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سلسلة "الدعوة في اليابان"
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقددد ىددر عقددد اليديددد مددن المددمتمراا الدعويدة فددي اليابددان ،قدددف فيهددا اليلمددا المسددلمون فددي
اليابان بيض األوراق الدعوية .ويسرني أن أعرضها بالتسلسل التاريخي على النحو التالي.
سلسلة (الدعوة في اليابان)
 -1االىتماع اإلسالمي اليالمي الذي عقد في مايباشي ،باليابان يوف األحد 1991/7/5
وقدف هذا التقرير إلى رئيس المركز اإلسالمي ،طوكيو ،اليابان
عقد في مدينة مايباشي اليابانية (جونماا ياي ) ياو األحاد  2991/7/5اجتماا سالايمي عاالمي ،ياا
ناجحا جدا ،وهلل الحمد ،حضره سلى جانب الماللمي المحليي أعداد م بلادا أرارو وعادد لليا ما
الماللمي اليابانيي وعدد أيبر م غير الماللمي .
باادأ الفعاليااا فااي الالاااعة العاشاارا اااباحا بااتيوا آيااا ما القاارآ اليااري  ،تلتهااا ترجمتهااا بالل ااة
اليابانية واالنجليزية .وأعقب ذلك يلماة حافلاة بالمعلوماا

لادمها الازعي اليابااني المالال األخ الحاا

األالااتاذ عبااد اليااري الااايتو م ا (اليابااا ) (بالل ااة اليابانيااة) عنوانهااا "التعري ا

باإلالااي " ولااد فَّا ا

بطريقة واضحة جدا وجذابة الرالالة التاي يقادمها اإلالاي للعاال  ،ما لَّاد األخ عباد الارحم ااديقي
م (البايالتا ) ،يلمة حو "اليرا نبي اإلالاي " (بالل اة اليابانياة) .وتحاد عا الحاجاة سلاى دراالاة
حياا الرالو اليري (ملسو هيلع هللا ىلص) م أج ح مشاي العال اليو  .يما حاو توضيح الوء الفها الالاا د باي
غير الماللمي  ،ع اإلالي والماللمي .
عا "اإلالاي فاي

ي الزعي الياباني المالل األخ الحا ماطفى يومورا م (اليابا ) وتحاد
م دع َّ
اليابا " (بالل ة اليابانية) .فقد بطريقة مشولة وافا لتاريخ اإلالي في اليابا  .يما لد أيضا تعريفاا

بيتابه الذي ألفه ع اإلالي  ،بالل ة اليابانياة .ما تقاد األخ سبارايي أويوباو ما (الياباا ) ولَّاد َّ يلماة
باعمة على التفيير ع "الهد

م رلق اإلنالا " (بالل ة اليابانية).
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وأرياارا تحااد األخ الشاايخ عبااد العزيااز البااداح ما (الممليااة العربيااة الالااعودية) ماادير معهااد جامعااة
اإلما ع "الحج" (بالل ة العربية) .وأوضح بالتفاي أيمية الحج فاي اإلالاي  ،وشارح ييفياة أدا اه.
وأل معظا الحضااور ما اليابااانيي فقااد ترجما يلمتااه ترجمااة فوريااة سلااى الل ااة اليابانيااة ،بطريقااة
مشولة م لب األخ اللي الرحم را م (الهند).
بعد ذلك ،لا جميع الماللمي الذي حضروا االجتماا بادداء اايا الظهار فاي مقار االجتماا  ،والاط
مشايدا الحضور م غير الماللمي  ،لهذا الحد بايتما يبير.
وأعقب ذلك مددبة غداء لذيذا أعد

بشي متق  ،ت تناولهاا فاي مياا االجتماا  ،ويانا تحا سدارا

اإلروا سعجاز سلبا وتالني م (البايالتا ).
ولجع االجتما أيمر سمارا لييتما  ،ت بعد تناو طعا ال داء عرض فيل فيديو بالل ة اليابانياة عا
"الحج" .وباإلضافة سلى ذلك ت أيضا ترتيب بيع المش وال اليدوية والمديوال م البيد اإلالايمية
في ميا االجتما  ،وذلك بهد

سظهار الجانب المقافي لإلالي .

ونعل بي فرر بدننا نجحنا في النهاية فاي ترتياب ياذا اللقااء ،الاذي ياا األو ما نوعاه فاي تااريخ
مدينة (جونما يي ) .وبالتالي ،نالجد بي تواضع وانيالار هلل عز وج  ،حامدي وشايري لاه توفيقناا
على تنظي يذا االجتما  ،الذي ينا ننتظره بفارغ الابر ولول طوي جادا .وندما  ،ونتمناى ونادعو
هللا أ نرو شمس اإلالي تشرق زايية في بيد الشمس المشرلة.
وأريرا نود أ نعبر ع شيرنا الرالص للمريز اإلاليمي في اليابا على التبر الالري الذي لدماه
لنا والبالغ  080888يا والاذي بدوناه ياا ما المالاتحي بالنالابة لناا ترتياب ياذا اللقااء الاذي يعتبار
سنجااازا يبياارا بالنالاابة لنااا .يمااا نعباار عا شاايرنا بيا ااادق لاألخ الشاايخ عبااد العزيااز البااداح ،علااى
المالاعدا المالية التي لدمها لنا م حالابه الشراي والبالغ لدريا  080888ي ياباني.
يمااا نااود أ نعباار عا شاايرنا وامتنانااا لإلرااوا عبااد الاارحم اااديقي ،والاالي الاارحم رااا والحااا
ماطفى يومورا ،على تحم المشااق ويا فاي شايرورته للمجايء سلاى مديناة (مايباشاي) لحضاور
االجتما  ،ويا أمرا مشجعا جدا بالنالبة لنا ،وجازاي هللا ريارا .ونعارب أيضاا عا راالص امتنانناا
للمالؤولية التي تحملها األخ سعجاز سلبا واألخ تالني في ترتيب مددباة ال اداء .ونادرك أنها تحملاوا
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بي ا اراايص العاابء المااالي اإلضااافي أمناااء التحضااير ليجتمااا  ،يمااا نقاادر بامتنااا عميااق الطاابخ
الممتاز واألطباق اللذيذا التي أعديا األخ شايي أحمد ،فقط م أج اإلالي .
وأرياارا ،ولاايس آراارا ،نااود أ ناذير بدناه ما بااي العديااد ما المنظمااا الدوليااة فااي مدينااة مايباشااي
اليابانيااة ،ف اإ جمعيااة الطلبااة األجانااب فااي (غونمااا) يااي الوحي ادا التااي يب ا بي ا سراايص لتحم ا
المالؤولية لمالاعدتنا في عقد يذا اللقاء.
وعليه ،فقاد رتبا

الجمعياة لناا ،ومجاناا ،لاعاة مازودا باألماا

الياما وبدحاد

البارامج اإلليترونياة

اليابانية ،وتقع في مبنى أنياق وجدياد تماماا ياو (تيبياو بايزا) ( ،)Tepco Plazaالاذي يبعاد نحاو
رمس دلا ق اليرا على األلدا م محطة مايباشي ،سلى حي يعقَّد االجتما .
وندم بي تفاؤ  ،أ يمد المريز اإلاليمي يد المالاعدا لنا في مالاعينا المالتقبلية أيضا .ونؤياد أنناا
الو

نبلغ المريز بدنشطتنا ينا ،والتاي لاد نرطاط لهاا فاي المالاتقب  .نالاد هللا أ نانجح جميعناا فاي

مالاعينا الدعوية ..أمي .
اقتراح متواضع من قبل اثنين من الطلبة المسلمين الحاضرين
تشااير التقااديرا سلااى أ يناااك مااا ال يقا عا  6 -5آال

مالاال يقيماو فااي (جونمااا يااي ) وحااديا،

ويتريز جزء يبير منه في ساليالاايي ( 25يلا ما مايباشاي) .ويقاي معظمها بطريقاة غيار لانونياة
ويعملو في الماانع.
أمااا بالنالاابة للطلب اة المالاالمي المقيمااي فااي (جونمااا يااي ) ،بهااد

الدراالااة األياديمي اة فيوجااد أربعااة

طاايب (بما فاايه يينااا) فااي الحاار الجااامعي الطبااي لجامعااة (جونمااا) فااي مايباشااي (جميااع يااؤالء
الباحمي ي َّحضرو للديتوراه وحاالو على زمالة مونبوشو )Monbusho؛ وعشرا طيب فاي
حر يلية الهندالة بجامعة جونما ،في ييريو ( )Kiryuعلى بعد  05يل م مايباشي.
يمااا يوجااد حااوالي رمالااة مالاالمي مترااااي باألبحااا النوويااة (لااادمو م ا الاادو اإلالاايمية)
يعملو في معهد البحو الذرياة فاي (تاياالاايي) .لقاد حظاي ياذا االجتماا بحضاور جمياع الطايب
تقريبا ويذلك بعض العلماء الماللمي  .وبالتالي ،ومع العدد اليبيار جادا للمالالمي فاي ياذه المحافظاة،
فليس م المالت رب أ نشايد ماني أيبر تجمع في ساليالايي ،بعد طوييو ،في أيا األعياد ،باليابا .
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ولي يؤالفنا أ نذير أنه ل تعقاد أي نشااطا

سالايمية بهاذه المحافظاة ،باالاتمناء زياارا عرضاية

م أعضاء جماعة التبليغ االاليمية.
وم ينا ،فإننا نرو أ يناك حاجة ماالة سلى وجود فر للمريز اإلاليمي فاي ياذه المنطقاة ،بحيا
يمي سلامة وتعزيز األنشطة اإلاليمية ،بمالاعدا العدياد ما المالالمي فاي ياذا المجاا  .وفاي البداياة
نرو أ يت سرالا بعمة لتقاي الحقا ق ينا ،وذلك بهد

