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  :المقدمة

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات 
  .أعمالنا، من يهد اهللا فهو املعتد ومن يضلل فلن جتد ولياً مرشداً 

  .عبده ورسوله، املبعوث رمحة للعاملنيوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً 

والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على هديه إىل 
  .يوم الدين

  : أما بعد

 ِمْنھَا َوَخلَقَ  َواِحَدةٍ  نَّْفسٍ  مِّن َخلَقَُكم الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أَيُّھَا يَا{:  �يقول اهللا 

 ّهللاَ  إِنَّ  َوا8َْرَحامَ  بِهِ  تََساءلُونَ  الَِّذي ّهللاَ  َواتَّقُواْ  َونَِساء َكثِيراً  ِرَجا,ً  ِمْنھَُما َوبَثَّ  َزْوَجھَا
  .1النساء} َرقِيباً  َعلَْيُكمْ  َكانَ 

والرحم اإلنسانية تدعونا لالهتمام بأخوة لنا يف أقاصي األرض، وصل إليهم اإلسالم منذ قرٍن من 
  .ن، حياولون تثبيت دعائمه يف بالدهم، ونشره بني أهاليهمالزم

  :أسباب اختيار البحث وأهميته

دخلت اليابان يف مصاف الدول العظمى يف السبعينات واستطاعت أن تسيطر على السوق 
بضاعاا املتطورة الصناعات األمريكية يف عقر دارها،  غزتالعاملي بصادراا إىل الشرق والغرب، و 

ت أن جتعل من دول أوروبا الغربية سوقًا من أكرب األسواق للصادرات اليابانية على الرغم من واستطاع
  ...أا ذات صناعات عالية التطور

علمًا أن مساحة هذه الدولة اليت أصبحت متثل قوة اقتصادية عظمى ثالثة بعد الواليات      
من هذه املساحة مناطق جبلية، وأن هذه  ٪70املتحدة واإلحتاد السوفييت تبلغ ثلث مساحة مصر، وأن 

مليون نسمة، 130الرقعة جمدبة وخالية من الثروات الطبيعية، مبختلف أنواعها، ومع ذلك يعيش عليها 
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وهي تقع يف آخر مكان من الكرة األرضية يف جنوب شرق أسيا وحتيط ا املياه من كل جانب، وال 
  .توجد أي حدود مشرتكة هلا مع أي دولة جماورة

الدول العربية وإيران اليابان  متدمن برتوهلا من اخلارج، و  ٪99.7كما أن اليابان تستورد حنو     
  .من هذا البرتول ٪91.9 بـ

وعلى الرغم من أا ضربت بالقنبلة  ؛وهكذا فإن إمكانيات هذه الدولة ال تؤهلها حىت للبقاء    
. من نصف مليون ياباين ومت تشويه عدة ماليني أكثر م، وقتل هلا1945الذرية يف احلرب العاملية الثانية 

وأدى ذلك إىل انتشار ااعة والفقر، والبغاء، وتشريد املاليني، مما كان يعطي مؤشرًا ائيًا بنهاية هذه 
وعلى الرغم من هذا كله ضت هذه الدولة وقامت كالعمالق . الدولة وإلغائها من خريطة الكرة األرضية

ربع قرن من الزمان أن تلملم جراحها وتقيم ثورة صناعية مل يسبق هلا مثيل لتدخل يف واستطاعت خالل 
   . مصاف الدول العظمى يف السبعينات

قامت اليابان هذه الدولة احلديثة وهذه القوة العظمى على أسس متينة وعقائدية وّلدت لقد     
  .ذه املعتقداتلدى اليابان شعوراً جياشاً حنو االنطالق والتقدم على أساس ه

ن اليابان يف اعتقادهم اين متميز على سائر شعوب آسيا أأن الشعب اليابواليت متثلت يف      
أعظم بالد الدنيا وهي أرض هلا قداستها واحرتامها، ومن مث وجب على اليابانيني أن يعملوا على جعلها 

من نسل اآلهلة لذلك فالوالء  هلم  ندرو أعظم بالد الدنيا، كما يعتقدون أيضاً أن األباطرة اليابانيني ينح
  .)1(واجب مقدس يفرض على كل ياباين التضحية بالنفس من أجل الوطن واإلمرباطور

كل هذه األمور دعتين إىل التفكري مليًا ذا البلد العظيم، وتساءلت كيف سيكون حاله لو     
  !أشرق نور اإلسالم على أراضيه، ودخل قلوب أبنائه؟

ون احلال إذا انتقل أهل هذا البلد العظيم من عبادة أصنام وأشخاص إىل عبادة اهللا وكيف يك    
  .الواحد القهار

                                         

 .30، وص9م، ص1994القاهرة. دار الصحوة–التجربة اليابانية . اخلطيب، حممد 1
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  :الصعوبات في البحث

واضطررت . أهم الصعوبات اليت واجهتين خالل هذا البحث، قلة املراجع املتعلقة باملوضوع    
للحصول  - بعضهم بالدعوة هناكوقد عمل - لالستعانة ببعض األخوة اليابانيني الدارسني يف دمشق 

  .اً صعبأمراً ا على كثري من املعلومات، مما جعل مهمة توثيق املعلومة بالنسبة لصاحبه

  :منهج البحث

  .أسلوب استقرائي - 1: أساسينيأسلوبني اعتمدت على     

  .اجيتأسلوب استن -  2          

إلسالم واألديان يف اليابان لتوثيق املعلومات التارخيية مها ا وذلك من خالل مرجعيني أساسني
للدكتور مسري عبد احلميد إبراهيم وكذلك اإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر واملستقبل من تأليف 

  .مورميوتو تاكيو وامسه احلايل أبو بكر مورميوتو 

وكثري من املعلومات واآلراء وصلتين عن طريق األخوة اليابانيني يف جممع أيب النور ومعهد الفتح 
إلسالمي والبعض ممن مارس الدعوة عمليًا يف اليابان وتعرف بشكل واقعي وعملي على املشكالت ا

  .وإمكانية حلوهلا 

يف بعض املواضيع رغم أمهيتها  اإلسهابحاولت ترتيب البحث بشكل عملي، وحاولت عدم     
ا وكذلك موضوع واليت ميكن الرجوع إليها يف مراجعها األصلية كمعظم النواحي التارخيية وتفصيال

  .الديانات املوجودة على الساحة اليابانية

  .كذلك استعنت باملتصفح اإللكرتوين للحصول على بعض املعلومات اجلغرافية
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  :خطة البحث

  .المقدمة -1

  .التعريف باليابان: المبحث األول -2

  .اجلغرافيا الطبيعية والبشرية: املطلب األول  

  .الشعب الياباين واحلالة االجتماعيةمميزات : املطلب الثاين    

  .الديانات املوجودة يف اليابان: املطلب الثالث  

  .الدعوة في اليابان: المبحث الثاني -3

  .اإلسالم يف اليابان تارخيياً : املطلب األول  

  .اجلمعيات واملساجد يف اليابان: املطلب الثاين  

  .الميةأهم الشخصيات وقيادات احلركة اإلس: املطلب الثالث  

  .الوضع الراهن لإلسالم ومشكالت الدعوة: المبحث الثالث -4

  .صورة اإلسالم يف ذهن الياباين العادي: املطلب األول  

  .الشرائح املسلمة املوجودة يف اليابان: املطلب الثاين  

  .أسباب بطء انتشار اإلسالم ومشكالت املسلمني: املطلب الثالث  

  .بانينيكيف ندعوا اليا: املطلب الرابع  

  الخاتمة 

  الفهارس  
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  .التعريف باليابان: المبحث األول

  .الجغرافيا الطبيعية والبشرية: المطلب األول

الواقعة يف احمليط اهلادي بالقرب من ساحل شرق آسيا،  من اجلزرمؤلفة اليابان هي دولة      
 6800أكثر من تشكل دولة اليابان . وتعترب روسيا والصني وكوريا اجلنوبية أقرب الدول إىل اليابان

جزيرة، معظم هذه اجلزر صغرية، أما اجلزر األربعة الرئيسية يف اليابان هي هوكايدو وهونشو وشيكوكو 
  .عبارة عن جبال عالية بينها وديان ضيقةمعظم اليابان . وكيوشو

يف اليابان يوجد ُعشر جمموع الرباكني يف العامل كله، وكذلك حيدث ا زالزل كثرية بعضها     
احمليط اهلادي يف الشرق، وحبر اليابان يف الغرب، وحبر . حتيط املياه باليابان من كل جانب. يكون قوياً 

وحتتوي سالسل اجلبال الربكانية يف اليابان على عيون . الشمالالصني يف اجلنوب، وحبر أوكوتسك يف 
طبيعية ساخنة، وكذلك يوجد يف اليابان أار وحبريات، وجبال اليابان من أمجل مناظرها الطبيعية، وأشهر 

  . جبل يف اليابان جبل فوجي وهو أعلى جبل يف البالد

نًا ونظافة، وهي من أكثر العواصم أم، وهي أيضًا صمة طوكيو هي من أكرب عواصم العاملاالع   
ها الثقايف املتعدد، وهي مقر حكومة البالد، رتاثألنشطة التجارية، وتتميز أيضًا بنقطة جذب دولية ل

  .وسكن إمرباطور وإمرباطورة اليابان

نظام احلكم يف اليابان دميقراطي، وجلميع املواطنني البالغني حق التصويت والرتشيح يف    
ويتأسس النظام احلكومي على دستور اليابان الذي يسمى أحيانًا دستور . القومية واإلقليميةاالنتخابات 

والربملان يف اليابان . السالم، ألنه يؤكد التزام اليابان بالسالم ونبذ احلرب، وحيدد حقوق الشعب وواجباته
ان، والربملان هو الذي يضم جملسني مها جملس النواب وجملس املستشارين، ورئيس الوزراء عضو يف الربمل

  .خيتاره

أما عن العائلة احلاكمة فطبقًا لدستور اليابان يعترب اإلمرباطور رمزًا  للدولة ووحدة الشعب،    
ويرجع تاريخ العائلة اإلمرباطورية اليابانية إىل قرون طويلة . وليست له أي سلطات فيما يتعلق باحلكومة

  .وهي أقدم أسرة حاكمة يف العامل

  .مليون نسمة 130كان اليابان عدد س
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  :االقتصاد الياباني

إن اليابان من أكرب الدول املستوردة للمنتجات الزراعية يف العامل، فاملزارع اليابانية : الزراعة
صغرية، ولكن اليابانيني يعملون بأقصى طاقتهم لالستفادة من تلك املساحة احملدودة للزراعة، لذلك فإن 

ويستخدم . بعض املساحات لرتبية احليوانات صبكفاءة كبرية، وختصراعتها األرض يف اليابان يتم ز 
املزارعون اليابانيون اآلالت املتطورة حىت يتمكنوا من إنتاج أكثر من نصف الفاكهة واخلضراوات اليت 

  .تستهلك يف اليابان

جل األبيض البطاطس والف: األرز والقمح واخلضراوات مثل: من املنتجات الزراعية يف اليابان   
  .جات احليوانية مثل البقر والدجاجوالكرنب، والفاكهة مثل الربتقال والكمثرى، واملنت

الغابات لذلك فإن استثمار الغابات جزء شديد  امن األرض يف اليابان تغطيه٪  67وحوايل    
يجة التنوع الكبري يف األمهية من االستثمار الياباين حيث تضم الغابة اليابانية أنواعًا كثرية من األشجار نت

  .املناخ، وبعض األشجار األكثر انتشاراً يف غابات اليابان هي األرز، والسرو، والصنوبر، والزان، والكافور

