاجملتمعًالكوريً.وتواصلًامل )2(((غيًاملباشرةًإىلًاآلنًملًجندًمنها
))جيبًعلىًً:مبكارمًاألخَلقًهوًمنًأحسنًأنشطةًدعويةًللكوريني.ًقالًاألستاذًأيضاً 

ًوالقدوةً ًاخللق ًحسن ًمع ًالكوري ًاجملتمع ًيف ًأنفسهم ًيدجموا ًأن ًالكوريني املسلمني
ًيفًهذاًاخليًسيكونًهذاًمن وخدمة ًللمجتمعًالكوريًونستمر  ًاحلسنة...وإنًنقد مًدعماً 

حىتًيظن ًالكورينيًيفًاملستقبلً أعظمًالدعوةًللكوريني.ًوحنتاجًإىلًاختاذًاملوقفًيفًمثلًهذًا
ًوطنهمً ًمنافع ًلزايدة ًمهمة ًتغذية ًهو ًبل ًالكوري، ًاجملتمع ًيف ًمشكلة ًليس ًاإلسَلم أن

.ًفمنًواجباتًالدعاةًواملسلمنيًالكورينيًتوسيعًنطاقًالتواصلًمعًاجملتمعً )3(وحياهتم((
ًهارًاألخَلقًاإلسَلميةًألفرادًاجملتمعًالكوري.ًالكوريًوإظ

                                                           

ًكورايًالنوبيةًمعه،(1ً) جملةًمجعيةًًيلًجونغًهوا،ًاالجتماعًمتعددًالثقافاتًوتكييفًاملسلمنيًيف
ً)ابلكورية(.77،ًص21-2هــ(،ًالعدد:1432ً)ًم2011لدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً

ًكورايًالنوبيةًوواجباته(ًًو2) ًكورايً،ًهيًسو،ًيلاقعًاإلسَلمًيف ،ً)سيئول(مركزًدراسيًيفًأداين
ً)ابلكورية(.132صً،3(،ًالعدد:ًــه4/1/1422)ًم1/4/2001

ًكورايًالنوبيةًوواجباتهاقعًاإلسَل(ًًو3) ًكورايً،ًهيًسو،ًيلمًيف ،ً)سيئول(مركزًدراسيًيفًأداين
ً)ابلكورية(.137ً-136ًصً،3(،ًالعدد:ًــه4/1/1422)ًم1/4/2001
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علىًالدعوةًاإلسَلميةً سلبياً  وجتذبًجرميةًبعضًاملسلمنيًانبتاَهًالكورينيًوتؤث رًأتثياً 
ولوًكانًقليَل .ًعلىًحسبًحكايةً يفًكورايًالنوبية،ًولكنًاملثالًعكسًذلكًموجودًأيضاً 

لشق ةًاملفروشةً)عمرهاًحوايلًمخسنيًاألختًفاطمةًالداعيةًالكوريةًقدًأسلمتًصاحبةًا
ًيفً ًالتجار1435ً)ًم2014سنة( ًالذينًهم ًأتث را ًمنًحسنًأخَلقًسك انًشقتها هــ(

ًالكوريون،ًبلًهوًشأنًالبشرًمجيعهم،ًحيب ونًاخللقً)1(العربًيفًمدينةًإنتشون .ًوهكذا
ًًو ًاألمثلةلوهبقًتنفتحالطيب ًومنًأوضح ًاحلسن. ًاخللق ًلصاحب ًمصً:م ًبعد ًوقع يبةًما

هــ(.ًقدًساقًهذاًاإلعصارًزابالت1438ً)ًم2016"تشاًاب"ًيفًمدينةًبوسانًيفً إعصار
ًأمريكية ًفخرجتًامرأة ًبنَتيهاً إىلًشاطئًبوسان، ًمع ًيفًبوسان( ًدولية ًملدرسة )املدر سة

للمجتمعًالكوري "هذاًهوًً:هذاًاخلربًقراءة.ًوقالًالكوريونًبعدً)2(ونظ فنًالشاطئًترب عاً 
ًًحقيقةًالوعيًاملدين"،ً"أشكرًهلمًوأستحيًمنهم" "إنه عملًالنساءً)3(قدوةًحسنة"ً، .ًوهذًا

ًالكورينيً ًقد مناًخدمةًمثلًهذهًوسألَناًأحُد ًفعلنا؟ًوإذا الكافرات،ًوحننًاملسلمنيًفماذا
ً"ملاذاًتتعبًأنفسكمًهلذهًاخلدمة؟"ًفأجبناً"ألنًهكذاًأمرانًديننا."ًفإنًهذاًالنشاطًمن

 مت زت رت يب ىب نب مبُّقالًهللاًتعاىلًً:أمجلًاألنشطةًالدعويةًوأحسنهاًقوالً 
ً.)4(َّ مث زث رث  يت ىت نت

فحانًالوقتًأنًنبدأًبربامجًدعويةً"مباشرة"ًإلظهارًأخَلقًاملسلمنيًاحلسنةًوتقدميً
ًبه،ًألنهًأيسرً اخلدمةًللمجتمعًالكوري.ًوالربانمجًالدعويًليانًاملسجدًأوىلًأنًيبدأ

ًكانواًغيًاملسلمني؛ًألوأكثرًنفعاً  ًعبدًهللاًبنًعمرونًللدعوة.ًوحقوقًاليانًمضمونةًولو
،ًفلماًجاءًقال:ًأهديتمًلارانًاليهودي؟ًأهديتمًيفًأهلهًحبتًلهًشاةذًًُ-رضيًهللاًعنه-

                                                           

األختًًيدًعلىًاالمرأةًهذهًأسلمت.ًهــ1436ًيفًفاطمةًاألختًمعًبرسائلًشخصيةًقابلة(ًم1)
 .شقتهاًيفًفاطمة

(2ً ًمدينة ًسك ان ً"حنن ً ً)سيئول(،ً( ًجوسون ًصحيفة ًعلينا"، ًواجب ًمدينتنا ًوتنظيف بوسان،
ً)ابلكورية(.12هــ(،ًص14/1/1438)ًم15/10/2016

)7/10/2016،ًمتًنشرهاًيفًاألجنبياتًوبنتيهاًاألمًعملًعنًاخلربًانتشر(3ً) هــ(،6/1/1438ًمًـ
ً(.()ابلكوريةnews.naver.comوقعًانيًابرً)هــ،ًم22/6/1439ومتًالنقلًمنهاًيفً

ً.33(ًسورةًفصلت:4ً)
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ُ)):ُيقولً-صلىًهللاًعليهًوسلم-رسولًهللاًًلارانًاليهودي؟ًمسعتًُ يِن  ْب  يل ُي وص  َماُزَاَلُج 
جلَار ُ َسي  َور  ث هُ ب  ُأَنههُ  ُظَنَ ن ت  عبدًهللاًًوقدًمحلًواسمًالارًيشملًاملسلمًوالكافر،.ُ )1(((َحَّته

رًملاًذحبتًلهًشاةًأنًيهديًعلىًالعمومًفإنهًأمًَمعناهًً-رضيًهللاًعنه-الراويًبنًعمروًا
مشروعًحقوقًاليان".ً"ُفيقرتحًالباحثًههناًبرانمجًدعويًابسم.ُ )2(منهاًلارهًاليهودي

يهدفًهذاًالربانمجًبتقدميًخدماتًللمجتمعًالكوريًلتأليَفًقلوبًالسكا نًيفًجوارً
مسجدًسيئولًاملركزيًبصفةًخاصة،ًوإزالةًاخلوفًمنًاإلسَلمً)إسَلموفوبيا(ًوَتسنيً
ًواملسلمونً ًاملشروعًاملسلمونًالكوريون، ًويشاركًيفًهذا ًعامة. ًاملسلمنيًبصفة صورة

منًاخلدماتًاالجتماعية.ًاملقيمونً ًيفًكورايًالنوبية،ًويقدم ونًللمجتمعًالكوريًعديداً 
جيانًاملسجدًيتأذونًيفًصباحًيومًاألحدًمنًالزابلةًيفًالشوارعًالقريبةًمنً فمثَلً 
بيوهتم؛ًألنًالكفارًالكورينيًجيتمعونًيفًليلةًالسبتًيفًحمَلتًاخلمرًوالرقصًاليتًالً

زيًوبيوهتم،ًويرمونًالزابالتًيفًالشوارع.ًويفًنفسًالوقتًتبعدًمنًمسجدًسيئولًاملرك
بعضًاملسلمني،ًخاصةًاملسلمونًمنًمجاعةًالتبليغ،ًجيتمعونًليلةًالسبتًيفًاملسجدً
ويبيتونًفيهًحىتًصباحًاألحد،ًفمنس قًالربانمجًجيمعًهؤالءًاملسلمنيًاملبيتنيًواملسلمنيً

إأيضًاالكورينيً ىلًالشوارعًوينظ فوهنا،ًوهمًيلبسونًلباساً يفًصباحًاألحد،ًوخيرجونًسوايً 
الكوريونً جيانًاملسجدًواملشاًة إليهًم سينظًر الكوريةً. ابللغًة املسلمنيً" "خدمًة متبوبًفيًه
اإلسَلم.ً ويعيدونًنظرهمًإىلًاملسلمنيًودينهًم الصاحلًللمجتمعًالكوريً، ًويتأثرونًبعملهًم

للخدمة،ًإماًلكربهمًيفًًومثالًآخرًففيًجوارًاملسجدًبعضًالكورينيًاحملتاجني
ًوإماًلفقرهم.ًوعندانًالطَلبًاملسلمونً ًكماًذُكر3,970ًًوعددهمًً-السن  يفًسيئول

وهمًشبابًأقوايءًويتكلمونًابللغةًاإلجنليزيةًجيدا .ًفمنس قًالربانمجًيتواصلًمعًً-سابقاً 
مستعد ونًوراغبونًيفًخدمة اجملتمعًًمركزًخدمةًاجملتمعًالوطين،ًوخيربهمًأنًعندهًشباابً 

الكوريًكتنظيفًبيوتًكبارًالسنًواملساعدةًالبدنيةًيفًاملطاعمًاجملانيةًللفقراء،ًأوًتعليمً
ًكبارًالسنًوالطَلبًالكوريونً الطَلبًالكورينيًاللغةًاإلجنليزيةًتعليما ًجمانيا .ًفسيشكر

                                                           

.1943ً:ًبرقم(،4/333ً،ًأبوابًالربًوالصلة،ًاببًماًجاءًيفًحقًالوار،ً)أخرجهًالرتمذي(1ً)
ً(.4/443صح حهًاأللباين)صحيحًوضعيفًسننًالرتمذي،ً

ً(.6/62(ًَتفةًاألحوذيًبشرحًصحيحًالرتمذي،ًحممدًعبدًالرمحنًبنًعبدًالرحيمًاملباركفورى،ً)2)
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ًاملسلمنيً ًمع ًقصتهم ًوينشرون ًمعهم، ًللمسلمني ًاحلسنة ًواملعاملة ًاخلدمة ًهذه هلم
ًائهمًومنًحوهلمًمنًالكوريني.ألصدق

ويرجىً للكورينيً، املباشرًة والطَلبًاملسلمونًاألجانبًدورهمًمهم ًيفًبرامجًالدعوًة
منًمشاركتهمًتيسيًلتنسيقًالربانمج.ًعلىًسبيلًاملثالًفاملهرجاانتًاملقامةًيفًالامعاتً

ًكوريًالكوريةًيفًفصلًالربيعًفرصةًللدعوةًاإلسَلميةًللطَلبًالكوريني.ًفينس قً داعية
لعرضً معًالطَلبًاملسلمنيًاألجانبًويُقيمونًيفًأايمًاملهرجانًيفًداخلًالامعةًخميماً 
ًالربيعي.ً ًاملهرجان ًمبناسبة ًكلًالامعات ًعند ًالنشاطًمسموحًبه ًوهذا دينًاإلسَلم،
ًالقرآنًالكرميً ًتوزيعًترمجة ًكوريًمعًالطَلبًاملسلمنيًحلملة ًينس قًداعية ومثالًآخر

ًكورايًالنوبية.ًويوز عًاملسلمونًحقيبةًورقيةًصغيةًومجيلةًفيهابللغةًالك ًوريةًيفًشوارع
"لعلًهذهًالرتمجةًشوكوالتتكًيفًحياتك".ً:وترمجةًللقرآنًمكتوبًيفًمقدمتهاًةشوكوالت

ومثلًهذهًالربامجًالًتقامًمبشاركةًاملسلمنيًالكورينيًفقطًلقل ةًعددهم،ًووجودًالطَلبً
ًكانواًلوهنمًأبيضًويتكلمونًابللغةًالكوريةًاملسلمنيًاألجانبًيفًهذ هًالربامج،ًخاصةًإذا

جيدا ًكالطَلبًمنًشرقًآسياًودولةًتركيا،ًجيذبونًانتباهًالكورينيًأكثر.ًفَلًبدًللداعيةً
الكوريًاملنس قًمنًتواصلهًمعًمجعيةًطَلبًاملسلمنيًاألجانبًيفًالامعاتًالكوريةً

ًكماًسبقًأتكيدًأمهيتهًيفً الكورينيًمطلبًالتعاونًالدعويًبنيًاملسلمنيًبشكلًمستمر،
ً.)1(واملسلمنيًاألجانب

مثراتًدعويةً املذكورةًأعَلهًيرجىًمنهًا أبنواعهًا جنحتًالربامجًالدعويةًاملباشرًة وإذًا
منعًظهورًإسَلموفوبياًوَتسنيًصورةًاإلسَلمًواملسلمنيًعندًالكوريني؛ًً:متعددة،ًومنها

يًتُعطىًأفرادهًالكورينيًانطباعا ًحسنا ًللمسلمنيًألنًخدمةًاملسلمنيًللمجتمعًالكوًر
وجتعلًقلوهبمًمتيلًإىلًاملسلمني.ًوتزالًهباًصورةًسيئةًللمسلمنيًاملقيمنيًعندًالكورينيً

تدريبًاملسلمنيًاألجانبًً:ألهنمًخادمونًهلمًيفًهذهًالربامجًوقدًأحسنواًإليهم.ًومنها
فةًالكوريةًمنًخَللًاألنشطةًالدعويةًيفًجمالًالدعوةًللكورينيًوزايدةًفهمهمًيفًالثقا

ًمسد ًً:وبتعليمًوإرشادًالداعيةًالكوريًهلم.ًومنها أنًمشاركةًاملسلمنيًاألجانبًتسد 
الدعاةًالكورينيًيفًغياهبمًعنًالربانمجًالدعوي.ًفَلًَتتاجًكلًالربامجًالدعويةًإىلًمتكل مً

                                                           

ً.398صفحةًً(ًانظر:1)
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أوًتنظيفًالشوارعً، للفقراًء ًكتوزيعًالطعاًم الكورية، املسلمنيًاألجانبًابللغًة حضوًر وجمر ًد
يقو يًوحيس نًمظاهرًالربانمج،ًويعنيًمنس َقًالربانمجًيفًعددًاملشاركنيًفيه،ًفحضورهمً

ًجربانًلقلةًعددًالدعاةًواملسلمنيًالكوريني.ً
وتعتربًهذهًالربامجًالدعوية،ًملاًذُكرًقبلًقليلًمنًالثمراتًاملرجوة،ًسبيَلًعَلجً

اًانتباهًجرميةًبعضًاملسلمنيًاألجانبًوجذهبًبيا،ًومعوقفًومعوقًظهورًإسَلمًوً:معوقات
ًومعوق ًالكوريني، ًالدعاة ًومعوقًقلة ًاملتخصصنيًابلثقافةًًاجملتمعًالكوري، ًالدعاة قلة

ًالكوريةًمنًاملسلمنيًاألجانب.
هاًعلىًمعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًآاثًرخَلصةًسبلًالعَلجًاملقرتحةًونطاقًًالتايلًو

ًبغيًاملسلمني.
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ًهًالرسالة.لًإليهاًالباحثًمنًخَللًهذاليتًتوصً ًوالتوصياتًالنتائجًأهمً ًاوفيهُ
ًكتابةًهذهًالرسالة إيرادًً.ًويفًختامًهذهًالرسالةًميكنقدًمتتًبنعمةًهللاًتعاىلًوعونه

ًالعناصرًالتالية:
ثِ 
ْ
ح
َ
 الب

ُ
ائِج

َ
ت
َ
الا: ن

َّ
ً:َأو

ًكماًيليًهذهًالرسالةًتوص لًالباحثًمنًخَلل ًً:إىلًنتائجًعدة،ًومنًأمه ها
ًاململكةً .1 ًكوراي،ًوُكُتبًالعربًتشهدًبوجود كانًالتج ارًالعربًيسافرونًإىل

ًقبلًالغربيني.ً  ِشيَل 
ًكانواًيفًالقصرً .2 امللكيًيفًعصرًغوريو،ًولكنًملًبعضًاملسلمنيًمنًالصني

 يفوزواًبقلوبًالكورينيًيفًذلكًاحلني.
ًكانتًأبيديًاليشًالرتكي.السَلميةًاإلدعوةًالأو لً .3  رمسيةًيفًكورايًالنوبية
ًالنفطًوأسلمًالكوريونًحينئذً .4 ًكورايًالنوبيةًيفًعهدًأزمة ازدهرًاإلسَلمًيف

ًكثيًمنهمًأفواجا .ًوظاهرًسببًإسَلمهمًهوًاحلصولًعلىًمنافعً ًملًيبق الدنيا،ًوهلذا
 علىًالتزامهمًبعدًانتهاءًأزمةًالنفطًإالًقليلًمنهم.

5. ً ًبعد ًالكوريني ًبعض ًأسلم ًمنًشؤونًًسبتمرب11ًأحداث ًختتلف وشؤوهنم
 الكورينيًالذينًأسلمواًيفًعهدًأزمةًالنفط.ً

ًالًجيدونً .6 ًوأوالدهم ًالنوبية، ًكوراي ًاملقيمنيًيف ًاملسلمنيًاألجانب ًعدد زاد
 فرصةًلتعل مًمبادئًاإلسَلم.ً

ًالدعوية .7 ًاألنشطة ًمجيع ًمن ًالضعف ًوسائلهاًًيظهر ًعلى ًالنوبية ًكوراي يف
 املختلفة.ً
ًوظهورً .8 ًالكوريني ًوالدعاة ًالعلماء ًقل ة ًهو ًاإلسَلمية ًالدعوة ًمعو قات أعظم

 يفًاجملتمعًالكوري.ًإسَلموفوبياً
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9. ً ًاملإنشاء ًاإلدرسة ًيفًًمنسَلمية ًحاجياتًاملسلمنيًملستقبلًاإلسَلم أمس 
ًكورايًالنوبية.ًً

هناكًالعديدًمنًالعقباتًاليتًتعيقًمسارًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبيةًوتصد ً
إىلًصربًالكورينيًعنًسبيلًهللا.ًواحللولًاملقرتحةًيفًهذاًالبحثًطويلةًاألمدًوَتتاجً

ً:يرىًالباحثًأنًمستقبلًالدعوةًاإلسَلميةًابهرًللنقاطًالتاليةلكنًالدعاةًواملسلمني.ًًو
.ًواملسلمونًالكوريونًسبتمرب11ًأحداثًجيلًًجميءجيلًأزمةًالنفط،ًًوًانتهاء .1

اليلًالديدًأكثرًإخَلصاًهللًتعاىل،ًوأكثرًتديً  وهوًاألمرًالذيًملًيظهرًمثلهًً،نامنًهذًا
واإلخَلصًهللًتعلىًهوًأقوىًأسلحةًللمسلمنيًً لمنيًيفًعهدًأزمةًالنفط.املسأغلبًيفً

ًوالدعاة.
حذفًعبارةً"هللاًسني"ًيفًالكتبًاملنهجيةًيفًاملدارسًالكوريةًجبهودًالعلماءً .2

ً ًاإلسَلم-الكوريني ًوعن ًعنا ًهللا ًمنً-خياً ًجزاهم ًالكوريون ًالطَلب ًيتعل م ًواآلن ،
دينًالتوحيدً أنًاإلسَلًم وبعضًالكتبًبدأتًتستعملًلفظً"هااننيم".ًمدرستهًم هللًتعاىلً.