االلتقاء بالماللمي المحليي  ،مماا لاد ياؤدي

سلاى أ تاادرك البعمااة أ مجارد وجااود يااذا العاادد اليبيار ما المالاالمي ينااا ،لاد أدو أيضااا سلاى لبااو
اإلالي م بعض اليابانيي والحمد هلل.
دمحم عبد المجيد م (الهند) أبو الال م (مار)
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Dawa Series in Japan
edited by
Dr. Salih Samarrai
Salihsamarrai3232@gmail.com
Several dawa conferences were held in Japan. Moreover
some dawa papers were prepared by Muslim Scholars in
Japan. I am presenting them in serial numbers.
Dawa Series in Japan
1- International Islamic meeting Held at Maebashi, Japan on
Sunday, the 5th of July, 1992
Submitted To the Chairman, Islamic Center, Tokyo, Japan
An International Islamic Meeting was held at Maebashi (Gunma Ken),
Japan on Sunday, the 5th of July, 1992. Alhamdolillah, the meeting
was quite successful, in addition to the Muslims from other countries
and few Japanese Muslims, a larger number of non-Muslims also
attended the meeting.
The Proceedings started at 10 AM with the recitation of Holy Quran,
followed by its translation in Japanese and English. This was followed
by an informative speech by Brother Alhaj Prof. Abdul Karim
Saitoh(Japan) on “Introduction to Islam”(In Japanese.) He in a very
clear and appealing way elaborated on the message which Islam
gives to the world, Then Brother Abdul Rahman Siddiqui(Pakistan),
gave speech on “Life of the Prophet of Islam”(In Japanese). He spoke
on the need to study the life of the Holy Prophet (P.B.U.H) to solve
the problems of the present day world. He also tried to clear the
misunderstandings prevailing among non-Muslims, about Islam and
Muslims. Then Brother Alhaj Mustafa Kumura(Japan) was invited to
speak. He spoke on “Islam in Japan” (In Japanese). He in a very
interesting way described the history of Islam in Japan. And also
introduced his book on Islam, authored by him in Japanese. Then
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came Brother Ibrahim Okubo (Japan) and gave a thought provoking
speech on “The purpose for creation of Humanity” (in Japanese). In
the last, Brothers Shaikh Abdul Azeez (Saudi Arabia) spoke on “Hajj,
the pilgrimage to Makkah” (In Arabic). He detailed the importance of
Hajj in Islam and explained how Haj is performed. As the listeners
were overwhelmingly Japanese, hence his speech was
simultaneously translated into Japanese, in a very interesting way by
Brothers Salimur Rahman Khan (India).
After this, all Muslims attending the meeting offered Zuhr Prayers at
the venue, with the non-muslims audience, witnessing the event with
great interest.
This was followed by a delicious and elaborately prepared luncheon,
at the venue. It was managed by Brothers Ajaz Iqbal and Borthers
Tasneem (Pakistan).
To Make the gathering more interesting, a video film in Japanese on
”Hajj” was also screened after lunch. In addition a sale of handicrafts
and edible items from Muslims countries was also arranged at the
venue, with the aim to show the cultural aspect of Islam.
We take pride to report that at last we succeeded in arranging this
meeting, which was first of its kind in the history of Gunma Ken.
Hence, we humbly and in complete humiliation, bow before Allah the
Almighty, with profound gratitude for making this meeting happen,
about which we were eagerly waiting for so long time. We hope, we
wish and we pray, to see that the sun of Islam shines brightly in the
Land of Rising Sun.
Lastly we hearfully acknowledge the generous donation of Yen
80,000 from Islamic Center, Tokyo, Japan without which it was
impossible for us to arrange this meeting which proved quite a big
task for us. We sincerely acknowledge a donation of Yen 30,000 by
Brothers Shaikh Abdul Azeez, from his personal account. We
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acknowledge the trouble taken by Brothers Abdur Rahman Siddiqui,
Brothers Salimur Rahman Khan and Brothers Alhaj Mustafa Kumura,
who in their old age took the trouble to come all the way to Maebashi
to attend the meeting, which proved quite encouraging for us,
Jazakallahu Khair. We sincerely express our gratitude for the
responsibility shouldered by Brothers Ajaz Iqbal and Brothers
Tasneem in arranging the luncheon. We understand that they wholeheartedly took the extra financial burden during the course of the
preparation for the meeting, Brothers Shakeel Ahmed’s excellent
cooking of the delicious dishes, just for the sake of Islam, is
appreciated with deep gratitude. Last, but not least, we report that
among the several international organizations in Maebashi, only
Gunma Foreign Students Society whole-heartedly came forward to
take the responsibility to help us arrange the meeting. Hence, they
were responsible to arrange for us, free of cost, the well-furnished
hall fitted with the latest Japanese electronic software’s, situated in
the elegant and entirely new building of TEPCO Plaza, just on a five
minutes walk, from Maebashi Station, Where the meeting was held.
Optimistically, we hope that Islamic center would extend its help to us
in our future endeavors also. We assure, that we will inform the
center of our activities here, which we may plan in future. May we all
succeed in our pious endeavors Amin.

OUR HUMBLE SUGGESTION:
It is estimated that there are at least 5-6,000 Muslims residing in
Gunma Ken alone, of which a major part is concentrated in Isesaki
(15Km From Maebashi). Most of them are illegally staying and
working in factories.
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As far as Muslim students, staying in Gunma Ken, with the aim to
pursue their academic career are concerned, there are four students
(including both of us) in the medical campus of the Gunma University,
at Maebashi (all research scholars doing their Ph.D & getting
Monbusho fellowship); about ten students in engineering campus of
the Gunma University, at Kiryu (about 35km from Maebashi). There
are about five Muslim nuclear scientist (coming from Muslim
countries) engaged in the Atomic Research Institute in Takasaki. All
most all of the Muslim students and a few Muslim scientists attended
the meeting. Hence, with so big Muslim population in this prefecture,
it should not be surprising to see the second biggest gathering in
Isesaki, after Tokyo, witnessed on the day of Eids, in the whole of
Japan.
However, unfortunately we would like to mention that no Islamic
activities are being held, what so ever, any where in the prefecture,
except occasional visits by the members of the Tableeghi Jamaat.
Hence, we feel that there is a serious need of a branch of Islamic
Center in this region, so that Islamic activities can be started and
boosted, with the help of so many Muslims in this area. Initially to
begin with we feel that a fact-finding mission be sent here, with the
aim to meet the local Muslims, which may in turn realize that the very
presence of so many Muslims here, has also resulted in the
acceptance of Islam by some Japanese. Alhamdolillah.
Mohammed Abdul Majid(India) Abu Salim(Egypt)
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سلسلة "الدعوة في اليابان"
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقد جرو عقد العديد م المؤتمرا

الدعوية في الياباا  ،لاد فيهاا العلمااء المالالمو فاي الياباا

بعض األوراق الدعوية .ويالرني أ أعرضها بالتاللال الرلمي على النحو التالي.
سلسلة (الدعوة في اليابان)
 -1بيان عن ملتقى استراتيىية الدعوة في اليابان
عقدته ىميية مسلمي كيوتو
الملتقى
عقد بنجاح في مدينة ييوتاو اليابانياة فاي الحاادي عشار ما شاهر شاوا 2120يا الموافاق  1أبريا
 2990ملتقااى "االااتراتيجية الاادعوا فااي اليابااا " ،نظمتااه جمعيااة مالاالمي ييوتااو ( )KMAويااا
المتحدمو في المنتدو م ممملي المؤالالا اإلاليمية الفاعلة على المالتوو الاوطني واإللليماي فاي
اليابااا (مالااجد يااوبي) ،المريااز اإلالاايمي فااي اليابااا  ،وجمعيااة الطلبااة المالاالمي  -اليابااا ) وممما
مالاالمي اليابااا  .وحضاار الملتق اى  68طالبااا وع اامي ومتاادربا م ا (ييوتااو)( ،أوالااايا)( ،توتااوري)،
(يوبي)( ،فويوي)( ،أوياياما)( ،ناغويا) وطوييو.
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

بهذا نوافق نح المشاريي في ملتقاى جمعياة مالالمي ييوتاو ( )KMAباإلجماا  ،علاى بياا الملتقاى
حو االتراتيجية الدعوا الفعالة في اليابا ونعل التزامنا به .ويدعو يذا الملتقى جمياع المالالمي فاي
اليابا سلى:
 تحالي ظروفه الاحية باالتمرار ،وزيادا علمه  ،وسيمانه وأعماله  ،فرديا وجماعيا. والحاجة سلى زياادا التوااا والتشااور والتفااي والتعااو باي مرتلااليابا وعلى جميع المالتويا .
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المنظماا اإلالايمية فاي

 -الحاجة سلى تناليق األنشطة الدعوية محليا وسلليميا على جميع مالتويا

المنظماا

اإلالايمية فاي

اليابا .
 -االحياء الفاوري لمجلاس المنظماا

اإلالايمية (تدالاس الاابقا فاي عاا  )2976والتمالاك بإعيناه

الااداعي "للتعاااو ماا أجاا اإلالااي وأنااه علااى جمعيااة الطلبااة المالاالمي فااي اليابااا والمريااز
اإلالاايمي فااي اليابااا أ يحيااوا يااذا المجلااس بتنظااي اجتمااا فااي موعااد الااااه الرابااع ما شااهر
ابري لعا . 2991
 ويقو مجلس المنظما اإلاليمية الذي يت احياؤه بتقيي أعضاء المجلس الالابقي ما المنظماااإلاليمية النشطة على الاعيدي الوطني واإللليمي في اليابا .
 يما يقو المجلس الذي يت احيااؤه بادع وتعزياز الوحادا باي المالالمي فاي جمياع أنحااء الياباا ،ورااة في تحديد مواعيد أو رمضا وشوا وعيد األضحى.
 ويقو المجلس أيضاا بالالاعي لطلاب الادع الماالي وتنالايق األولوياة فاي بنااء المالااجد  /المرايازاإلاليمية في جميع أنحاء اليابا  .يما يقو أيضاا بتيميا

أعماا الترجماة وطباعاة ونشار اليتاب

اإلالاايمية واألدب بالل ااة اليابانيااة .وينب ااي تنالاايق رباارا المالاالمي اليابااانيي والطاايب المالاالمي
بشي فعا لهذا ال رض.
 يما ينب ي سييء ايتما راص لرعاية الماللمي اليابانيي  ،ووضع متابعا تعليمياة فعالاة وبارامجتوظي

رااة وتنفيذيا إلعداد العاملي المحليي المؤيلي لردمة اإلالي في اليابا .

 وينب ااي أيضااا سياايء ايتمااا راااص لرعايااة الطلبااة المالاالمي اليابااانيي فااي سطااار رابطااة الطاايبالمالاالمي باليابااا ( .(MSAJويجااب دعا يااذه المنظمااة دعمااا يااامي :معنويااا وماليااا ومادياا فااي
جميع أنشطتها لتتمي م تنظي وتمقي

العدد المتزايد م الطيب الماللمي في اليابا .

 يما ينب ي سييء ايتما راص لرعاياة المتادربي والعماا المالالمي فاي الياباا  .ويجاب أ تضاعالمنظما اإلاليمية المحلية برامج فعالة بالنالبة لهذه الف ة.
 عيوا على ذلك ينب ي سييء ايتما راص بحاجاة أطفالناا للتربياة والبي اة اإلالايمية .لاذلك ينب ايأ تبادر المنظما اإلاليمية المحلية ببناء المدارس اإلالايمية (يمدرالاة عطلاة نهاياة األالابو )
لهؤالء األطفا .
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Dawa Series in Japan
Edited by
Dr. Salih Samarrai
Salihsamarrai3232@gmail.com
Several dawa conferences were held in Japan. Moreover
some dawa papers were prepared by Muslim Scholars in
Japan. I am presenting them in serial numbers.
2- KMA Forum Communiqué( A Draft)
The forum on “DAAWAH Strategy in Japan” was successfully held in
Kyoto City on11th Shawwal 1413/ 14th April 1993. Organized by
Kyoto Muslim Association (KMA) Speakers in the Forum were
representatives from active national and regional levels in Islamic
organization in Japan (Kobe Mosque), Islamic center of Japan, and
Muslims Students Association of Japan) and a representative of
Japanese Muslims. The forum was attended by 60 students, workers
and trainees from Kyoto, Osaka, Tottori, Kobe, Fukui, Okayama,
Nagoyn and Tokyo.
Bismillah Arrahman Arrahim
Hereby we the participants in the KMA forum, unanimously agree,
declare and bind ourselves to the following forum communiqué for
effective Daawah strategy in Japan. Therefore this forum calls for
Muslims in Japan to constantly increasing and improving their health,
Ilm, Iman and ‘ Amal, individually and collectively.
The need to increase communication, consultation, understanding
and cooperation among various Islamic organization in Japan at all
levels.
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The need to coordinate Daawah activities national and region at all
levels of Islamic organization in Japan.
Immediate reviving of the Council of Islam organization (previously
formed in 1976) and to uphold its “Declaration of Cooperation for
Islam Hereby, the (Islamic Center of Japan with cooperation of
Muslim Students Association of Japan are entrusted to organize the
next council meeting, not later than 4th April 1994.
The revived Council of Islamic Organization reviews its former council
members by only admitting active national and regional levels Muslim
organization in Japan.
The revived Council of Islamic Organization is to uphold the unity
among Muslims throughout Japan. Especially in deciding the dates of
first Ramadhan and Shawwal and Eid-ul-Adha.
The revived Council of Islamic Organization is to seek financial
supports and to coordinate the priority in setting and building up
Mosques/Islamic Centers throughout Japan. The revived Council of
Islamic Organization to intensify translation works and publications of
Islamic Books and literature in Japanese. The expertise of Japanese
Muslims and Muslim students should be effectively coordinated for
this purpose.
Special attentions should be given to the welfare of Japanese
Muslims. Effective educational follow ups and special recruiting
programs should be drawn-up and implemented for preparing
capable local workers of Islam in Japan .
Special attentions should be given to the welfare of Japanese
Muslim students in Japan under the Muslim Students Association of
Japan (MSAJ). MSAJ should be fully supported morally, financially
and physically in all its activities to organize and educate the
increasing number of Muslim students in Japan.
12