فإن األمساك جزء مهم من الغذاء الياباين، ويعترب صيد األمساك إحدى  :أما عن صيد األمساك   
سواق  أنواعًا خمتلفة وكثرية من األمساك، ويوجد أ الصناعات الكربى يف اليابان، حيث يصيد اليابانيون

  .، كما ميكن نقلها للمدن والقرى البعيدة عن البحركثرية وكبرية لتلك األمساك

تولد اليابان طاقتها الكهربائية باستخدام الطاقة احلرارية والطاقة النووية، والطاقة اليت : الطاقة   
  .والطاقة الشمسية، وتستورد اليابان بصفة خاصة كل برتوهلا تقريباً يتم توليدها من املياه واحلرارة األرضية 

  :الصناعة

وتشتهر اليابان مبتانة . احلافالت والشاحنات والسفن وغريها من مركبات النقل تصنع اليابان    
  .أجهزا الكهربائية وصناعتها االلكرتونية مثل الراديو والتلفزيون وآالت التصوير وأجهزة الكمبيوتر

  :التجارة

السيارات واألجهزة  تعترب اليابان ثاين أكرب سوق يف العامل، تصدر اليابان بشكل رئيسي   
  .وتستورد الواليات املتحدة أكثر من ربع جمموع الصادرات اليابانية .االلكرتونية واحلاسبات اآللية
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  .بيةالسلع واملواد اخلام مثل النفط، واملواد الغذائية واخلش: أهم الواردات   

  .، كورية اجلنوبية، اسرتالياا، إندونيسيوالدول املوردة األساسية هي الواليات املتحدة، والصني   

إن جاذبية اليابان كمقصد لالستثمارات يف ازدياد مطرد، كما أن احلكومة تعمل على حتسني بيئة 
  .األعمال التجارية

عالية وتتحرك بسرعة حنو التحول احلقيقي إن لدى اليابان بيئة فعالة تعد من أكثر دول العامل ف   
ميزان اقتصادي مماثل حلجم أو حىت أكرب من بعض ولكل منطقة من اليابان . يف كل مكان يف اتمع

  .البلدان

  :النقل والمواصالت

يف اليابان مجيع أنواع املواصالت من الدراجة إىل الشينكنسن وهو أسرع القطارات على وجه     
والسكك احلديدية يف اليابان هي وسيلة للنقل عالية . األرض، وهو يربط بني املدن الكربى يف اليابان

  .الكفاءة

جزر . العديدة حيث ترتبط ويوجد يف اليابان العديد من املطارات الدولية، واملطارات الداخلية    
اليابان األربعة الرئيسية ببعضها حبريًا وجويًا وبرياً، وكذلك ترتبط بدول العامل، وتنمي اليابان اآلن وسائل 

  .جديدة للحد من نسبة التلوث الصناعي ومحاية البيئة

  :اللغة اليابانية

     :هي لغة ذات ثالث أجبديات    

  .طع حيث يشكل املقطع أو املقطعني أو الثالث مرادفه ومعىنالكاجني وهو الرسم الصيين للمقا

يتم اشتقاق الكلمات من هذه املقاطع وال ميكن لفهم الكالم إال من خالل رؤية ومعرفة معاين 
آالف حىت يتم التمكن من قراءة الصحف  4ألف مقطع جيب معرفة  12وعددها . هذه املقاطع

  .اليومية

  .تستعمل كتبسيط عن الكاجنيحرف  42وهي : اهلرياغانا
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  .حرف تستعمل لكتابة الكلمات ذات األصل األجنيب 42وهي أيضاً : الكاناكانا

يأيت الفعل يف آخر اجلملة، هذا يعين أن الياباين يراعي جدًا شعور الشخص املتكلم معه، حيث 
    .ميكن تصريف الفعل بأشكال خمتلفة تناسب اجلو العام

  .شعب الياباني والحالة االجتماعيةمميزات ال: المطلب الثاني

إن الشعب الياباين يتمتع باألخالق احلسنة والقيم االجتماعية احلميدة ولكن هذه الصفات     
، بل هي نظام اتمع والعادات اليت ال بد منها لنجاح اتمع الدنيوي املنبثقة من ال ترتبط بالعقيدة

  .  Confuciusتعليمات الفيلسوف الصيين 

كما أن الشعب الياباين يتميز عن الشعوب األخرى حبب اإلطالع، من صغارهم إىل كبارهم،    
مما يدل على ذلك وجود التخصصات اجلامعية املختلفة يف جمال . وهذا يتمثل يف حبهم للقراءة والتعلم

ليهودية، الفلسفة واألديان كالفلسفة البوذية، والفلسفة اهلندوسية، والفلسفة الصينية،  والفلسفة ا
والفلسفة املسيحية، والفلسفة اإلسالمية وغريها مع أم ال يعتقدوا، وأيضًا وجود عدد كبري يدرسون 

وهذا يعين . اللغة العربية مع أا ال تفيدهم شيئًا يف حيام العملية سوى فهمهم الثقايف للمعرفة والثقافة
وهم منصفون، وخاصة يف هذه األيام اليت . أن هناك آذانًا صاغية لإلسالم إذا أحسن أسلوب عرضه

فيها تكثر األخبار عن املسلمني، وال يوجد ما يليب رغبتهم يف اإلطالع على حقيقة اإلسالم بسبب قلة 
الكتب اإلسالمية باليابانية بأيدي املسلمني، وعدم وصول القنوات الفضائية العربية إىل اليابان فضًال عن 

  .اإلسالمية

ومما يزيد إنصام لصوت اإلسالم عدم وجود العداوة التارخيية والدينية بينهم وبني الشعوب    
مت هلم حماضرات عن اإلسالم مبستوى راِق بأسلوب ُقد فإذا . العربية واإلسالمية خبالف الدول الغربية

  .شيئاً غريباً عنهموهذا جيعل اإلسالم شيئاً قريباً منهم ال  عقالين منصف سوف يستمتعون بسماعها،

ومما ميتاز به الشعب الياباين أيضًا أخالقهم العالية اليت تشبه القيم اإلسالمية كالوفاء،    
والصدق، واألمانة، وحب العمل، وقلة الكالم، واملروءة، والتواضع، والتضحية باحلقوق الشخصية يف 

. يدة فال تنقصهم إال العقيدة الصحيحةسبيل مصلحة اجلماعة وااللتزام بالنظام، وغريها من القيم احلم
  .فإذا أبرزت األخالق اإلسالمية عملياً ال نظرياً سوف يسارعون إىل اإلسالم إن شاء اهللا تعاىل
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  :الحياة االجتماعية

بالرغم من أن اليابان بلد صغري من حيث مساحة األرض، فأا تضم ثامن أعلى عدد سكان    
من أماكن عديدة، فقد أتى بعض السكان من داخل قارة آسيا اين يف العامل، وقد قدم الشعب الياب

وهؤالء الناس كان هلم تأثري كبري على اللغة والثقافة، وكل إقليم يف اليابان له عاداته اخلاصة ومهرجاناته 
  .وكل إقليم له هلجة خاصة به. ورواياته الشعبية وطعامه

  :األسرة

شديدة التقارب، وحىت اليوم يعيش أحيانًا اآلباء واألبناء تعد األسرة اليابانية تقليديًا أسرة    
واألحفاد يف بيت واحد، ومعظم األسر اليابانية اليوم لديها فقط طفل واحد أو طفالن، ولذلك فإن 

  .متوسط عمر السكان يف اليابان يرتفع بشكل سريع

ليابان اآلن تتعلم طرقاً وجند ا .وقد ازداد عدد املسنني وأصبح الشباب يتزوجون يف سن متأخرة    
ومع تزايد عدد املسنني يف اليابان تأمل . جديدة ملساعدة الشباب واملسنني على احلياة يف جمتمع حديث

  .الدولة يف أن حتافظ على صحة املسنني وأن تسمح هلم مبواصلة املسامهة اإلجيابية يف اتمع

ض األزواج من الشباب عدم إجناب للحياة والعمل، ويفضل بعوجيد الشباب وسائل جديدة     
  .يزداد عدد العامالت من النساء يوماً بعد يومف ويضطر الزوجان للعمل أحياناً، األطفال، 

الزوج حيرتم . الزوجة حترتم الزوج وال ختالفه، حترص على مال العائلة وهي اليت تدير األمور املالية   
ية أو اجلهد يف العمل يعود إىل بيته خمموراً، فيضرب إال أن بعض األزواج بسبب الضائقات املال. زوجته

  .زوجته اليت تصرب على بلواها حىت الصباح حيث يقدم هلا االعتذارات ملا أساء إليها

تأمني حياة  ويأخذون على عاتقهم . ن لتأمني التحصيل العلمي اجليد ألوالدهميسعى األبوا   
  .كرمية لألجداد حىت املمات

والشعب الياباين . فالذي يعمل جيد لقاء عمله.  يف حببوحة من الرزقانينييعيش معظم الياب   
  .موفر ممتاز فهو يدخر مصاريف ألفراد عائلته حىت ملا بعد عشرين عاماً 

  .الديانات الموجودة في اليابان: المطلب الثالث



 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام      10

يكون على إن الشعب الياباين مل يعترب الدين عقيدة يتمسك ا، وإن من اعتنق دينًا ما،    
استعداد لقبول دين آخر، تتداخل تعاليمه مع تعاليم دينه األول، وقد ساعد على ذلك طبيعة اتمع 

، ونظامه، ال يتعرض النقسامات حادة ممزقة، وقد يرى الياباين ذاته، فهو جمتمع شديد التميز بتجانسه
ة العمل يف مجاعات، باإلضافة إىل البعض أنه جمتمع متماثل بصورة تدعو إىل امللل، ورمبا كان ذلك نتيج

  . روح الفريق، وجتنب املواجهات الصرحية بني أفراد اتمع

تركز يف معظمها على أن أغلبية الشعب الياباين ال يهتم بالدين، نظراً ظهرت دراسات عديدة،    
مه بالغيبيات، للشعور بعدم احلاجة إليه، وتشري معظم املصادر إىل أن الشعب الياباين ال يؤمن يف معظ

ويتجه إىل واقعية فرضتها عليه ظروف اتمع واملناخ والبيئة، وهذا الرأي حيتاج إىل حتليل، وال ميكن قبوله  
كما هو، فالشعب الياباين بدأ فعًال هذه األيام يفكر يف الغيبيات، وبدأ يفكر يف ضرورة انتماء اإلنسان 

كبري من الدعاة إىل عقائد جديدة، أما ظروف اتمع إىل عقيدة ما أو دين ما، ويؤكد هذا ظهور عدد  
الياباين احلايل فهو يف تغري مستمر، وهو تغري يؤكد للمسؤولني على ضرورة البحث عن قيم أخالقية، 

  .يتمسك ا اجليل اجلديد الذي راح يلهث وراء كل جديد يقدم له

قة كما يطلق عليها، ال بد أن ال بد للداعية املسلم الذي ينطلق إىل بالد الشمس املشر و     
البالد، وال ميكن الفصل بني الثقافة والدين، وثقافة اليابان متضمنة تلك يتسلح بسالح معرفة ثقافة أهل 

يف تلك األديان اليت تروج بني أهلها بشكل أو بأخر، وال ميكن أن ختلو ثقافة اليابان من املكّون الديين، 
ان عن املكّون الديين، والياباين إذا فسر أمراً لغريه، ربطه مبكّون ديين، وال ميكن أن نعزل أي شيء يف الياب