ًمنًاملدرسةًالكوريةًأنًيكونًإسَلمًالكورينيًمنًاليلًالديدًأكثرً التغي  فيتوقعًمنًهذًا
منًإسَلمًالكورينيًمنًاليلًالقدميًالذيًدرسواًمنًمدرستهمًأنًدينًاإلسَلمً احتماالً 

 هوًدينً"هللاًسني".
ًاملًازدايد .3 ًاملسلمني ًمستمرً عدد ًبشكل ًالنوبية ًكوراي ًأبهل وهمًً،تزوجني

"ًات"أسرةًمتعددًالثقافـبًالكوريةًهتتمً ًواحلكومة.ًأبمانًأوالدهمًيعيشونًمعًالكورينيًو
ًلطَلهبمًمنًانسجامً،ًوترشدًاملدرً املسلمةًكمثلًهذهًاألسرة سنيًالكورينيًأنًيؤك دوا

ًمنً"واحدبعرقًاجملتمعً"كريًاجملتمعًالكًوًصفةحذفًًومتً مجيعهمًيفًاجملتمعًالكوري.ً
ًال ًاملكتب ًنهجية ًيتعو دونً )1(هــ(1417)ًم1997منذ ًالسبب ًهبذا ًالديد ًواليل .

منًالشبابًالكورينيًاالعرتافًابإلسَلمًًالثقافاتًالدوليةًأكثرًمنًاليلًالقدمي،ًفيجى
ًبدونًَتي زًخبَلفًكبارًالسن ًالكوريني.ً

                                                           

ًالَتاد1ً) ًرائسية ًلنة ًاملتكاملة، ًالشباب ًقيم ًإلصَلح ًتعليمية ًسياسات ًيف ًواجبات ًانظر: )
ً)ابلكورية(.14ًاملواطنني،ًص
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:
ُ
ات
َّ
صِي

ْ
و
َّ
: الت انِياا

َ
 ث

ًالنوبيةًوملنً ًكورية ًاإلسَلميةًيف ًيتعلقًابلدعوة ًفيما ًوميدانية ًنظرية يريدًدراسة
ًً:يوص يًالباحثًكالتايل

ًًو .1 ًالكورية ًالكرميًإىلًاللغة ًاإلسَلميةًآاثًرترمجاتًمعاينًالقرآن ًيفًالدعوة ها
ًكثيةًيفًالرتمجاتًالثَلثًالكاملةًللقرآنًالكرمي.ًً:للكوريني وقدًوجدًالباحثًأخطاء

هاًعلىًفهمًآاثًروهذهًاألخطاءًتؤثرًعلىًفهمًالنصوصًالعربيةًالقرآنية.ًفكيفًتكونً
القارئًيفًمعىنًاآلايتًالدعويةًوالعقديةًوالفقهية؟ًيرتكًالباحثًهذاًاملوضوعًاملهم ًملنً

 يريدًالدراسةًيفًذلك.ً
ًإجرا .2 ًإلنشاء ًجدوى ًدراسة ًاملء ًالنوبيةاإلدرسة ًكوراي ًيف ًأك دًً:سَلمية قد

ًكورايًالنوبية،ًورأىًإمكانيةًذلكًحبجةًاإلدرسةًاملالباحثًعلىًأمهيةًإنشاءً سَلميةًيف
هــ(.1436ً)ًم2015يفًعام876ًًيفًمدينةًسيئولًًسنًالتمدرسأنًعددًالطَلبًب

ًكمًمنً ًالعددًيكفيًإلنشاءًاملدرسة؟ والديهمًيرغبونًيفًتعليمًأوالدهمًبرتبيةًهلًهذا
ًكانًاملدرسةًليستً ًإىلًمنطقةًاملدرسةًإن إسَلمية؟ًوكمًمنهمًيستطيعونًأنًيهاجروا
قريبةًمنًوسطًمدينةًسيئول؟ًوكيفًحيصلًعلىًرأسًاملالًلشراءًاألرضًوبناءًاملدرسةً

ًاملقرتحةًيفًوعليها؟ً البحث،ًوهيًًاحلصولًعلىًاملالًالكايفًإلنشاءًمدرسةًابلطريقة
ًكافةًللمشروعإنشاءًالوقف،ًفكمًيستغرقًم ًنًالوقتًلمعًأموال ًكلًذلكًيستحق  ؟

لعلًجييبًهذهًدراسةًوافيةًلألمهيةًالبالغةًيفًإنشاءًاملدرسةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية.ً
ًاألسئلةًمنًيقومًبدراسةًالدوىًبعديًممنًيهتمونًابلدعوةًيفًكورايًالنوبية.

ًكان ًكانًفيهًصوابًًوهذا.ًإن ًالبحثًخطأ،ًفمينًومنًالشيطان،ًوإن يفًهذا
ًفمنًهللاًوحدهًاملوفِ قًالوه اب.

ًعلىًنبيكًحممدًوآلهًوصحبهًومنًتبعهمًإبحسانًإىلًيومًالدين.ًصلًاللهمً
ً
 
ً
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

 ً:تتضمنًماًيلي
 فهرسًاآلايتًالقرآنيةًالكرمية.۞
 فهرسًاألحاديثًالنبويةًالشريفة.۞
 هلم.فهرسًاألعَلمًاملرتجمً۞
 فهرسًاألماكنًوالبلدان.۞
 فهرسًاملصادرًواملراجع.۞
 فهرسًاملوضوعات.۞

 
 

 
َ
 الف

ُ
 هَارِس
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ُالقرآنيةُالكرُيةُتفهرسُاآلاي

ُنصُاآلية اسمُالسورة رقمُاآلية الصفحة

152 216ً ًالبقرة  َّ منىن خن حن جن  يم ىم ممُّ

 َّ جك مق حق مفُّ البقرة 225 292

429  276ً ًالبقرة  َّمث زث رث يت  ىت ُّ

426ً 45ً ًآلًعمران  َّجم هل مل خلُّ

289 55ً ًآلًعمران  َّ يي  ىي مي خي حي جي يه ىهُّ

 َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  آلًعمران 85 40

ًآلًعمران 102 6  َّ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ

339 103ً ًآلًعمران  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ

255 159ً ًآلًعمران  َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ

413 185ً ًآلًعمران  َّلك اك يق ىق يف ىفُّ

 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  النساء 1 7

46ً 82ً ًالنساء  َّنبىب مب زبُّ

42ً 135ً ًالنساء  ًٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ

335 79ً ًاألنعام   مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ

 َّ هئجب

 َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ األنعام 125 7

50ً 172ً ًاألعراف  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّ
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416 70ً ًاألعراف  رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئًُّ

َّ 

104 38ً ًالتوبة  َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّ

361  100ً ًيونس  َّ يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ ُّ

673  45-46ً ًهود  َّ خن حن جن  مم خم حم جم هل ملُّ

372  87ً ًيوسف  َّجنحن يم ىم  مم خمُّ

341  28ً ًالرعد  َّمب هئ مئ هي ميًُّ

092  4ً ًإبراهيم  نن من زن رن مم ام  يل ىلًُّ

 َّىن

410  96ً ًالنحل  َّ مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئُّ

68ً،
352ً،
412ً

97ً ًالنحل  يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زثُّ

 َّ مكىك لك اك

44ً 23-24ً ًاإلسراء  َّ ىنين نن من زن رن مم ام يلُّ

361  35ً ًالنور  َّ حك جك مق حق مفُّ

014  61ً ًالعنكبوت  مت خت حت جت هب مب خب  حبُّ

 َّحجمج مث  هت

50ً 30ً ًالروم  َّمثحج  هت مت ختُّ

274  19ً ًاألحزاب  َّمي زي ري ٰىُّ

 َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ األحزاب 70ً-71 6

473  32ً ًالفاطر  َّ ىييي مي خي حي  جي يه ىهُّ
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6ً،543  33ً ًفصلت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّ

 َّ مث زث رث  يت

353  58ً ًالذارايت  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّّٰ

929  14ً ًالنبأ  َّ مث زث رث يت  ىتًُّ

42ً 40-41ً ًالنازعات  َّ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  ُّ

429  1ً ًالطارق  َّ مل خل ُّ 

 

 

ً  
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 األحاديثُالنبويةُالشريفةُفهرس

ُديثنصُاحل الصفحة

6ً ٌدَُخْي ٌَُلَكُ َدىُب َكُرَج ٌلَُواح  ُي  ه  ُُح  ر ُالن هَعمُ فَ َواَّلله ُأَلَن  ًم ن 

7ً َُعامهةًُ ُإ ََلُالنهاس  م ه َُخاصهًةَُوب ع ث ت  ُإ ََلُقَ و  َعث  ُُّي  ب   ًَكاَنُالنهِب 

42ً ُال َقائ مُ  ن ُخ ل ق ه َُدرََجَةُالصهائ م  ُِب  س  ر ك  م َنُلَي د   إ نهُال م ؤ 

43ً يَ ر َحم َُصغ ْيَََنَُوي  َوق  ر ُُ َُلَُ  نهاَُمن  َُكب ْيَنَُلَي َسُم 

43ً ََكاب رَُ ُأ َقد  َمُاأل  ْب  يل َُأن  ُج  َُأَمَرين 

44ً  الصهاَلة َُعَلىَُوق ت َها

47ً ُح د ود ُاَّللهُ  َُحد ٍُّم ن  َفع ُيف   أََتش 

50ً ل ودٍُّي وَلد َُعَلىُالف ط َرةُ   ك لَُُّمو 

330ً ر ك َيُالَعَمائ م ُ َُامل ش  نَ َناَُوَبي  َُعَلىُالَقاَلن سُ إ نهُفَ ر َقَُماُبَ ي  

357ً َياَّن  م ،َُوَُي َسح ُر ء وَسه مُ  ب   َن َصاَر،َُوي َسل  م َُعَلىُص  َُكاَنُيَ ز ور ُاأل 

358ً ُرَأ َسُال َيت يمُ  ك َي،َُوام َسح  ُال م س  ُيَل َيُقَ ل ب َك،ُفََأط ع م  َُأَرد َتَُأن  ُإ ن 

376ً ُقَ ر يَةٍّ،َُوَلُي  َؤذهن ، َُثاَلثَةٍُّيف  َُُماُم ن  ،ُإ له َوَلُت  َقام ُف يه م ُالصهَلَوات 
َوَذَُعَلي ه م ُالشهي طَانُ  َتح  ُاس 

376ً ُ ،َُوََنف خ  ُال م س ك  َُكَحام ل  ء ، ُالسهو  َل يس  ،َُواجل  ُالصهال ح  َل يس  َاَُمَثل ُاجل  إ َّنه
ُال ك ْيُ 

418ً َسن  ه م ُخ ل ًقا،ُ م ن َيُإ ُيَاًَنَُأح  َمل ُامل ؤ  َُوَخْي  ك م َُخْي  ك م ُل ن َسائ ه مُ َأك 
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418ً َسهُ  َُشاَته ،َُوََي د م ُنَ ف  بَه ،َُوَُي ل ب  ل يُثَ و  َُكاَنَُبَشًراُم َنُال َبَشر ُيَ ف 

412ً َيةٌُ َاُر ق   ر يه َُأَّنه َُكاَنُي د   َما

412ً َفاء َُسَقمٍُّ َُوش  ُزَم َزم ُطََعام ُط ع مٍّ

436ً ُ يِن  ْب  يل ُي وص  ُأَنهه َُسي  َور  ث هُ َماُزَاَلُج  ُظَنَ ن ت  جلَار َُحَّته ُب 
 

ً  
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 فهرسُاألعالمُاملرتجمُهلم

 اسمُاألعالم الصفحة
 ابنًاببويهًالقمي 173
 بنًخرداذبها 43
ًأبوًزيدًحسنًبنًيزيدًالسيايف 23
ًإمساعيلًبنًعليًبنًحممودًبنًحممدًابنًعمرًبنًشاهنشاهًبنًأيوب 23

ًابركًسيًهونغ 272
 زبيًكوتشي 212

 انغججايًغوكًدايً 99
 يشتشنغً 84
 تشويًهانًكي 353
 متيمًاألنصاري 013

 مجيلًيلًهيًسو 29
 جونغًسوًإيل 31

25ً ًساًيب
272ً ًسونغًجيًهيون

 صربيًسويًجونغًكيل 511
ًكيمًجني 511  عمر

 حامدًتشويًيونغًكيل 67
 زكرايًبنًحممدًبنًحممودًالَقْزِويين 33
 احللميًاتهااننسليمانً 442
 عبدًالرمحنًيلًجوًهوا 531

 عبدًالرشيدًإبراهيم 56
 عبدًهللاًبنًعليًاملطوعً 873
ًعبدًامللكًبنًحممدًبنًإمساعيلًأبوًمنصورًالثعاليب 63

272ً ًعثمانًابركًسيًهونغ
882ً ًكيمًيونغًسون ًعثمان
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762ً ًهيونًسوكفاطمةًسونغً
 فتحًهللاًغوالن 223

272ً ًالعصاميالعويضةًًفهد
 فهدًبنًساملًابمهام 023

 كوانًيونغًبيل 19
663ً ًكونغًإيلًجو
 كونفوشيوس 93
 كيمًإيلًجو 621

 كيمًجونغًوي 23
ًكيمًمونًغيونغ 53

 يلًسونغًمان 81
653ً ًيلًمانًسوك

 حممدًيونًدوًيونغ 511
173ً ًحممدًبنًاملهديًالشيازي
283ً ًحممودًيلًجونًهو
 منشيوس 24

41ً ًهونغيوينً
673ً ًيوًهايًساك

 

ً  
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ُفهرسُاألماكنُوالبلدان

ًالصفحةًماكنُوالبلداناسمُاأل
30ًًهنرً"هان"

108ًًاملعبدًِمُيوًرِيُون
59ًًجزرً"دوكًدو"
82ًًمكتبةً"كيوًبو"

86ًًزابلستان
22ًًمنشوراي

274ًًالامعةًالفاروقية
316ًًمكتبةًهيئةًحممدًاألمني

335ًًهبجي
335ًًعكا
53ًًتشونغسانغًسوً

ً
ً  
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ُفهرسُاملصادرُواملراجع

 بللغةُالعربيةُاملصادرُواملراجع

 القرآنُالكرْي .1

ــــوىف:ًال    بالدُوأخب    ارُالعب    ادُآاثر .2 ــــنًحممــــودًالقــــزويينً)املت ــــنًحممــــدًب هـــــ(،ًدارًصــــادر682ً،ًزكــــرايًب

ًبيوت.ًًً-

ـــــوىف:ًاألخب     ارُالط     وال .3 ـــــدينوريً)املت ـــــنًداودًال ـــــوًحنيفـــــةًأمحـــــدًب ـــــاء282ً،ًأب ـــــبًهــــــ(،ًدارًإحي الكت

 م.1960ًعيسىًالبايبًاحلليبًوشركاهً/ًالقاهرة،ًالطبعة:ًاألوىل،ًً-العريبً

مصـــــــــــــر،ًالطبعـــــــــــــةً:ًاألوىل،ًً-،ًطـــــــــــــارقًالســـــــــــــنوس،ًدارًآايتًللطباعـــــــــــــةًاإلس             المُيفُك             وراي .4

ً.م2007

ً.ًم1999بيوت،ًً-،ًمكتبةًالصغارأطلسُالعاَلُالكبْيُمغامراتُمشوقةُيفُاجلغرافيا .5

القـــــاهرة،ًالطباعـــــةً:ًاألوىل،ًًً-مـــــؤنس،ًالزهـــــراءًلإلعـــــاملًالعـــــريبً،ًحســـــنيًأطل     سُتري     خُاإلس     الم .6

ًم1987ً-هــ1402ً

،ًنــــــــدوةًالعامليــــــــةًللشــــــــبابًأقلي        اتُاملس        لمةُيفُالع        اَلُظروفه        اُاملعاص        رةُآلمه        ا،ُوآماهل        ا .7

ً.م1999هــً/1420ًاإلسَلمي،ًدارًالندوةًالعاملية،ً

دًامللكًالكتاميًاحلمييًالفاسي،ًأبوً،ًعليًبنًحممدًبنًعببيانُالوهمُواإليهامُيفُكتابُاألحكام .8
ًم.1997-هـ1418الرايض،ًالطبعةً:ًاألوىلً،ًً-هـ(،ًدارًطيبة628ًاحلسنًابنًالقطانً)املتوىفً:ً

ـــــدًبـــــنًعبـــــدًالـــــرز اقًاحلســـــيين،ًأبـــــوًالفـــــيض،ًتجُالع     روسُم     نُج     واهرُالق     اموس .9 ـــــدًبـــــنًحمم  ،ًحمم 

 ية.ًهـ(،ًدارًاهلدا1205امللق بًمبرتضى،ًالزَّبيديً)املتوىف:ً

ديــــــوانًاملبتــــــدأًواخلــــــربًيفًاتريــــــخًالعــــــربًوالرببــــــرًومــــــنًعاصــــــرهمًمــــــنًذويً)ُتري      خُاب      نُخل      دون .10

ــــنًحممــــد،ًابــــنًخلــــدونًأبــــوًزيــــد،ًويلًالــــدينًاحلضــــرميً(ً،ًالشــــأنًاألكــــرب عبــــدًالــــرمحنًبــــنًحممــــدًب

 .ًم1988ًً-هـ1408ًًالطبعة:ًالثانية،ً،ًدارًالفكر،ًبيوت،ًهـ(808اإلشبيليً)املتوىف:ً
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أبــــــوًبكــــــرًأمحــــــدًبــــــنًعلــــــيًبــــــنًاثبــــــتًبــــــنًأمحــــــدًبــــــنًمهــــــديًاخلطيــــــبً،ًبغ      دادُوذيول      هتري      خُ .11

ً.ًهـ1417ًالطبعة:ًاألوىل،ً،ًبيوتً-دارًالكتبًالعلميةً،ًهـ(463البغداديً)املتوىف:ً

هـــــــ(،ًدارًالنــــــدوةًالديــــــدة،1429ً،ًحســــــنًحممــــــدًأيــــــوبً)املتــــــوىف:ًتبس      ياُالعقائ      دُاإلس      المية .12

 م.1983ًً-هـ1403ًًلبنان،ًالطبعة:ًاخلامسة،ًً-بيوتً

،ًشركةًاملطبوعاتًللتوزيعًوالنشر ،وليدًرضوان،ًتركياُبيُالعلمانيةُواإلسالمُيفُالقرنُالعش رين .13
 هــ(.1425م)2005ً،لبنانً-بيوتً

ابنًامللقنًسراجًالدينًأبوًحفصًعمرًبنًعليًبنًأمحدًالشافعيًً،حتفةُاحملتاجُإَلُأدلةُاملنهاج .14
ً.هــ1406األوىل،ً،ًمكةًاملكرمةً-حراءًدارً،ًهـ(804املصريً)املتوىف:ً

،ًوشاذهًمنًحمفوظه،ًأبوًالتعليقاتُاحلسانُعلىُصحيحُابنُحبانُوِتييزُسقيمهُمنُصحيحه .15
عبدًالرمحنًحممدًانصرًالدين،ًبنًاحلاجًنوحًبنًجنايتًبنًآدم،ًاألشقودريًاأللباينً)املتوىف:ً

هـ1424ًًعربيةًالسعودية،ًالطبعة:ًاألوىل،ًاململكةًالً-هـ(،ًدارًابًوزيرًللنشرًوالتوزيع،ًجدة1420ً
ًم.2003ًً-

،ًإســــَلميةًاملعرفــــةً)لبنــــان(،ًص    ويفُترك    يُيفُزم    نُالعومل    ة،ُص    ا ُالنص    ْياتُ-تف    حُهللاُغ    ولنُ .16

ًيفًالسنةًالتاسعة.36ًهــ(،ًالعددً:1425ً)ربيعًاألولًًم2004إبريلً

ًكثيًالقرشتفسْيُالقرآنُالعظيم .17 يًالبصريًمثًالدمشقيً)املتوىف:ً،ًأبوًالفداءًإمساعيلًبنًعمرًبن
ًم.1999ًً-هـ1420ًهـ(،ًدارًطيبةًللنشرًوالتوزيع،ًالطبعة:ًالثانية774ً

،ًأبــــوًالفــــداءًإمساعيــــلًبــــنًعلــــيًبــــنًحممــــودًبــــنًحممــــدًابــــنًعمــــرًبــــنًشاهنشــــاهًبــــنًتق    وْيُالبل    دان .18

ً.ًم1840ابرس،ًً-ه(،ًدارًالطباعةًالسلطانية732ًًأيوبً)املتوىفً:ً

هـ(،ًوزارةًالثقافةًواإلعَلم،1300ً،ًرينهارتًبيرتًآنًُدوزِيً)املتوىف:ًبيةتكملةُاملعاجمُالعُر .19
ًم.2000ًً-1979ًالمهوريةًالعراقية،ًالطبعة:ًاألوىل،ًمنً

ُاملنان .20 ُكالم ًبنًعبدًهللاًالسعديً)املتوىف:ًتيسْيُالكرْيُالرُحنُيفُتفسْي ًالرمحنًبنًانصر ًعبد ،
ًم.2000ً-هـ1420ًهـ(،ًمؤسسةًالرسالة،ًالطبعة:ًاألوىل1376ً

ــــلًأبــــوًمنصــــورًالثعــــاليبًمث    ارُالقل    وبُيفُاملض    ا ُواملنس    وب .21 ــــدًامللــــكًبــــنًحممــــدًبــــنًإمساعي ،ًعب

ًالقاهرة.ًً-هـ(،ًدارًاملعارف429ً)املتوىف:ً

ًكثيًبنًغالبًاآلملي،ًأبوًجعفرًالطربيًجامعُالبيانُيفُأتويلُالقرآن .22 ،ًحممدًبنًجريرًبنًيزيدًبن
ًم.2000ًً-هـ1420ًًة،ًالطبعة:ًاألوىل،ًهـ(،ًمؤسسةًالرسال310)املتوىف:ً

،ًًأبوًعبدًهللاًحممدًبنًأمحدًبنًأيبًبكرًبنًفرحًاألنصاريًاجلامعُألحكامُالقرآنُ=ُتفسْيُالقرطِب .23
ً ً)املتوىف: ًالقرطيب ًالدين ًمشس 671ًاخلزرجي ًاملصرية ًالكتب ًدار ًالثانية،ًً-هـ(، ًالطبعة: القاهرة،
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 م.1964ًًً-هـ1384ً
،ًضــــــياءًالــــــدينًأيبًحممــــــدًعبــــــدًهللاًبــــــنًأمحــــــدًاألندلســـــــيًاألدوي      ةُواألغذي      ةاجل      امعُملف      رداتُ .24

ــــــةً ــــــانًً-املــــــالقيًاملعــــــروفًاببــــــنًالبيطــــــار،ًدارًالكتــــــبًالعلمي 2001ً-هـــــــ1422ًً-بــــــيوتً/ًلبن

 م.