Special attention should be given to the welfare of Muslim trainees
and workers in Japan. Local Islamic organization should draw-up
effective programs for them.
Special attentions should be given to the need of Islamic education
and environment to our children. Local Islamic organization should
initiate Islamic school (weekend School) for them.
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سلسلة "الدعوة في اليابان"
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقد جرو عقد العديد م المؤتمرا

الدعوية في الياباا  ،لاد فيهاا العلمااء المالالمو فاي الياباا

بعض األوراق الدعوية .ويالرني أ أعرضها بالتاللال الرلمي على النحو التالي.
سلسلة (الدعوة في اليابان)
 -3بيض المالحظاا على استراتيىياا األنشطة الدعوية في اليابان.
التي قدمها في اإلىتماع السابق في كيوتو
أ.د .سيد مرتضى كوراساوا
عضو مىلس إدارة المركز اإلسالمي اليابان
kurasawa@rikkyo.ac.jp

تقديف
أ.د .صالح مهدي السامرائي
رئيس المركز اإلسالمي في اليابان
salihsamarrai3232@gmail.com
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مقدمة أ.د .صالح مهدي السامرائي
لقد حضر ندوا  /ملتقى ع االتراتيجية الدعوا فاي الياباا نظمتاه جمعياة مالالمي ييوتاو ()KMA
في الرابع ما أبريا ما الالااعة  28:08ااباحا حتاى الالادالاة مالااء وحضاره ماا يقارب ما 68
مشاريا م ييوتاو وغيرياا ما المنااطق اليابانياة .وألقاى األخ اايح ما ماار محاضارا تنويرياة
لل اية ،أماا المتحادمو ما جمعياة الطلباة المالالمي بالياباا  ،وما مالاجد ياابي ،فقاد َّريازوا حاديمه
تقريبا على أنشطة جماعته المعنية وتحاد ممما المرياز اإلالايمي فاي الياباا  .ولاد شارح أنشاطة
المريز ،وتحد تقريبا ع االتراتيجية الدعوا.
وفي رتا الملتقى ت اعتماد البيا م لب المشاريي .

كلمة أ.د .سيد مرتضى كوراساوا
الالي عليي ورحمة هللا وبرياته،
أيها اإلخوة واألخواا في اإلسالف ،والسادة الحضور.
أود أوال ولبا يا شاايء ،ونيابااة عا المريااز اإلالاايمي فااي طوييااو ،أ أتقااد سلاايي جميعااا بالتهن ااة
الاادلة علاى جهاودي فاي ترتياب والمشاارية فاي ياذه النادوا الراااة بدنشاطة الادعوا فاي الياباا .
ونحمد هللا أني لمت بعم عظاي  ،الاا لي الماولى عاز وجا أ يهادينا جميعاا سلاى الطرياق المالاتقي ،
أمي  .واليو  ،أنا مالرور لل اية بوجودي ينا بيني لمشاريتي تجربتي في اليابا .
ولقد لدم ورلة سضافية ع :
( -2االالتراتيجيا  ،تحقيق الرؤية ،المشيي  ،والتولعا  ،الخ)
 -1دراالة االتقاا ية عامة للمشهد اإلاليمي في اليابا (تقرير سضافي)
وأنااا ا

الاج ومعت َّا َّر
أالاالط الضااوء علااى أنشااطة المريااز اإلالاايمي (م َّ

تجارية وغير الياالية).
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بااه رالااميا يمنظمااة غياار

أ .أنشطة دعوية:
 .2محاضرا  ،ندوا  ،اجتماعا ونقاشا .
 .1مطبوعا ساليمية ( 05يتابا) بالل ة اليابانية
 .0مجلة "السالف" الفالية بالل ة اليابانية ( 1888نالرة في ي عدد)
 .1ميتبة مرجعية ولاعة للمطالعة
 .5تعلي الل ة العربية مجانا
 .6تقدي الدع المالي للعديد م المنظما اإلاليمية المحلية في اليابا
 .7تعلي الايا وتحفيظ القرآ ،
ب :الخدماا:
 .2اعتناق اإلالي وردما الزوا
 .1الردما االالتشارية في مالا

الحي والحرا وردما الرعاية االجتماعية األررو للماللمي .

 .0التقوي اإلاليمي ،وجدو أولا الايا.
 .1البضا ع اإلاليمية :منبه لألذا  ،الجادا (للايا) ،بوالة القبلة ،والقبعا  ،الخ
 .5توزيع المااح  ،وتالجي القرآ اليري على أشرطة ،وغير ذلك م أشرطة الفيديو.
 .6ردما المعلوما واالالتشارا العامة للشريا واألفراد.
 .7تدييد ونشر لضايا الماللمي
بيض التيليقاا من قبل الحضور:
 .2لال معاديا لإلالي ولي يناك عد معرفة والوء فه عا حو اإلالي
أ" -القرآ والالي " " /أربع زوجا "
ب -جامد وضد الحدامة ،متشدد ،ولمعي
16

 النظر في ال الب م ري "الرؤية األوروبية" الاليبية المعادية لإلالي . 1عد وجود سجابة ذيية م بعض الماللمي :
أ .رد عاطفي ،واإلشارا التاريرية للمجد الماضي
ب بحو علمية غير دليقة /تفالير أياديمي غير دليق
 .0أفعا الماللمي  /المجتمعا اإلاليمية مقاب مفهو االالي
أ .س اتبا "القرآ والالنة " بنظره واالعة يالفر ع ماللمي جيدي
ب .مجما الالاالوك يرلااق اااورا" :اإلالااي يااو أالاالوب حياااا" ،ويدالاالوب للحياااا فيجااب أ يحظااى
باحترا ا رري  .سذا نجح في الحاو على االحترا فالتنجح في األنشطة الدعوية.
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Dawa Series in Japan
Edited by
Prof. Dr. Salih Samarrai
Salihsamarrai3232@gmail.com
Several dawa conferences were held in Japan. Moreover
some dawa papers were prepared by Muslim Scholars in
Japan. I am presenting them in serial numbers.
3- Some Observations on strategies of Dawah Activities In
Japan.
At the former meeting of Kyoto
Prepared by Prof. Syed Murtada Kurasawa
kurasawa@rikkyo.ac.jp
Member Board of Directors
Islamic Center Japan
Edited by
Prof .Dr. Salih Samarrai
Salihsamarrai3232@gmail.com

Contents
I attended the Seminor /Forum on Dawah Strategy in Japan arranged
by Kyoto Muslim Association (KMA) on the 4th April 1993 from 10:30
AM till 6:00PM the meeting was attended by almost 60 participants
from Kyoto and other areas in Japan. A very enlightening lecture was
given by Brothers Salah from Egypt, speakers from the MSA Japan,
the Kabe Mosque, spoke almost about activities of the respective
organizations. The representative of the Islamic Center Japan
18

explained the activities of the center and talked almost about Dawah
strategy. At the end of the forum a communiqué was approved by
participants attending the meeting.
Assalami-alaikum wtb,
Prof. Dr. Kurasawa, the representative of Islamic Center Japan
presented the following:
Dear Brothers and Sisters in Islam, and distinguished participants;
First of all, on behalf of the Islamic center in Tokyo, I would like to
convey my humble congratulations to you all for your efforts to
arrange and participate in this seminar on Dawah Activities in Japan.
Alhamdulillah you have done a great job and may Allah give guidance
to us all for the right path, Amin. Today, I am very much delighted to
be here with you to share my experience in Japan.
Prof. Dr. Kurawawa submitted additional paper explaining the
Strategies, vision achievements, problems, expectations,….. etc.
I- General Survey of Islamic Scene in Japan (addendum report)
II- Highlight of activities of the Islamic Center (Registered and Legally
recognized as non-commercial and non-political organization).
A- Dawah activities:
1.

Lectures, discussion meeting and seminars.

2

Islamic publication (35books) in Japanese

3
Assalam Quarterly magazine in Japanese (2000 copies each
issue)
4

Reference library and reading room

5

Arabic language free Education
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6
Financial support to several local muslim organization in
Japan
7

Teaching Salat and the Quran,

B- Services:
1

Conversion to Islam and marriage services

2
Halal and Haram advisory services and other welfare
services for Muslims.
3

Islamic Calandar and Salat timetable.

4
Islamic goods: Azan clock, Sajjada (Musalla) Qibla compass,
caps, Etc
5
Distribution of Quran, Quran recorded on tapes, and other
video tapes.
6 General information and consultation services for firms and
individuals.
7 upholding and propagation for the cause of Muslims
III Some Comments :
1- Not anti-Islamic but lack of knowledge and general misconception
about Islam such as:
a- “Quran-and-the sword”

/ ‘four wives”

b- Islam is rigid anti modern, fanatics, oppressive
c- mostly looking through “European Glasses” of anti Islamic
crusades.
2- Lack of intelligent response from some Muslims :
a

Emotional response, historical reference to the past glory

b

“unrefined “research / academic explanation\
20

3- the deeds of Muslims / Muslim societies vs. perception of Islam
a
following “the Quran and Sunna” in a wise perspective make
good Muslims
b

Totality of behavior creates the image: that “Islam is a way of life”. It
must command respect from others. If you succeed in getting
respect, you succeed in Dawah activities.
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سلسلة "الدعوة في اليابان"
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقد جرو عقد العديد م المؤتمرا