  .)1(وهنا وجب على الداعية أن يتعرف على أديان اليابان

شهدت العصور البدائية يف اليابان عقيدة دينية متثلت يف عبادة الطبيعة، مما يعكس املشاعر     
مان، وهي مشاعر اعتمدت على الطبيعة واخلوف منها الدينية للشعب، يف هذه احلقبة احلقيقية من الز 

ءًا من وشاع بني الناس نوع من احملرمات والسحر، ويرى علماء الدين أن عبادة السحر اليت كانت جز 
الطقوس الدينية، أصبحت أساسًا ملذهب الشنتو فيما بعد، وتطورت املذاهب البدائية لعبادة الطبية إىل 

                                         

 .27- 26-25م، ص2001مكتبة امللك عبد العزيز، الرياض. اإلسالم واألديان يف اليابان-مسري عبد احلميد.إبراهيم، د 1
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و روح األسالف، ومل يكن هناك متييز واضح بني اآلهلة والبشر وبني مذاهب عبادة آهلة األسالف أ
  .)1( الطبيعة واآلهلة

ليابان يدينون بالشنتو والبوذية، ويدين بعضهم بالنصرانية باإلضافة إىل ديانات معظم سكان ا   
  .أخرى

  :لذلك سنحاول البحث يف أهم الديانات املعروفة يف اليابان

  :الشنتو

تؤكد املصادر اليابانية الرمسية على أن الدين املتعارف عليه يف اليابان منذ القدم هو الشنتو    
الذي ترجع جذوره إىل املعتقدات الروحانية لليابانيني القدماء، وقد تطورت ديانة الشنتو، فأصبحت 

ية لكل حي، ولكل منطقة، هلا مزارات دينية حملية لألسر، وآهلة حارسة حمل جمموعة دينية أو طائفة دينية
مث أصبحت خرافة األصل ... ويؤله الناس األبطال والزعماء البارزين، كما يعبدون أرواح أسالف عائلتهم

م 1868هلي لألسرة اإلمرباطورية واحدة من املعتقدات األساسية للشنتو، وعقب عصر ميجي عام اإل
اعتربا السلطات دينًا للدولة، غري أنه بعد  وضع الشنتو، عندما الل احلرب العاملية الثانية، تعززوخ

  .الشنتو حتظى بأي تشجيع رمسي أو امتيازاتاحلرب مل تعد ديانة 

ليس للشنتو مؤسس أو رسول، كما أنه ليس هلا كتاب مقدس، ومن الناحية الشخصية تؤكد    
بعقل أو ذهن الكامي،  عن طريق االتصال) الكامي يعين املقدس أو اإلله (الشنتو على اإلميان بالكامي 

  . أما احلياة الروحانية فتكون من خالل الكامي أو االتصال به

الشنتو وكما تعين طريق اإلله هي مزيج من األفكار، ومزيج من املواقف، والطرق اليت تؤدى ا    
األشياء أكثر من كوا عقيدة دينية، فعلى مدى ألفي عام صارت األفكار والطرق املتبعة جزءًا من 

أسلوب عام أسلوب الشعب الياباين يف احلياة، وهكذا فالشنتو عقيدة أو إميان شخصي بالكامي، و 
   )2(لية وأجنبيةحمللحياة، أسلوب اتبع عرب القرون مبا حيمله من تأثريات أخالقية وثقافية 

                                         

 .15-14ص. م1986نظرة شاملة، طبعة وزارة اخلارجية اليابانية، الطبعة األوىل. يخ الثقايف لليابانالتار -تازوا، يوتاكا 1

 .41- 40-39م، ص2001مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض. اإلسالم واألديان يف اليابان- إبراهيم، مسري عبد احلميد 2
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وطبقًا لعقيدة الشنتو فإن لكل الكائنات أرواحًا سامية مقدسة بدرجة جتعل هناك إمكانية    
اضلة ومتميزة، إلطالق مصطلح كامي على كل الكائنات، ويف الشنتو احلديثة يوجد الكامي يف أرواح ف

فمفهوم الكامي هذه األيام يتضمن مفهوم العدل والنظام والرمحة، وتطبيق املبادئ األساسية بطريقة جتعل 
عمل الكامي يتم بالتعاون مع بعضه البعض، ويدل على هذا بوجود شهادة تدل على االنسجام 

  .)1(والتعاون يف هذا العامل الكبري

  .قام املزارات يف منطقة تتميز مبا حييطها من مظاهر الطبيعةواملزارات هي مكان العبادة وت   

وتوجد يف حدائق معظم البيوت اليابانية مزارات صغرية، تقدم فيها القرابني الطازجة، وهي    
  .تتكون عادة من األرز واملاء وامللح، وكعك األرز ، والسمك واألعشاب الربية، والفاكهة

ن حني إىل آخر، م ستمرون يف احلياة كأرواح ويزورون هذا العامليعتقد اليابانيون أن املوتى ي   
  .من أحفادهم، مقابل ذلك يقومون بالرتحم واإلنعام عليهم مويتقبلون ما يقدم هل

تساهم املزارات هذه األيام يف دعم الشؤون االجتماعية، والرفاه االجتماعي، واجلمعيات اخلريية    
    )2(ة عقيدة اإلميان بالكاميداخل احلي نفسه، مما يؤكد على قو 

  :البوذية

هي ديانة هندية األصل، ترى أن هذا العامل هو عامل املصائب واآلالم فتهدف إىل التخلص     
من دائرة تناسخ األرواح اليت ال بد أن مير ا كل إنسان ما دام مل يصل إىل مرحلة التنور الكامل أو ما 

  ).النريفانا(يسمى 

واألصل يف البوذية أا طريق رهباين للتغلب على الشهوات وميارس القواعد الثمانية لتصفية    
اإلميان الصحيح، والعزم املستقيم، والكالم السليم، والعمل الصاحل، واحلياة املستقيمة، : النفس وهي 

رن السادس عن طريق وقد وصلت إىل اليابان يف الق. واجلهد الصحيح، والفكر السليم، والتأمل الصحيح
وقد انتشرت يف اليابان بفرتة وجيزة، ألن احلكومة اليابانية حينئذ هي استوردا وحثت . وكوريا الصني

                                         

 .44املرجع السابق ص 1

 .78-75- 53املرجع السابق ص 2
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العربة "أو " املاهايانا"البوذية هو  والتيار دخل واستقر يف اليابان من التيارات. الناس على اإلميان ا
أو العربة " اهلينايانا"بذل اجلهد خلالص الفرد خبالف الذي يهدف إىل خالص الناس مجيعًا مع " الكربى

  .)1(الصغرى الذي يهدف خالص الفرد حىت يهيأ نفسه خلالص اجلميع

  :الكونفوشية   

  .عناصر احلضارة الصينية املختلفةدخلت إىل اليابان يف العصور املبكرة، جنباً إىل جنب مع  

لرتكيز على العالقات املتداخلة بني األفراد، وتتمثل يف االعتقاد بأساس احلكومة األخالقي، وا
والوالء للحكام واآلباء، واإلميان بالتعليم والعمل الشاق، وهذه االعتقادات الراسخة هي اليت تدفع 

  .الياباين إىل التفاين يف العمل من ناحية، وتقبل العلم احلديث، واملفاهيم العصرية من ناحية أخرى

شكًال من أشكال الفكر السياسي، والتعاليم الكونفوشية  معظم اليابانيني يعتربون    
  .)2(األخالقية

  :الديانات الجديدة في اليابان

   .تم الديانات اجلديدة بالقيم الدنيوية، أكثر من اهتمامها باحلياة بعد املوت 

  تنريكو : من هذه الديانات

  .اليت ترى أن اإلنسان ابن اهللاكونكوكيو  

تّدعي مؤسسة هذه الطائفة، أن وحيًا جاءها وأمرها بإعادة : األوموتو وتعين املؤسسة العظيمة
م ونزل ضيفاً على مفيت 1991وقد زار زعيم هذه الطائفة دمشق. تشكيل العامل، وخلق جمتمع منوذجي

مشق ألقى مساحة الشيخ أمحد كفتارو، وعلى احلكومة السورية، ويف مسجد أيب النور بداملرحوم سوريا 
خطبة أعلن فيها أن عقائد طائفته ال تتعارض مع ما جاء به اإلسالم، ونطق بالشهادتني وسط ليل 

                                         

 .195-193-191ص.م2001مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض. اإلسالم واألديان يف اليابان-هيم، مسري عبد احلميد إبرا 1

 30واقع اإلسالم يف اليابان بعيون مسلم ياباين، معهد الفتح اإلسالمي ص–أمحد ناؤوكي مائينو بن يوزو  2
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وتلقى زعيم الطائفة مع الوفد املرافق له دروسًا عن اإلسالم على يد مفيت سوريا، وذهب . احلضور
  .بصحبته إىل األراضي املقدسة ألداء العمرة

وهل دعا ! إسالمهم حقاً؟لن زعيم طائفة األوموتو والوفد املرافق له هل أع: وبقي السؤال احملري   
  )1(أتباعه إىل اإلسالم؟

ويذكر أحد األخوة اليابانيني أن احلقيقة ليس هلم من حظ يف نشر اإلسالم إال أربعة أشخاص    
  .صدقوا يف إسالمهم لكن األمر صعب عليهم كوم من هذه الطائفة حصراً 

  :ينجوكيوديانة تنشوكوتاي ج

فقط املبدأ لألشياء، بل هو أيضًا الذي حيكم وحيفظ هو ، ليس تؤمن هذه الديانة بوجود إله    
الوجود واخللود، ومؤسسة هذه الديانة زوجة فالح دعت إىل عقيدا يف الشوارع من خالل ترانيم تعين 

وادعت أا . لعامل اإلنساينأن اهللا من خالهلا سوف ينقذ األرواح ويهبها اخلالص عن طريق إدراك كنه ا
  .)2(منقذة البشر، وأن رسالتها تتمثل يف تأسيس مملكة اهللا

عليها يف مرجع الدكتور مسري عبد احلميد وهناك أمساء لديانات كثرية أخرى ميكن االطالع     
  .إبراهيم

  :النصرانية

كان معظم من اعتنق النصرانية قد جاؤوا إىل اتمع وكأم وافدون عليه، قادمون من خارجه،      
جذبتهم التعليمات األخالقية اليت تقدمها املسيحية من أجل العيش يف حياة منعزلة نسبياً، وكان 

لتقدم واحلضارة للنصرانية آنذاك بريق خاص كديانة ارتبطت باألوربيني واألمريكان، وبعبارة أخرى با
ن اعتنقها يتصور ويتخيل مشروعات عديدة من أجل حتسني ظروف اتمع وتطويره، مواملدينة فجعلت 

  .من خالل املسيحية

                                         

 .237-236ص. م2001مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض. الياباناإلسالم واألديان يف -إبراهيم، مسري عبد احلميد  1

  .237-236املرجع السابق، ص 2
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من الواضح أن أعداد النصارى يف اليابان ال تزيد أبدًا تبعًا لنسبة النمو السكاين، وقد صرح      
م 1987وم الذي صدرت طبعته السادسة يف طوكيو سنةيف كتابه اليابان الي) موريس. وليام هـ(بذلك 

  .وقدم له السيناتور األمريكي مايك مانسفيلد

م، ذكر فشل التنصري 1906ومن خالل كتاب الرحلة اليابانية للشيخ علي أمحد اجلرجاوي     
مذاهبه يف اليابان والسبب كما قال أحد القساوسة العاملني يف جمال التنصري هناك على اختالف 