هـــــــــــ(،ًغــــــــــي685ً،ًأبــــــــــوًاحلســــــــــنًعلــــــــــىًبــــــــــنًموســــــــــىًبــــــــــنًســــــــــعيدًاملغــــــــــريبً)املتــــــــــوىف:ًاجلغرافي          ا .25

ًمطبوع)مكتبةًالشاملة(.ً

هــــــ(،ًاهليئـــــةًالعامـــــةًلشـــــئون206ًإســـــحاقًبـــــنًمـــــر ارًالشـــــيباينًابلـــــوالءً)املتـــــوىف:ً،ًأبـــــوًعمـــــروًاجل     يم .26

ًم.1974ًً-هـ1394ًًاملطابعًاألميية،ًالقاهرة،ً

ً-القـــــــاهرة-،ًعلـــــــىًجريشـــــــهًوحممـــــــودًحممـــــــدًســـــــامل،ًمطـــــــابًالـــــــدجويًحاض       رُالع       اَلُاإلس       المي .27

ًعابدين.

)شـــوالًًم1994ريـــلً،ًشـــاكرًروشـــني،ًشـــؤونًاألوســـط)لبنان(،ًإبتركي   ا يف اإلس   المية احلرك   ة .28

 ع.18هــ(،ًالعددً:1413

،ًعبــــدًالعزيــــزًبــــنًأمحــــدًالبــــداح،ًالًحرك    ةُالتص    و ُيفُاخلل    يجُالع    رِبُ:ُدراس    ةُحتليلي    ةُنقدي    ة .29

ًهــ.1436ًيعرفًالناشر،ًالطبعةًاألوىلً:ً

ُك         وراي،ُ .30 ،ًوزارةًالفقافـــــــــةًوالرايضـــــــــةًالســـــــــياحة،ًاهليئـــــــــةًالكوريـــــــــةًلإلعـــــــــَلمًوالثقافـــــــــةحق         ائقُع         ن

 .م2015

ًكيــلًتشــويمس  تقبلها حاض  رها، ك  ورايُ:ُماض  يها، يف س  الميةاإل ال  دعوة .31 ،ًرســالةً،ًيونــغ

ًهــ(.1404ً)ًم1984درمانً)السودان(،ً الدكتوراه،ًجامعةًأم

ـــــــنًمحـــــــادًآلًعمـــــــر،ًوزارةًالشـــــــئونًاإلســـــــَلميةًواألوقـــــــافًوالـــــــدعوةًدي       نُاحل       ق .32 ،ًعبـــــــدًالـــــــرمحنًب

ًهـ.1420اململكةًالعربيةًالسعودية،ًالطبعة:ًالسادسة،ًً-واإلرشادً

،ًحممــــدًبــــنًعبــــدًهللاًرحل    ةُاب    نُبطوط    ةُ)حتف    ةُالنظ    ارُيفُغرائ    بُاألمص    ارُوعجائ    بُاألس    فار( .33

هــــــ(،ًأكادمييـــــة779ًبـــــنًحممـــــدًبـــــنًإبـــــراهيمًاللـــــوايتًالطنجـــــي،ًأبـــــوًعبـــــدًهللا،ًابـــــنًبطوطـــــةً)املتـــــوىف:ً
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ًهـ.1417ًاململكةًاملغربية،ًالرابط،ًعامًالنشر:ً

هـــــ(،ًاجملمــــعًالثقــــايف،ًأبــــو330ًســــيايفً)املتــــوىف:ًبعــــدً،ًأبــــوًزيــــدًحســــنًبــــنًيزيــــدًالرحل    ةُالس    ْيايف .34

ًم.1999ًظيب،ًعامًالنشر:ً

،ًأمحـــــــــــدًحســـــــــــنًالـــــــــــزايتًابشـــــــــــا،ًجملـــــــــــةًالرســـــــــــالةً)القـــــــــــاهرة(،ًالس           راكينويُه           مُالس           رويون .35

 .333هــ(،ًالعددً:9/10/1358ً)ًم20/11/1939

أبـــــوًعبـــــدًالـــــرمحنًحممـــــدًانصـــــرً،ًسلس     لةُاألحادي     ثُالص     حيحةُوش     يءُم     نُفقهه     اُوفوائ     دها .36

مكتبــــــةً،ًهـــــــ(1420الــــــدين،ًبــــــنًاحلــــــاجًنــــــوحًبــــــنًجنــــــايتًبــــــنًآدم،ًاألشــــــقودريًاأللبــــــاينً)املتــــــوىف:ً

،1415ًمــــــــــــً)1995ً،1996ً،2002،ًالطبعـــــــــــة:ًاألوىل،ًاملعـــــــــــارفًللنشـــــــــــرًوالتوزيـــــــــــع،ًالـــــــــــرايض

ً.هــ(1416ً،1422

،ًحممدًبنًعيسىًبنًَسْورةًبنًموسىًبنًالضحاك،ًالرتمذي،ًأبوًعيسىً)املتوىف:ًسننُالرتمذي .37
 م.1998ًًبيوت،ًسنةًالنشر:ًً-هـ(،ًدارًالغربًاإلسَلمي279ً

،ًمشـــــسًالـــــدينًأبـــــوًعبـــــدًهللاًحممـــــدًبـــــنًأمحـــــدًبـــــنًعثمـــــانًبـــــنًقَامْيـــــازًالـــــذهيبًس     ْيُأع     المُالن     بالء .38

ًم.2006-هـ1427القاهرة،ًالطبعة:ًً-هـ(،ًدارًاحلديث748)املتوىف:ً

املؤسس    ةُالعس    كريةُواإلس    المُالس    يفُواهل    اللُتركي    اُم    نُأتت    وركُاَلُأربك    انُالص    راعُب    يُ .39

ً.ًم1999ً-هــ1419ًالقاهرة،ًالطباعةً:ًاألوىل،ًً-،ًرضاًهَلل،ًدارًالشروقًالسياسي

،ًحممدًبنًحبانًبنًأمحدًبنًحبانًبنًمعاذًبنًَمْعبَد،ًالتميمي،ًأبوًحامت،ًصحيحُابنُحبان .40
1988ًً-هـ1408ًًًبيوت،ًالطبعة:ًاألوىل،-هـ(،ًمؤسسةًالرسالة354الدارمي،ًالبسيتً)املتوىف:ً

ًم.
،ًحممدًبنًإمساعيلًأبوًعبدهللاًالبخاريًالعفي،ًدارًطوقًالنجاة،ًالطبعة:ًاألوىل،ًصحيحُالبخاري .41

ًهـ.1422
ًوالتوزْيع،ًالرايضًصحيحُالرتغيبُوالرتهيب .42 عارفًلِلَنْشِر

َ
ً-،ًحممدًانصرًالدينًاأللباين،ًمكَتبةًامل

 م.2000ًً-هـ1421ًًاململكةًالعربيةًالسعودية،ًالطبعة:ًاألوىل،ً
أبوًعبدًالرمحنًحممدًانصرًالدين،ًبنًاحلاجًنوحًبنًجنايتًبنًآدم،ً،ًصحيحُاجلامعُالصغْيُوزايداته .43

ً.املكتبًاإلسَلمي،ًهـ(1420األشقودريًاأللباينً)املتوىف:ً
هـ(،ًدارًإحياءًالرتاث261ً،ًمسلمًبنًاحلجاجًأبوًاحلسنًالقشييًالنيسابوريً)املتوىف:ًصحيحُمسلم .44

 بيوت.ً-عريبًال
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ًهوًمصدرًالكتاب،ًهـ(1420حممدًانصرًالدينًاأللباينً)املتوىف:ً،ًصحيحُوضعيفُسننُالرتمذي .45
ًالتحقيقاتًاحلديثيةً منًإنتاجًمركزًنورًاإلسَلمًألحباثًالقرآنًوالسنةًً-اجملاينًً-برانمجًمنظومة

ً.ابإلسكندرية
ـــــــدينًعبـــــــدًالوهـــــــابًبـــــــنًتقـــــــيًطبق       اتُالش       افعيةُالك       ْبى .46 الـــــــدينًالســـــــبكيً)املتـــــــوىف:ً،ًاتجًال

 هـ.1413هـ(،ًهجرًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ًالطبعة:ًالثانية،771ً

ـــــــــــــــــران(-)هتـــــــــــــــــرانًًابراىنًۀکتاخبـــــــــــــــــان،ًًحممـــــــــــــــــدًمعصـــــــــــــــــومًشـــــــــــــــــيازى،ًطرائ                 قُاحلق                 ائق .47 ،ًإي

 هــ(.1390)م1960

جملـــــةًدراســـــاتً،ًعصـــــمتًبرهـــــانًالـــــدين،ًالطريق     ةُالس     ليمانيةُ)س     ليماجنيلر(ُيفُتركي     اُاملعاص     رة .48

ــــــــــــ(،1429ًمً)2008(،ًالعـــــــــــراق)ًمركـــــــــــزًالدراســـــــــــاتًاإلقليميـــــــــــةًجبامعـــــــــــةًاملوصـــــــــــلً-إقليميـــــــــــةً هـ

ً.11/5العدد:ً

،ًحممدًبنًعبدًهللاًبنًحممدًاملعافري،ًأبوًبكرًابنًالعريبًعارضةُاألحوذيُبشرحُصحيحُالرتمذي .49
ًهـ(،ًدارًالكتبًالعلميةًبيوتًلبنان.543ًً)املتوىف:ً

،ًالرتمجــــةً:ًُصــــبحيًإب    راهيم،ُعب    دُالرش    يدُإب    راهيمالع    اَلُاإلس    الميُيفُرح    التُعب    دُالرش    يدُ .50

ًكمــــــــالًُخوجــــــــه،ًدارًالقبلــــــــةًللثقافيــــــــةًاإلســــــــَلمية ــــــــْرزاْت ً-هـــــــــ1432ًًجــــــــدة،ًالطبعــــــــة:ًاألوىل،ً-فـَ

ًم.2011ً

،ًزكـــــــرايًبــــــنًحممـــــــدًبـــــــنًحممــــــودًالقـــــــزويينً)املتـــــــوىف:ًعجائ      بُاملخلوق       اتُوغرائ       بُاملوج       ودات .51

 .م2006املنصورةً:ًمصر،ً-هـ(،ًمكتبةًاإلميان682

 .ًالكتابًمنًكتبًاملستودعًمبوقعًاملكتبةًالشاملة،ًفتاوىُابنُجْبينُيفُاحلج .52

1ًمتًنســـــخهًمـــــنًاإلنرتنـــــت:ًيفً،ًلنـــــةًالفتـــــوىًابلشـــــبكةًاإلســـــَلمية،ًفت     اوىُالش     بكةُاإلس     المية .53

ً.ًم2009ًنوفمرب،18ًً،ًهـً=1430ًذوًاحلجةً

ــــنًعبــــدًالفت    اوىُالك    ْبىُلب    نُتيمي    ة .54 ــــاسًأمحــــدًب ــــدينًأبــــوًالعب ــــدًالســــَلمً،ًتقــــيًال ــــنًعب ــــيمًب احلل

هــــــ(،728ًبــــنًعبـــــدًهللاًبـــــنًأيبًالقاســـــمًبــــنًحممـــــدًابـــــنًتيميـــــةًاحلــــراينًاحلنبلـــــيًالدمشـــــقيً)املتـــــوىف:ً

 م.1987ً-هـ1408ًدارًالكتبًالعلمية،ًالطبعة:ًاألوىل،ً

،ًإســــَلميةًاملعرفــــةً)لبنــــان(،ًص    ويفُترك    يُيفُزم    نُالعومل    ة،ُص    ا ُالنص    ْياتُ-حُهللاُغ    ولنُتف     .55
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ً.يفًالسنةًالتاسعة36ًهــ(،ًالعدد:1425ًيعًاألولًمً)رب2004إبريلً

ًهــ1424الرايض،ًالطبعةً:ًالثالثة،ًً-دارًالتدمريةً ،ًزيدًبنًعبدًاكرميًالزيد،فقهُالسْية .56

هـ(،354ً،ًأبوًبكرًحممدًبنًعبدًهللاًبنًإبراهيمًبنًعبدَوْيهًالبغداديًالشافعيًالبزَّازً)املتوىف:ًالفوائد .57
ًم.1997ً-هـ1417ًيةً/ًالرايض،ًالطبعة:ًاألوىل،ًالسعودً-دارًابنًالوزيً

،ًإحســــــــانًإهلــــــــيًظهــــــــي،ًدارًاإلمــــــــامًاجملــــــــدد،ًالطبعــــــــةً:ًاألوىل،ًدراس        اتُوحتلي        ل-القادايني        ةُ .58

ً.ًم2005ً-هــ1426ً

هـــــــ(،ًدائـــــــرةًاملعـــــــارف440ً،ًأيبًالرحيــــــانًحممـــــــدًبــــــنًأمحـــــــدًالبــــــيوينً)املتـــــــوىفًالق      انونُاملس       عودي .59

 م.1956ًً-هــ1375ًاهلند،حيدرًآابد:ًً-العثمانيةً

ــــــدينً،ام      دخلُإَلُاحلرك      اتُاإلس      الميةُيفُتركي      ُ-ُقبع      ةُوعمام      ة .60 ــــــورًال دارًالنهــــــارً،ًحممــــــدًن

 هــ(.1417م)1997ً،الزائرً-ًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع

،ًانصــــرًبــــنًفــــَلحًدراس    ةُحتليلي    ةُنقدي    ةُيفُض    وءُالعقي    دةُاإلس    الميةيةُ:ُ      وس      وشي      ونف       الك .61

ًهــ.1427رسالةًالدكتوراه،ًقسمًالعقيدةًمنًجامعةًأمًالقرىً)مكة(،بنًانصرًالشهراين،ً

،ًعبــــــــدالعزيزًبــــــــنًعمــــــــرًالكونفوشيوس        ي ةُ:ُموقفه        اُم        نُاإلس        المُوموق        فُاإلس        المُمنه        ا .62

ًهــ.1434ًالرايض،ً-القنصل،ًجملةًاألصولًوالنوازل،ًالعددً:ًالتاسعً

ـــــنلس     انُالع     رب .63 ـــــدينًاب ـــــنًعلـــــى،ًأبـــــوًالفضـــــل،ًمجـــــالًال منظـــــورًاألنصـــــاريًً،ًحممـــــدًبـــــنًمكـــــرمًب

ًهـ.1414ًً-بيوت،ًالطبعة:ًالثالثةًً-هـ(،ًدارًصادر711ًالرويفعىًاإلفريقىً)املتوىف:ً

،ًأبوًاحلسنًنورًالدينًعليًبنًأيبًبكرًبنًسليمانًاهليثميً)املتوىف:ًجممعُالزوائدُومنبعُالفوائد .64
ًم.1994ًًهـ،1414ًًهـ(،ًمكتبةًالقدسي،ًالقاهرة،807ً

،ًعبـــدًالعزيـــزًبــــنًعبـــدًهللاًبـــنًابزً)املتــــوىف:ًعب   دُالعزي   زُب    نُبزُرُح   هُهللاُجمم   وعُفت   اوىُالعالم    ة .65

ًهـ(.1420

،ًحممدًبنًعيسىًبنًَسْورةًبنًموسىًبنًالضحاك،ًالرتمذي،ًأبوًعيسىًخمتصرُالشمائلُاحملمدية .66
ً-عمانًً-هـ(،ًَتقيق:ًاختصرهًوحققهًحممدًانصرًالدينًاأللباين،ًاملكتبةًاإلسَلمية279ً)املتوىف:ً

ًردناأل
،ًأبـــــوًاحلســـــنًعلـــــىًبـــــنًاحلســـــنيًبـــــنًعلـــــىًاملســـــعوديً)املتـــــوىف:ًم     روجُال     ذهبُومع     ادنُاجل     وهر .67
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ًهـ.1409قم،ًً-هـ(،ًدارًاهلجرة346ً

،ًأمحــــدًبــــنًحيــــىيًبــــنًفضــــلًهللاًالقرشــــيًالعــــدويًالعمــــري،ًمس    الكُاألبص    ارُيفُممال    كُاألمص    ار .68

ًهـ.1423ًهـ(،ًالطبعة:ًاألوىل،749ًشهابًالدينً)املتوىف:ً

ـــــواملمال     كاملس     الكُ .69 ـــــنًخرداذب ـــــدًهللاًاملعـــــروفًابب ـــــنًعب ـــــدًهللاًب ـــــوىف:ًحنـــــوًًه،ًأبـــــوًالقاســـــمًعبي )املت

ًم.1889ًًهـ(،ًدارًصادرًأفستًليدن،ًبيوت،280ً

،ًعلـــــــيًاملنتصـــــــرًالكتـــــــاين،ًرابطـــــــةًالعـــــــاملًاإلســـــــَلمي،ًمطبعـــــــةًاملس       لمونُيفُاملعس       كرُالش       يوعي .70

ًهــ.1393بيوت،ًً-احلريةً

،ًأبوًبكرًأمحدًبنًعمروًبنًعبدًاخلالقًبنًخَلدًبنًعبيدًالزخارُمسندُالبزارُاملنشورُبسمُالبحر .71
املدينةًاملنورة،ًالطبعة:ًاألوىل،ًً-هـ(،ًمكتبةًالعلومًواحلكم292ًهللاًالعتكيًاملعروفًابلبزارً)املتوىف:ً

ًم(.2009ًم،ًوانتهت1988ً)بدأتً
ً.1985الطبعة:ًالثالثة،ًًبيوت،ً-،ًحممدًانصرًالدينًاأللباين،ًاملكتبًاإلسَلميًمشكاةُاملصابيح .72
ــــوميًمثًاحلمــــوي،ًأبــــوًاملص    باحُاملن    ْيُيفُغري    بُالش    رحُالكب    ْي .73 ــــنًعلــــيًالفي ،ًأمحــــدًبــــنًحممــــدًب

 بيوت.ًً-هـ(،ًاملكتبةًالعلمية770ًالعباسً)املتوىف:ًحنوً

أبــــوًالفضــــلًأمحــــدًبــــنًعلــــيًبــــنًحممــــدًبــــنًأمحــــدًبــــنً،ًاملطال    بُالعلي    ةُبزوائ    دُاملس    انيدُالثماني    ة .74