الدعوية في الياباا  ،لاد فيهاا العلمااء المالالمو فاي الياباا

بعض األوراق الدعوية .ويالرني أ أعرضها بالتاللال الرلمي على النحو التالي.
 -4ممتمر تدريب الياملين في اليابان في مىال الدعوة1995 ،ف
تلخيص
أ.د .سيد مرتضى كوراساوا
kurasawa@rikkyo.ac.jp
ترىمة وإعداد وتيليق
أ.د .صالح مهدي السامرائي
salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة الدكتور صالح مهدي السامرائي:
ياجر سلى اليابا :
 -2للدراالة على حالابي الراص ري الفترا . 2966-2968
 -1مبعااااو ماااا جيلااااة الملااااك فيااااا باااا عباااادالعزيز – رحمااااه هللا -رااااي الفتاااارا
. 2970-2970
 -0ينااا االاااتاذا فاااي جامعاااة الملاااك عباااد العزياااز بجااادا أزور الياباااا يااا سجاااازا اااايفية
علاااى حالاااابي الرااااص وذلاااك راااي الفتااارا  ، 2996-2970وآراااذ أوالدي معاااي لياااي
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ال ينالوا الل ة اليابانية  ،وأتواا مع الماللمي .
 -1االتقل م الجامعة وياجر سلى اليابا م  2996سلى أ يدذ هللا.
 -5فاااي عاااا  ، 2995وأناااا أالاااتاذ بجامعاااة الملاااك عباااد العزياااز ،ذيبااا مااا جااادا فاااي
والاااط العاااا الدراالاااي سلاااى الياباااا ماااع زوجتاااي عافاياااا هللا لحضاااور ماااؤتمر عااا الااادعوا
اإلالااايمية فاااي الياباااا وأجااادد اإللاماااة فاااي الياباااا  ،س الماااؤتمر لرااااه األالاااتاذ الاااديتور
مرتضااااى يوراالاااااوا الاااار يس الالااااابق لجمعيااااة الطلبااااة المالاااالمي فااااي اليابااااا وعضااااو
الهي اااة اإلدارياااة فاااي المرياااز اإلالااايمي فاااي الياباااا حالياااا ومعاااه الالااايد يامااااموتو ،ولمااا
بترجمتاااه سلاااى العربياااة والتعلياااق علياااه وياااو أضاااافه إلحااادو مراحااا الااادعوا فاااي الياباااا
لإلالااااتفادا منااااه .ولقااااد عقااااد عاااادا ناااادوا ماااا لباااا المريااااز اإلالاااايمي وغيااااره عاااا
الااااادعوا اإلالااااايمية فاااااي الياباااااا أيمرياااااا باإلنجليزياااااة .الننشاااااريا س شااااااء هللا بالل اااااة
العربية واإلنجليزية.
وهللا ولي التوفيق،،،
أ.د .االح مهدي الالامرا ي
مالحظة :
حضااار فاااي ياااذه النااادوا رؤالااااء جمعياااا مرتلفاااة وأفاااراد ارااارو ذيرناااا االاااما ه فاااي
محاضااار الجلالاااا  ،ضاااا اليميااار مااا رؤالااااء الجمعياااا وال نعااار

عااانه شاااي مااانه

ممماااا ييوتااااو ،أوالااااايا ونااااارا وغيريااااا .نرجااااو ماااا الجمعيااااا اإلالاااايمية فااااي اليابااااا
وغيرياااا مااا الشراااايا الدعوياااة فاااي الياباااا عمااا لجناااة تنالااايق علاااى غااارار لجناااة
الهاااي ولجناااة المقبااارا لتفقاااد المالااالمي الضاااا عي واال نااادر فاااي حلقاااة مفرغاااة يااادر
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الناس في االالي ويرر اررو ال نعر

مايري .