ثبات اليابانيني على حالة واحدة من جهة الدين الذي يعتنقون واألتعاب واملشقات عدم : يتلخص يف
  .اليت يعانيها هؤالء املنصرون يف كل آن إلرشاد اليابانيني للدين املسيحي

  .) 1(وكثرة املصاريف اليت تصرف يف هذا السبيل    

يف األساس شيء بني الفرد والرب،  وال شك أن وجهة نظر النصرانية يف أن العقيدة هي    
اصطدمت مرة تلو األخرى مع التقاليد احمللية اليابانية، اليت تعترب الدين أمرًا يتعلق باجلماعة ككل ال 

مث النداءات . باإلضافة إىل أسباب كثرية دعت ملعاداة النصرانية منها الطعن يف الذات اإلمرباطورية. بالفرد
احلرب العاملية الثانية، وكذلك رفض بعض املدرسني والطلبة النصارى االحنناء يف  املعادية للنصرانية بتأثري

  .)2(مزارات الشنتو كما أمرت احلكومة، ورفضهم احرتام اآلهلة الوطنية اليت دعت احلكومة الحرتامهم

  .)3(وبذلك جند أن املسيحية مل تستطيع الفرار من كوا ديانة تصطدم باتمع الياباين    

  

  

  

  

  
                                         

 .308م ، ص2001مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض. اإلسالم واألديان يف اليابان - إبراهيم، مسري عبد احلميد 1

 .325املرجع السابق، ص 2

 .318املرجع السابق، ص 3
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  .الدعوة في اليابان: المبحث الثاني

  .اإلسالم في اليابان تاريخياً : المطلب األول

م من أهم األحداث يف تاريخ اليابان، حيث انتقلت اليابان من 1868تعد ضة ميجي عام    
  .عصر إقطاع القرون الوسطى والعزلة عن العامل إىل العصر احلديث، وأصبحت دولة باملعىن احلديث

وقد تأخر . قبل ضة امليجي وال توجد أية سجالت تارخيية ألية عالقة بني اإلسالم واليابان    
  .م1872اتصال اليابان باإلسالم إىل القرن التاسع عشر حيث أرسلت بعثة من اليابان إىل مصر عام 

ى الباخرة آل وكانت بعثة الصداقة اليت أرسلها السلطان عبد احلميد العثماين إىل اليابان عل    
ا ما يقارب ستمائة شخص كانت أول اتصال دبلوماسي بني اليابان ودولة هم وعلي1890طغرل عام 

اخلالفة اإلسالمية، وتعرضت الباخرة يف طريق عودا إلعصار شديد عند الشواطئ اليابانية ومل ينج منها 
رباطور بتجهيز سفينة لنقلهم إىل ، ساعد األهايل اليابانيون يف عملية إنقاذهم، وأمر اإلمالقليلإال 

ومتحف يف  ودفن من تويف يف موقع قريب من مكان غرق الباخرة، وأقيم نصب تذكاريبالدهم، 
  .املكان، ومنذ ذلك الوقت حىت اآلن يتم االحتفال باحلدث كل مخس سنوات

وشوتارا نودا الصحايف املشهور كان توراجريو يامادا رئيس جلنة جتارة الشرق األدىن يف اليابان،     
     .، واعتنقا اإلسالم أثناء إقامتهما يف تركياطغرلآل ن محال هدايا الشعب الياباين إىل ضحايا مم

ويذكر أن أمحد أرجيا كان تاجراً نصرانياً، اعتنق اإلسالم، وعمل على نشر ترمجة القرآن الكرمي،    
  .وأشرف على طباعته

ويذكر أحد األخوة املسلمني . وبذلك يعترب هؤالء الثالثة هم أوائل املسلمني يف اليابان    
اآلهلة اليابانية  اليابانيني أن املسلمني األوائل يف اليابان اعتقدوا أن اهللا عند املسلمني هو نفس

م، مبعىن أنه هو كان مقدمًا عنده) أماتريا سونو أوميكامي( ، وأن اإلميان بـ)أوميكاميأماترياسونو (
  .األصل، وأن اهللا مظهر من مظاهره
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كما ذكر أن هؤالء األوائل مل يرتكوا شيئًا إجيابيًا ملموسًا لنشر نور اإلسالم يف اليابان، رغم زيارة 
  .)1(بعضهم للحرمني الشريفني وقضاء مناسك احلج

ويذكر . عثمانية واليابان، ومعها بداية عالقات قوية بني الدولة الكانت بداية القرن العشرين     
اري بذل جهدًا كبريًا يف الدعوة إىل م إىل اليابان، وهو شيخ تت1909ام وصول عبد الرشيد إبراهيم ع

واهتم بالدعوة إىل اإلسالم يف اليابان، . الوحدة اإلسالمية أو اجلامعة اإلسالمية يف ظل دولة اخلالفة
  .مسجد طوكيوومهد الطريق إلنشاء لني اليابانيني و  كبري على املسؤ ريوكان له تأث

وملا حكمت اليابان منشورية اتصل بعض اليابانيني باملسلمني هناك وعادوا إىل بالدهم     
  .مسلمني، ومنهم احلاج عمر ميتا رئيس اجلمعية اليابانية اإلسالمية السابق

احلرب العاملية الثانية كذلك اختلط عدد من اليابانيني مع املسلمني يف اندونيسية واملاليو أثناء     
  .عندما احتلت اليابان هذه البالد، فرجع بعض هؤالء اليابانيني إىل بالدهم مسلمني

  .وعندما قام احلكم الشيوعي يف الصني فر عدد من املسلمني إىل اليابان واستقروا فيها   

انب على اليابان بعد احلرب العاملية الثانية ونتيجة االزدهار االقتصادي، تدفق العمال األج   
ومن ضمنهم اجلاليات املسلمة، وأكثرهم من الباكستانيني الذين لعبوا دورًا أساسيًا يف إنشاء زوايا 

  .ومساجد طوكيو ومدن أخرى

وهناك الطلبة املسلمون الدارسون يف اليابان، حيث أنشأوا بأنفسهم مجعيات، ويقيمون صالة    
  .تعاون بني هذه اجلمعيات، وينظمون خميمات وحماضراتاجلمعة والعيدين وحلقات الدروس، وهناك 

أ بتقدمي و م وصل طلبة أتراك أتباع الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي، وبد1994 عامويف     
ج، وقد جنحوا يف  صورة نرية عن اإلسالم، عن طريق فتح مراكز الثقافة الرتكية، ويتخذون سياسة التدر 

  .ملراكزهم كسب طلبة يابانيني

                                         

 .معهد الفتح اإلسالمي، واقع اإلسالم يف اليابان بعيون مسلم ياباين -من رسالة أمحد ناؤوكي بن يوزو الياباين  1



 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام      19

الذين سكنوا يف اليابان واألغلبية املسلمة هي من النساء اليابانيات اللوايت تزوجن من املسلمني    
  .ةللعمل أو الدراس

  .الجمعيات والمساجد في اليابان:المطلب الثاني

  :) 1(المراكز اإلسالمية - آ

  )طوكيو(المركز اإلسالمي الياباني  -1

  .هو يف حالة شبه إغالق

م، لتكون بذلك أول 1952هي هيئة دينية، تأسست عام  :اليابانيينجمعية المسلمين  -2
وهي تعتمد يف تشكيلها على نظام . مجعية إسالمية يف اليابان، وقد نالت االعرتاف الرمسي الحقاً 

العضوية، وال متارس أي أنشطة سياسية، كما أا ال ختضع لقيادة فردية بل تعتمد نظام الشورى، ومجيع 
، وهي تتعاون مع املسلمني من غري اليابانيني ممن يعيشون يف اليابان، غالبية إدارا من األعضاء مسلمون

رئيسها احلايل األستاذ أمني توكوماسو الذي خترج من كلية الشريعة . الطبقة اليابانية املثقفة املتفهمة
  .جبامعة األزهر

ذه الرتمجة على نفقة رابطة لقد اعتنت هذه اجلمعية برتمجة معاين القرآن الكرمي، وطبعت ه   
وأرسلت بعثات من طلبة يابانيني إىل بالد عربية، لدراسة اللغة العربية والعلوم . العامل اإلسالمي

  . اإلسالمية، وخترج مثانية من مبعوثي اجلمعية من كليات شرعية بالبالد اإلسالمية

وهو جمهز بكل  :ةالمعهد العربي اإلسالمي التابع لجامعة محمد بن سعود اإلسالمي -3
سعودية، يعلم اللغة العربية  إدارةاإلمكانيات احلديثة مع معمل صويت، ويعمل فيه موظفون يابانيون حتت 

اإلسالمية من جنسيات  للمسلمني وغري املسلمني، وتقام فيه صالة اجلمعة، وجتتمع فيه اجلاليات
  .متنوعة

  

                                         

 .املعلومات السابقة نتيجة لقاءات أجريت مع طلبة يابانيني دارسني يف سورية 1
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  :المركز اإلسالمي بكيوتو -4

  .م2005أسسه األتراك عام   

  .مركز دراسات بجامعة تاكو شوكو الخاصة -5

  )1(:المساجد -ب

بين على منط معماري إسالمي تركي رائع، فأصبح من األماكن السياحية لغري  :جامع طوكيو -1
املسلمني اليابانيني، ويديره األتراك حتت إشراف السفارة الرتكية، يتغري إمامه كل ستة أشهر، نشاطهم 

حتت رعاية وزارة األوقاف الرتكية، ويشارك  10- 4الدعوي يقتصر على حماضرات يوم األحد من شهر 
ومركز الدراسات  - قسم اللغة العربية–حماضرون يابانيون من جامعة طوكيو احلكومية لّلغات فيها 

  .اإلسالمية جبامعة تاكو شوكو اخلاصة وليس للمسجد أية نشاطات قرآنية

يتوىل رئاسته التاجر الشيخ عقيل صديق والباكستانيون معه، وهو أكثر : مسجد أوتسوكا -2
وتسمى مجعية الثقة اإلسالمية، هذه اجلمعية يف ظل مسجد أوتسوكا تدير املؤسسات اإلسالمية نشاطاً، 

روضة إسالمية، نظامها على فرتتني، صباحية حيفظ فيها األطفال القرآن ويدرسون املنهج الياباين يف 
وفرتة مسائية هي لألطفال والكبار غري املتفرغني، وهؤالء يدرسون باملدرسة النظامية احلكومية، . منازهلم

لذلك يأتون إىل هذا املسجد حلفظ اهلوية اإلسالمية، فيتعلمون القرآن نظراً من املصحف، كما يتعلمون و 
  .الثقافة اإلسالمية

أما الدورات النسائية فهي عبارة عن حماضرات تنعقد مرتني يف الشهر من كل يوم سبت، وهي    
  :على مستويني

على مبادئ بسيطة إسالمية، مثل مبادئ مستوى ابتدائي، وهو مستوى تتعرف به اليابانيات 
  .األخالق والعقيدة والعبادات

                                         

 .املعلومات من خالل لقاءات مع طلبة يابانيني دارسني يف سورية 1
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كون فيه تنشئة خاصة تأما املستوى الثاين فهو للمنتقيات من املستوى االبتدائي حيث 
  .للداعيات، وهناك دروس خاصة يف تعليم القرآن والعقيدة والعبادة واألخالق

توىل إمامة املسجد اإلمام إبراهيم كني  وفيه مركز اإلصالح والرتبية،: مسجد كاسوكابي -3
  .أوكوبو وهو ياباين، نال ثقة أبناء اجلاليات املسلمة واحرتامهم