ـــــــــعً،ًهــــــــــ(852)املتـــــــــوىف:ًحجـــــــــرًالعســـــــــقَلينً دارًالغيـــــــــثًللنشـــــــــرًً-دارًالعاصـــــــــمةًللنشـــــــــرًوالتوزي

ًهــ(.1420ً-1419ً)ًم2000-1998،ًالطبعة:ًاألوىل،ًوالتوزيع

،ًرائـــــدًبـــــنًصـــــربيًبــــــنًأيبًعلفـــــة،ًدارًالعاصـــــمةًلِلنَّْشـــــِرًَوالتَّوزيـــــع،ًالطبعــــــة:ًاألوىل،ًمعج     مُالب     دع .75

 م.1996ًًً-هـ1417ًً

ًزم،ًموقعًمعاجمًصخر،ًغيًمطبوع.ً،ًعبدًالغينًأبوًالعمعجمُالغِن .76

،ًعمــــــرًبــــــنًرضــــــاًبــــــنًحممــــــدًراغــــــبًبــــــنًعبــــــدًالغــــــينًكحالــــــةًالدمشــــــقً)املتــــــوىف:ًمعج      مُامل      ؤلفي .77

ًبيوت،ًدارًإحياءًالرتاثًالعريبًبيوت.ً-هـ(،ًمكتبةًاملثىن1408ً

 ،ًجممعًاللغةًالعربيةًابلقاهرة،ًدارًالدعوة.املعجمُالوسيا .78
احلسنيًبنًحممودًبنًاحلسن،ًمظهرًالدينًالزَّْيَداينًُّالكويفًالضَّريُرً،ًاملفاتيحُيفُشرحُاملصابيح .79

وزارةًاألوقافًً-دارًالنوادر،ًوهوًمنًإصداراتًإدارةًالثقافةًاإلسَلميةً،ًهـ(727ًالشِ يازيًُّ)املتوىف:ً
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ًً.ًم2012ًً-هـ1433ًًالطبعة:ًاألوىل،ً،ًالكوييت
،ًمشسًالدينًأبوًاخليًحممدًبنًاملشتهرةُعلىُاأللسنةاملقاصدُاحلسنةُيفُبيانُكثْيُمنُاألحاديثُ .80

ً ًالكتابًالعريب902ًعبدًالرمحنًبنًحممدًالسخاويً)املتوىف: ًدار ًاألوىل،ًً-هـ(، ًالطبعة: بيوت،
ًم.1985ً-هـ1405ًً

،ًأمحـــــــدًبـــــــنًعلـــــــيًبـــــــنًعبـــــــدًالقـــــــادر،ًأبـــــــوًالعبـــــــاسًاثرامل       واعبُوالعتب       ارُب       ذكرُاخلط       اُواآل .81

هـــــــــ(،ًدارًالكتــــــــبًالعلميــــــــة،ًبــــــــيوت،845ًنًاملقريــــــــزيً)املتــــــــوىف:ًاحلســــــــيينًالعبيــــــــدي،ًتقــــــــيًالــــــــدي

ًهـ.1418ًالطبعة:ًاألوىل،ً

الكويــــــت،ًالطبعــــــة:ً)مـــــــنًً-،ًوزارةًاألوقـــــــافًوالشــــــئونًاإلســــــَلميةًاملوس      وعةُالفقهي      ةُالكويتي      ة .82

 هـ(.1427ًً-1404ً

ً،ًالنــــــــدوةًالعامليــــــــةًللشـــــــــباباملوس        وعةُامليس        رةُيفُاألداينُوامل        ذاهبُواألح        زابُاملعاص        رة .83

ًهـ.1420ًاإلسَلمي،ًدارًالندوةًالعامليةًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ًالطبعة:ًالرابعة،ً

)ملـــــفًووردًمرَســـــلًإىلًالباحـــــثًمـــــنًالـــــدكتورًعبـــــدًالوهـــــاب(،ًعبـــــدًالوهـــــابًًاملؤل     فُيفُس     طور .84

ًهــ(.3/3/1438ً)ًم2/12/2016زاهدًحق،ً

أمحدًبنًعثمانًبنًقَامْيازًالذهيبً،ًمشسًالدينًأبوًعبدًهللاًحممدًبنًميزانُالعتدالُيفُنقدُالرجال .85
1963ًً-هـ1382ًًلبنان،ًالطبعة:ًاألوىل،ًً-هـ(،ًدارًاملعرفةًللطباعةًوالنشر،ًبيوت748ً)املتوىف:ً

ًم
،ًحممـــــدًبــــنًحممـــــدًبــــنًعبـــــدًهللاًبــــنًإدريـــــسًاحلســــينًالطـــــاليب،ًنزه    ةُاملش     تاقُيفُاخ    رتاقُاآلف     اق .86

الكتـــــــــب،ًبـــــــــيوت،ًالطبعـــــــــة:ًاألوىل،ًهــــــــــ(،ًعـــــــــامل560ًاملعـــــــــروفًابلشـــــــــريفًاالدريســـــــــيً)املتـــــــــوىف:ً

 هـ.1409ً

ـــــــــــــــــدًالـــــــــــــــــرمحنًدمشـــــــــــــــــقية،ًدارًطيبـــــــــــــــــةًالنقش                 بنديةُع                 ر ُوحتلي                 ل .87 ،ًالـــــــــــــــــرايضً–،ًعب

ًهــ(.1408م)1988

،ًأمحـــــــدًبـــــــنًعبـــــــدًالوهـــــــابًبـــــــنًحممـــــــدًبـــــــنًعبـــــــدًالـــــــدائمًالقرشـــــــيًَّناي       ةُاألربُيفُفن       ونُاألدب .88

والواثئـــــــقًالقوميــــــــة،ًهــــــــ(،ًدارًالكتـــــــب733ًالتيمـــــــيًالبكـــــــري،ًشـــــــهابًالـــــــدينًالنــــــــويريً)املتـــــــوىف:ً

ًهـ.1423ًالقاهرة،ًالطبعة:ًاألوىل،ً
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ُ

ُكوريةبللغةُالُاملصادرُواملراجع

ُكورايُاجلنوبيةُلعامُ .1 ًكورايًلتعزيزًإحصاءاتً،ًم2017اَتاهُالتصديرُوالستْيادُيفُسوق مؤسسة
 هــ(.1439م)2018،ًالتجارة

ًم1969،ًكوراي(ًً-)سيئولًغوًدانغ،ًسوكًأُوًغانغًوآخرون،ًاتمًالجتماعُاجلديدُملرحلةُاملتوسطة .2
ً.هــ(1389)

معه .3 مجعيةًلدراسةًالجتماعُمتعددُالثقافاتُوتكييفُاملسلميُيفُكورايُاجلنوبيُة جملًة ،ًيلًجونغًهواً،
 .21-2هــ(،ًالعددً:1432ًمً)2011،ًكوراي(ًً-)سيئولًاإلسَلمًالكورية

 ابكستان(.ًً-،ًمكتبةًاملدينةً)كراتشيً،ًأبوًبَللًحممدًإلياساحرتامُمسلم .4

5. ُ ُالكورية ُالكاثوليكية ُكنائس ًمؤمتر2013أحصاء  كوراي،ًًيفًالكاثوليكيةًأساقفةً،
 .هــ(1434م)2014

6. ُ كوراي(،ًًً-،ًمشروعًسونغًغيون)سيئولًوالسياحةًوالرايضةًالثقافةًوزارةأحوالُالدايَنتُيفُكوراي،
 هــ(.1433م)2012

ُيف .7 ُاحلاضرين ُالطالب ُُأحوال ُلعام ُالكفاءة ًوالتقييمم2018اختبار ًللمناهج ًكوراي ًمعهد ،ً،
 .هــ(1439م)2018

ُوشبكتهمُالجتماعية .8 ُكورايُاجلنوبيةُمنُجنوبُشرقُآسيا ًأنًأحوالُاملسلميُاملهاجرينُإَل ،
ًكوك، ًكوريةًلدراساتًيفًالشرقًاألوسطً)سيئول(،ًًجونغ هــ(،ًالعدد:1429ًمــً)2008جملةًمجعية

29ً-ً1.ً
،ًأنًجونغًكوك،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاملسلميُاملهاجرينُإَلُكورايُاجلنوبيةُواختالفهمُالثقافيةُأحوال .9

ً.22-1هــ(،ًالعددً:1433ًمً)2012،ًكوراي(ًً-)سيئولًاإلسَلمًالكورية
،ًأوًجونغًجني،ًجملةًأحوالُاملسلميُاملهاجرينُمنُآسياُالوسطىُإَلُكورايُاجلنوبيةُوالتنظيمُبينهم .10

 .18-3هــ(،ًالعددً:1429ًمً)2008،ًكوراي(ًً-)سيئولًسةًاإلسَلمًالكوريةمجعيةًلدرا
ُكورايُاجلنوبيةُوظواهرَُتم عهم .11 ًكيمًهيوًجونغ،ًأحوالُاملسلميُاملهاجرينُمنُجنوبُآسياُإَل ،

 .18-3هــ(،ًالعددً:1429ًمً)2008،ًكوراي(ًً-)سيئولًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية
ًكيمًدايًسونغ،ًجملةًمجعيةًلدراسةًومنظماهتمُالجتماعيةُيفُكورايُاجلنوبيةُأحوالُاملقيميُاألتراك .12 ،

 .18-3هــ(،ًالعددً:1429ًمً)2008،ًكوراي(ًً-)سيئولًاإلسَلمًالكورية
ًكيمًيونغًأكًوجانغًهوًسون،نباءاألفُووكالتُصحالخبارُالعاَلُيفُكورايُاجلنوبية:ُمركزاًُعلىُأ .13 ، ً

 ًهــ(.1423مً)2002،ًكوراي(ًً-ً)سيئولمؤسسةًالصحافةًالكورية
،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًحممدًبنًاملهديًاحلسيينًالشيازي،ًترمجةًمركزًاإلمامًاملهدياألخوةُيفُاإلسالم .14
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 هــ(.1436مً)2015
ًم1987،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًيوًدونغًسيك،ًشركةًاألفكارًاملعاصرةاألداينُالشعبيةُوالثقافةُالكورية .15

 .هــ(1407)
ًكوراي2014-1984أداينُالكورييُ .16 م2015ً،ًكوراي(ًً-)سيئولً ،ًمؤسسةًجالوبًالدوليةًيف

 هــ(.1436)
ًكلمةًاحلياةاإلسالمُجبوارَن .17  ًهــ(.1430مً)2009،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًيوًهايًساك،ًشركة
ًاإلسالمُيفُكورايُ:ُجمارأةُيفُتريخُألفُومائتيُسنة .18 ً-)سيئولً،ًجونغًسوًإيل،ًسنيًدونغًآه

 .500هــ(،ًًالعددً:2/1422ً)م5/2001ً،كوراي(
 هــ(.1426مً)2005،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًاَتادًاملسلمنيًالكورينياإلسالمُيفُكوراي .19
 هــ(.1433مً)2012،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًيلًهيًسو،ًتشونغًآهًللطباعةاإلسالمُوالثقافةُالكورية .20
،ًكوراي(ًً-)سيئولًلثقافةجملةًالدينًوا يلًهيًسو، ،اإلسالمُواملعادلةُاحملرفةُبيُالسيفُوالقرآن .21

 .3هــ(،ًالعددً:1428ًمً)2007
ًكونغًإيلًجو،ًمجعيةًالتنصيًبواثئقاإلسالمُوداعش .22 ًهــ(.1436)م2015،ً(كورايًً-سيئولً)،
23.  
ًالديدةإسالموفوبيا .24 ًاألسرة ًليول، ًهياك ًكوان ،ً ًكوراي(ًً-)سيئول ًإبريل ً)مجادى2015ً، م

 .62هــ(،ًالعددً:1436ًاألخي
25. ُ ُالقبائل ُالكوريأمساء ُالتاريخ ُعلى ُأث روا ُالذين ًصباحًاملتجنسي ًشركة ًهيون، ًغي ًابرك ،

 هــ(.1428ً)ًم2007،ًكوراي(ًً-)سيئولًالتاريخ
،ًاملتحفًاملركزيًكوراي(ًً-)سيئولً،ًموادًالفنكوانًيونغًبيل،ًًإعادةُالنظرُيفُالتمثالُيفُكونغُجو .26

 .50م،ًالعددً:12/1992ًالوطين،ً
ًم1998،ًكوراي(ًً-)سيئولًًكاميوينًكايشون،ًمركزًلدراسةًاإلسَلم،ًايًيونغًًاألمةُاإلسالميةُيفُآسيا .27
ًكيونغً ،انتشارُاإلسالمُيفُكورايُوحالةُاملسلميُيفُكوراي،ُفؤادُعبدُالسالم .28 رسالةًاملاجستي،ًجامعة

ًهــ(.1405مً)1985،ًكوراي(ًً-)سيئولًهيً
ًكاألنشطةُالبحريةُمنُقومُشيالُيفُالقرنُالتاسعُامليالدي .29 "ًجانغًًرىيمًمونًغيونغ،ًاملؤسسةًلذك،

ًهــ(.1427مً)2006بوًغوً"ًالنرالًالعظيم،ًً
ُله .30 ُواقرتاحات ُوأحواله ُكورية ُكنائس ُقبل ُمن ُاملنصرين ُتدريب ًالعقيدةًأمهية ًهون، ًأو ًكوان ،

ً.803ًهــ(،ًالعددً:1438ًمً)رمضان2017ً،ًيوليوًكوراي(ًً-)سيئولًالنصرانية
علىُأولدُاملهاجرينُمنُإندونيسياُ-ُأولدُاملسلميُاملهاجرين .31 ،ًحياهتمُوهويتهمُالدينيةُ:ُمركزاًُ

هــ(،ًالعددً:1431ًمً)2010،ًكوراي(ًً-)سيئولًأنًجونغًكوك،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية
3-20. 

ًكوريوًللكتابإينُجونغ .32 ًكوانغًهو،ًشركة ًكيًويل ًكي،ًترمجةً:ًهونغًهياك ً-)سيئولً،ًتشويًهان
 هــ(.1400مً)1980،ًكوراي(
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ايًيونغًكاميوينًكايشون)سيئولًِبثاًُعنُمعاينُالقرآن .33  ً.هــ(1430م)2009كوراي(ً،ًً-،ًكونغًإيلًجوً،
ً-)سيئولً،ًسونغًغيًهو،ًمركزًجامعةًسيئولًالوطنيةًللطباعةًالثقافيةبعدُولديتُيفُهذهُاألر  .34

ًهــ(.1436مً)2015،ًكوراي(
ُكوراي .35 ُيف ُاإلسالم ُ تريخ ُأربعي ًالكورينيسنةخالل ًاملسلمني ًاَتاد ،ً ًكوراي(ًً-)سيئول م1997ً،

 هــ(.1397)
ًكيمًجونغًوي،ًشركةًدايًهانًللكتبًاملقررة)سيئولتريخُالشرقُاألوسا .36 ًم2005(،ًكورايًً-ً،

 هــ(.1425ً)
،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًجامعةًدانًغوكقانصو،ًحممدًتريخُالتبادلُالثقايفُبيُشيالُواإلقليمُالغرِب .37

 هــ(.1413ًمً)1992
ُاإلسالم .38 ُبنظرة ُالعاملي ًالتاريخ ًابري)سيئول ًواي ًبوري ًاألنصاري، ًمتيم كوراي(،ًًً-،

 هــ(.1432م)2011
ً-)سيئولًيونغًهو،ًمركزًبياانتًالدراسةًالكوريةيًتشًو،ًتريخُالعالقةُاملعاصرُبيُكورايُواليابن .39

 هــ(.1423مً)2002،ًكوراي(
ًكيمًجونغًتريخُالشرقُاألوسا .40  هــ(.1425م)2005وي،ًشركةًدايًهانًللكتبًاملقررة)سيئول(،ً،
 هــ(.1424مً)2003،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًجونغًمنيًسو،ًشركةًساليمتريخُالكنيسةُالكوري .41
ً-يونًساي)سيئولًإقسمًالطباعةًمنًجامعةً ،ًمنيًغيونغًابي،تريخُالكنيسةُالنصرانيةُالكوري .42

ًهــ(.1430م)2009كوراي(،ً
ًهــ(.1434مً)2013،ًًكوراي(ًً-)سيئولً،ًالصندوقًاملايلًالبحريًالكوريالكوريُالبحريالتاريخُ .43
ًكيونغًسوك،ًشركةًساليمالتاريخُالكوريُجلونُلوس .44 ،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًجونًلوس،ًاملرتجمً:ًهونغ

ًًهــ(.1431مً)2010
 هــ(.1423)م2002ً،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًلنةًَتريرًالتاريخًالكوريًالوطنيةًالتاريخُالكوري .45
ُالبهائية .46 ُلداينة ُاملختصر ًمجعيةًً،التاريخ ًجملة ًكيونغ، ًيونغ ًالكوريةًكيم ًاإلسَلم )سيئول(،ًلدراسة

ً.13-1هــ(،ًالعدد:1423ًمً)2003
)سيئولً ،ًمركزًدراسةًاتريخًالنصرانيةًالكوري،ًشركةًالكتبًالنصرانيةًللطباعةتريخُالنصرانيةُالكوري .47

ًهــ(.1425مً)2004،ًًكوراي(ًً-
ًلالتاريخُالوطِنُالكوري .48 ًالوطنية، ًالكوري ًالتاريخ ًَترير ًآهنة ًدونغ ًسان ًدو ،ً ،ًكوراي(ًً-)سيئول

 هــ(.1432ًمً)2011
ً-)سيئولً،ًمجعيةًشركاتًالبناءًالكوريةتريخُعشرُسنواتُيفُأنشطةُمجعيةُشركاتُالبناءُالكورية .49

ًهــ(.1407مً)1987،ًكوراي(
ً-)سيئولًترمجةًمكتبةًدراسةًالكتبًالقدمية،ًسنيًساًون،ًجونغًإينًجيًوآخرون،ًتريخُغوُريو .50

ًهــ(.1423مً)2002-2001،ًكوراي(
حتليلُيفُنزاعاتُاملهاجرينُاملسلميُإَلُكورايُاجلنوبيةُ:ُمركزًاُعلىُاملسلميُمنُآسياُالوسطىُ .51
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ًاإلنسانيةوجنوبُآسيا ًالعلوم ًجملة هــ(،1435ًمً)2014،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًيلًسوًيونغًوآخر،
 .37العددً:ً

،ًسونًجوًيونغ،ًقسمًنشرًالكتبًيفًسورة35ُُ-ترمجةُمعاينُالقرآنُالكرْيُإَلُاللغةُالكوريةُ .52
 ًهــ(.1430مً)2009،ًكوراي(ًً-)سيئولًجامعةًهانكونًللدراساتًاألجنبية

)ملفًإكسيل(،ًاللجنةًالتنفيذيةًًم2017مُوامليزانيةُاملقرتحةُلعام2016ُتسويةُاحلسابتُلعامُ .53
 هــ(.1438مً)2017،ًكوراي(ًً-)سيئولًاملسلمنيًالكورينيالَتادً

م2007ً،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًيلًهيًسوًوآخرون،ًسامًإينتصحيحُكتبُمدرسيةُملادةُتريخُالعاَل .54
 هــ(.1428)

55. ُ ُلعام ُالسكاين ًلإلحصاء ،2016التعداد ًالكوري ًالوطين ًاملركز ًكوراي(ًً-)سيئول م2017ً،
ًهــ(.1438)

ًكن،ًمتندىًسياسةًعلومًإنسانيةًُعصرُالعوملةتعليمُاللغةُالعربيةُيف .56 ،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًأوًميونغ
 .9هــ(،ًالعددً:1432مً)2011

ُاخلنزير .57 ُمنُحلم ُتعبنا ُأننا ُقلنا ُما ُاخلاصة: ًالتغطية ًأبريل ً)سيئول(، ًاملطاعم ًإدارة ًجملة م2014ً،
ً.111هــ(،ًالعدد:1435)مجادىًاآلخرً

ًبيونغًجو،ًدراسةًيفًإقليمًالبحرًودولُالشرقُاألوساُتغْياتُيفُعالقةُبيُكورايُاجلنوبية .58 ،ًها
 .10/4هــ(،ًالعددً:1429مً)2008،ًكوراي(ًً-)سيئولًاألبيضًاملتوسط

ُالكونفوشية .59 ُالكورية ُالثقافة ًالكوريةتفهيم ًللدراسة ًالعايل ًاملركز ، ً ًًكوراي(ًً-)سيئول م2013ً،
ًهــ(.1434)