أ.د .االح مهدي الالامرا ي
1117/8/11ف
salihsamarrai3232@gmail.com
الخطوط اليريضة للممتمر
عقااد مااؤتمر حااو تاادريب العاااملي فااي مجااا الاادعوا تحاا سشاارا المريااز اإلالاايمي
فاااي الياباااا ياااومي  20و  21ماااايو عاااا  2995مااا راااي دعاااوا وفاااود مااا مرتلااا
المنظماااا اإلالااايمية سلاااى الياباااا  .وحضااار الماااؤتمر ماااي والاااتو مشااااريا مااا أيمااار
ماا عشااري منظمااة الااايم فااي منالشااا مفياادا لل ايااة علااى ماادار يااومي فااي الطااابق
الماني م المريز.
ياااا ال ااارض مااا الماااؤتمر منالشاااة أرباااع جواناااب ياماااة حاااو نشااااط الااادعوا  -أي نشااار
التعلي اإلاليمي .ويان الموضوعا التي تم منالشتها على النحو التالي:
( )2الظرو والمشاي التي تواجهها المنظما ،
( )1نظا عملي للتعاو بي المنظما ،
( )0الجوانب المقافية اليابانية ومفهومها ع اإلالي ،
( ) 1دع الهوية اإلاليمية والحياا الدينية للماللمي في اليابا .
ففاااي الياااو األو  ،ألقيااا محاضااارا ر يالاااية بعناااوا "اإلالاااي والمالااالمي فاااي الياباااا "
للاااديتور ااااالح الالاااامرا ي مااا أعقبهاااا تقريااار عااا نشااااطا المنظماااا المشاااارية فاااي
الماااؤتمر .ولاااد لاااا المااادير اإللليماااي للمرياااز الاااديتور الااايد مرتضاااى لرااااااوا بر االاااة
الجلالا .
وفااااي اليااااو الماااااني ،عقااااد مااااي اجتماعااااا للجااااا الفرعيااااة حااااو  )2( :مشاااايي
الااادعوا ( )1طااارق الااادعوا )0( ،سنشااااء نظاااا عملاااي للتعااااو مااا أجااا تعزياااز العمااا
الااادعوي مااا تلتهاااا نااادوا مشاااترية .لااادم الوفاااود مرتلااا ا راء مااا أعقبهاااا منالشاااة حياااة
ماا تاا سلاارار مااذيرا بقاارارا وتوااايا المااؤتمر والتااي أرالاال سلااى جميااع المنظمااا
في اليابا تح اال "توايا المؤتمر".
وقائع الممتمر
الىز االول
المشرف :الالي عليي ورحمة هللا وبرياته
أود أ ألد تحياتي لجميع الحاضري ينا.
سننااا مااا زلنااا فااي انتظااار بعااض المشاااريي  ،ومااع ذلااك ،بمااا أننااا متاادررو بضااع دلااا ق
ع موعد افتتاح الجلالة فاالمحوا لي أ أبدأ الجلالة.
أوال :نياباااة عااا المرياااز اإلالااايمي أود أ أعبااار عااا ترحيبناااا الحاااار بيااا  .وألاااد شااايرا
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جزيي على حضوري لمؤتمر تدريب العاملي بالدعوا.
بالمناالاااابة ،االاااامي الاااايد مرتضااااى لراااااااوا ،وأنااااا ماااادير الشااااؤو اإللليميااااة للمريااااز.
أعااااي فااااي ناغويااااا وألااااو بالتاااادريس فااااي الجامعااااة ،وألاااادر يمياااارا جهااااود المااااوظفي
والمديري في المرايز اإلاليمية األررو الذي الاعدوا على نجاح يذا المؤتمر.
آمااا أ يالااااعد الماااؤتمر الاااذي الاااو يالاااتمر لمااادا ياااومي الياااو وغااادا علاااى تحالاااي
تاادريب العاااملي فااي مجااا الاادعوا ماا رااي منالشااة اااريحة وتباااد لاا راء ماا لباا
الوفاااود القادماااة مااا جمياااع أنحااااء الياباااا والتاااي تممااا المنظماااا اإلالااايمية المرتلفاااة.
ومااا الواضاااح أ نتاااا ج ياااذا الماااؤتمر الاااو تفياااد النشااااط اإلالااايمي ،وبعباااارا أرااارو،
نشاط الدعوا في اليابا .
وبعاااد تاااايوا عطااارا ماااا القااارآ اليااااري يتلويااااا األخ يحياااى منياااار مااا مالااااجد يااااوبي،
الاااايقو الالاااايد منياااار واتانااااابي ر اااايس المريااااز اإلالاااايمي فااااي اليابااااا بإلقاااااء اليلمااااة
االفتتاحية .شيرا لي .
(تالوة القرآن الكريف)
السددديد واتاندددابي :الالاااي علااايي  .يماااا تااا تقاااديمي ليااا فدناااا عباااد المنيااار واتاناااابي ر ااايس
المرياااز ويالااارني أ ألتقاااي بيااا  .االااامحوا لاااي فاااي البداياااة أ أعبااار عااا شااايري العمياااق
لياا  .شاايرا جاازيي علااى حضااوري بعااد ياا يااذه المالااافة التااي لطعتمويااا حتااى تااالوا
سلااى المريااز علااى الاارغ م ا ضاايق أولاااتي  .ففااي يااذه األي اا  ،يمااا تعلمااو  ،ياازداد عاادد
االالتفالاااارا الموجهاااة سلاااى المرياااز والتاااي تتعلاااق بااابعض المالاااا ممااا تقاااارير والاااا
اإلعاااي عااا اإلالاااي  ،أو الوالاااع المؤالااا الاااذي نعيشاااه مااا واااا اإلالاااي بطريقاااة
مشااااوية فااااي يتااااب التاااااريخ المدرالااااية التااااي تعطااااى للطاااايب فااااي المرحلااااة المانويااااة ،
عاايوا علااى المشاااي المتعلقااة بالمالاالمي الااذي يعيشااو فااي اليابااا والتااي تتزايااد يومااا
بعاااااد ياااااو  ،وا أاااااابح مااااا الضاااااروري توضااااايح وتقااااادي اإلالاااااي لعماااااو الشاااااعب
الياباااني فااي ظاا يااذه الظاارو  ،أعتقااد أنااه ماا المهاا جاادا منالشااة مشاااي الاادعوا فااي
الياباااا مااا راااي التوااااا المالاااتمر باااي المالااالمي  .والياااو نتشااار أ يياااو بينناااا
ضاااايو متمياااازو مماااا الااااديتور اااااالح الالااااامرا ي ماااا الممليااااة العربيااااة الالااااعودية،
والالااايد عباااد العزياااز الباااداح مااا المعهاااد العرباااي اإلالااايمي ،والالااايد يحياااى مااا مالاااجد
يااااوبي وغيااااري اليمياااار .لااااذلك أيهااااا الالاااايدا والالااااادا ،أود ماااا حضااااراتي المالااااايمة
با راء واألفيار.
يااذا ياا مااا أريااد أ ألولااه فااي افتتاااح يااذا المااؤتمر .وا ولباا أ ننهااي يااذه الجلالاااة
االاامحوا لاااي أ ألاااو لياا أيضاااا أ عقاااد يااذا الناااو مااا المااؤتمرا يعاااد تجرباااة جديااادا
للمريااز ،لااذلك أرشااى أ نيااو ألاا ماا تولعاااتي  ،ومااع ذلااك ،أود ماا الاايادتي التياار
بمالامحة تقايرنا نظرا لقلة ربرتنا ونقص األفراد واألموا .
االمحوا لي أ أنهي رطابي وشيرا لي .
المشدددرف :وفقاااا للبرناااامج ،االااامحوا لاااي أ ألاااد ليااا شااارحا ماااوجزا عااا ال ااارض مااا
عقد مؤتمر تدريب العاملي في مجا الدعوا.
باااالنظر سلاااى الت ييااارا التاااي تحاااد فاااي جواناااب مرتلفاااة ،يماااا تعلماااو  ،والمحيطاااة بناااا
نحااا المالااالمي  ،فعلاااى الااابي المماااا  ،الزياااادا اليبيااارا للمالااالمي فاااي مرتلااا المجتمعاااا
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المحليااة نظاارا لتزايااد عااددي فااي اليابااا  ،فدااابح ماا المهاا النظاار فااي دور المنظماااا
اإلالااايمية فااااي يااااذه المجتمعااااا المحليااااة ومااااا يمينناااا القيااااا بااااه أو يياااا يميننااااا نشاااار
الااادعوا ،وتعزياااز فهااا اإلالاااي  .فإنناااا نعتبااار أ اإلجاباااة علاااى ياااذه األالااا لة ردماااة يبيااارا
وندم في انطيق أنشطة الدعوا الفعالة في اليابا .
لااااذلك ،رططنااااا أ ييااااو يااااذا المااااؤتمر تاااادريبا للعاااااملي فااااي مجااااا الاااادعوا وبممابااااة
منتاادو لمنالشااة يااذه القضااايا .وندم ا م ا رااي لقا نااا معااا فااي يااذا المنتاادو وم ا رااي
المنالشااة المتبادلااة أ نااتعل ماا بعضاانا الاابعض ماا رااي تباااد الرباارا بااي مرتلاا
المنظمااااا اإلالاااايمية العاملااااة فااااي المجتمعااااا اإللليميااااة المعنيااااة .وال اااارض ماااا يااااذا
المااااؤتمر الااااذي اليالااااتمر ليااااومي يااااو تعزيااااز المنالشااااا المفتوحااااة وتباااااد الناااااا ح
والمشورا مني  ،واالتيشا الب العم الوية م أج لضية اإلالي .
ولاااد تااا الترطااايط لعااادا جلالاااا للجاااا فرعياااة مااا ااااباح ال اااد وتالاااتمر حتاااى بضاااعة
الااااعا بعاااد الظهااار .والياااو نتشااار بوجاااود الاااديتور ااااالح الالاااامرا ي بينناااا لاااذلك أود
أ أدعاااو الاااديتور الالاااامرا ي إللقااااء يلماااة عااا نشااااط الااادعوا فاااي الياباااا  ،وبعاااد ذلاااك
الاااو نالاااتعرض تقاااارير النشااااط الااادعوي مااا عااادا منظماااا سالااايمية .مااا س شااااء هللا
غااادا ااااباحا الاااو نعقاااد جلالاااا النقاااا والتاااي التالاااتمر حتاااى بعاااد الظهيااارا ،وندمااا
في تلريص لرارا المؤتمر لتوزيعها على مرتل المنظما في اليابا .
وا  ،الاااايقو الالاااايد الاااالي الاااارحم رااااا  ،ماااادير الاااادعوا فااااي المريااااز اإلالاااايمي فااااي
اليابا بإلقاء يلمة لايرا ع نشاط المريز.
السدددديد سددددليف :بساااام ميحرلا نمحرلا هللا والااااايا والالااااي علااااى رالااااوله وعلااااى آلااااه
وأااااحابه أجمعاااي  .أعااار أنيااا تتطلعاااو سلاااى محاضااارا الاااديتور الالاااامرا ي ،لاااذلك
ل أتيل طويي ب الآرذ بضع دلا ق للحدي ع المريز اإلاليمي.
بفضااا هللا االاااتطا المرياااز اإلالااايمي فاااي الياباااا حتاااى ا القياااا بعااادد مااا األنشاااطة.
ومااا أجااا القياااا بدعماااا الااادعوا فاااي الياباااا نحتاااا ماااوارد مابتاااة ونفقاااا للااادعاا .ففاااي
العاااا الماضاااي ،عنااادما تحااادم أناااا والاااديتور الالاااامرا ي ماااع أحاااد المتبااارعي العااارب
للناااا لاااه أنناااا بحاجاااة سلاااى ماااا باااي  1888سلاااى  5888دوالر شاااهريا لتعياااي موظااا فاااي
الياباااا شاااامي سيجاااار المناااز وتاااذيرا الالااافر ذياباااا وسياباااا والراتاااب الشاااهري .بينماااا فاااي
بعااااض البلاااادا األراااارو يمياااا القيااااا باااانفس العماااا مقاباااا ما ااااة ورمالااااي دوالرا فااااي
الشااهر فقااط .ففااي اليابااا  ،ترتفااع األالااعار بشااي يبياار ويالااتلز دفااع اليمياار م ا النفقااا
ويو عقبة يبيرا يواجهها النشاط الدعوي.
ففااي الماضااي ،عماا موظاا واحااد فااي المريااز باادوا ياماا ويااو الماادير عبااد الاارحم
ااااديقي ،يماااا ضااا بعاااض العااااملي بااادوا جز اااي .وماااع ذلاااك ،بفضااا هللا ،تااا تعياااي
امنااااي ماااا العاااااملي فااااي مجااااا الاااادعوا لباااا بضااااعة أشااااهر باااادع مااااالي ماااا أحااااد
المتبرعي  .وأعتقد أنها سضافة جيدا حقا لألنشطة المالتقبلية للمريز.
حالااانا ،االااامحوا لاااي أ أشاااارح أيضاااا أي ناااو مااا األنشااااطة التاااي يقاااو بهاااا المريااااز
ا  .فقاااادرا المريااااز محاااادودا اعتمااااادا علااااى عاااادد المااااوظفي واألمااااوا المرااااااة
لاااذلك .يماااا لااااا المرياااز حتاااى ا بنشاااار حاااوالي ميماااي يتابااااا بالل اااة اليابانياااة حااااو
اإلالاااي وأالالاااه ولمناااا بتوزيعهاااا حتاااى راااار الياباااا دو مقابااا  .يماااا ينشااار المرياااز