  .يف تشيبا يديره الباكستانيون: مسجد ايتشينو واري -4

والعرب، يقوم بدورة يومية لألطفال، وهناك  من الباكستانيني إدارته: مسجد غيوتوكو -5
  .اجتماع نسائي أسبوعي

شهد إحياء نشاطه . وهو من أقدم اجلوامع يف اليابان :جد كوبي في محافظة هيوغومس -6
حقاً به، وجميء الشيخ حممد عاشور سالمة إماماً إنشاء املركز الثقايف اإلسالمي ملمنذ بداية التسعينات، ب

ن مع مسلمي وبعد وفاته تسلم اإلمام حمسن بيومي من األزهر، وهو حياول التعاو . مبعوثاً من قبل األزهر
  .اليابان ويبذل جهده يف الدعوة

  .أهم الشخصيات وقيادات الحركة اإلسالمية: المطلب الثالث 

ناقصة ما مل تدرس بعض  - من حيث التطوير واحلركة–تظل صورة تاريخ اإلسالم يف اليابان     
  .لى ا هؤالءالقيادات اليت لعبت دور الريادة يف ظروف صعبة، تتطلب قدراً كبرياً من الشجاعة حت

أي  إعالنتمع عامة، ولكن اإسالمهم مل يعرضهم ألي اضطهاد يف  إعالنورغم أن     
شخص صراحة اعتناقه دينًا بعينه يؤدي إىل عرقلة العالقات الشخصية واالجتماعية يف ظل النظام 

   .)1(القائم يف اليابان املوضوعي

  :ومن أهم الشخصيات اإلسالمية اليت أثرت يف تاريخ اليابان اإلسالمي    

وهو (وهو مهندس ميكانيكي، تعرف على الشيخ عبد الرشيد إبراهيم  :صادق  إيما يزومي
، وبدأ من خالله عالقة مع )مسلم تتاري كان له دور إجيايب يف الدعوة يف اليابان خالل إقامته فيها

                                         

 .125مكتبة اآلداب، القاهرة، ص. اإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر واملستقبل–مورميو، أبو بكر  1
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مث قرر الدخول فيه متأثرًا حبياة . ملقيمني يف اليابان، وباتصاله م تعرف على اإلسالماملواطنني األتراك ا
  .م، وبدأ دراساته اإلسالمية باهتمام شديد1929هؤالء املسلمني األتراك عام 

وبعثته إىل . عينته القيادة العليا للبحرية اليابانية موظفًا للعمل باملناطق اإلسالمية يف اجلنوب   
مث نقل . ماكاسار باندونيسيا للعمل مدرسًا فنياً يف مشروعات اهلندسة امليكانيكية يف تلك املنطقةمدينة 

اإلسالمي وجامعة بورينو  إىل جزيرة بورنيو حيث عمل مستشارًا مبشروع أشغال هندسية يف اتمع
  .بيعةوقد أتاحت له هذه األعمال فرصة التعرف على احلياة اإلسالمية على الط. اإلسالمية

بعد هزمية اليابان يف احلرب العاملية الثانية، واحتالل هولندا مستعمراا القدمية جبزر اهلند     
الشرقية، وقع صادق إميا يزومي يف أسر اهلولنديني، وقدم للمحاكمة، مث برئت ساحته، وعاد إىل اليابان 

  .يف العام نفسه

وكان من مؤسسي اجلمعية . م مراكزهملعب دورًا رائدًا يف توحيد مسلمي اليابان ودع   
عمل على ترتيب املنح . اإلسالمية اليابانية، اليت تطورت إىل مجعية مسلمي اليابان، وكان رئيسًا هلا

الدراسية لشباب املسلمني اليابانيني يف اجلامعات اإلسالمية، باإلضافة إىل تنظيم حماضرات يف أحناء 
  .خمتلفة يف اليابان

  .دف تعريف اليابانيني باإلسالممل مقابالت وأحاديث يف وسائل اإلعالم كتب مقاالت، وع   

كان من أوائل الشباب الذين ساعد على إرساهلم إىل اجلامعات اإلسالمية عمر هامادا والزبري     
  .سوزوكي حيث هيئ هلما بعثة إىل جامعة األزهر لدراسة اإلسالم هناك

وبعد إلقاء كلمته أمام حنو ستني . اء حماضرة عن اإلسالمزار مدينة ناجانو بوسط اليابان إللق   
طالباً يف قاعة فوكوشي باملدينة، بدأ يؤدي صالة املغرب مبفرده أمام اجلمهور املندهش نظراً ألنه مل ير من 

وممن تأثر ذا املشهد طالبان أعلنا إسالمهما وتسميا بيوسف إميوري وصادق  . قبل مشهد الصالة
، وقبال فيه يف العام التايل لوفاة صادق إميا يزومي حيث وافاه ا بااللتحاق باألزهرنصحهم. كاتاياما

  .م1960األجل وهو يف اخلامسة واخلمسني من عمره عام 
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عاد يوسف إميوري إىل اليابان وصار من أشهر األساتذة املتخصصني يف اللغة العربية     
  .وكو يف طوكيوواإلسالم، ويعمل يف الدراسة والبحث جبامعة تاكو ش

بينما أصبح صادق كاتاياما مسؤوًال بشركة تشيودا للصناعات الكيماوية واإلنشاءات احملدودة،    
  .)1(ويقدم خدمات كبرية يف جمال العالقات التجارية العربية اليابانية

  .وامسه الياباين ريواتيشي ميتا: الحاج عمر ميتا

سالم يف هذه املنطقة من العامل، وميكن وصفه يعد يف الواقع أبرز الشخصيات يف سجل اإل   
، )الساموراي(م ألسرة من أسر احملاربني اليابانيني 1892بأنه فخر املسلمني اليابانيني، ولد عام حبق 

خترج من كلية التجارة، مث سافر إىل الصني، وكان ميلك خربة طبية، ساعدته يف دعم عالقاته اإلنسانية، 
  .ن اإلسالمما أكسبه بعض املعلومات ع

تأثر بعد عودته لليابان مبحاضرات وكتابات احلاج ميتسوتاروياما أوكا، وهو أول ياباين يؤدي    
فريضة احلج، وبعد أن عني يف مقر شركة سكك حديد منشوريا، أتيح له التنقل من مكان ألخر، 

  . والتعرف باملسلمني واالتصال الوثيق م

مسجد نيوتشي يف بكني وأعلن إسالمه وكرس له حياته فيما  ساعده لقاؤه مع وان ريالن إمام    
  .بعد

مدخل إىل (و) من أجل فهم اإلسالم(أصبح رئيسًا جلمعية مسلمي اليابان ونشر كتابه    
  .ونشر باليابانية كتاب حياة الصحابة مرتمجاً عن األردية) اإلسالم

م بعد اثنيت عشر عامًا من 1972عمل على ترمجة معاين القرآن الكرمي وصدرت الطبعة األوىل   
  .العمل املضين

ورغم انشغاله برتمجة القرآن الكرمي، خصص وقتًا للنصح واإلرشاد وألنشطة مجعية مسلمي    
  .اليابان بوصفه مستشاراً هلا

                                         

 .باختصار131إىل  125من صفحة . اإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر واملستقبل، مكتبة اآلداب، القاهرة–مورميوتو، أبو بكر  1
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يستقل املرتو من املنطقة اليت يقيم ا بإحدى  وكان يف الثامنة والثمانني من عمره عندما كان   
وميثل منط حياته هذا . ضواحي طوكيو، إىل مسجد طوكيو وإىل مقر اجلمعية وهي رحلة تستغرق ساعتني

  .)1(قدوة لألجيال الناشئة

  :الحاج عبد الكريم سايتو

العام التايل عني ويف . ، وعني بوزارة اخلارجيةولد من أسرة بوذية وخترج من جامعة تاكو شوكو   
يف املفوضية اليابانية يف كابول بأفغانستان، مث عاد إىل اليابان بعد احلرب وعمل بشركة وايداساجنيو 

مث عمل يف اجلامعة اليت . مث زار كابول بصفته أحد العاملني بالشركة كما أرسل إىل بريوت والقاهرة. ليمتد
  .وكان مسؤوالً عن دراسات الشرق األوسط خترج منها يف كلية العلوم السياسية واالقتصادية

تسلم رئاسة مجعية . أعتنق اإلسالم مبسجد كوبيه بعد لقائه إحدى مجاعات التبليغ الباكستانية
هلا يف أحناء العامل  وعرفت اجلمعية أثناء رئاسته. مسلمي اليابان بعد تفرغ احلاج عمر ميتا لرتمجة القرآن

فة ودرايته ببعض اللغات األجنبية، اليت ساعدته على دعم اتصاله اإلسالمي، وذلك بسبب أنشطته املكث
  .باألخوة املسلمني يف البلدان األخرى

دعته ندوة العلماء االندونيسية حلضور مؤمترها، ويف نفس العام أوفد إىل جامعة األزهر، مث    
الشباب املسلم إىل الدول أهم إجنازاته إيفاد عدد من . دعاه الس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة

اإلسالمية مما ساعد على ختريج باحثني إسالميني مؤهلني يف اليابان، ودعم روابط الصداقة والود بني 
عمل على تسجيل مجعية مسلمي اليابان رمسيًا لتصبح حمل . مسلمي اليابان ومسلمي الدول األخرى

  .اعرتاف احلكومة اليابانية

إسالمية يف أحناء خمتلفة من البالد، برزت احلاجة للتنسيق بني وبسبب ظهور عدة تنظيمات     
يتو مسؤولية املنسق، وعرف الس سا األستاذهذه التنظيمات، فاختذ قرار تشكيل جملس تنسيق، توىل 

  .باسم جملس املنظمات اإلسالمية باليابان

  :الحاج محمد مصطفى كومورا

                                         

 .خمتصراً  140حىت  131مكتبة اآلداب، القاهرة، منص. واملستقبلاإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر  –مورميوتو، أبو بكر  1
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رج يف قسم اللغة الصينية كلية تنري لّلغات األجنبية، خت. كيوتو العاصمة اليابانية القدميةبولد    
وعني بقسم األرشيف والوثائق يف وزارة العدل، مث عني يف منشوريا مما ساعد على اتصاله بالعديد من 

  .املسلمني الصينيني، وزار الكثري من املساجد

توجه . ملسلمني األوائلاعتنق اإلسالم على يد الشيخ الرتكي إبراهيم وعلى يد أمحد أرجيا أحد ا   
إىل منغوليا ذات احلكم الذايت يف الصني وأنشأ مجعية للمسلمني املنغوليني، وكان مستشارها األول، 

عاد إىل اليابان . وأسهم يف بناء مدرسة إعدادية إسالمية، وكشافة األشبال املسلمني، ومجعية للسيدات
اليابان، وارتبط فيها مبنظمات إسالمية شىت، عمل يف العام التايل للحرب واستمر يف نشاط التبليغ يف 

  .باحثاً باجلمعية اإلسالمية اليابانية وأسس مجعية الصداقة اإلسالمية يف كيوتو، وأصدر جملة إسالمية

اد عدد من شباب املسلمني اليابانيني إىل الدول اإلسالمية لتلقي العلم فاجنازاته إين أبرز مو     
إنشاء مسجد ساهم يف نه مع احلاج عمر ميتا يف ترمجة القرآن الكرمي، مث والرتبية، إىل جانب تعاو 

  .)1(أوساكا

  :م1953الدكتور الشيخ ياسر ياسوشي كوسوغي 

هو من خرجيي األزهر الشريف كلية أصول الدين ورئيس شعبة دراسات منطقة الشرق     
األكادميية من تعريف احلضارة  تفرغ لألنشطة الثقافية. األوسط يف الدراسات العليا جبامعة كيوتو