،ًماينغًميًيونغ،ًالبشرىًصوفيةُيفُكورايُاجلنبيةتفهيمُسياسةُالدعوةُاإلسالميةُبواسطةُنشرُال .60
-45)24:ًً،ًالعددهــ(1434مً)ذوًاحلجة2013ًنوفمربًً،كورايًالنوبية(ًً-)اينغًبيونغًوالتبشيً

80). 
م2016ً،ًاملركزًالوطينًالكوريًلإلحصاء،ًم  (2065ُ-2015ُ)ُاملستقبليفُتقديرُعددُالسكانُ .61

 .هــ(1437)
،ًجونغًسوًيونغً)رئيسةًمجعيةًالطَلبًاإلسَلمية(،ًم2017لعامُُ"وامي"التقريرُالتقوُييُملخيمُ .62

 هــ(.13/11/1438مً)5/8/2017غيًمطبوع،ً
)سيئولً،ًوكالةًاإلنرتنتًواألمنًالكوريةم2016أحوالُاستخدامُاإلنرتنتُلعامُُيفختصرُاملتقريرُال .63

ًهــ(.1438مً)2017،ًكوراي(ًً-
 هــ(.1437مً)2016،ًكوراي(ًً-)سيئولًاحةًالكوريةًالوطنية،ًهيئةًالسيالتقريرُيفُاَتاهاتُاإلنرتنت .64
ُُهيئاتُاإلذاعةالتقريرُيفُأحوالُ .65 ًمعهدم2016لعام ًاننومًًًاملعلوماتًسياساتً، واالتصاالت،

 .هــ(1437م)2016كوراي(،ًًً-كاميوينًكايشون)سيئولً
م2007ً،ًمسجدًبوسان،ًغيًمنشور،ًم2006التقريرُيفُتسويةُحسابتُمسجدُبوسانُلعامُ .66

 هــ(.1428)
م2016ً،ًمسجدًبوسان،ًغيًمنشور،ًم2016التقريرُيفُتسويةُحسابتُمسجدُبوسانُلعامُ .67
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 هــ(.1437)
ُوطرقُ .68 ُالكورييتكونُالشوارعُاإلسالمية ًالعلومًإسالم ًقسم ًاملاجستي، ًرسالة ًهو، ًتشول ًكيم ،

ً.هــ(1432م)2011كورايًالنوبية(ً،ًًً-اإلنسانية،ًجامعةًيونغًانمً)كيونغًسان
،ًآنًجونغًكوك،ًحالةُاإلسالمُيفُكورايُاجلنوبيةُوالفرقُاإلسالميةُ:ُمركزاًُعلىُاملسلميُالشيعي .69

ً.36-3هــ(،ًالعددً:1436ًمً)2015،ًكوراي(ًً-)سيئولًجملةًدراسةًيفًعلومًإنسانية
مجعيةًدراسيةًيفًالسياساتًجملتمعًً،حالةُالزواجُالدويلُودراسةُيفُوجهاتُتعديلُقانونُاجلنسية .70

ًهــ(.1423مً)2002،ًكوراي(ًً-)سيئولًمتساوي
ًكورايحالةُهاليوُيفُالعاَل .71 ًهــ(.1434مً)2013،كوراي(ًً-)سيئولً،ًمؤسسة
 ًًهــ(.1423مً)2002،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًجونغًسوًإيل،ًشركةًاالخرتاعًوالنقداحلضارةُاإلسالمية .72
ًهــ(.1425مً)2005)الًيوجدًاسمًطابع(،ً،ًعبدًالوهابًزاهد،ًحقُاإلسالم .73
،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًجونغًسوًإيل،ًشركةًساليماحلوارُالعلميُعنُاحلضاراتُوُالتبادلُاحلضاري .74

 هــ(.1430مً)2009
جمموعةًمنًمسج ليًاتريخًجوسون،ًسيئولًسيًسًاتمحولياتُمملكةُجوُسون .75 )سيئولً)اإللكرتونية(ً،

ًهــ(.1416مً)1995،ًكوراي(ًً-
 هــ(.1435مً)2014،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًمؤسسةًالصحافةًالكورية2014الصحافةُالكوريُةُحولية .76
م2011ً،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًبلًابجتاه،ًإميانويلًابسرتيتش،ًنومادًبوكساحلياةُلُتقيهمُبدرجةُالسرعة .77

 هــ(.1432)
الفتحُالغرِبُيفُكوراي .78 فرتُة بعُد يفُآدابُاللباسُفيمُا ترَييُة سنيًسوندراسُة املاجستي،ًًً، رسالًة يونً،

 هــ(.1415مً)1994،ًكوراي(ًً-)سيئولًجامعةًسيئولًالوطنية
)سيئولًمركزًدراسةًاتريخًالنصرانيةًالكوري،ً،ًيلًدوكًجودراسةُيفُأوائلُتريخُالنصرانيةُيفُكوراي .79

 ًهــ(.1421م)2001كوراي(،ًًً-
80. ُ ُكورايتُيفدراسة ُيف ًريخُقبولُالنصرانية ،ً ًرايًسيمانًيوليل ًدو ً دايً، ،ًًكوراي(ًً-)سيئول

ًهــ(.1419مً)1998
ُيفُاجملتمعُالكوريُوتكوينُهويتهم .81 ،ًيوًوانغًدراسةُيفُاستقرارُذريةُاملسلميُمنُجنوبُآسيا

 .1-29هــ(،ًالعددً:1431ًمً)2010جونغًوآخرون،ًدراساتًالشرقًاألوسط،ً
ًالَلهوتًدراسةُيفُإسالمُالكورييُمنُدايَنتُأخرى .82 ً-)سيئولًوالتبشي،ًابكًسونغًسو،ًعلوم

ً.38هــ(،ًالعددً:1436ًم)2015،ًكوراي(
،ًتشويًيونغًكيل،ًجملةًمجعيةًلدراسةًدراسةُيفُأتسيسُمعاهدُتعليميةُإسالميةُللكورييُونتائجُمنه .83

 .22-3هــ(،ًالعددً:1433مً)2012،ًكوراي(ًً-)سيئولًاإلسَلمًالكورية
سياُإَلُكورايُاجلنوبيةُ:ُمركزاًُعلىُحتليلُدراسةُيفُتثاقفُالعمالُاملسلميُاملهاجرينُمنُجنوبُآ .84

ُالتزاوج ُخالل ُمن ُالثقافية ُاهلوية ُتكوين ًاإلسَلمًَّنا ًلدراسة ًمجعية ًجملة ًجونغ، ًهيو ًكيم ،
 .19-2هــ(،ًالعددً:1430ًمً)2009،ًكوراي(ًً-)سيئولًالكورية
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رسالةًاملاجستي،ً،ًجوًيونغًجو،ًدراسةُيفُتطبيقُشعائرُاإلسالمُمنُطالباتُتركيةُيفُكورايُاجلنوبية .85
ًهــ(.1435مً)2014كورايًالنوبية(،ًًً-قسمًالعلومًاإلنسانيةًالثقافة،ًجامعةًهانغًاينغً)آنًسانً

ً،ًمعهدًمركزيًمنُدولةُأزبكستانُاتاملهاجُرُاتدراسةُيفُتوطيُالنساءُاملتزوج .86 ،ًفيزييفاًفيوزا
ًهــ(.1435مً)2014،ًكوراي(ًً-)سيئولًلدراساتًكورية

ًهــ(.1402مً)1982،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًيوًجنغًدونغ،ًسايًمونًساغوُريوُدراسةُيفُغناء .87
،ًتشونًجيًأو،ًرسالةًدراسةُيفُقوالبَُّنطيةُمنُاألخبارُالتلفازيةُالكوريةُعنُاإلقليمُاإلسالمي .88

يونًساي يفًجامعًة االتصاالتًالبشريًة قسمًعلوًم )2008ً،كوراي(ًً-)سيئولًاملاجستيً،  هــ(.1429ًم
،ًجوًهيًسونًوآخرون،ًدراساتًالشرقًعاتُاملسلميُاملهاجرينُإَلُكورايُاجلنوبيةدراسةُيفُجمتم .89

 .2-27هــ(،ًالعددً:1429ًمً)2008،ًكوراي(ًً-)سيئولً األوسط
ًلإلانثً)سيئول(،ًدراسةُيفُ"َنُؤول")احلجاب( .90 ًإيًهوا ًاملاجستي،ًجامعة ًرسالة ًكيمًآيًري، ،

ً.هــ(1401مً)1981
ًكيمًسونغًأون،ًعاملًكورايُاجلنوبيةُ:ُمركزًاُعلىُمجاعةُفتحُهللاُغولندراسةُيفُنشرُاإلسالمُيفُُ .91 ،

 .21هــ(،ًالعددً:1431مً)مجادىًاألول2010ًكورايًالنوبية(،ًمايًًً-احلقًوالعلومً)دايًكوً
دراساتً ،ًأوًجونغًجني،دراسةُيفُهويةُأولدُاملسلميُمنُآسياُالوسطىُوحياهتمُيفُكورايُاجلنوبية .92

ً.1-29هــ(،ًالعددً:1431ً)ًم2010،ًكوراي(ًً-)سيئولًالشرقًاألوسط
،ًكيمًسوًوان،ًمجعيةًلدراسةًالشرقًدراسةُيفُوعيُالكورييُيفُالعربُوصورةُاإلسالمُواألخبارُعنه .93

 .37-1هــ(،ًالعددً:1437ًمً)2016،ًكوراي(ًً-)سيئولًاألوسطً
مركزًاُعلىُاستبيانُلطالبُمعاملةُالكورييُألبناءُاملسلميُاملختلطيُالعرقُ:ُُودراسةُيفُوعيُ .94

 جوًهيًسونًوآخرون،ًمركزًلدراسةًإقليميةًدوليةًمنًجامعةًهانًكوكًلدراساتًأجنبيةًاجلامعات،
 .14ً-1هــ(،ًالعددً:1431ًمً)2010،ًًكوراي(ًً-)سيئولً

دراسةُمقارنةُبيُكورايُاجلنوبيةُواليابنُيفُإنشاءُشبكةُاملسلميُالجتماعيةُوتطبيقهمُالثقافةُ .95
ًسالميةاإل ًالكورية)سيئول(، ًاإلسَلم ًلدراسة ًمجعية ًجملة ًجو، ًيونغ ًجو ًو ًسو ًهي ًيل مــ2013ً،
ً.23-1هــ(،ًالعدد:1434ً)

96. ُ ُاإلعالم ُمستقبلي ُوعي 2014ًدراسة ًالكورية ًالصحافة ًمؤسسة ،ً ًكوراي(ًً-)سيئول م2014ً،
 هــ(.1435)

ًالَلهوتًًكيمًإن،ًًالدعوةُاإلسالميةُوردودُالنصرانيةُعليهاُبلتبشْيُواملنطق .97 هونغ،ًمجعيةًعلوم
ً.(41كتابًاملؤمترةًالعلميةً)العدد:ً(،ًًهــ14/1/1438)ًم15/10/2016،ًاجملد دةً)سيئول(

،ًابركًهيونغًبونغ،ًدورُاملسجدُيفُالدعوةُاإلسالميةُوواقعُاإلسالمُيفُكورايُاجلنوبيةُومستقبله .98
 .مً)غيًمطبوع(2014

ُكورايُاجلنوبيةُومستقبلهواقعُُ-دورُاملسجدُيفُالدعوةُاإلسالميةُ .99 ،ًيلًجونغًأك،ًاإلسالمُيف
ًً.)غيًمطبوع(ًم2014

ُجيب .100 ُغوك ُإيُسانغ ُغوك ًالشعبيةدونغ ًالثقافة ًلنة ًبو، ًغيبو ًيل ،ً ،ًكوراي(ًً-)سيئول
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ً.هــ(1401)م1981
(،ًهايًتشو،ًهاكًغوًقانصو)املرتجمً:ًحممدًالرحلةُإَلُمناطقُاخلمسُاهلنديةُهلايُتشو .101

 هــ(.1429مً)2008،ًكوراي(ًً-)سيئولًجاي
ًكونًاتنًالرحلةُإَلُمناطقُاخلمسُاهلندية .102 ًكيم(،ًهايًتشو،ًغَلابل ًكيوًهيون )املرتجمً:

 هــ(.1434مً)2013،ًكوراي(ًً-)سيئولًتشو
،ًأوًجونــــــغًسياس      ةُتركي      اَُت      اهُدولُآس      ياُالوس      طىُم      نُخ      اللُالتب      ادلُالتعليم      ي .103

-2هــــــــــــ(،ًالعــــــــــدد:1428)م2007ًجــــــــــني،ًجملــــــــــةًمجعيــــــــــةًلدراســــــــــةًاإلســــــــــَلمًالكورية)ســــــــــيئول(،ً

17.ً

ُكورايُاجلنوبيةُالدبلوماسية .104 ًكيمًدالًجونغًوآخرون،ًشركةًأوًرومسياسة ،ًكوراي(ًً-)سيئولً،
ًهــ(.1419مً)1998

ًهــ(.1396)م1976الكويت،ًً-،ًسوًجونغًكيل،ًدارًالبحوثًالعلميةًسْيةُُممد .105
ًهــ(.1430)ًم2009،ًًكوراي(ًً-)سيئولً،ًتشويًجونًسيك،ًشركةًأانسًعابدونالشامانية .106
ًللطباعةً،الشامانية .107 ًقاتشي ًشركة ًيل، ًغي ًيون ًترمجة ًإلياده، ًميتشا ،ًكوراي(ًً-)سيئول

 .هــ(1413)م1992
)سيئولً،ًجونغًهوًوان،ًاملؤسسةًلذكرىً"سيًجونغ"ًامللكًالعظيمشرحُكتابُبرُالوالدين .108

 هــ(.1435مً)2014،ًًكوراي(ًً-
ً.كوراي(ًً-)سيئولًصحيفةُالقتصادُاليومي .109
ًكوراي(.ًً-)سيئولًجوسونصحيفةُ .110
ًكوراي(.ًً-)سيئولًصحيفةُجونغُآنغ .111
 كوراي(.ًً-)سيئولًصحيفةُدونغُآه .112
ًكوراي(.ًً-)سيئولًصحيفةُسيئول .113
 كوراي(.ًً-)سيئولًياُرُوكيصحيفةُهانُُ .114
م2011ً،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًدوسونغًبوكسكوانًيونغًبيل،ًًصراعُاحلضارةُوإصالحُالفن .115

 هــ(.1432)
،ًيلًنوًمي،ًالثقافاتُ:ُمركزًاُعلىُالطالبُاملسلميُيفُالوطنُالصراعُيفُالتصالُبي .116

 .18/3هــ(،ًالعددً:1431ًمً)2010،ًكوراي(ًً-)سيئولًجملةًالدراساتًيفًعلومًاالتصالًالكورية
ًكيم،ًاملؤسسةًلذكرىً"بوًغوًصورةُشبهُاجلزيرةُالكوريةُيفُالكتبُاإلسالمية .117 ،ًجونغًوي

 ًهــ(.1426مً)2005،ً(كورايًً-)سيئولًجاننغ"ًالنرالًالعظيم
ُكوراي .118 م2005ً،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًجونغًسوًإيلً،ًشركةًاالخرتاعًوالنقدالعاََلُيفُداخل

ًهــ(.1426)
،ًسيمًإيًسوبًفكرةُالقتصادُاإلسالميةُالظاهرةُيفُجمتمعُغوريوُيفُعصرُتدخلُاملغول .119
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ً.1م،ًالعددً:1998ً،ًكوراي(ًً-)سيئولًوكيمًجونغًغوان،ًالتاريخًوالفكرةًيفًعلومًاالقتصاد
،ًقبولُطالبُلقسمُاللغةُالعربيةُيفُمدرسةُ"أ لُسان"ُالثانويةُلدراساتُاللغةُاألجنبية .120

 هــ(.1432ًمً)2011مكتبًالتعليمًيفًمدينةًألًسان،ًغيًمطبوع،ً
ُكتابُتريخُغوُريوُقراءة .121 ،ًكوراي(ًً-)سيئولًساًغيًبوكس21ً،ًيلًهانًأو،ًغوُريوُمن

ًهــ(.1433)م2012
دونغًهونًوآخرون،ًًالنصوصُالعربيةُوترمجةُمعانيهاُإَلُاللغةُالكوريةُ،ُآنُ-ُالقرآن .122

 .هــ(1408)م1988املنشوراتًالدوليةًاإلسَلميةً،ً
ُكوراي .123 ُيف ُاليومية ُاحلياة ًقصص ًبيت)سيئول ًنون ًشركة ًبيدي، ًإيريك كوراي(،ًًً-،

ً.هــ(1423م)2003
ُاإلسالمية .124 ُالثقافة َُتربيتُعلى ًقصة ًكيل، ًيونغ ًتشو ًكيل، ًهان ًشركة ،ًكوراي(ًً-)سيئول

ًهــ(.1433)ًم2012
ًكي،ًشركةًولًريوقولُالفصلُيفُتريخُالتبادلُالثقايفُيفُالشرق .125 ًكيمًسانغ ً-)سيئولً،

 .هــ(1404)ًم1984،ًكوراي(
كتابُاإلرشادُللمدرسيُيفُمادةُالجتماعُيفُالفصلُالثاينُمنُالسنةُالسادسة)مرحلةُ .126

 هــ(.1436م)2015،ً،ًوزارةًالتعليمالبتدائية(
،ً،ًوزارةًالتعليمكتابُالجتماعُيفُالفصلُالثاينُمنُالسنةُالسادسةُ)مرحلةُالبتدائية( .127

ًهــ(.1436م)2015
بوسانُلعامُ .128 بوسان،ًم2015كتابُاإلحصاءُالسنويُملدينُة مديًة ،ً2016(  ًهــ(.1437ًم
دونًدزاينً،ًمدينةًسيئول،ًشركةًهاًم2015كتابُاإلحصاءُالسنويُملدينةُسيئولُلعامُ .129

ًهــ(.1436مً)2015،ًكوراي(ًً-)سيئولًبلوس
،ًوزارةًالعدل،ًشركةًطباعةًم1993الكتابُاإلحصائيُالسنويُعنُمراقبةُاحلدودُلعامُ .130

 هــ(.1415)م1994ًكورايًالنوبية(،ًً-سنيًجني)كواًتشونً
،ًوزارةًالعدل،ًشركةًطباعةًم1995الكتابُاإلحصائيُالسنويُعنُمراقبةُاحلدودُلعامُ .131

ًهــ(.1417)م1996ًكورايًالنوبية(،ًً-جونغً)كواًتشونًمونً
،ًوزارةًالعدل،ًشركةًطباعةًم1996الكتابُاإلحصائيُالسنويُعنُمراقبةُاحلدودُلعامُ .132

 هــ(.1397مً)1997ًكورايًالنوبية(،ًً-مونًجونغً)كواًتشونً
،ًمكتبةًمراقبةًاحلدودًمنًم2000الكتابُاإلحصائيُالسنويُعنُمراقبةُاحلدودُلعامُ .133

 هــ(.1422)م2001ًكورايًالنوبية(،ًً-وزارةًالعدل،ًشركةًطباعةًمونًجونغً)كواًتشونً
،ًمكتبةًمراقبةًاحلدودًمنًم2001الكتابُاإلحصائيُالسنويُعنُمراقبةُاحلدودُلعامُ .134

 هــ(.1423مً)2002كورايًالنوبية(،ًًً-وزارةًالعدل،ًشركةًطباعةًمونًجونغً)كواًتشونً
،ًمكتبةًمراقبةًاحلدودًمنًم2003نُمراقبةُاحلدودُلعامُالكتابُاإلحصائيُالسنويُع .135

ًهــ(.1425مً)2004كورايًالنوبية(،ًًً-وزارةًالعدل،ًشركةًطباعةًمونًجونغً)كواًتشونً
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،ًمكتبةًمراقبةًاحلدودًمنًم2005الكتابُاإلحصائيُالسنويُعنُمراقبةُاحلدودُلعامُ .136
ًهــ(.1427مً)2006النوبية(،ًكورايًًً-وزارةًالعدل،ًشركةًطباعةًمونًجونغً)كواًتشونً

،ًمكتبةًمراقبةًاحلدودًمنًم2006الكتابُاإلحصائيُالسنويُعنُمراقبةُاحلدودُلعامُ .137
ًهــ(.1428مً)2007كورايًالنوبية(،ًًً-وزارةًالعدل،ًشركةًطباعةًمونًجونغً)كواًتشونً