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مجلاااااة فاااااالية تالااااامى "الالاااااي " والتاااااي يااااات توزيعهاااااا علاااااى األفاااااراد والمؤالالاااااا
والجامعا في اليابا .
سلااى جاناااب تلاااك المنشاااورا  ،يقاااد المرياااز دروالااا فاااي الل اااة العربياااة والقااارآ فاااي أياااا
الالااااب ويااااي مفتوحااااة أيضااااا لمشااااارية النالاااااء .وفااااي الالاااانوا األرياااارا ،ازداد عاااادد
النالاااااء اللااااواتي يحضاااار تلااااك الاااادروس بشااااي ملحااااوظ .عاااايوا علااااى ذلااااك ،يعطااااي
المرياااز دروالاااا تعطاااى مااارتي فاااي الشاااهر للمالااالمي الجااادد وعناااد االاااتيما امناااي عشااار
درالااااا وارتبااااارا ياااات سعطاااااء شااااهادا بإتمااااا تلااااك الاااادروس ،وفااااي الولاااا الحاضاااار،
يوجااااد مااااا بااااي  15سلااااى  08ماااا المالاااالمي الجاااادد الااااذي يحضاااارو تلااااك الاااادروس
بش .
يقاااو المرياااز أيضاااا بإعطااااء محاضااارا راااااة فاااي المااادارس والجامعاااا والمرافاااق
التعليمياااة األرااارو .عااايوا علاااى ذلاااك ،يرغاااب النااااس فاااي ا وناااة األريااارا فاااي معرفاااة
المزياااد عااا اإلالاااي وغالباااا ماااا يااادتو سلاااى المرياااز ويااات االيتماااا بهاااؤالء األشاااراص
والحاااااارص علااااااى تعلاااااايمه اإلالااااااي بشااااااي اااااااحيح وبالتااااااالي ت يياااااار الااااااوء الفهاااااا
والتاورا المالبقة ع اإلالي .
ونحاااا نعتباااار يااااذه الجهااااود مهمااااة جاااادا وندماااا أ ياااادتي يااااو تااااؤتي فيااااه يااااذه الجهااااود
مماريااااا .وفااااي الالاااانوا األرياااارا تقباااا والااااا اإلعااااي أيضااااا علااااى زيااااارا المريااااز
ليالتفالااااار عاااا اإلالااااي ويقااااو المريااااز بتااااوفير المعلومااااا يمااااا يشااااارك أيضااااا فااااي
البرامج التلفزيونية الرااة المتعلقة باإلالي .
يماااااا يقاااااو المرياااااز بنشااااار وتوزياااااع التقاااااوي اإلالااااايمي :مواعياااااد الاااااايا ،ومواعياااااد
اإلفطااااار والالااااحور فااااي رمضااااا ماااا ياااا عااااا  .وماااا أجاااا تعرياااا الاااادو األراااارو
بمجهاااودا ودور المرياااز يااات نشااار تقاااارير عااا المرياااز فاااي الجريااادا الناطقاااة بالعربياااة
"الشمس المشرلة" بالتعاو مع الديتور االح الالامرا ي.
فضااااي عاااا ذلااااك ،يااااوفر المريااااز اإلالاااايمي فااااي اليابااااا الاااادع المااااالي لعاااادد ماااا
المنظمااااا اإلالاااايمية العاملااااة فااااي مجااااا الاااادعوا فااااي المناااااطق المحليااااة المرتلفااااة فااااي
اليابااااا  .ويالااااعى المريااااز سلااااى تعزيااااز عيلااااا التعاااااو بااااي الجماعااااا اإلالاااايمية
المرتلفااة ،وعلااى الاارغ ماا الظاارو الماليااة المفروضااة علااى المريااز ،فإنااه يدماا فااي
مواالة دع ومالاعدا النشاط الدعوي لدر المالتطا .
أريااارا ،بالنالااابة ألول اااك الاااذي يرغباااو فاااي الااازوا أو حاااديمي اإلالاااي  ،فاااإ ماااديري
وماااوظفي المرياااز يقااادمو معلوماااا تفاااايلية حاااو تلاااك النشااااطا يااا أالااابو يلماااا
دع الحاجة سلى ذلك.
بارتاار ،يذا يو ي شيء ع أنشطة المريز ،شيرا لك.
المشدددددرف :شاااااايرا جاااااازيي لااااااك ،أخ الااااالي  .وا  ،نااااااود أ ناااااادعو الااااااديتور اااااااالح
الالاااامرا ي ،لتقااادي تعليقاتاااه وميحظاتاااه حاااو اإلالاااي فاااي الياباااا  .وربماااا يعلااا معظااا
الحاضاااري أ الاااديتور الالاااامرا ي لدياااه معرفاااة عميقاااة بالااادعوا اإلالااايمية فاااي الياباااا ،
فقاااد عمااا الاااديتور الالاااامرا ي علاااى تدالااايس المرياااز اإلالااايمي ويااارس نفالاااه لردماااة
اإلالي في اليابا .
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<محاضرة :اإلسالف والمسلمون في اليابان>
قدمها الدكتور صالح مهدي السامرائي وهي ملحقة في نهاية التقرير
<استراحة لشرب القهوة>
ىلسة األسئلة واألىوبة:
رأي أحددددد الحضددددور :أعتقااااد أ المالاااايحية فااااي أوروبااااا تطااااور ودرلاااا سلااااى اليابااااا
عناااادما ياناااا اليابااااا مالااااتعدا لقبااااو المقافااااة األوروبيااااة ،لااااذلك ياناااا للمالاااايحية مياااازا
مااؤمرا .ومااع ذلااك ،اليااو وبعااد ماارور ما ااة عااا يوجااد فقااط مليااو مالاايحي فااي اليابااا .
وعلاااى النقااايض مااا ذلاااك ،فاااإ عااادد أتباااا ماااا يالااامى بااا "األدياااا الجديااادا" فاااي الياباااا
أعلاااى بيميااار مااا المالااايحيي  .وياااذا ياااد علاااى أناااه مااا الااااعب علاااى الياباااانيي لباااو
شااايء غيااار مااادلو بالنالااابة للمجتماااع اليابااااني .وفاااي حالاااة اإلالاااي  ،أعتقاااد أ نقااا روح
اإلالي أي م نق اإلالي نفاله.
اإلالااااي يااااو الاااادي الوحيااااد الااااذي يقاااار فااااي لرآنااااه احتاااارا العرليااااا الدينيااااة األراااارو
بااااالرغ ماااا أ يااااذا ال يباااادو مطبقااااا بشااااي عملااااي ،لااااذلك ينب ااااي أ نالتشاااار رأي
علمااااء المالااالمي مااا أجااا نشااار اإلالاااي فاااي المجتماااع اليابااااني .وأعتقاااد أناااه ال يوجاااد
أحاااد لاااادر علاااى ت ييااار اإلالاااي فاااي حاااد ذاتاااه ،وليااا ينااااك بعاااض العاااادا التاااي يميااا
ت ييريا .ما رأيي في ذلك؟
الدددكتور السددامرائي :عناادما ميماا فااي فناادق فااي مااانيي رااي شااهر رمضااا  ،شااايد
برنامجااااا علااااى شاشااااة التلفزيااااو ويااااا الباااا ماااا الاااادو اإلالاااايمية ماااا سندونيالاااايا
وماليزيااااا وبروناااااي عبااااارا عاااا تاااايوا وتفالااااير آيااااا القاااارآ  .وا يناااااك أيماااار ماااا
 188ملياااو مالااال فاااي جناااوب شااارق آالااايا ،لاااذلك يمينناااي أ أتااااور أناااه لااا ييااا مااا
الالااه سدرااا مم ا يااذا العاادد اليبياار م ا الناااس فااي اإلالااي  .فمقااافته ألاارب سلااى المقافااة
اليابانية م مقافة الاحراء العربية بيمير.
فاإلالاااي لااايس لطعاااة لماااا ضااايقة وليناااه أشااابه بااارداء واالاااع .لاااذلك ،فاااإ اإلالاااي ياااو
لطعاااة لماااا يميااا ألي مجموعاااة عرلياااة ارتاااداؤه .فاااالهنود أو األتاااراك أو األف اااا أو
الماااااليزيي لاااا ييونااااوا يومااااا مماااا العاااارب فقاااااموا بالحفاااااظ علااااى عيلاااااته اإلنالااااانية
واألعااارا واألالااااطير والمقافاااة الراااااة بهااا وليااا بالنالااابة للدياناااة فهااا ممااا المالااالمي
العرب.
فجمياااع المالااالمي فاااي العاااال متالااااوو عنااادما ياااذيبو للحاااج فاااي مياااة الميرماااة حيااا
يجتمعاااو ويلتقاااي بعضاااه الااابعض بحااارارا .فمباااادأ وأرااايق اإلالاااي عاماااة وبالتاااالي
فإنهاااا تحتاااوي علاااى العدياااد مااا العوامااا المشاااترية ماااع القاااي اليابانياااة ،فاااالحق والباطااا
واحاااد فاااي يااا المجتمعاااا تقريباااا ،واإلالاااي فاااي الوالاااع ياااوفر نظاماااا لتعزياااز لاااي الحاااق
والااادفا عناااه .وينااااك العدياااد مااا العلمااااء المالااالمي الياباااانيي علاااى دراياااة بالدراالاااا
اإلالاااايمية ،والشااااريعة واإلالااااي  .وماااا أجاااا تالااااهي األمااااور علااااى الشااااعب الياباااااني
لقبااااو اإلالااااي  ،أعتقااااد أنااااه ماااا الواجااااب علااااى المالاااالمي اليابااااانيي شاااارح اإلالااااي
بااااالمنطق الااااذي يقبلااااه اليابااااانيو  .لاااادينا بعااااض اليتااااب المنشااااورا عاااا اإلالااااي بالل ااااة
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اليابانياااة ،وليااا نحااا نتطلاااع سلاااى نشااار المزياااد مااا اليتاااب مااا لبااا المالااالمي الياباااانيي
وندمااا أ يعااار جيااا الشاااباب فاااي الياباااا المزياااد عااا اإلالاااي ونحااا علاااى االاااتعداد
لتقدي ي الدع الممي لمم يذه المشاريع.
رأي أحددددد الحضددددور :بالنالاااابة لألشااااراص الااااذي يتعرفااااو علااااى اإلالااااي ألو ويلااااة
يجاااادو أ اإلالااااي فااااي جااااويره دياااا جيااااد ،ومااااع ذلااااك ،فااااإ عامااااة الناااااس الااااذي
يتعرضااااو لمعرفااااة اإلالااااي ماااا رااااي الاااااح أو الجرا ااااد عااااادا ال تيااااو لااااديه
اااااورا جياااادا عاااا اإلالااااي بااااا يعرفااااو اإلالااااي الرادييااااالي واإلرياااااب الموجاااااه.
يتالااااء النااااس باااافة عاماااة :بماااا أ المالااالمي يربرونناااا بممااا ياااذه األماااور الجيااادا عااا
اإلالي فيي يمي أ ييو الماللمو أنفاله سريابيو في نفس الول ؟
تعلااا الياباااانيو أالااااليب العلااا الحااادي واألياااديولوجيا الحديماااة المتقدماااة فاااي أوروباااا
وأعتقاااد أنهااا وجااادوا فجاااوا يبيااارا باااي المعلوماااا التاااي يتلقونهاااا والحقاااا ق الموجاااودا
بالفعااا عااا المجتمعاااا اإلالااايمية .فقبااا ميماااي عاماااا عنااادما اعتنقااا اإلالاااي  ،الااادلني
يمياار ماا الناااس :ياا فقااد عقلااك؟ ولياا اليااو  ،يتزايااد عاادد الناااس الااذي ياادتو سليناااا
للتعاااار علااااى اإلالااااي مباشاااارا وال يالاااات ربو األماااار يمااااا يااااا يحااااد فااااي الالااااابق،
ومع ذلك يبقى الالؤا "لماذا اعتنقوا اإلالي ؟"
الدددكتور السددامرائي :اإلالااي يااو الاادي الااذي يالااعى للالااي  .ومااع ذلااك ،فماا المؤالاا
أ ااااورا اإلالاااي تقاااو علاااى انطباعاااا الاااي ة لاااد الاااببتها الدعاياااة الالاااي ة أل والاااا
اإلعاااي اليابانياااة تتباااع ياااذا االتجااااه بشاااي واضاااح .وينشاااد اإلريااااب فاااي أمااااي ال يياااو
للمالاااالمي دراااا فيااااه يمااااا يااااو الحااااا فااااي أيرلناااادا ،وألمانيااااا ،أو األراضااااي المالاااايحية
األراااارو ،ولاااا يالااااتطع أحااااد يومااااا اإلعااااي عاااا "اإلرياااااب المالاااايحي" .فااااي حااااي أ
والاااا اإلعاااي دا ماااا ماااا تتحاااد عااا عملياااا سريابياااة مماملاااة فاااي الشااارق األوالاااط أو
الجزا اااار أو سياااارا  ،والتااااي ينب ااااي أ تدرااااذ بعاااادا سلليميااااا أو الياالاااايا ،ولياااا والااااا
اإلعااااي ال ربيااااة ،ربمااااا عاااا عمااااد ،تحاااااو تشااااوية اااااورا اإلالااااي فااااي والااااا له
اإلعيميااااة ،وتقاااادي الحااااواد األراااارو علااااى أنهااااا "اإلرياااااب اإلالاااايمي" .علااااى أيااااة