لتلفاز حول وله مؤلفات يف شرح اإلسالم والسرية النبوية، وقد أشرف على برنامج يف ا. اإلسالمية
  .)2(قباًال واسعاً اإلسالم ونال شعبية وإ

  :1960الدكتور حسن كوناكاتا 

ملسلمني وهو من أنشط ا. حصل على الدكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية من جامعة القاهرة   
  . فمنذ أكثر من عشر سنوات يصدر جريدة أخبار املسلمني. اليابانيني يف اال األكادميي والرتبوي

                                         

 .باختصار 152إىل  147مكتبة اآلداب، القاهرة، من صفحة . اإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر واملستقبل –مورميوتو، أبو بكر  1

 .واقع اإلسالم يف اليابان بعيون مسلم ياباين -أمحد ناؤوكي مائينو بن يوزو  2
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جيمع أصدقاءه املسلمني يف منزله مرة كل شهر جللسة . له مؤلفات حول اإلسالم واإلرهاب   
  . )1(ودية للدرس والعشاء ويستطيع كسب ثقة الشباب الياباين

  :م1960شي أوكودا الدكتور كمال آتسو 

كان له برنامج . له مؤلف يف العقيدة اإلسالمية، وترمجة أصول الفقه. أستاذ يف جامعة كيئيؤو    
  .)2(تلفازي يعلم اللغة العربية، أسلم عندما عمل موجهاً يف املركز الياباين حبلب

  :م1953سليمان آكيرا هاماناكا 

وهو أكرب . وقع على االنرتنيتمأول خريج كلية الدعوة اإلسالمية جبامعة التبليغ يف ليبيا، له    
بىن مسجدًا يف الطابق . نيييلقى القبول بني املهتمني باإلسالم من اليابان. موقع إسالمي باللغة اليابانية

2003الثاين من حمله عام 
)3(.  

  :السيدة حبيبة كاأوري ناكاتا

وترمجت منهاج . وألفت كتابًا عن قصة إسالمها. أصدرت جريدة شهرية ملسلمي اليابان    
وهي أول جمازة وجميزة من مسلمي اليابان يف تالوة . املسلم وتفسري اجلاللني وكتاباً يف التجويد إىل اليابانية

  .)4(القرآن الكرمي 

  

  :فاطمة جونكوساكوما اآلنسة

اليابان من كلية الدعوة مبجمع أيب النور بدمشق بعد دراسة فيه ملدة أول خرجية من مسلمي     
وتعمل يف املعهد العريب . تعمل يف التدريس ويف إنشاء الصفحات القيمة على االنرتنيت. سنوات7

  .)5(تشارك يف إلقاء احملاضرات يف املساجد. اإلسالمي بطوكيو

  
                                         

 .رجع السابقامل 1

 .املرجع السابق 2

 .15فتح اإلسالمي بدمشق، ص لواقع اإلسالم يف اليابان بعيون مسلم ياباين، معهد ا–أمحد ناؤوكي مائينو بن يوزو  3

 .19املرجع السابق، ص 4

 .19املرجع السابق، ص 5
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  .الت الدعوةالوضع الراهن لإلسالم ومشك :المبحث الثالث

  .صورة اإلسالم في ذهن الياباني العادي: المطلب األول

  .تعد اليابان تربة صعبة النتشار اإلسالم من خالل وسائل الوعظ والدعوة التقليدية    

وإىل جانب عقيدة الشنتو احمللية عميقة اجلذور، هناك العديد من العقائد القوية األخرى    
 باإلضافة إىل التقليد األعمى للحضارة املادية. ة وبعض العقائد احمللية اجلديدةاملستوردة كالبوذية واملسيحي

  .)1(الغربية، واإلحلاد، والالدينيني، بل والناهضني الذين يشكلون مجيعاً جداراً مسيكاً أمام انتشار اإلسالم

اليابانية للديانات وصورة التدين أصًال مشوهة عند اليابانيني بسبب استغالل احلكومة العسكرية 
فليس . السائدة هناك من شنتو والبوذية والكونفوشية، لدفع الشعب للمشاركة باحلرب، وكانت اهلزمية

  .غريباً حتسس الشعب الياباين من التدين وربطه مع اخلطر

أما عن صورة اإلسالم يف ذهن الياباين العادي فهي غري واضحة على اإلطالق، إن مل تكن    
الم عومع تطور العالقات مع بلدان الشرق األوسط، بدأ اإل. ال وجود هلا على اإلطالقمشوشة، أو 

وبدأ يلقي الضوء على أحداث الشرق . الياباين يوجه اهتمامًا ولو بقدر ضئيل إىل اإلسالم وتعاليمه
جه ضد العامل على اإلعالم الغريب املو  الدول اإلسالمية، ويفسرها معتمداً  زاعات القائمة بنيـاألوسط، والن

ة عن اإلسالم واملسلمني يف أذهان لبلدان اإلسالمية صورة قامتوقد رمست نزاعات بعض ا. اإلسالمي
فربطه البعض باإلرهاب، أو صوره البعض اآلخر بالدين الذي يأمر بقطع يد السارق ويأمرهم . اليابانيني

  .)2(برجم الزاين

   

                                         

 .179، القاهرة، صمكتبة اآلداب. اإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر واملستقبل –مورميو، أبو بكر  1

 .518م، الرياض،ص21.اإلسالم واألديان يف اليابان، مكتبة امللك عبد العزيز العامة- إبراهيم، مسري عبد احلميد 2
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  .اليابان الشرائح المسلمة الموجودة في: المطلب الثاني

  :المسلمون اليابانيون -1

  :وعملهم الدعوي يكون بشكل   

مجعيات خاصة م، كجمعية املسلمني اليابانيني، وهذه اجلمعيات حتظى بثقة احلكومة، وأغلب 
 .أفرادها من املثقفني وأساتذة اجلامعات

 .مجاعات مندجمة مع مجعيات الطلبة املسلمني واملسلمني األجانب املقيمني

أفراد وهم األكثرية من املسلمني اليابانيني، ومنهم أصحاب غرية على دينهم، وميلكون األهلية 
ناسبة للدعوة، لكن أعماهلم تبقى فردية مشتتة حياولون أن يصنعوا شيئًا وحباجة إىل من يقدم هلم امل

 .إسالميالعون، وهؤالء هم العناصر الفاعلة اليت ميكن أن يقوم عليها أي نشاط 

وأكثرهم من اهلند والباكستان وهم الطالئع الذين قدموا يف أواخر  :المسلمون المهاجرون -2
القرن التاسع عشر، وينتشرون يف املراكز واجلمعيات، أغلبهم مرتبطون بثقافة بالدهم وعاداا من أكل 

ليت حتمل وشرب، بل يرتبطون جبماعات خمتلفة كجماعة التبليغ من الباكستان، واجلماعة اإلسالمية ا
الدفعة الثانية جلأوا إىل اليابان فرارًا من الشيوعية وهم مث األتراك وهم . فكر الداعية أيب األعلى املودوي
  .مرتبطون ببالدهم بشكل مباشر

اليابان، وهؤالء اخنرطوا بشكل فاعل مع  يفواالندونيسيون واملاليزيون وهم ثالث جالية     
عضها يف التفكري وحب العمل، لكن اهلجرة الكربى حدثت منذ اليابانيني لقرب هذه الشعوب من ب

منهم استقر يف اليابان بعد زواجه من اليابانيات، ويوجد اآلن ات ومتثل خمتلف اجلنسيات والكثري نالثماني
اجتاه جديد وهو زواج اليابانيني بعد إسالمهم من املسلمات، وأكثرهن من اندونيسيا وماليزيا والفلبني 

يات املسلمات، وهذه اجلاليات أكثر ما يعينها يف الوقت احلايل احلفاظ على هويتها اإلسالمية ومن العرب
  .هي وأوالدها وخوف الذوبان يف اتمع الياباين وعاداته وتقاليده

  :الطلبة المسلمون القادمون من البالد اإلسالمية -3

بنغالدش مث العرب واألتراك واإليرانيون وأكثرهم من االندونيسيني مث املاليزيني مث من باكستان و     
قامة مساجد إواألفارقة، وهؤالء شكلوا جتمعات مشرتكة يف كل مدينة يقيمون مصلى مؤجر، وبدأوا ب

  .ثانية مملوكة تضم مكتبة وثالجة لبيع اللحم احلالل، إضافة ملكان الصالة واالجتماعات

  :المتدربون من البلدان اإلسالمية -4
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  .لتدرب يف اليابان وإقامتهم مؤقتةلوهم املسلمون الذين ترسلهم الشركات اإلسالمية    

  :التجار والسياح المسلمون -5

أن نسبة مليون ياباين أي  128يقدر عدد املسلمني حبوايل عشرة آلف من أصل     
كستان عمال من البا (منهم هن من النساء اللوايت تزوجن مبسلمني أجانب  ٪80 ٪0.07املسلمني

  ).وتركيا وطالب املاجستري والدكتوراه من العرب وغريه

والسبب الرئيسي يف إسالم أكثر هذا العدد القليل من النساء ليس حب اإلسالم بقدر ما هو     
والعدد القليل . شرط من شروط الزواج مبسلم غري ياباين، وقد تعجب إحداهن باإلسالم بعد الزواج

م وتعاليمه، كالتأثر بأصدقائهن من املسلمني واملسلمات، واألخوة منهن يسلمن حبًا يف اإلسال
، وقوة الروابط األسرية يف اإلسالم، وصفاء املعاملة دون مقابل، وقوة الثوابت اإلسالمية، اإلسالمية

هذه اإلحصاءات السابقة وكلها من مصادر . وبساطة العقيدة، والصلة املباشرة بني العبد وربه يف اإلسالم
ية إسالمية تظهر بوضوح الضعف الشديد للعمل اإلسالمي القائم حالياً، وحاجته إىل خطوات يابان

  .واعية مدروسة

  .أسباب بطء انتشار اإلسالم ومشكالت المسلمين: المطلب الثالث 

  :تتعلق بالشخصية اليابانية وطبيعة المجتمع اليابانيأسباب  

وميكن للواحد منهم أن يعتنق أكثر من ديانة يف لقد تعود اليابانيون على فكرة تعدد اآلهلة،   
ويتمتع اليابانيون حبرية مطلقة بالنسبة للدين، ويف شخصيتهم القومية ليس هناك وجود . الوقت نفسه

وملا كانوا يؤمنون بأن احلياة . لبعض املعتقدات، كاحلياة بعد املوت، أو أمور اآلخرة كالبعث واحلساب
واحلياة الدنيا فقط، فهم ليسوا على استعداد لقبول فكرة فلسفية، أو دين ال  .البشرية هي الواقع املعاصر

  .يسهم يف حيام احلالية
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واليابانيون حيسبون األمور بدقة، ويقيسون األشياء مبعيار الربح واخلسارة، فهم ال يقبلون أي    
  .)1(مذهب روحي أو مثايل

للتأكيد  اآلخريننقد األديان األخرى ومعتقدات  نيون اإلحلاح يف الدعوة، والال يقبل اليابا   
  . على أن اإلسالم هو الدين احلق

إدراك فكرة اهللا الواحد، يربكه اإلغراق يف األحكام الفرعية يف الدين  ويصعب على الياباين    
  .)2(اإلسالمي، وإبراز قواعد الشريعة الصعبة