ً،ًمكتبةًمراقبةًاحلدودًمنم2016الكتابُاإلحصائيُالسنويُعنُمراقبةُاحلدودُلعامُ .138
ًهــ(.1438مً)2017،ًكوراي(ًً-)سيئولً وزارةًالعدل،ًدزاينًبيجي

ً-)سيئولً،ًوزارةًالتعليم،ًشركةًدايًهانًللكتبًاملقررةرحلةُالثانويةملكتابُالتاريخُالعامليُ .139
ً.هــ(1404)ًم1984،ًكوراي(

ً-،ًسنيًتشايًسيكًوأخرون،ًبوًجنيًجاي)ابًجوًكتابُالتاريخُالعامليُملرحلةُالثانوية .140
 هــ(.1416مً)1995كورايًالنوبية(،ً

،ًوزارةًاملساواةًم2017كتابُالدليلُعنُمشروعاتُدعمُألسرُمتعددةُالثقافاتُلعامُ .141
 هــ(.1438مً)2017،ًكوراي(ًً-)سيئولًبنيًالنسنيًواألسرة

ًكورايًللطباعةكتابُالصالةُالبهائية .142 ًكومًها)سيئولًً،،ًمؤسسةًهباءًهللا كوراي(،ًًً-مشروع
ًهــ(.1413م)1993

ًكورايًللطباعةكتبُِباءُهللاُاملختارة .143 ،ًالطبعةًكوراي(ًً-)سيئولً،ًهباءًهللا،ًمؤسسةًهباءًهللا
 هــ(.1433مً)2012األوىل،ً

ُكاي .144 ًيوكًراكًللطباعةكتبُنو ًشركة ًكي، ًمون ًكيم :ً ًاملرتجم ًابركًإينًرو، ً-)سيئولً،
 ًهــ(.1420)م1999ً،ًكوراي(

ُكول .145 ًابكسكوراي ًواندر ًجونغ، ًهيون ًمي :ً ًاملرتجم ًهونغ، ًيوين ، ً ،ًًكوراي(ًً-)سيئول
 هــ(.1436)ًم2015

 .هــ(1394)م1974ً،كوراي(ًً-)سيئولًشركةًهيونًآمً،اتيًرمييونًً،الكوريون  .146
ُأخرى .147 ُمرة ًآمالكوريون ًهيون ًشركة ،ً ًسيك ًجون ًتشوي ،ً ًكوراي(ًً-)سيئول م2016ً،

ًهــ(.1437)
148. ُ ُإهلهم ُمع ُالسمامللقائي ًوينختلف ًغوز ًمي، ًان ًكيم ،ً ًكوراي(ًً-)سيئول م2004ً،

 هــ(.1425)
ُيتغْيُوحيُُممدُدائما؟ .149 ًدانغًملاذا ًكولًما م2009ً،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًيلًمانًسون،

 هــ(1430)
،ًجيًجونغًهوا،ًجملةًجمتمعُمتعددُالثقافاتُوتعو دُواستجابةُاملسلميُلهُيفُكورايُجلنوبية .150

 .21-2هــ(،ًالعدد:1432ًمً)2011مجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية)سيئول(،ً
ُكورايُيفُعصرُالحتاللُاليابين .151 )سيئولً،ًيلًجونًسيك،ًشركةًالنقدًالتارخييجمتمعُوثقافة

ًهــ(.1435مً)2014،ًكوراي(ًً-
ًونخمتصرُتريخُغوُريو .152 ًكيمًجونغًسوًوآخرون،ًسنيًسا م2004ً،ًكوراي(ًً-)سيئولً،

 ـ(.هـ1425)
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الثقافيةًًاثر،ًلنةًَتريرًاتريخًوثقافةًشيَلًذيًألفًسنة،ًمركزًدراسةًاآلمدخلُتريخُشيال .153
ًهــ(.1437مً)2016كورايًالنوبية(،ًًً-يفًكيونغًسانغًبوكًدو)يونغًتشونً

ُاجلنوبية .154 ُكوراي ُيف ًبواثئقاملسلمون ًالتنصي ًمجعية ًجو، ًإيل ًكونغ ،ً ،ًًكوراي(ًً-)سيئول
 هــ(.1438مً)2017

ُالكْبىُمعجم .155 ُالكورية ًجنياألمثال ًجونغ ًجانغ ،ً ًهاك)سيئول ًاتي ًشركة كوراي(،ًًً-،
ً.هــ(1426)ًم2006

ُاألشخاصُالصينييمع .156 ًإميً،جم ًأوك ًالثقافيةً،جونغ ًهوي ًإي ً)شركة ً(،كورايًً-سيئول
 .هــ(1431م)2010

ُالنصرانية .157 ُاملصطلحات ًاحلياةمعجم ًكملة ًشركة ًسارب، ًغاسبال ،ً ،ًكوراي(ًً-)سيئول
 هــ(.1434)م2013ً

 هــ(.1434مً)2013،ًكوراي(ًً-)سيئولً،ًجونغًسوًإيلً،ًتشانغًيبمعجمُطريقُاحلرير .158
،ًاتمرًموسى،ًرسالةًاملاجستي،ًقسمًالدراسةًالكوريةًيفًًمعيشةُاملسلميُيفُكورايُاجلنوبية .159

 .هــ(1426)ًم2005،ًكوراي(ًً-)سيئولًجامعةًسيئولًالوطنيةً
عبدًالسيدًأىبًاملكارمًابنًعلى،ًأبوًالفتح،ًبرهانًالدينًًانصرًبن،ًاملغربُيفُترتيبُاملعرب .160

َطر ِزِى ً)املتوىف:ً
ُ
 .ُدارًالكتابًالعريب،ًهـ(610اخلوارزميًامل

 .هــ(1437م)2016كوراي(،ًًً-،ًمركزًاإلمامًاملهدي)سيئولًمناظرةُاإلمامُالرضا .161
الوطينًالكوري،ً،ًمعهدًالعملًمنزلةُعمالةُأجنبيةُيفُقانونُالعملُومتطلباتُسياسيةُمنها .162

ًهــ(.1397مً)1997،ًكوراي(ًً-)سيئولًشركةًطباعةًتشانغًبو
 هــ(.1397مً)1997،ًكوراي(ًً-)سيئولً)اإللكرتونية(،ًشركةًدوسانًموسوعةُدوسان .163
كوراي(،ًًً-،ًحممدًبنًاملهديًالشيازي،ًمركزًاإلمامًاملهدي)سيئولًالنِبُُممدُرُحةُللعاملي .164

 .هــ(1436م)2016
،ًغيًمطبوع،ً،ًاملعهدًالوطينًللغةًالكوريةاملواطنيُاألساسيةُقراءةنتيجةُالستبيانُيفُقدرةُ .165

 هــ(.1428م)2008
ُللمسلم .166 ُاألسبوعية ُاإلخبارية ًالكورينيالنشرة ًاملسلمني ًاَتاد ،ً ًمنذًكوراي(ًً-)سيئول ،

 مًإىلًاآلن.1981ً
،ًيلًسبتمْب11ُبعدُأحداثُنظرةُاجملتمعُالكوريُاجلديدةُإَلُاإلسالمُوالشرقُاألوساُ .167

-1هــ(،ًالعددً:1427ًمً)2006،ًكوراي(ًً-)سيئولًهيًسو،ًجملةًمجعيةًلدراسةًاإلسَلمًالكورية
16. 

،ًأنًجونغًنكاحُاملسلماتُاإلندونيسياتُاملهاجراتُإَلُكورايُاجلنوبيةُواستقرارهنُفيها .168
 .30-1،ًالعددً:ًهــ(1430مً)2009،ًكوراي(ًً-)سيئولًكوك،ًمجعيةًلدراسةًالشرقًاألوسطً

،ًأوًجونغًنكاحُاملسلميُاملهاجرينُمنُآسياُالوسطىُإَلُكورايُاجلنوبيةُواستقرارهمُفيها .169
 .30-1هــ(،ًالعددً:1430ًمً)2009،ًكوراي(ًً-)سيئولًجني،ًجملةًمجعيةًلدراسةًالشرقًاألوسط
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،ًكوراي(ًً-لً)سيئًو،ًجوًهيًسون،ًلقاءًبنيًاملسلمًوالنصراينهويةُاملسلميُيفُكورايُاجلنوبية .170
 .2/3هــ(،ًالعددً:1431ًمً)شوال2010ًنوفمربً

،ً،ًلنةًرائسيةًالَتادًاملواطننيواجباتُيفُسياساتُتعليميةُإلصالحُقيمُالشبابُاملتكاملة .171
ًهــ(.1435ًم)2014

ًكورايواقعُاإلسالمُيفُكورايُاجلنوبيةُوواجباته .172 )سيئولً،ًيلًهيًسو،ًمركزًدراسيًيفًأداين
 .3هــ(،ًالعددً:4/1/1422ًمً)1/4/2001،ًكوراي(ًً-

الثقافاتُواقرتاحاتُلتطويرُبرَنمجُتعليمُاللغةُُيواقعُالدعمُالتعليميُللطالبُمتعدد .173
مً)صفر2014ً،ًدمسربًكوراي(ًً-)سيئولً،ًيلًهايًيونغ،ًجملةًلدراسةًيفًتعليمًاللغةًالكوريةًالكورية
 .34هــ(،ًالعددً:1436ً

ُاألجانب .174 ُالعمال ًواقع ًون ًسوك ًالتعليمية، ًاالنتقادات ًجونغ، ًإبريلًكوراي(ًً-)سيئول ،
ً.10هــ(،ًالعددً:1423ًمً)حمرم2002ً

ًكيمًجونغًدو،ًواقعُمؤسساتُلتعليمُاللغةُالعربيةُيفُكورايُاجلنوبيةُواقرتاحاتُلتطورها .175 ،
 .15-2هــ(،ًالعددً:1432مً)2011،ًكوراي(ًً-)سيئولًاللغةًالعربيةًواألدبًالعريبً

،ًةُالكوريةُلإلسالمُيفُعصرُمتعددُالثقافاتُ:ُمركزًاُعلىُإسالموفوبياوعيُالْبوتستنتي .176
 .19هــ(،ًالعددً:1432ًمً)2011،ًكوراي(ًً-)سيئولًيلًجنيًكو،ًاالنتقاداتًالدينيةًالثقافية

ُاإلسالم .177 ُإلينا ًَييت ًللطباعة)سيئول ًقمران ًشركة ًساك، ًهاي ًيو كوراي(،ًًً-،
 هــ(.1423م)2003

ً  
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ُ

 بللغةُاإلجنليزيةُاملصادرُواملراجع

 

ًكَلرك،ًشركةًبَلميغًأيتشيًرابيل)شيكاغوأداينُكورايُالقدُية .1  م1932أمريكا(،ًً-،ًتشارلز
ًهــ(.1351)

:ُدراسةُيفُكورييُجنوبييُالذينُانتقلواُإَلُدينُاإلسالمُيفُ رءُبيُالدايَنتاملأسبابُحتويلُ .2
ً/11دراساتًعلميةً)إسطنبول(،ًً،ًعليًحممودًأغلوًوكيمًهيونًتشول،ًًجملةاألايمُُاحلاضرة

ً.4/15هــ(،ًالعددً:8/1423ًمً)2002
جونًلوفًالنًوًنورمنًسكونفد،ًجملةًدراسةًعلميةًيفًرءُبيُالدايَنت،ُاملأسبابُحتويلُ .3

ً.20/4هــ(،ًالعددً:2/1402ًمً)12/1981أمريكا(،ًً-داينة)ميدفوردً
توبراك،ًمطبعةًجامعةًً،ًزكيًسرياإلسالمُالرتكيُوالدولةُالعلمانية:ُحركةُغولن .4

 هــ(.1424ًمً)2003تركيا(،ًً-سياكيوز)سياكيوزً

،ًجيهانًضياءًتوغال،ًجامعةًميشيغانًاإلسالمُالسياسيُبيُالفقراءُيفُاملناطقُاحلضريةُالرتكية .5
 هــ(.1424ًًمً)2003أمريكا(،ًً-)ًميشيغانً

ًهــ(.1435مً)2014ًكوراي(،ًً-،ًمعهدًمعوماتًجغرافيةًالوطين)سيئولًأطلسُكورايُالوطِن .6
ُكوراي .7  هــ(.1324مً)1906أمريكا(،ًً-،ًهومرًهولرَبْت،ًدوبلًدايً)نيوًيوركًاَّنيار

م2018ً،ًمِسَِلرًواب،ًم2017التقريرُالتحليليُملوقعُدليلُاملسلمُاجلديدُلنوفمْبُ .8
ًهــ(.1439)

 هــ(.1439مً)2018،ًمِسَِلرًواب،ًم2017التقريرُالتحليليُملوقعُلدارُاإلسالمُلنوفمْبُ .9

،ًسونغًجيًم2017التقريرُالسنويُعنُنشاطُمركزُإنتشونُاإلسالميُلعامُ .10
 هــ(.1439مــً)2017هيونغ)فاطمة(،ًغيًمطبوع،ً

التقنيةُوالصوفيةُالنقشبنديةُ:ُالتحليلُالتجريِبُيفُمجاعةُإمساعيلُأغاُومجاعةُمجاعةُ .11
م2016ًركيا(،ًفربايرًتً-جملةًجامعةًسلجوقًلألدبً)سلجوق ،ًِهيمِ ْتًهولور،إسكندرُبشا

 .13هــ(،ًالعددً:1437)ربيعًالثاينً

كوراي(،ًًً-،ًشركةًجونغًمونً)سيئولًوزارةًالثقافةًوالرايضةالثقافةُالدينيةُيفُكوراي،ُ .12
 هــ(.1417مً)1996

،ًأرشيفًغابرييلًبييكمجاعةُإمساعيلُأغاُ:ُاألَّناطُالدينيةُاملتغْيةُيفُتركياُاملعاصرة،ُ .13
ً.80-3ًهــ(،ًالعددً:1433ًمً)شوال2012ًالتشيكية(،ًسبتمربًً-الشرقً)براغ

فرانسا(،ًً-،ًمنظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنميةً)ابريسًم2015حالةُالعمالةُلعامُ .14
 هــ(.1436مً)2015



ًالدعوةًاإلسَلميةًيفًكورايًالنوبية
474 

،ًنيزيرًأكيسيلمن،ًجملةًمعهدًالعلومًاحلركاتُاإلسالميةُودورهاُيفُسياساتُتركية .15
ً.31هــ(،ًالعددً:1435ًمً)ربيعًاألول2014ًًتركيا(،ًينايرً-االجتماعيةً)قونيةً

،ًهيلنيًروز،ًحركةُغولن:ُحتليلُاجتماعيُحلركةُمدنيةُمتأصلةُيفُاإلسالمُاملعتدل .16
ًهــ(.1430مً)2009سربينجرًالعلومًوًبوسينيسًميدايً)هولندا(،ً

م1909ً،ًجيمسًغيل،ًحركاتًتنصييةًشبابيةًيفًأمريكاًوكندا،ًكورايُيفُانتقال .17
 هــ(.1327)

ُاملمكن .18 ُإَل ُاملستحيل ُمن ًوالثقافةكوراي: ًلإلعَلم ًالكورية ًاهليئة ،ً ًً-)سيئول  ،كوراي(ً
 هــ(1429م)2008

،ًكورايُوتركية،ُالدولتانُالشقيقتانُ:ُتريخُمشاركةُاجلنودُالرتكيةُيفُاحلربُالكورية .19
ًكوراي،ً  هــ(.1428ًمً)2007وزارةًشؤونًاحملاربنيًالقدامى)سيئول(،ًمجهورية

م2015ًفرانسا(،ًً-منظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنميةً)ابريسً،2015ة؟ُكيفُاحليا .20
 هــ(.1436)

 م1908أمريكا(،ًً-،ًأندروود،ًشركةًفليمينغًأيتشيًرافيل)شيكاغوحلظةُخطْيةُلكوراي .21
ًهــ(.1336)

م2010ُيليو16ُُلوحةُالقيادةُملوقعُالتعريفُبإلسالمُعْبُدردشةُاإلنرتنتُبيُ .22
ًهــ(م.1431ً)2010،ًَتليَلتًقوقل،ًًم2010أغسطس15ُُو

م2016ًفرانسا(،ًً-،ًمنظمةًالتعاونًاالقتصاديًوالتنميةً)ابريس2016ًاجملتمعُيفُحملةُ .23
ًهــ(.1437)

بريطانيا(،ًً-،ًجونسونًفرانسيس،ًآلونً)لندنًمعجمُاللغةُالفارسيةُوالعربيةُواإلجنليزية .24
ًهــ(.1268مً)1852

،ًسونًجوًيونغ،ًالعرضًاملقدمًيفًاملسلمةُيفُكورايُاملنظماتُاإلسالميةُوأنشطةُاألقلية .25
ًهــ(.1430ًمً)2009مايو،27ًًمؤمترًالامعةًاإلسَلميةًالعامليةًمباليزايً

ًكايفًهاوس)داراًاملوسوعةُاإليرانية .26 تركيا(،ًً-،ًإحسانًايرشاطرًوآخرون،
ًهــ(.1413م)1993

ً-للنشر)اثوزندًأوكسً،ًريتشاردًشايفر،ًشركةًسيجيًموسوعةُالعنصرُوالعرقُواجملتمع .27
 هــ(.1429مً)2008أمريكا(،ً

،ًغيً،ًاملعهدًالوطينًللغةًالكوريةنتيجةُالستبيانُيفُقدرةُقراءةُاملواطنيُاألساسية .28
ًًهــ(.1428م)2008مطبوع،ً

م2007ًبريطانيا(،ًالطبعةً:ًاألوىل،ًً-،ًإيتزشاكًويسمان،ًروتليدجً)لوندنًالنقشبندية .29
ًًهــ(.1428)
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ُ

ُعربيةالشبكةُالعنكبوتيةُبللغةُالُعلىاملواقعُاإللكرتونيةُ
ُ

www.ikhwanwiki.comً:ًًالتارَييةُالرمسيةُجلماعةُاإلخوانُاملسلمياملوسوعةُ .1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=عبد_هللا_المطوع 

،1435ًوقتًتسجيلًاملادةً:ً :ًرجلًاملواقفًوداعيةًاإلصَلحًورائدًاخليً:ًعبدهللاًعليًاملطوعً-
ًربعاءيومًاألًهــ8ً-7-1438وقتًالزايرةً:ً

 

 

www.dawateislami.netً:ًًالدعوةُاإلسالميةُالرمسيموقعُ .2
https://www.dawateislami.net/ar/aboutus 

ًحديومًاألًهــ5ً-5-1439وقتًالزايرةً:ً،1439ًوقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًمنًحننً-
 

 

www.themwl.orgً:ًًالرمسيُاإلسالميرابطةُالعاَلُموقعُ .3
http://www.themwl.org/web/MWL-Profile 

وقتً،1437ًً-1424ًوقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًتعريفًبرابطةًالعاملًاإلسَلميً-عنًالرابطةًً-
 ربعاءيومًاألًهــ18ً-4-1439الزايرةً:ً

 

 

 fgulen.com:  موقعُفتحُهللاُغولن .4

https://fgulen.com/ar/secera-tut-tasnifat/al-mevazin/20471-Educationً

ً-1427ًوقتًتسجيلًاملادةً::ً التصوفً-ًالطريقًعلىًأضواءًأوًاملوازينً-ًالتصنيفاتًشجرةً-
ًثننييومًاالًهــ6ً-5-1439وقتًالزايرةً:ً،7ً

ً
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ُ

 الشبكةُالعنكبوتيةُبللغةُالكوريةُعلىاملواقعُاإللكرتونيةُ

ُ

 www.koreaislam.org:ًًاحتادُاملسلميُالكوريي .1

http://www.koreaislam.org/kmf%EC%97%B0%ED%98%81/ 

 يومًاالثنني16ً-10-1438وقتًالزايرةً:ً :ًًاتريخًاَتادًاملسلمنيًالكورينيً-

http://www.koreaislam.org/en/contact-us 

ًاألحدًيوم5ً-3-1438وقتًالزايرةً:ً :ًًمدرسةًاألميًسلطانً-
 

 

 news.kbs.co.krأخبارُإسُِبُإسُ:ُ .2
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1000590553 

-1439،ًوقتًالزايرةً:4ً-4-1436وقتًتسجيلًاملادةً:ً :ًًالذهبًاملزورًواحلقيقةًأنهًحناسً-
 يومًالثَلاثء5-20ً