حاااا  ،يجاااب أ نفاااا باااي تاااارفا المالااالمي ومفهاااو اإلالاااي الحقيقاااي ،يماااا ينب اااي
التديياااد علاااى األفياااار األالاالاااية وفلالااافة اإلالاااي  ،وأرياااد أ ألاااو ليااا  ،لالاااوء الحاااظ،
يناك اليمير م الناس حتى في الدو اإلاليمية ال يفرلو بي االمني .
رأي احدددد الحضدددور :أعتقاااد أناااه مااا الضاااروري عمااا دليااا لإلالاااي فاااي شاااي الاااؤا
وجااااواب ،ويباااادو أ سزالااااة الشاااايوك والمراااااو حااااو اإلالااااي يلعااااب دورا يامااااا فااااي
ت يياار الاااورا الم لوطااة عااا اإلالااي  .فعلااى الاابي المماااا  ،ياا يجااب علااى النالااااء أ
يرتاااادي الحجاااااب بعااااد الاااادرو فااااي اإلالااااي واااااعوبة سيجاااااد الماااارأا اليابانيااااة للاااازو
المالااال  ،ويااا يميااا للمااارأا المالااالمة أ تقاااي اااادالة ماااع الرجاااا غيااار المالااالمي أو
الاازوا ماا غياار المالااال سلااى أ يهديااه هللا لإلالاااي ؟ يااذه أمملااة لليلاااة ماا األالاا لة التاااي
يجااااب أ يحويهااااا يااااذا الاااادلي للاااارد عليهااااا .أود أ أتعاااار علااااى أفياااااري حااااو يااااذا
الموضو ؟
الدددددكتور السددددامرائي :ال يمياااا أباااادا ت يياااار تعااااالي الشااااريعة اإلالاااايمية ولااااذلك فماااا
الااااعب بالنالااابة لاااي الااارد علاااى ياااذا الناااو مااا المشااايي وليااا سرادا الفااارد محترماااة
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فاااي اإلالاااي  .والمعتقاااد أو اإليماااا أيمااار أيمياااة مااا أي شااايء آرااار فهنااااك لناعاااة تنشاااد
ع ا االعتقاااد وتااؤمر علااى يافااة جوانااب الحياااا والتااي يجااب أ تيااو لا مااة علااى أالاااس
الشاااريعة اإلالااايمية .فلااايس مااا المالاااتحب سلااازا المالااالمي الجااادد بيااا شاااروط اإلالاااي
ماااا البدايااااة .لااااذلك ،فإنااااه ماااا المالتحالاااا للمالاااالمي الجاااادد التاااادر حتااااى يعتاااااد علااااى
العااااي فااااي ظاااا الشااااريعة اإلالاااايمية .فعلااااى الاااابي الممااااا  ،ال أجااااد أي مشاااايلة فااااي
ماااااحبة المااارأا المالااالمة لرجااا غيااار مالااال مااا تتزوجاااه بعاااد أ ياااابح مالااالما ،سناااه
ارتيار جيد م وجهة نظريا يحترمه اإلالي .
السددديد سدددليف :برااااوص الحجااااب ،تزوجااا امااارأا يابانياااة لينناااي لااا أطلاااب منهاااا أ
ترتاااادي الحجاااااب .فماااا المالااااتحب فااااي اإلالااااي أ ترتاااادي النالاااااء الميبااااس المناالاااابة.
وفاااي ياااو مااا األياااا لالااا زوجتاااي أنهاااا ترغاااب فاااي ارتاااداء الحجااااب والااادلتني ييااا
أنظاااار سلااااى األماااار .ناااااحتها بعااااد اتراااااذ لاااارار غريااااب األطااااوار ولياااا يجااااب النظاااار
بعناية سذا ما يان تريد ارتداءه أ ال ،م لرر ارتداء الحجاب.
المشدددرف :أشاااير اإلراااوا واألراااوا علاااى ياااذه المنالشاااة الحياااة وأناااا واماااق مااا أناااه ال
يااازا ينااااك العدياااد مااا األالااا لة التاااي تاااودو طرحهاااا ،ولينناااا الياااو لااايس لااادينا اليميااار
مااااا الولااااا للمنالشاااااة والاااااو نرااااااص بعاااااض الولااااا للمنالشاااااة غااااادا س شااااااء هللا
والاااو أياااو ممتناااا ليااا سذا عبااارت عااا آرا يااا  .أماااا بالنالااابة سلاااى الياااو ناااود أ نعلااا
سلفا الجلالة األولى .شيرا جزيي.
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الىلسة الثانية
 تقارير النشاطاا الدعوية -* لىنة مسىد طوكيو
الالااايد "تماااي دار محااايط" مااادير التعلاااي فاااي المرياااز اإلالااايمي فاااي الياباااا بناااي مالاااجد
طويياااو فاااي عاااا  2900وأاااابح ا لاااديما جااادا وتتالاااالط أجااازاء مااا جدراناااه ،لاااذلك
ياااا عليناااا ياااد المالاااجد القااادي ووضاااع رطاااة لبنااااء مالاااجد جدياااد ينااااك يماااا تعلماااو .
وبعاااد طلباااا متياااررا لااادم العاااا الماضاااي الااامعنا أريااارا مااا "ر االاااة الشاااؤو الدينياااة
التريياااة" أ التاااامي المعمااااري للمالاااجد الجدياااد لاااد تااا وضاااع لمالااااته األريااارا .وتااا
طباعاااة ااااورا مااا النماااوذ فاااي تقاااوي عاااا  2126يجرياااا ( .)2995ونحااا نحااااو
ا الحااااو علاااى تااااريح بالبنااااء والتحضاااير لعمااا األالاالاااا مااا أجااا البااادء فاااي
تنفياااذ المشااارو  .يرجاااى لاااراءا النالاااخ الموزعاااة علااايي مااا تقريااار بنااااء المالاااجد والاااذي
يتباااه نا اااب وزيااار تريياااا .ومااا نافلاااة القاااو  ،أ المالاااجد لعماااو المالااالمي وأ الرابطاااة
التريية الو تقو فقط بإدارا المالجد.
* ىميية الطلبة المسلمين
الالااايد الاااوبيانتورو وياااو منااادوب عااا الجمعياااة ترياااز جمعياااة الطلباااة المالااالمي أنشاااطتها
حااااو الااااذي ياااادتو سلااااى اليابااااا للدراالااااة أو التاااادريب .وياااادفنا يااااو تطااااوير التفاااااي
والااااادالة والتعاااااو المتباااااد بااااي المالاااالمي ب ااااض النظاااار عاااا ارتيفاااااته العرليااااة.
وتهاااد الجمعياااة سلاااى تبااااد المعلوماااا يماااا تقاااو الجمعياااة بإاااادار نشااارا وأرباااار
دورياااة .يماااا نشاااجع أيضاااا علاااى تبااااد المعلوماااا واالتااااا ماااع الجمعياااا الطيبياااة
المالااالمة مااا مرتلااا البلااادا فاااي العاااال  .وفاااي الياباااا  ،نقاااو بتنظاااي مريماااا لدراالاااة
اإلالاااي وتطاااوير الاااادالا  .وعااايوا علاااى ذلاااك ،فالجمعياااة لاااديها فروعاااا محلياااة ويااا
فاااار لااااه نشاااااطه الراااااص .وعلااااى الاااارغ ماااا يوننااااا مشاااا ولي يطاااايب ونفتقاااار سلااااى
االعتمااااادا الماليااااة اليافيااااة ،فلاااادينا حاااادودا لنشاااااطاتنا ،وال ناااازا علااااى االااااتعداد للقيااااا
باااديبر لااادر لردماااة اإلالاااي  .أريااارا ،ناااود سطاااي الطااايب المالااالمي فاااي الياباااا علاااى
أنشطة الجمعية.
* ىميية نارا اإلسالمية
الاليد م حمد نايامورا  -الر يس
حقااا أنااا اليااو الااعيد بمقااابلتي والتحااد معياا فااي جااو ماا الااود وفااي والااع األماار َّحفَّاا َّ
يااااذا العااااا بالعديااااد ماااا األحاااادا الها لااااة فااااي اليابااااا  ،مماااا زلاااازا يانشااااي العظااااي
والهجااااو ب اااااز الالاااااري علااااى لطااااارا متاااارو االنفاااااق فااااي طوييااااو ،لااااذلك فالااااو
أتحد ع طريقة تفيير اليابانيي .
فماااا الضااااروري أ نتعاااار علااااى تاااااريخ العماااا الاااادعوي فااااي اليابااااا  .ففااااي فتاااارا
تويوغااااوا تااا اضاااطهاد المالااايحيي واعتماااد "الياالاااة العزلاااة الوطنياااة" ،وبعاااد انفتااااح
الياباااا علاااى العاااال الراااارجي تحااا ضااا ط حادماااة "الالااافينة الالاااوداء" ،حاااد اتااااا
باااي الياباااانيي والحضاااارا ال ربياااة .وليااا باااالتزام تااا االاااتعادا عقيااادا الشااانتو التقليدياااة
اليابانيااااة والتااااي ترمااااز سلااااى اإلمبراطااااور ياااادي للدولااااة اليابانيااااة .سال أنااااه بعااااد الحاااارب
العالمية المانية ت الالماح بحرية المعتقد م بعد ذلك ولع حاد "طا فة أو ".
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وبعااااد يااااذا االالااااتعراض للرلفيااااة التاريريااااة اليابانيااااة ،أالااااتطيع أ ألااااو أ اليابااااانيي
يشاااعرو بعاااابية شاااديدا عناااد التحاااد عااا األدياااا  .فدناااا أدرس فاااي جامعاااة تيناااري فاااي
ناااارا وطا فاااة تيناااري الدينياااة التاااي ترعاااى ياااذه الجامعاااة تااا اضاااطهاديا فاااي الماضاااي.
وماااع ياااذه التجرباااة ،اعتماااد عقيااادا التيناااري علاااى حراالاااة عقيااادتها عااا طرياااق تعزياااز
االعتقاااااد عنااااد األفااااراد .وفااااي حالااااة اإلالااااي أيضااااا ،أرو أنااااه ماااا المالتحالاااا تمبياااا
اإليماااا فاااي الحيااااا الراااااة للفااارد .وياااذه ياااي الرالاااالة التاااي أحضااارتها مااا ناااارا علاااى
أم أ تالاعدي  .أشيري على حال االالتما .
* الميهد اليربي اإلسالمي
الاليد عبد العزيز البداح  -الر يس
ياااذا المعهاااد ياااو واحاااد مااا أاااا الاااتة معاياااد راااااة تدالالااا فاااي الوالياااا المتحااادا
األمريييااااة ،واليابااااا  ،وسندونيالاااايا ،و يلاااا جاااارا تحاااا سشاااارا جامعااااة اإلمااااا دمحم باااا
الاااعود فاااي المملياااة العربياااة الالاااعودية .ورطاااة سنشااااء المعاياااد فاااي البلااادا األرااارو ياااي
أيضااااا ليااااد التنفيااااذ ،فمحتويااااا يااااذه المعايااااد ترتلاااا تبعااااا للبلااااد الااااذي أنشااااد فيااااه.
وللتحاااد عااا معهااادنا فاااي طويياااو ،فهنااااك ميماااة ألالاااا  )2( :لالااا تعلااا الل اااة العربياااة
وفه اإلالي ،
( )1لال الترجمة العربية واليابانية،
( )0لالاا التاادريب علااى الحاالااب ا لااي والاايت سضااافة لالاا آراار راااص بتعلااي األطفااا
فاااي المالاااتقب  .وفاااي الولااا الحاضااار ،نقاااو بإعاااداد  17نوعاااا مااا اليتاااب الاااا يرا (أو
اليتيبااااا ) التااااي تشاااارح اإلالااااي  ،ميمااااة منهااااا فقااااط الاااايت نشااااريا لريبااااا .ونحاااا ا
بااااادد وضااااع رطااااة لبناااااء مريااااز ومالااااجد جديااااد للمعهااااد .يمااااا نرطااااط أيضااااا إلنشاااااء
ميتااب آالاايا لألنشااطة الدعويااة فااي اليابااا  .ونح ا نبااذ لاااارو جهاادنا ،يلمااا يااا ذلااك
ممينا ،لمالاعدتي على ترتيب ندوا أو مري دراالي ع اإلالي .
* ىميية مسلمي اليابان
الاليد رالد ييروشي  -الر يس
جمعياااة مالااالمي الياباااا ياااي واحااادا مااا ألاااد المنظماااا اإلالااايمية فاااي الياباااا  .فدناااا
الاااار يس التاالااااع للجمعيااااة علااااى ماااادار  05سلااااى  18عامااااا الماضااااية وجمعيتنااااا ترالاااا
العديااااد ماااا الطاااايب سلااااى الاااادو العربيااااة لمعرفااااة المزيااااد عاااا اإلالااااي  .ولمنااااا أيضااااا
بترجمااااة وطباعااااة القاااارآ اليااااري بالل ااااة اليابانيااااة .وا نحاااا منررطااااو فااااي تالااااعة
أنشااااطة مرتلفااااة ويااااي :دروس فااااي القاااارآ والحاااادي  ،مرااااي الشااااباب لدراالااااة اإلالااااي
بماااا فاااي ذلاااك تعلاااي غيااار المالااالمي  ،التجهياااز لاااايا العياااد ،وسدارا المقاااابر اإلالااايمية،