  .الطبيعة والزمان واملكانوقد جيد البعض صعوبة يف فهم اإللوهية خارج حدود    

  :أسباب تتعلق بمتطلبات الدعوة 

  :الدعاة -أ

  :إن مما يؤثر على بطء انتشار اإلسالم يف اليابان  

 .غياب الداعية القدوة والعامل الصاحل الذي يدعو إىل اهللا حباله واملتفهم لطبيعة اتمع الياباين -1

 .املؤهلني لتعليمهاقلة عدد متعلمي العلوم الشرعية، وعدم وجود  -2

جهل املسلمني من اجلاليات اإلسالمية بالدين، وعدم قدرم على نقل الصورة اإلسالمية  -3
فقسم كبري منهم يسيء معاملة الزوجات، والقسم اآلخر ال يهتم . احلقيقية عن األخالق اإلسالمية

هب، ومنهم غري املتمسك بدينه عدا عن تفرقهم حسب اجلنسيات واملذا. بتعليم الزوجة اليابانية املسلمة
 .أصًال، بل واملغرق يف التعلق بالدنيا إىل درجة الوقوع يف امللذات احملرمة

قلة وجود الدعاة الذين يدعون غري املسلمني من اليابانيني مع ازدياد اهتمام الشعب الياباين  -4
في عن دينهم، فكيف ينقلونه إىل من املسلمني اليابانيني ال يعرفون ما يك اً بالدين اإلسالمي، ألن كثري 

كما أن كثريًا من املسلمني يف اليابان ليسوا سعداء بدينهم وليس لديهم القدرة على عرض !.. غريهم؟
ومعظم املسلمات اليابانيات اللوايت دخلن اإلسالم من أجل الزواج من العمال . اإلسالم بشكل صحيح

                                         

 .227اإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر واملستقبل، مكتبة اآلداب، القاهرة، ص–مورميوتو، أبو بكر  1

 .واألديان يف الياباناإلسالم - إبراهيم، مسري عبد احلميد 2
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عليهن بسبب زواجهن، وتم أكثر املسلمات اليابانيات  ني باليابان، يعتربون اإلسالم قيدًا فرضاملسلم
 .بالفروع وجتويد القرآن

تعترب مشكلة اللغة مشكلة هامة، فال بد من تعلم اللغة العربية ليتصل املسلمون اليابانيون  -5
كذلك ال بد للداعية من . وحىت ترمجة معاين القرآن الكرمي يوجد بعض الصعوبة يف أسلوا. بقرآم

 .فة اللغة اليابانية ليتمكن من التواصل مع املدعوين اليابانينيمعر 

أن الياباين غري املسلم واملهتم بدراسة اإلسالم، ال جيد املعلومات عنه إال يف كتب واملؤسف  -6
 .املستشرقني، واليت تقدم صورة مشوهة عن هذا الدين العظيم

أصبحت عمالقًا اقتصاديًا وأصبحت يف اليابان دولة أدهشت العامل بتطورها السريع، فقد  -7
 دول العامل الثالث،معظم الدول اإلسالمية اآلن ضمن و . ااالت مجيع املقدمة علميًا وتكنولوجيًا يف

دون مرحلة النمو االقتصادي، ودون مرحلة النضج السياسي، ومتأخرة يف التكنولوجيا، وهذا ما يعطي 
 .صورة غري مشجعة يف نظر اليابانيني

  :األسباب المتعلقة بالمراكز والجمعيات اإلسالمية والمساجد -ب

إن املراكز اإلسالمية واجلمعيات واملساجد ال متلك رؤية دعوية واضحة بعيدة املدى تسري     
وتكاد تلك املراكز تكون أشبه بساحات جيتمع فيها املسلمون يف املناسبات . خبطى واثقة وراسخة

  .إلسالميةاهلوية للحفاظ على احلد األدىن من ا

  :ميكن أن نذكر بعض املراكز بشيء من الدراسة فنجد

، تقام فيه صالة اجلمعة، وجيتمع المعهد العربي اإلسالمي التابع لجامعة اإلمام في طوكيو -
  .فيه بعض اجلاليات اإلسالمية من جنسيات متنوعة، يعلم اللغة العربية، وال يقوم بنشاطات دعوية

  .كز بتعليم اللغة العربية وذلك من خالل املتخرجني منهني ضعف املر وقد ذكر أحد املهتم

وهي اجلمعية اليابانية املعرتف ا رمسياً، وإدارا من الطبقة  أما جمعية المسلمين اليابانيين-
املثقفة املتفهمة، ولكن مشكلتهم أم يعيشون أرستقراطية بعض املسلمني يف العامل اإلسالمي، حيث 

هر الدين اإلسالمي، فيكتفون بالتنظري الدعوي، أو الشرح األكادميي عن اإلسالم وعن يعيشون مظا
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كما أنه ال يهتم بتعليم املتزوجات . القرآن، لكن ليس هلم حضور بارز يف ساحات العمل الدعوي
  .اليابانيات وأطفاهلن، وال بشؤون اجلاليات مع أم أغلبية املسلمني باليابان

إدارته من األجانب اهلنود والعرب، وهو من أقدم : بساسازوكا في طوكيوالمركز اإلسالمي  -
مث  -حسب رواية املسلمني اليابانيني–املؤسسات اإلسالمية يف اليابان، استغل للمصاحل الشخصية 

وال يقرتبون منه، مسعته بني املسلمني اليابانيني سيئة .أفلس، وفقد كثرياً من املعونات اليت كانت مقررة له
  .ولكنه معروف بني غري املسلمني، فيزورونه للتعرف على اإلسالم

توجد نشاطات دعوية حمدودة نسبياً، وميكن أن يكون من املراكز الدعوية اهلامة، فهو معروف    
قليل من  املسلمني فيه بتغيري إدارته، وبوميكن أن يستعيد ثقة اليابانيني. على املستويني احمللي والدويل

  .ي واملعنويالدعم املاد

وجيتمع فيه أكثر عدد من املسلمات اليابانيات، إدارته : مسجد أوتسوكا في طوكيو -
ومن أبرز . باكستانية، وهو من أكثر املراكز نشاطاً وتتوفر لديه حيثيات النهوض بالعمل القرآين والدعوي

ية املستمدة من البوذية ضعف اللغة العربية، واخلوف على أوالدهم من تأثري الثقافة اليابان: مشاكلهم
  .والشنتوية، وضعف املستوى القرآين والتعليمي والدعوي

إدارته تركية تقتصر نشاطاته الدعوية على حماضرات األحد  :جامع طوكيو في يويوغي في طوكيو
  .وليس للمسجد أي نشاطات قرآنية

لألطفال، وهناك إدارته من الباكستان والعرب، يقوم بدورة يومية  :مسجد غيوتوكو في تشيبا
  .والنشاط القرآين فيه متواضع ال حيمل أي منهجية. اجتماع نسائي أسبوعي

  :الكتاب ووسائل اإلعالم -ج

الكتاب املقروء يف اليابان له أمهية كربى، فالشعب الياباين يقرأ كثرياً، ويستغل وقت فراغه،     
لكن املالحظ أن الكتب اليت  . إلسالمووقت سفره بالقراءة، وهنا تكمن أمهية الكتاب يف التعريف با
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كتبت باللغة اليابانية عن اإلسالم قليلة جدًا يف نظر الياباين، أما الرتمجة املعتمدة ملعاين القرآن الكرمي 
  .)1(فهي ترمجة واحدة فقط

إن املعلومات الضئيلة عن اإلسالم اليت وجدت طريقها لليابان جاءت عن طريق الغرب     
املوجودة يف الكوميديا اآلهلية لدانيت، وكذلك  �فمثًال صورة النيب . مشوهة ألسباب ال ختفى على أحد

املشوهة صورة اإلسالم كما رمستها كتابات املسيحيني اليابانيني أمثال كانزو أوتشيمورا، هذه الصورة 
  .اعتقد اليابانيون وعامة الشعب أا الوجه احلقيقي لإلسالم

، وحوادث خطف اإلرهابينيكذلك يربط الكثريون من اليابانيني بني اإلسالم ونشاط     
  . )2(الطائرات، ووصف هذه األحداث بأا من عمل املتمردين املسلمني

وهناك بعض العناصر بني اليابانيني من غري املسلمني ممن تأصل لديهم شعور قوي مبعاداة     
ومن أبلغ ما يعرب عن ذلك رسالة نشرا صحيفة هوكوريكو تشونيتشي شيبون يف عددها . اإلسالم

 يقول. م حتت عنوان ما هو اإلسالم؟1977الصادر يف اخلامس والعشرين من أكتوبر تشرين األول عام 
ر للوضع الدويل هذا العام أال نرى أن حقيقة األمر تتمثل يف أن العديد من عندما ننظ:"صاحب الرسالة

ستقالل االضطرابات واملتاعب جاءت نتيجة أنشطة رجال العصابات املنتمني للحركة املنادية باال
وسط، وإيواء جبنوب الفلبني، وكذلك الصراع مع إسرائيل يف الشرق األ وللمسلمني يف جزيرة مندنا

إذًا ما هو . أعضاء اجليش األمحر الياباين اهلاربني، كل هذا ال ميكن احلديث عنه دون ذكر اإلسالم
يأتون ) أي املسلمني(اإلسالم؟ فال بد للشعوب احملبة لإلسالم يف العامل من التأمل يف هذا األمر فهم 

ألخرى، وهم يؤمنون بإله واحد مهامجني على ظهور اجلمال، حاملني السيف يف يد والقرآن يف ا
  .ويدمرون غريه من اآلهلة، كيف السبيل إىل التعامل مع هؤالء املعاندين أتباع دين التوحيد ذلك

ين أناشد األمم املتحدة اختاذ إجراءات إو . فلو مل يوجد اإلسالم لتمتع العامل اليوم بالسالم التام  
   )3(."ة عصابات املسلمني الطفيلية جبنوب الفلبنياليت حتدث نتيجة أنشطلوضع حد لألحزان واآلالم 

                                         

 .503م، ص2001مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض. اإلسالم واألديان يف اليابان-إبراهيم، مسري عبد احلميد  1

 .32اإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر واملستقبل، مكتبة اآلداب، القاهرة،ص–مورميوتو، أبو بكر  2

 .221ابان املاضي واحلاضر واملستقبل، مكتبة اآلداب ، القاهرة، صاإلسالم يف الي–مورميوتو، أبو بكر  3
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من الرسالة السابقة يتبني لنا مدى تأثر الكاتب بوسائل اإلعالم اليت نقلت صورة مشوهة عن    
وقد رد عليه يف نفس اجلريدة عارف موالين . اإلسالم، فكانت الصورة اليت محلها هو بدوره أكثر تشوهاً 

  .حاول يف رده إزالة سوء الفهم لدى أمثال هذا الكاتب الياباين. ازاواوهو طالب اندونيسي جبامعة كان

ومن مث . فهي مؤسسة عامة حتكمها روح الدستور  NHKأما التلفزيون واإلذاعة اليابانية    
حمظور إذاعة أية مواد تؤيد أو تدعو ألي دين، غري أنه من املسموح تناول الدين باعتباره فرعًا من فروع 

  .الظواهر الثقافية املعرفة أو

  .)1(ولكن احملطات اخلاصة قد تفرد مساحة للدعوة إىل أي دين  

مثة فرصة إلذاعة شيء عن اإلسالم دف الدعوة للدين، لكنه بعد  مما سبق يتضح أنه ليست  
احلوار املتبادل مع الدول اإلسالمية واليابان فقد بدأت إذاعة األنباء وغريها من املعلومات املتصلة 