 

 

 news.naver.com:  أخبارَُنيُبر .3

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=028&aid=000224

3369 

،24ً-10-1435وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًأعلنًداعشًمنظرًقتلًالصحفيًاألمريكيًابلسيفً-
 يومًاالثنني26ً-5-1439وقتًالزايرةً:ً

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=000739

3126 

،24ً-4-1436وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًأملًيكِفًالقتلًابلسيف؟ًيرفعًداعشًدرجةًوحشيتهمً-
 يومًاالثنني26ً-5-1439وقتًالزايرةً:ً

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=022&aid=000317

3026 
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-7-1436وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًكذلكًإسَلموفوبياًبسرعةًًضوءًمنتشرًمنًمساجد،ًوينتشرً-
 يومًاالثنني26ً-5-1439،ًوقتًالزايرةً:25ً

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=001&aid=000918

2311 

وقتً:ًًطنتستهدفًاحلكومةًزايدةًعددًسائحًاملسلمنيًوالياابنينيًوتنشيطًالسياحةًيفًداخلًالًوً-
 يومًاخلميس29ً-5-1439،ًوقتًالزايرةً:15ً-7-1438تسجيلًاملادةً:ً

 

 

 www.bahai.or.krاألمةُالبهائيةُالكوريةُ:ُ .4

http://www.bahai.or.kr/books.html 

 يومًاألربعاء14ً-5-1439وقتًالزايرةً:ً:ًًكتبًالبهائيةًً-الرئيسيةًً-

 

 

www.kosis.krً :ًًدائرةُاملعلوماتُاإلحصائيةُالكورية .5
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1IN15SC&vw_cd=MT_ZTITLE&lis

t_id=A11_2015_30&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_

path=E1# 

:ًًم2015إحصاءًالسكانًعلىًحسبًجنسيةًواسمًعائلةًمنًنتيجةًعمليةًإحصاءًالسكانًعامًً-
 يومًاالثنني26ً-12-1438،ًوقتًالزايرةً:19ً-3-1438وقتًتسجيلًاملادةً:

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=110&tblId=TX_11025_A020# 

-8-1438وقتًتسجيلًاملادةً::ًًم()ملفًإكسيل(2015ً-2007ًعددًاملتجنسًابلزواجًً)ً-
ًنييومًاالثن24ً-2-1439،ًوقتًالزايرةً:18ًً

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1JA1604&conn_pa

th=I3 

،ًوقت20ً-12-1439وقتًتسجيلًاملادةً::ًًاألجانبًحسبًالنسًوالنسيةًاحلاليةًوالعمرً-
 يومًاألربعاء27ًً-2-1439الزايرةً:ً

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=135&tblId=TX_13501_A078&conn_pat

h=I2 
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،ًوقتًالزايرةً:20ً-12-1439 وقتًتسجيلًاملادةً::ًًم2016جنسياتًاجملرمنيًلعامًً-
 يومًاألربعاء1439-2-27ً

 

 

 www.islamhouse.com:ًًدارُاإلسالم .6

https://islamhouse.com/ar/author/402115/ 

،ًوقتًالزايرةً:13ً-11-1433وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًفهدًبنًساملًابمهامً-أعَلمًوشخصياتًً-
ًيومًاالثنني1439-4-14ً

 

 

 overseas.mofa.go.kr/pk-ko:ًًالسفارةُالكوريةُيفُدولةُبكستان .7

http://overseas.mofa.go.kr/pk-ko/brd/m_3354/view.do?seq=550623 

،ًوقتًالزايرةً:29ً-5-1424وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًويلَتذيرًمنًنصبًابسمًزواجًدً-
 يومًاألربعاء1439-5-21ً

 

 

 www.incheonilbo.com:ًًصحيفةُإنتشونُاليومية .8

http://www.incheonilbo.com/?mod=news&act=articleView&idxno=523970 

،ً ??? 12-06-2014وقتًتسجيلًمادةًالصحيفةً::ًً"إلغاءًإذنًبناءًاملسجدًخمالفةًالقانون"ً-
ًيومًالثَلاثء14ً-8-1435وقتًالزايرةً:ً

 

 

 www.donga.com:ًًصحيفةُدونغُآه .9

http://news.donga.com/3/03/20140424/63031731/2  

،13ً-6-1435وقتًتسجيلًاملادةً::ًًطردًاملتطوعونًحلادثًسفينةًسيًوولًبعدًنصفًيومً-
ًيومًًاالثنني19ً-5-1439وقتًالزايرةً:ً
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 atlantachosun.com:   جوسونُاليوميةُيفُأتالنتاصحيفةُ .10

http://atlantachosun.com/100564 

-ً" -1439،ًوقتًالزايرةً:14ً-2-1438وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًً"جيبًأنًتعرفواًاإلسَلمًجيداً 
ًيومًالسبت2-29ً

 

 

 new.joins.com: ًصحيفةُجونغُآنغُاليومية .11

http://news.joins.com/article/14094222 

وقتًتسجيلًمادةًالصحيفةً:ً:ًًرُفعتًقضيةًإلغاءًإذنًبناءًاملسجدًاإلسَلميًإىلًاحملكمةً-
 يومًاألحد8ً-3-1439،ًوقتًالزايرةً:5ًً-1435-9

 

 

ُكيونغُهيانغ .12  www.khan.co.kr: ًصحيفة

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=2004062718530810 

،9ً-5-1425وقتًتسجيلًاملادةً::ًًرئيسًاَتادًاملسلمنيًالكورينيً-يونغًاألستاذًسونًجونًً-
 يومًاألربعاء25ً-3-1439وقتًالزايرةً:ً

 

 

 www.naeil.com:ًًصحيفةَُنيُإيل .13

http://www.naeil.com/news_view/?id_art=54050 

:ًًكيمًمونًغيونغًًاحلاصلًعلىًالائزةًالكربىًمنًجائزاتًالنرالً"بوًغوًجانغ"ًالسادسةً:ًالدكتورً-
ًيومًاألربعاء22ً-3-1438،ًوقتًالزايرةً:18ً-3-1433وقتًتسجيلًمادةًالصحيفةً:

 

 

  www.kwma.org:ًًمجعيةُتبشْيُعامليُالكورية .14

http://www.kwma.org/bbs/board.php?bo_table=sub4_2 
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الزايرةً:ً،ًوقت1435ًوقتًتسجيلًاملادةً:ً:2040ًًحركةًإرسالًمائةًألفًمنصرًيفًعامًً-
ًيومًاالثنني1438-5-14ً

 

 

 www.kyungsin.co.kr:  مجعيةُالشامانييُالكورية .15

ًيومًاألحد24ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًكلمةًاملقدمةًيفًالصفحةًالرئيسيةًً-

 

 

 db.cyberseodang.or.kr:  قاعدةُالبياَنتُالشاملةُللكتبُالقدُيةُالشرقيةُ .16

http://db.cyberseodang.or.kr/front/alphaList/BookMain.do?mId=m02&bnCode=jti_1h0601&titleI

d=C51 

وقتًالزايرةً:ً:ًالرقمًالرابعًً،اببًاألميًدونغًمونًغونغً)األول(ً،تفسيًكتابًمنسيوسًاملركزً-
ًيومًالسبت1438-4-9ً

http://db.cyberseodang.or.kr/front/alphaList/BookMain.do?mId=m02&bnCode=jti_1h0301&titleI

d=C320 

ًكونفوشيوسًاملركَّز كتابًً- -1438وقتًالزايرةً:ً :ًًالرقمًالثامنًعشرً،البابًالثالثًعشرً،تعاليم
 يومًاألحد4-10ً

http://db.cyberseodang.or.kr/front/alphaList/BookMain.do?mId=m02&bnCode=jti_1h0601&titleI

d=C212 

وقتًالزايرةً:ً :ًالرقمًاخلامسًوثَلثنيًً،اببًالصدق)األخي(ً،تابًمنسيوسًاملركزتفسيًكً-
ًيومًاالثنني1438-4-11ً

http://db.cyberseodang.or.kr/front/alphaList/BookMain.do?mId=m02&bnCode=jti_1h0301&titleI

d=C22 

ًكونفوشيوسًاملركَّز تفسيًكتابً- 11ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً :ًًالرقمًاخلامسً،البابًالثاينً،تعاليم
 يومًاالثنني

http://db.cyberseodang.or.kr/front/alphaList/BookMain.do?mId=m02&bnCode=jti_1h0301&titleI

d=C206 

ًكونفوشيوسًاملركَّزً- يوم11ًً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًالرقمًالواحدًوعشرينً،البابًالثامنً،تعاليم
ًاالثنني
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http://db.cyberseodang.or.kr/front/alphaList/BookMain.do?mId=m02&bnCode=jti_1h0201&titleI

d=C15 

ًكونفوشيوسً تفسيًكتابً- -1438وقتًالزايرةً:ً :ًًالرقمًالتاسعً،البابًاألولً،الزءًاألولً،تعاليم
 يومًاالثنني4-11ً

 

 

ُالكوري .17 ُالتاريخ ُعن ُالبياَنت ُالكوريُ،قاعدة ُالوطِن ُالتاريخ ُحترير  :ًجلنة
www.history.go.kr 

http://db.history.go.kr/item/level.do?levelId=sg_013r_0020_0010 

ًكيمًبوًسيك،ًالكتابًاألولًعنًاتريخًغوًغوًريو،ًالفصلًاألولً- أتسيسً)اتريخًاملمالكًالثَلث،
ًاخلميسيوم5ًً-2-1438وقتًالزايرةً:ً:ًً(غوًريوًمملكةًغو

http://db.history.go.kr/item/level.do?levelId=sg_018r_0030_0020 

ًكيمًبوًسيك،ًالكتابًاألولًعنًاتريخًغوًغوًريو،ًالفصلًاألولًً- اختاذً)اتريخًاملمالكًالثَلث،
ًيومًالسبت5ً-3-1438وقتًالزايرةً:ً:ًً(ريوًالبوذيةًغوًمملكةًغو

http://db.history.go.kr/id/sg_013r_0030_0130 

،ًالكتابًالثالثًعشرًعنًاتريخًغوًغوًريو،ًالفصلًكيمًبوًسيكاتريخًاملمالكًالثَلث،ًًً-
ًيومًالثَلاثء19ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ً)مرضًامللكًيوري(األول

 

 

  asia.snu.ac.kr:   ًمنُجامعةُسيئولُالوطنية قسمُاللغاتُواحلضاراتُاآلسيوية .18

http://asia.snu.ac.kr/sp.php?p=12 

2ً-4-1439وقتًالزايرةً:ً:ًًتعريفًالتخصصاتً-التعريفًً-قسمًاللغاتًواحلضاراتًاآلسيويةًً-
 يومًاخلميس

 

 

  museum.bok.or.kr:  متحفُعملةُالبنكُالكوري .19

 

http://museum.bok.or.kr/data/moneySearch.do 
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 يومًالثَلاثء14ً-3-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًالبحثًعنًالعملةً-
 

 

 www.law.go.kr ً:ًمركزُالعلومُعنُالقانونُالوطِنُالكوري .20

http://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=106260 

 يومًالسبت5ً-3-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًالقانونًالكوريًعنًأتسيسًاملدارسًوإدارهتاً-

http://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=129542 

وقتًالزايرةً:ً:ًًالقانونًالكوريًعنًضوابطًتقريرًوأتسيسًوتركيبًالبناءًالتعليميًوالعسكريً-
 يومًالثَلاثء1438-3-22ً

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=116750 

 ثننييومًاال9ً-5-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًقانونًاألمنًالوطينً-

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=80086 

 يومًاألحد10ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًالقانونًالكوريًعنًحثًعلىًبرًالوالدينًودعمًلهً-

http://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603 

 يومًالسبت8ً-5-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًالدستورًالكوريً-

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=181413 

 يومًاألحد12ً-3-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًالقانونًالكوريًعنًالدعمًألسرةًمتعددةًالثقافاتً-

http://www.law.go.kr/precInfoP.do?precSeq=116612 

97مًبرقمً)1998إبريل24ًًقضاءًاحملكمةًالعلياًيفًً- 다 يوم9ًً-4-1439وقتًالزايرةً:ً:ًً(54284
 األربعاء

http://www.law.go.kr/precInfoP.do?precSeq=129678 

96مًبرقمً)1997يناير19ًًقضاءًحمكمةًمدينةًبوسانًيفًً- 가합 -1439وقتًالزايرةً:ً:ًً(21112
ًيومًاألربعاء4-9ً

 

 

 www.kostat.go.kr:ًًاملركزُالوطِنُالكوريُلإلحصاء .21
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http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/2/1/index.board?bmode=read&aSeq=

60300 

وقتًتسجيلً:ًًخَلصةًتغياتًكورايًالنوبيةًيفًجمالًاالقتصادًواجملتمعًمنًخَللًاإلحصاءاتً-
 يومًالسبت18ً-2-1438،ًوقتًالزايرةً:12ً-8ًً-1429ًاملادةً:

http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/2/9/1/index.board?bmode=read&aSe

q=358170 

،ًوقت19ً-3-1438وقتًتسجيلًمادةًالصحيفةً::ًًم2015نتيجةًعمليةًإحصاءًالسكانًعامًً-
 يومًالثَلاثء21ً-2-1438الزايرةً:ً

 

 

 خَللًموقعً"انيًابر"(ًً)االطَلعًعليهاًمنًمعجمُألفاظُالكتبُالقدُيةُالكوري)اإللكرتونية( .22
http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=90293&cid=41826 

ًيومًاألربعاء22ً-3-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًاملعبدًِمُيوًرِيُونً-
 

 

 www.korean.go.kr   :مكتبةُاللغةُالكوريةُالوطنيةُُ،املعجمُالكوريُاألكْبُالنموذجي .23

 )االطَلعًعليهاًمنًخَللًموقعً"انيًابر"(ًً

http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=30802000 

 يومًاألربعاء6ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًإينً-

http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=33509800 

 يومًاألربعاء13ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًجونغً-

http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=17771400 

 يومًالثَلاثء26ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًاجتماعًاإلحياءً-

http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=33941000 

 يومًالثَلاثء10ً-10-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًجايًبونًجيً-
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 www.moj.go.kr:ًًمكتبةُمراقبةُاحلدودُمنُوزارةُالعدل .24

http://www.immigration.go.kr/HP/COM/bbs_003/ListShowData.do?strNbodCd=noti0096&strWrtNo=1

30&strAnsNo=A&strOrgGbnCd=104000&strRtnURL=IMM_6050&strAllOrgYn=N&strThisPage=1&strF

ilePath= 

يوم27ًً-1-1439الزايرةً:ًوقتً:ًًم 2016الكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلعامً-
 السبت

https://www.immigration.go.kr/HP/COM/bbs_003/ListShowData.do?strNbodCd=noti0096&strWrtNo=

126&strAnsNo=A&strOrgGbnCd=104000&strRtnURL=IMM_6050&strAllOrgYn=N&strThisPage=1&str

FilePath= 

يوم12ً-2-1439وقتًالزايرةً:ً :ًًم 2013عامالكتابًاإلحصائيًالسنويًعنًمراقبةًاحلدودًلً-
 األربعاء

 

 

 cafe.naver.com/alislam:ًًمنتدىُاإلسالم .25

cafe.naver.com/alislam/4 

،ًوقت23ً-4-1436وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًهًقبلًالنشاطًيفًاملنتدىاءتاإلعَلمًالواجبًقًرً-
ًيومًاخلميس24ً-4-1439الزايرةً:ً

cafe.naver.com/alislam/16 

يوم24ًً-4-1439،ًوقتًالزايرةً:23ً-4-1436وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًماًهوًاإلسَلم؟ً-
ًاخلميس

 

 

 cafe.naver.com/booheong:ًًمنتدىُالتاريخُالكوري .26

http://cafe.naver.com/booheong/106683 

،ًوقتًالزايرةً:17ً-3-1436وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًأود ًأنًأعتذرًألعضاءًهذاًاملنتدىً-
 يومًاخلميس1439-4-24ً

 

 www.visitkorea.or.kr:ًًمنظمةُالسياحةُالكورية .27
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https://kto.visitkorea.or.kr/kor/notice/data/statis/profit/board/view.kto?id=379

522&isNotice=true&instanceId=294&rnum=0 

 يومًاألحد9ً-2-1439وقتًالزايرةً:ً:ًًم(2016ً-1975ًاإلحصاءًالسنويً)ً-

 

 

 www.culturecontent.com:  األصولُالثقافيةُموسوعة .28

ً)االطَلعًعليهاًمنًخَللًموقعً"انيًابر"(ًً

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1769873&cid=49397 

 يومًالسبت9ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًشرحًالرتتيبًبنيًالكبارًوالصغارًً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1769870&cid=49397 

 يومًاألحد10ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًشرحًبرًالوالدينًً-
 

 

 encykorea.aks.ac.kr:  موسوعةُالثقافةُالكوريةُالكْبى .29

ً)االطَلعًعليهاًمنًخَللًموقعً"انيًابر"(ً

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=534278&cid=46620 

 األربعاءيوم11ًً-2-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًدانًغيً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=548047&cid=46621 

 يومًاألربعاء22ً-3-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًاألميةً"جايًغوكًدايًجانغ"ً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=571439&cid=46615 

 يومًاألحد10ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًكتابًبرًالوالدينًً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=533841&cid=46649 

ًكونفوشيوسًً-  يومًاألحد10ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًكتابًتعاليم

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=795505&cid=46635 

 يومًالثَلاثء12ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً :ًًآدابًطقوسًاألجدادً-
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http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=578586&cid=46620 

 يومًالثَلاثء19ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًساًيبً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=567338&cid=46621 

ًيومًاألربعاء20ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًكتابًاتريخًغوًريوًً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=548864&cid=46622 

 يومًالسبت23ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًحولياتًمملكةًجوًسونً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=572566&cid=46672 

 يومًاالثنني7ً-5-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًأطعمةًاملعبدًالبوذيً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=575363&cid=46631 

 يومًاألحد26ً-12-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًسومً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=545348&cid=46623 

ًيومًاألحد8ً-7-1439وقتًالزايرةً:ً:ًًمنشورايً-

 

 premium.britannica.co.kr:  املوسوعةُالْبيطانيةُبللغةُالكوريةُالكرتونية .30

http://premium.britannica.co.kr/bol/topic.asp?article_id=b11s1799b 

ًيومًالثَلاثء10ً-2-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًاتريخًاملمالكًالثَلثً-

 

 

  : www.doopedia.co.kr موسوعةُدوسانُ)اإللكرتونية( .31

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1109102 

 يومًاألربعاء6ً-4-1438وقتًالزايرةً:ًمنشيوسً:ًً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1100048 

ًيومًاألربعاء11ً-1-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًجبلًابكًدوً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1123293 
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ًيومًاألربعاء11ً-1-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًهنرًَأبًروكً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1160952 

ًيومًالسبت18ً-2-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًهنرًهانً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1301724 

 يومًاالثنني7ً-5-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًسياساتًاالضطهادًعلىًالبوذيةً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1135021 

 يومًالثَلاثء15ً-5-1438وقتًالزايرةً:ً:ًيلًسونغًمانً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1065467 

 يومًاألحد20ً-5-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًكيوًبومكتبةًًً-

 يومًاألحد19ًً-12-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًثورةًهوانغًتشاوً-

 

 

 ko.wikipedia.org:   موسوعةُحريةُبللغةُالكورية .32

ko.wikipedia.org/wiki/이만석 

ًيومًاألربعاء28ً-5-1439،ًوقتًالزايرةً:1439ًوقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًيلًمانًسوكً-

 

 

 folkency.nfm.go.kr:ًًموسوعةُالفلكلورُالكوريُالكْبى)اإللكرتونية(ُ .33

 )االطَلعًعليهاًمنًخَللًموقعً"انيًابر"(ً

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1012210&cid=50221 

 يومًالثَلاثء12ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًتشوًساكً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1010340&cid=50222 

 يومًالسبت23ً-4-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًسانغًسوًتشونغً-
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http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1012336&cid=50221 

ًيومًاالثنني20ً-12-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًجونغًاينغًجولً-

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=531154&cid=46648 

ًيومًاالثنني20ً-12-1438وقتًالزايرةً:ً:ًًابلًغوانًهويً-
 

 

 www.incheon.go.kr:ًًموقعُبلديةُإنتشونُالرمسي .34

http://enews.incheon.go.kr/main/php/search_view_new.html?idx=3196 

،ًوقت7ً-8-1429وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًألولًمرةًيفًآسياافتتاحًمركزًثقافةًالشرقًاألوسطًً-
 يومًالثَلاثء6ً-3-1438الزايرةً:ً

 

 

 www.visitseoul.net:ًًموقعُسيئولُالرمسيُملعلوماتُسياحيةُملدينةُسيئول .35

http://korean.visitseoul.net/attractions/%EC%9D%B4%EC%8A%AC%EB%9E%8

90_/4867 

،ًوقت21ً-3-1438وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًأماكنًمشهورةً-التمتعًمنًمدينةًسيئولً كيفيةًً-
ًيومًاالثنني2ً-3-1439الزايرةً:ً

 

 

 www.journalist.or.kr:ًًموقعُمجعيةُالصحافييُالكورية .36

http://journalist.or.kr/mybbs/bbs.html?mode=view&type=adm&bbs_code=bb

s_12&bbs_no=2 

1066 

،7ً-2-1435وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًالتغطيةًاملتتابعةًعلىًشؤونًإلغاءًاملساحمةًيفًنباءًاملسجدً-
 يومًالثَلاثء6ً-3-1438وقتًالزايرةً:ً
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 blog.naver.com/jjh0912jjh:ًًموقعُمدونةُاألخُإبراهيم .37

blog.naver.com/jjh0912jjh/221068939181 

هـ،ًوقتًالزايرةً:25ً-11-1438وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًقولًالشيعيًإلخوانًوأخواتًالُسنينيً-
ًيومًالمعة1439-4-25ً

 

 

 blog.naver.com/manywings:ًًموقعُمدونةُاألخَُندر .38

blog.naver.com/manywings/220544685808 

26ً-4-1439،ًوقتًالزايرةً:14ً-2-1437وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًاملسلمنيًالشيعينيتطبيًً-
ًيومًالسبت

blog.naver.com/manywings/220551933677 

،ًوقتًالزايرةً:15ً-2-1437وقتًتسجيلًاملادةً:ً :ًًالنظامًالديكتاتوريًالذيًيظلمًالشيعةً-
 يومًالسبت1439-4-26ً

،ًوقتًالزايرةً:13ً-10-1437وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًالتعصبًاإلسَلميًاملتسللًيفًجمتمعناً-
 يومًالسبت1439-4-26ً

blog.naver.com/manywings/220804208771 

27ً-4-1439،ًوقتًالزايرةً:3ً-12-1437وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًجيبًعلىًاملسلمًالتوبةً-
ًيومًالسبت

 

 

ُكنيسةُ .39  dongtanms.kr:  دونغُتنموقع

https://dongtanms.kr/xe/index.php?mid=board_HgTC69&page=3&document_srl=31208 

منًالقرآن13ًً- إسَلمياً  -1439،ًوقتًالزايرةً:4ً-2-1439وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًً إرشاداً 
 يومًالسبت6-15ً
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  www.tripadvisor.co.kr:ًًموقعُالناصحُللسياحة .40

https://www.tripadvisor.co.kr/Attraction_Review-g297884-d8285475-Reviews-

Busan_Al_Fatah_Masjid-Busan.html 

مسجدًبوسانًالفاتحًيفًكورايًً-أنشطةًميكنًممارستهاًيفًبوسانًً-بوسانًً-كورايًالنوبيةًًً-آسياًً-
ًالثَلاثءيوم3ًً-3-1439،ًوقتًالزايرةً:1438ًوقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًالنوبية

 

 

 www.newsnjoy.or.kr:   موقعُنيوسُآنُجوي .41

http://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=215780 

وقتًتسجيلً:ًًيقاومًالنصارىًاحملافظنيًعلىًبناءًمصلىًاملسلمنيًحىتًيُنظرًإىلًإلغاءًاخلطةً-
 يومًالسبت19ً-6-1439،ًوقتًالزايرةً:19ً-5-1439املادةً:

 

 

 news1.kr:ًًموقعُنيوسُوان .42

http://news1.kr/articles/?3229748 

،21ً-5-1439وقتًتسجيلًاملادةً::ًًمتًإلغاءًخطةًبناءًاملصلىًملقاوماتًالنصارىًاحملافظنيً-
 يومًالسبت19ً-6-1439وقتًالزايرةً:ً

 

 

 www.moe.go.kr:ًًوزارةُالتعليم .43

http://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=350&boardSeq=64732&le

v=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=040103&opType=

N 

-1438وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًم2016اإلحصاءًيفًطَلبًكورينيًيفًخارجًكورايًالنوبيةًلعامًً-
ًيومًاألربعاء25ً-3-1439،ًوقتًالزايرةً:2-3ً
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http://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=350&boardSeq=72223&le

v=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=040103&opType=

N 

:ًًمً)ملفًإكسيل(2016أحوالًالطَلبًاألجانبًيفًمؤسساتًتعليميةًعلياًيفًكورايًالنوبيةًلعامًً -
ًيومًاألربعاء12ً-6-1439الزايرةً:ً،ًوقت8ً-1-1439وقتًتسجيلًاملادةً:

 

 

  www.mois.go.kr:  وزارةُالداخليةُوالسالمة .44

http://mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do;jsessionid=aa

dtDttB2v39im1XdhtgGv1J1WTKlS10aZU1qshSLAxfUKxJ9j4LvETeU11vgmiW.mo

pwas53_servlet_engine1?bbsId=BBSMSTR_000000000014&nttId=46327 

،19ً-9-1436وقتًتسجيلًاملادةً::ًًم2015أحوالًاملقيمنيًاألجانبًيفًاحلكوماتًاحملليةًلعامًً-
ًيومًالسبت29ً-2-1439وقتًالزايرةً:ً

http://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=

BBSMSTR_000000000014&nttId=56693 

-2-1438وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًم2015نتائجًإحصاءاتًيفًأحوالًاملقيمنيًاألجانبًلعامًً-
 يومًالسبت29ً-2-1439وقتًالزايرةً:ًً،14
 

 

  : www. yonhapnews.co.kr وكالةُيوَّنابُلألنباء .45

http://www.yonhapnews.co.kr/culture/2013/05/21/0901000000AKR201305211

90500005.HTML 

وقتًتسجيلًمادةً:ًً"صورًسلبيةًعنًاإلسَلمًيفًكورايًالنوبيةًإمناًتصدرًمنًالهل"ً-
  يومًاألربعاء23ً-4-1439،ًوقتًالزايرةً:11ً-8-1434:الصحيفةً
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ُ

ُاإلجنليزيةالشبكةُالعنكبوتيةُبللغةُُعلىاملواقعُاإللكرتونيةُ
ً

 www.worldbank.org:ُُالبنكُالدويل .1

http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table 

وقتًالزايرةً:ً،1ً-2ًً-1438ًوقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًجدولًترتيبًالناتجًاحملليًاإلمجايلً-
 يومًاألربعاء1438-5-12ً

 

 

  : www.dawateislami.netموقعُالدعوةُاإلسالميةُالرمسيُبللغةُاإلجنليزي .2

 يومًاألحد5ً-5-1439،ًوقتًالزايرةً:1439ً: ًاملادةًوقتًتسجيل:ًًمنًحنن؟ً-
 

 

 www.kicea.net: ُمركزُاإلمامُاملهديموقعُ .3

http://www.kicea.net/index.php/2013-06-27-15-58-58/2013-06-27-16-00-16 

يوم3ًً-12-1438وقتًالزايرةً:ً،18ً-8-1434وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًالتاريخً-منًحننًً-
ًالمعة

 

 

 www.oecd-ilibrary.org:ُُمكتبةُمنظمةُالتعاونُالقتصاديُوالتنميةُموقعُ .4

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-

health/suicides_20758480-table10 

وقتً،2ً-9-1435وقتًتسجيلًاملادةً:ً:ًًعددًاالنتحارًلكلًمائةًألفًنسمةً-االنتحارًً-
ًًيومًاألربعاء7ً-3-1438الزايرةً:ً
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ُ

ُاملوضوعاتفهرسُ

ُ

ُاملوضوع الصفحة

َمةُ  5  امل َقد  

8  ًاملوضوعأمهية. 

8  .ًأسبابًاختيارًاملوضوع

9  .ًأهدافًالبحث

9  .ًتساؤالتًالبحث

9  حدودًالبحث.ً

10  .ًالدراسةًالسابقة

11  .ًخطةًالبحث

71   منهجًالبحث.ً

91   .ًشكرًوتقدير

ل َها:ُالتمهيد 20 ُب ك ور اَيُاجلَن وب يهة َُوَأه  ُ.الت هع ر يف 

:ُالت هع ر يفُ • 21 ُاأَلوهل  ً.ب ك ور اَيُاجلَن وب يهةُ ُاملَب َحث 

ً.الغرايفاملطلبًاألول:ًاملوقعً• 21
ًاملطلبًالثاين:ًالتاريخ.• 22
ًاملطلبًالثالث:ًبلدً"شيَل")كوراي(ًيفًكتبًالعرب.• 31

93 ُك ور اَيُاجلَن وب يهة .•  ل  ه  ُبَ  ُّ:ُالت هع ر يف  ُالثهاين   املَب َحث 
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93 ًالنوبيةًاالجتماعيةًوالدينية.املطلبًاألول:ًطبيعةًأهلًكورايً• 
75 ً.اجملتمعًالكوريًاملعاصراملطلبًالثاين:ًأحوالً• 
96  •ُ: ُالثهال ث  ُالك ور ي َي.املَب َحث  د اَين  ُبَ   الت هع ر يف 

ًاملطلبًاألول:ًالبوذية.• 71
ًاملطلبًالثاين:ًالكونفوشيوسية.ً• 75

67  والربوتستانتية(.املطلبًالثالث:ًالنصرانيةً)الكاثوليكيةً• 
اَلم يهة ُف يَها 85 ُك ور اَيَُوالدهع َوة ُاإل س  ُيف  اَلم  س  :َُتر يخ ُاإل  ُ.الَفص ل ُاأَلوهل 
".ُاملَب َحثُ • 86 ياله َُعص ر "ش  لك ور ي يُيف  ل م َيُب  ُامل س  :ُا ت  َصال   اأَلوهل 

68 ً.يفًعصرًشيَلًهبماملطلبًاألول:ًاملسلمونًيفًالصنيًواتصالًالكورينيً• 
39 ًكورايآاثًرًوًوالفرسًاملطلبًالثاين:ًجت ارًالعرب•   .يفًعصرًشيَلًهمًالدعويةًيف
69 َُعص ر ُ"غ ور ي و"ُوُ"ج وس ون".ُاملَب َحثُ •  ُك ور اَيُيف  ل م وَنُيف  ُّ:ُالسُّكهان ُامل س   الثهاين 
69 ًامللكي.ًالقصرًيفًاملسلمنيًوجودًعنًالتارخييةًالسجَلت:ًاملطلبًاألول• 
610 ًاملطلبًالثاين:ًنظرةًالكورينيًإىلًاملسلمنيًيفًهذاًالعصر.• 
411 ُبَ ع د ُ"ج وس ون"ُإ ََلَُهَذاُالَعص ر .ُُاملَب َحثُ •  ُك ور اَيُم ن  اَل مُيف  :ُاإل س   الثهال ث 
411 ًاملطلبًاألول:ًمسلموًالرتكًيفًكورايًيفًعصرًاالحتَللًالياابين.• 

ًالثاين:ًاحلربًالكوريةًوأولًبداايتًالدعويةًالرمسية.املطلبً• 122
281 ًكورايً•  املطلبًالثالث:ًأزمةًالنفطًيفًالعاملًوعَلقتهاًابلدعوةًاإلسَلميةًيف

 النوبية.

361 ً.أسبابًإسَلمًالكورينياملطلبًالرابع:ً• 
415 ُك ور اَيُ  ل م َيُيف  ُامل س  َوال  ُّ:َُأح   ُاجلَن وب يهة .الَفص ل ُالثهاين 
515 ُك ور اَيُاجلَن وب ي  ة .•  ل م َيُالك ور ي َيُيف  ُامل س  َوال  :َُأح  ُاأَلوهل   املَب َحث 
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515 ًاملطلبًاألول:ًعددًاملسلمنيًالكوريني.• 
116 ًاملطلبًالثاين:ًأحوالًاملسلمنيًالكوريني.• 

681 ُك ور اَيُاجلَن وب ي  ة .ُُاملَب َحثُ •  ل م َيَُغْي  ُالك ور ي َيُيف  ُامل س  َوال  ُّ:َُأح   الثهاين 
117 ًكورايًمؤقتااملطلبًاألول:ً•  ً.ًأحوالًاملسلمنيًاملقيمنيًيف

881 ًكوراي.•  ًاملطلبًالثاين:ًأحوالًاملسلمنيًاملتزوجنيًأبهل
620 ُك ور اَيُاجلَن وب يهة .ُ  يهة ُيف  اَلم  :َُواق ع ُالدهع َوة ُاإل س   الَفص ل ُالثهال ث 

082 يهة.ُاملَب َحثُ •  اَلم  س  ُاإل  د َُواملََراك ز  :ُاملََساج   اأَلوهل 
021 ًاملطلبًاألول:ًمسجدً"سيئول"ًاملركزي.• 

182 ً)مسجدًالفاتح(.ً"بوسان"املطلبًالثاين:ًمسجدً• 
222 ً.(أيبًبكرًالصديقً)مسجداملطلبًالثالث:ًمسجدً"جونًجو"• 

522 ًتشون"ًاإلسَلمي.الرابع:ًمركزً"إناملطلبً• 
123 َا.ُاملَب َحثُ •  يهة َُوَماُيَ تَ َعلهق ُِب  اَلم  ُاإل س  :ُاملََدار س   الثهاين 

ً:ًمدرسةًعليًبنًأيبًطالبًالثانويةًيفً"بوسان"املطلبًاألول• 233
392 ً:ًمدرسةًاألميًسلطانًبنًعبدًالعزيزًآلًسعودًيفً"سيئول".ثايناملطلبًال• 

424 ً:ًاملدرسةًالرتكيةًلتحفيظًالقرآنًالكرميًيفً"سيئول".لثاملطلبًالثا• 
025 َرى.ُاملَب َحثُ •  ُاحل ك وم ي  ة ُاأل خ  :ُاملََؤسهَسات   الثهال ث 
025 ًالنوبية.ًكورايًيًفًاإلسَلميةًالدولًاملطلبًاألول:ًسفارات• 
625 ًاملطلبًالثاين:ًرابطةًالعاملًاإلسَلمي.• 
026 َيَُوالدَُّعاة .ُُاملَب َحثُ •   الرهاب ع :ُج ه ود ُاخل ر  ج 
026 املطلبًاألول:ًاخلرجيونًالكوريونًمنًالامعةًاإلسَلميةًابملدينةًاملنورةًومعهدً• 

ًتعليمًاللغةًالعربيةًلغيًانطقنيًهبا.
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682 ًاملطلبًالثاين:ًاخلرجيونًالكوريونًمنًغيًالامعةًاإلسَلميةًابملدينةًاملنورة.ً• 
427 ًكورايًًواملهتمًاملسلمونًاألجانباملطلبًالثالث:ًالدعاةًالكوريونًًو•  نًابلدعوةًيف

 النوبية.
792 :َُوَسائ ل ُالدهع َوة .ُاملَب َحثُ •   اخلَام س 
792 ًًالعربيةًللطَلبًالكوريني.املطلبًاألول:ًتعليمًاللغةً• 
882 ًاملطلبًالثاين:ًالكتب.• 

ً.اإلنرتنتً)الشبكةًالعنكبوتية(املطلبًالثالث:ً• 298
430 ُك ور اَيُاجلَن وب يهة .ُ  يهة ُيف  اَلم  ُالدهع َوة ُاإل س   الَفص ل ُالرهاب ع :ُم َعو  قَات 

ُالدهع َوة ُُاملَب َحثُ • 306 :ُم َعو  قَات  .اأَلوهل  اَلم  َبة ُإ ََلُاإل س  َتس  ُامل ن   لف َرق   امل تَ َعل  َقة ُب 
املطلبًاألول:ًدعوةًالشيعةًيفًكورايًالنوبيةًونشاطهمًوأثرهمًعلىًمسارً• 307

ًالدعوة.ً
املطلبًالثاين:ًدعوةًالصوفيةًيفًكورايًالنوبيةًونشاطهمًوأثرهمًعلىًمسارً• 319

ًالدعوة.ً
ًكورايًالنوبيةًونشاطهمًوأثرهمًعلىًمسارً• 332 املطلبًالثالث:ًدعوةًالبهائيةًيف

 الدعوة.ً
ل م َي.ُُاملَب َحثُ • 336 مل س  ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقة ُب  ُّ:ُم َعو  قَات   الثهاين 
ًاملطلبًاألول:ًمعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابملسلمنيًالكوريني.• 336
ًمعوقاتًالدعوةًاملتعلقةًابملسلمنيًغيًالكوريني.املطلبًالثاين:ً• 342
ل م َي.ُُاملَب َحثُ • 351 لك ور ي َيَُغْي  ُامل س  ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقة ُب  :ُم َعو  قَات   الثهال ث 
ًيفًاحلياةًالديناًابألعمالًاليومية.ًالكورينيًاملطلبًاألول:ًانشغالً• 351
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اإلسَلمًواملسلمنيًيفًاجملتمعًالكوريًوظهورًصورةًاملطلبًالثاين:ً• 353
ً."إسَلموفوبيا"

ًاملطلبًالثالث:ًاملنصِ رونًوَتريفهمًاإلسَلم.• 365
ُك ور اَيُاجلَن وب يهة .ُ 372 اَلم يهة ُيف  ُالدهع َوة ُاإل س  ُم َعو  قَات  :ُس ب ل ُع اَلج   الَفص ل ُاخلَام س 
ل م َي.ُُاملَب َحثُ • 374 مل س  ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقة ُب  ُم َعو  قَات  :ُس ب ل ُع اَلج   اأَلوهل 
ًاملطلبًاألول:ًرعايةًاملسلمنيًالكورينيًالدد.• 374
املطلبًالثاين:ًالعنايةًبطَلبًالعلمًقبلًإرساهلمًإىلًالدولًاإلسَلميةًوبعدً• 379

ًعودهتم.
ًإسَلميةًلتعليمًاملسلمنيًالكورينيًوتربيتهم.مدارسًًاملطلبًالثالث:ًإنشاء• 386
ًتعينيًالنظارةًاملالية.إنشاءً"الوقفًاإلسَلمي"ًًوًاملطلبًالرابع:• 393
ً.بنيًاملسلمنيًالكورينيًواملسلمنيًاألجانباملطلبًاخلامس:ًالتعاونًالدعويً• 398
املطلبًالسادس:ًإعَلنًبراءةًاإلسَلمًالصحيحًمنًاإلرهابًواألخَلقً• 406

ًالفاسدة.
ل م َي.ُُاملَب َحثُ • 410 لك ور ي َيَُغْي  ُامل س  ُالدهع َوة ُامل تَ َعل  َقة ُب  ُم َعو  قَات  ُّ:ُس ب ل ُع اَلج   الثهاين 
أساليبًالدعوةًاملناسبةًلطبيعةًالكورينيًوأحوالًاجملتمعًاملطلبًاألول:ً• 410

ً.الكوري
ًاملطلبًالثاين:ًترمجةًالكتبًاإلسَلميةًوأتليفهاًأبيديًاملسلمنيًالكوريني.ً• 423
ًاملطلبًالثالث:ًإنشاءًاملواقعًاإللكرتونيةًالدعويةًللدفاعًعنًاإلسَلمًونشره.• 429
املطلبًالرابع:ًإنشاءً"مجعيةًاملسلمنيًاملراقبنيًلتصحيحًاملعلوماتًاخلائطةً• 431

ًعنًاإلسَلم".
ًاخلامس:ًالبدءًابلربامجًالدعويةًاملباشرةًأبنواعهاًاملختلفة.املطلبً• 434
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َةُ  440 ًاخلَاِت 
ًنتائجًالبحث.• 440

 .التوصيات• 442
ًالفهارس 443
ً.ًفهرسًاآلايتًالقرآنيةًالكرمية.1 444
 .ًفهرسًاألحاديثًالنبويةًالشريفة.2 447
ً.ًفهرسًاألعَلمًاملرتجمًهلم.3 449
ًوالبلدان..ًفهرسًاألماكن4ً 451
ً.ًفهرسًاملصادرًواملراجع.5 452
ً.ًفهرسًاملوضوعات.6 491
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