     .وأنتجت بعض الربامج الوثائقية املتعلقة بالعامل اإلسالمي وبصورة حمايدة. اإلسالم من زوايا خمتلفةب

  .اليابانيين اكيف ندعو : المطلب الرابع

ته غري إسالمية، والثقافة الدينية فيه يتعتمد الدعوة يف اليابان على خطاب موجه تمع غالب      
عندهم، فال بد من فهم عميق ودراسة متأنية أوًال لألديان على الساحة  متنوعة بتنوع األديان واآلهلة

اليابانية وثانياً لطبيعة الشخصية اليابانية مع التأكيد على عدم خلق خالف مع الثقافة احمللية، بل العمل 
لكسب تفهمها لإلسالم، وذلك من خالل التأكيد على أن اإلسالم ال يصطدم بأهداف اليابانيني 

والياباين يكره عدم حماولة فهم . ة أو قيمهم االجتماعية، بل يساعد يف حتقيقها أو احرتامهاالقومي
الثقافات األخرى، واإلكراه يف الدين، واألنانية، والشدة يف الكالم، وقد كان هذا التصرف من قبل بعض 

نيني بعدم استقبال الدعاة مدعاة لتنفريهم من اإلسالم وأدى األمر إىل أن يقول بعض املسلمني اليابا
  .بان مطلقاً رغم احلاجة إليهمالدعاة األجانب يف اليا

لقد تبني عدم فاعلية أسلوب اإلقناع العقائدي يف جمال الدعوة باتمع الياباين، فالشعب     
الياباين بالرغم من اعتقاده بتعدد اآلهلة، إال أنه ال يناقش هذه القضية، فمن األفضل أن نقدم هلم مجال 

                                         

 .221املرجع السابق، ص 1
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قبل أن نشككهم يف تعدد اآلهلة، ألن انتقادنا ملعتقدام تشغلهم بالدفاع عنها، دون فهم  لتوحيد أوالً ا
ال بد من البدء بإظهار عظمة اخلالق من حيث الوجود . مجال التوحيد وأثره على اإلنسان واحلياة

قبل  ال خلطوة أخرىالق، مع عدم االنتقوتكامل املخلوقات وحث فكر املستمع إىل أن حيكم بوجود اخل
عندها ينتقل للتعريف بالقرآن الكرمي، رسالة اهللا إىل البشرية، . التأكد أن املستمع أيقن أنه ال اله إال اهللا

ومما يعطينا صورة عن فهمهم . فإن أيقن ذلك ننتقل إىل تعريفه مبحمد صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
إن التوحيد " :الكربى اليابانية يف مقالة رأس السنة اخلاطئ ملوضوع التوحيد ما ورد يف إحدى الصحف

إىل أن املشاكل العاملية كمشكلة فلسطني والعراق وغريها هو سبب املشاكل والنزاع بني الشعوب، نظراً 
هلا عالقة بالدين السماوي كاإلسالم أو اليهودية أو املسيحية، وأما ديانات تعدد اآلهلة فلها روح 

صر عدد اآلهلة على واحد بل تستوعب التعدد والتنوع، وبالتايل سوف يكون التسامح، ألا ال تق
  ".مستقبل العامل مع تعدد اآلهلة ال مع التوحيد

. وهذا يدل على جهلهم مبعىن الدين أوًال، مث معىن التوحيد وما يرتتب عليه يف حياة املؤمن به   
  .والبد للداعية من الرتوي يف اختيار كلماته الدعوية

لذلك . إن مناقشة العقائد الدينية على مستوى رمسي أو فردي، ممنوعة اجتماعيًا ال قانونياً     
عن طريق إبراز اجلوانب املشرقة يف اإلسالم، كاألخالق وحقوق الفرد، ونظام  يكون الدخول إىل قلوم
ين تقوم فكرا على وهذا األخري له فاعلية كبرية، ألن حلمة اتمع اليابا. اتمع اإلسالمي وحلمته

  .التضحية حبقوق الفرد يف مقابل حقوق اجلماعة

ويتمتع الشعب الياباين باألخالق العالية اليت تشبه القيم اإلسالمية كالوفاء، الصدق، األمانة،    
 نا األخالقغريها من القيم احلميدة فإذا أبرز حب العمل، قلة الكالم، املروءة، التواضع، وااللتزام بالنظام و 

خاصة . اإلسالمية بشكل عملي ال كالمي من خالل القدوة الصاحلة فسيتقبلون اإلسالم ويقبلون عليه
  .ما يقول كثري من األخوة اليابانينييف هذه األيام اليت تنهار فيها هذه القيم التقليدية يف اليابان ك

وأمهية  موضوع بر الوالديناألخذ مبا تشابه بني اإلسالم والثقافة اليابانية مهمًا مثل  وقد يكون   
  .األسرة
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جيب عدم إرباك املسلم الياباين باألمور اجلزئية الشرعية والرتكيز بداية على األساسيات والبدء    
فال تكثر التكاليف على الداخل يف اإلسالم، وإمنا نركز على  .مبا بدأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ى كبائر احملرمات قبل صغائرها، وأن نتبىن التيسري ال التعسري، الفرائض األساسية دون النوافل، وعل
  .والتبشري ال التنفري

وأن نأخذ الناس مبنهج التدرج احلكيم، الذي اختذه اإلسالم يف أول أمره، فقد بدأ بالعقائد، مث    
كما يف بعد ذلك باألحكام، وتدرج يف تشريع األحكام سواء يف فرض الفرائض أم يف حترمي احملرمات،  

  .حترمي اخلمر على مراحل معلومة يف تاريخ التشريع

وليس من احلكمة أن نثري مع الياباين قضية حترمي اخلمر من أول األمر، وجنعل االمتناع عنها    
بل نقبل منهم  - حيث تعترب اخلمر أحد العوائق لولعهم بشرا وتعلقهم ا–شرطًا للدخول يف اإلسالم 
بالرعاية حىت يقوى ويصلب عوده، ويء له بيئة إسالمية يعيش فيها، تعينه اإلسالم، ونتعهد إميام 

ته على االلتزام، وترغبه يف طاعة اهللا، وترهبه من معصيته، إىل أن يصل إىل مرحلة يرتك فيها اخلمر بإراد
ولو افرتضنا أنه ضعف عن تركها، وغلبه اإلدمان، فأمره إىل اهللا تعاىل، وحسبه أن ميوت . واختياره

   . )1(مؤمناً 

ينبغي الرتكيز على أن العقيدة اإلسالمية متنح الناس السعادة يف حيام، وال بد من وجود القدوة    
ناسبة حبياة الفرد ومتطلباته، ومشكالته، فالسعادة الفعلية ملسلمني يعيشون مثل هذه احلياة، وجيب العناية امل

  .الشخصية للفرد بوصفه مسلماً ستكون أكثر جذباً لإلسالم من جمرد الوعظ والدعوة

. كما ينبغي االهتمام باملتابعة املنتظمة لرعاية املسلمني بدًال من التأكيد على النواهي واحملاذير    
  .لدعم عقيدة حديثي العهد باإلسالم

وال بد من التأكيد على أن اإلسالم ال يصطدم بأهداف اليابانيني القومية أو قيمهم    
وهذا يعين أن الناس ميكنهم العيش حياة أفضل وأكثر . االجتماعية، بل يساعد يف حتقيقها واحرتامها

  .ريةوهنا تكون القدوة واألمثلة العملية أكثر تأثرياً من جمرد املبادئ النظ. سعادة يف ظل اإلسالم

                                         

، 2003، 1املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عمان، ط. 3من هدي اإلسالم فتاوى معاصرة، ج–يوسف .القرضاوي، د 1
 .672-671ص
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توظيفهم،  ية وتعليمهم، وفرصتهم االجتماعكما أن جهود االرتقاء حبياة املواطنني، ورعاي    
وهذا يلزم . واخنفاض تكاليف الرعاية الصحية، وغري ذلك من شأا اإلسهام يف دعم إميام باإلسالم

  .)1(القيام باملزيد من األنشطة االجتماعية العملية

  .دوة، املتمتع باألخالق العالية، املخلص، احلليموجيب حتضري الداعية الق   

جمازاً . عاة أن يكون الداعية متقنًا للغة اليابانيةمن األخوة اليابانيني ومن الدوقد اقرتح عدد   
ألن اليابانيني ال . أن يكون عاملًا بالعلوم الشرعية من تفسري وحديث وسرية وفقه حنفي. برواية حفص

راءات أو متخصص بالفقه فيمكن أن يسأل الداعية عن كل شيء، وجيب أن يفرقون بني متّخصص بالق
  .فال بد من الثقافة اإلسالمية العامة. جيد اجلواب لكل األسئلة املطروحة عندهم

وعلى الداعية أن يتواصل مع زمالئه يف  باإلضافة إىل أن يكون مطلعًا على تاريخ وثقافة اليابانيني   
ون إلغناء العمل الدعوي وحتقيق التكامل واالستعانة باألخوة املسلمني اليابانيني الدعوة بشكل يومي والتعا

  .لتسهيل مهمته، وال بد أن يتعرف على مكنونات نفس الياباين ما يسعده وما يؤذيه

وأن يتجه الداعية خالل حديثه عن اآلخرة وعدم إلقاء األحكام على األشخاص وخاصة املتعلقة 
  .اجلنة والناربنهاية أحدهم يف 

 وإعطاءال بد من االهتمام بوسائل اإلعالم والصحافة للتواصل مع الشعب الياباين غري املسلم    
  .صورة حقيقة عن اإلسالم وأهله

ونعمل على تطوير حياتنا  وجمتمعاتنا أنفسنا األهم من ذلك أن نصلح حنن املسلمنيو    
  .وفق شرع اهللا حىت نكون عامًال مشجعاً وصورة ناصعة لإلسالم يف حقيقته االقتصادية

   

                                         

 .182واملستقبل،مكتبة اآلداب، القاهرة، صاإلسالم يف اليابان املاضي واحلاضر –مورميوتو، أبو بكر  1



 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام      39

  الخاتمة

بعد أن ألقينا بعض الضوء على عقائد اليابانيني واملفاهيم الدينية اليت تتحكم يف حيام وتعرفنا   
 على وضع الدعوة اإلسالمية يف اليابان، جند أنه ال بد من وضع خطط تقوم على أساس من العلم

  .واملعرفة بتاريخ اليابان وعقائد أهله وعلى أساس من فهم الشخصية اليابانية

خاصة وأن اإلسالم جيد اليوم طريقه إىل قلوب الكثري من اليابانيني بعد أن قارنوا بينه وبني غريه    
، فوجدوا الفرق شاسعًا من حيث يسر العقائد وقرب تناوهلا، وعقالنية تعاليمه السمحة. من األديان

وعرفوا أنه الدين الذي نزله رب العباد للبشرية كلها، وهو السبيل لتحقيق األمن والسالم يف األرض، 
  .والفوز برضى اهللا يف اآلخرة

إن الفوز بالياباين الداعية املسلم ميهد الطريق لفتح األبواب للدعوة اإلسالمية يف اليابان على    
ن الدعاة يف البلدان اإلسالمية، وبدعم من القادرين على تقدمي يد أبنائها املسلمني، ومبساعدة إخوام م

د على هذه البالد فتنعم بالسعادة الروحية كما بدأت يعسى أن يشرق نور اهللا واإلميان بالتوح. العون
  تنعم باحلياة املادية اليت صنعتها بكفاحها وجهدها وتغلبها على الظروف الصعبة

  والحمد هللا رب العالمين
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