ويلااا جااارا .وعناااد التحاااد بشاااي رااااص عااا المقبااارا ،فالمالااالمو الاااذي يعيشاااو فاااي
الياباااا يتزايااادو فاااي العااادد وبيااانه أجاناااب االاااتوطنوا الياباااا مااا الااادو اإلالااايمية،
وشراء أرض جديدا لتواليع مقابر الماللمي با أمرا ملحا.
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* ىميية مسىد كوبي
الاليد عبد العزيز  -مندوب
االااامحوا لاااي أ أتيلااا نياباااة عااا المالااالمي فاااي ياااوبي .فمالاااجد ياااوبي بفضااا تعااااوني
بحالااااة جياااادا وأااااابح المالااااجد اليبياااار الوحيااااد فااااي اليابااااا  .وعناااادما ضاااارب زلاااازا
يانشاااي ياااوبي ،ياااا المالااالمو الاااذي يعيشاااو فاااي أو حاااو ياااوبي جميعاااا فاااي مااادم
بفضاا هللا ولاا ياااب أحااد ماانه بالااوء .وظاا المالااجد أيضااا آمنااا علااى الاارغ ماا أنااه
يحتااااا سلااااى أعمااااا تاااارمي ينااااا ويناااااك .والتيلفااااة المقاااادرا إلااااايح المالااااجد حااااوالي
 50000000يااا ياباااااني ،لااااذلك نحااا بحاجااااة لمالاااااعدتي اليريماااة وسلااااى المزيااااد ماااا
التبرعااااا  .وفااااي الولاااا الحاضاااار عيناااا جامعااااة األزياااار فااااي مااااار سمامااااا للمالااااجد
يعاااي فاااي مرياااز المقافاااة اإلالااايمية الملحقاااة بالمالاااجد .وبالتاااالي ،تقاااا أنشاااطة مرتلفاااة
في مالجد يوبي مم دراالة اإلالي واألنشطة الدعوية.
* مسىد كيوتو في اليابان
الاليد دمحم يوباياشي  -الر يس
ازدياااار ييوتااااو يعاااااامة لليابااااا علااااى ماااادار  2888عااااا  ،وتعتباااار ييوتااااو مرياااازا
للمقافااة والاادي الياباااني .وفااي ظااا يااذه الظاارو  ،فمالااجد ييوتاااو يعماا بجااد .ففااي ياااذه
األياااا  ،يتزاياااد عااادد النالااااء اليتاااي يااادتي سليناااا لاااتعل اإلالاااي ونقاااو بااادورنا بإعطاااا ه
اليتاااب ومجلاااة "الالاااي " التاااي ينشاااريا المرياااز اإلالااايمي فاااي الياباااا  .ويمنظماااة ال زلناااا
نحتاااا سلاااى تحالاااي أشاااياء يميااارا ،لاااذلك مااا ا فاااااعدا الاااو نباااذ لااااارو جهااادنا
لتفعي منظمتنا.
* المركز اإلسالمي في سنداي
الاليد دمحم الاتو  -الر يس
معظااااا المالااااالمي فاااااي الاااااينداي مااااا الطااااايب األجاناااااب وينااااا أناااااا وبعاااااض النالااااااء
األرريااااا المالاااالمي الوحياااادي الااااذي يااااانوا يعيشااااو فااااي المدينااااة .وفااااي ظاااا يااااذه
الظااارو  ،يمجتماااع مالااال نقاااو بااابعض األنشاااطة العادياااة لتنظاااي حيااااا المالااالمي  .فمااا
الااااااعب بالنالااااابة لناااااا الحااااااو علاااااى مياااااا ألداء اااااايا الجمعاااااة ،وليااااا ا لاااااد
االااتدجرنا غاارفتي للااايا ،وفااي مبنااي الطلبااة األجانااب نقااو باادداء ااايا العشاااء معااا،
يمااااا نعقااااد اجتماعااااا دراالاااايا ماااارتي فااااي الشااااهر نقااااو فيااااه بتوضاااايح مبااااادأ اإلالااااي
بالتفااااي ألول اااك الاااذي يرغباااو فاااي اعتنااااق اإلالاااي  ،لاااذلك فاااإ نشااااط الااادعوا لااادينا
دارلي أو بي الماللمي فقط.
وبالتعاااااو مااااع الطاااايب األجانااااب تعقااااد دروس لل ااااة العربيااااة باإلضااااافة سلااااى الل ااااا
األجنبياااااة األرااااارو .وفاااااي ا وناااااة األريااااارا ،معظااااا الطااااايب الاااااذي يحضااااارو ياااااذه
الاااادروس ماااا النالاااااء وبعااااض الرجااااا المتقاعاااادي  .وبالنالاااابة للمالاااالمي القااااادمي سلااااى
الاااااينداي نقاااااو بتاااااوفير المعلوماااااا مااااا مرياااااز المعلوماااااا العاماااااة أو مجموعاااااا
المتطااوعي عاا ااايا الجمعااة وأماااي تواجااد اللحااو الحااي  .عاايوا علااى ذلااك ،يلمااا
زار جماعة التبليغ الينداي ،نعقد اجتماعا دراالية معا.
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* ىميية مسلمي ناغازاكي
الاليد الوبيانتورو  -مندوب
يوجااااد عاااادد للياااا ماااا المالاااالمي فااااي ناغااااازايي وجماااايعه ماااا الطاااايب .فالجمعيااااة
اإلالااايمية لااا تبااادأ بعاااد بشاااي رالااامي .علاااى أياااة حاااا  ،مهمتناااا الر يالاااية فاااي الولااا
الحااالي ياااو سلاماااة ااايا الجمعاااة أل يلياااا الجامعااة التاااي نااادرس فيهااا بعيااادا جااادا عااا
بعضاااها الااابعض مماااا ياااؤدي سلاااى ااااعوبة اجتماااا أيمااار مااا الااابعة أو عشااارا أشاااراص
وماااارا أراااارو نقااااو بعقااااد جلالااااا دراالااااية ماااارتي فااااي الشااااهر نتاااادارس فيهااااا القاااارآ
والحااادي  .وأحياناااا أيضاااا يحضااار عااادد لليااا مااا األاااادلاء الياباااانيي  .وا لااادينا رطاااة
لبااادء دروس الل اااة العربياااة وليااا لااايس لااادينا ماااا ييفاااي مااا اليتاااب حاااو اإلالاااي ولااايس
لااادينا دلياااا يتناااااو تفااااااي الحياااااا اإلالااايمية ،أو المااااواد التعليميااااة للاااادروس العربيااااة،
ولااااذلك ال نالااااتطيع أ نعطاااايه سلااااى الطلبااااة اليابااااانيي الااااذي يرياااادو معرفااااة اإلالااااي .
ينااااك امااارأا واحااادا اعتنقااا اإلالاااي باااالقرب مااا ناغاااازايي وتقاااو سنهاااا ترياااد أ تاااتعل
الل اااة العربياااة وييفياااة العاااي ياااامرأا مالااالمة ،وليااا لااايس ينااااك طالباااا مالااالما مااا
دو أرااااارو لاااااذلك ال يمينناااااا مالااااااعدتها .نحااااا بحاجاااااة سلاااااى معلوماااااا ودعااااا مااااا
المنظما الماللمة األررو في اليابا .
* اإلتحاد اإلسالمي الياباني
الاليد عبد العزيز  -مندوب
لباااا بضااااع الاااانوا عناااادما عقااااد جمعيااااة الطلبااااة المالاااالمي وجمعيااااة مالااااجد يااااوبي
ماااااؤتمر ياااااوبي المشاااااترك ،نولشااااا الحاجاااااة سلاااااى منااااااة للتعااااااو باااااي المنظماااااا
اإلالاااايمية للعماااا الاااادعوي فااااي اليابااااا  .وبناااااءا علااااى تلااااك المنالشااااا  ،لااااا اإلتحاااااد
اإلالااايمي بالتعااااو ماااع العدياااد مااا المنظماااا بإعاااداد أمااااي مراااااة لاااايا العياااد
يااا عاااا  .ففاااي طويياااو ،يحتاااا المالااالمو سلاااى لاعاااا يبيااارا حيااا يميااا أليمااار مااا
 5888شااارص أداء الاااايا ،ولاااد لمناااا مااارا باالااات جار لاعاااة المعاااارض الدولياااة فاااي
يااااارومي .وليااااا لألالاااا  ،أد الااااالوييا بعااااض المالااااالمي سلااااى االاااااتحالة االااااات جار
القاعاااة مااارا أرااارو .ولاااذلك يحااااو االتحااااد حالياااا شاااراء أرض لممااا ياااذه التجمعاااا .
ويااادفنا لااايس فقاااط بنااااء مالاااجد وليااا أيضاااا سنشااااء وسدارا مدرالاااة سالااايمية لألطفاااا .
وفااااي الولاااا الحاضاااار ،نقااااو بنشاااااط آراااار ويااااو ااااايانة وسدارا "المااااالى" ( أماااااي
للايا ) في أيي بويورواوشيبا.
* البيثة اإلسالمية في اليابان
الاليد دمحم عيء الدي  -مندوب
تعقااااد جمعيتنااااا حلقااااا دراالااااية ومريمااااا للباااانجيد الااااذي يعيشااااو فااااي اليابااااا .
ويااادفنا ياااو مالااااعدته فاااي سلاماااة حيااااا سالااايمية وفاااق الشاااريعة .فقبااا يااا شااايء ،نعتقاااد
أ الااااالوييا المالااااالمي وأريلهااااا الحالااااانة وتطبااااايقه لتعاااااالي اإلالاااااي ياااااي الالااااابب
الاار يس فااي رلااق ايتمااا عنااد ا رااري لمعرفااة وفهاا اإلالااي  .فالعماا الجيااد لاايس فقااط
العباااااادا ولياااااا األنشااااااطة المتعلقااااااة بناااااواحي الحياااااااا ،مماااااا االلتاااااازا بالمواعيااااااد أو
المحافظاااة علاااى العهاااود والوعاااود وغيرياااا ،ونحااا نهاااد سلاااى تعزياااز تطبياااق األنظماااة
اإلالااايمية فاااي الحيااااا اليومياااة يماااا تشااام أنشاااطتنا اليومياااة تااادريب الياباااانيي علاااى فهااا
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اإلالي بشي احيح.
* منظمة مسلمي أفريقيا
الاليد دمحم زا  -مندوب
تدالالااا منظمتناااا فاااي عاااا  2991لمواجهاااة حقيقاااة زياااادا عااادد المالااالمي األفارلاااة فاااي
اليابااا  .وال اارض ماا سنشاااء المنظمااة يااو منالشااة المشاااي التااي يتعاارض لهااا األفارلااة
فااي اليابااا وحاا بعااض يااذه المشاايي  .فعلااى الاابي الممااا  ،عناادما تنشااد مشاايلة تتعلااق
باألفارلاااة الاااذي يتجنباااو الااازوا علاااى الااارغ مااا اترااااذي ااااديقا فاااي الياباااا فااانح
نناااااحه بااااالزوا حتااااى ال يقاااادمو علااااى أفعااااا غياااار مالااااؤولة .وعناااادما لمنااااا بعماااا
االااتبيا فااي المريااز اإلالاايمي فااي اليابااا حاااو مااا سذا ينااا لااادري علااى شااراء مقبااارا
للمالااالمي فاااي الياباااا  ،ألاااو ليااا أنناااي شاااعر بريباااة أمااا يبيااارا مااا اإلجاباااا وألنناااا
نعااار أناااه عااابء يبيااار علاااى الفااارد أ يتحمااا نفقاااا المااارض والوفااااا فااانح نحااا
الماللمي األفارلة على سنشاء اندوق للمالاعدا المالية.
كلمة وتيليق من السيد محيط
الالااايد "محااايط" أحاااد مااادراء المرياااز اإلالااايمي فاااي الياباااا  :باااافتي أعاااي فاااي الياباااا
منااذ الاانوا عدياادا فدنااا أشااعر أنااه فااي الماضااي يااا اليابااانيو ينظاارو سلااى المالاالمي
علاااى أنهااا شااارفاء ،ونظيفاااو  ،وطيباااو  .ليااا ياااذه األياااا يااازداد عااادد العماااا القاااادمي
مااا دو سالااايمية بشاااي يبيااار وتاااديور ااااورا المالااالمي سلاااى حاااد يبيااار .ومجااارد
الحااادي عااا محاالااا اإلالاااي ال يميااا أ تحاااا علاااى التقااادير الااايز أل تاااارفا
واللوييا الماللمي لها األمر األيبر في ذلك.
لااذا اطلبااوا مااا األ مااة فاااي أولااا تجمعيااا للااايا أ يتيلماااوا عاا ماااا ينب ااي أ يياااو
علياااه المالااال فاااي ياااذه الااابيد ،فالياباااا ترتلااا عااا الاااوط األ  .وأعتقاااد أنناااا يجاااب أ
ننتهاااي عااا األفعاااا والالااالويا التاااي تيااادر النظاااا العاااا فاااي الياباااا أو تميااار اشااام زاز
الشعب الياباني .أود مني أ تفهموا أ اإليما أو االعتقاد يجب أ يبدأ بالنظافة.
لااااد تعلمااااو أنااااه ماااا الاااااعب علينااااا االاااات جار لاعااااة لااااايا العيااااد بالاااابب الاااالوييا
المالااالمي عناااد التجماااع للاااايا عااا طرياااق عرللاااة الطااارق بواالاااطة سيقاااا الالااايارا
علاااى جاناااب الطرياااق ،أو اباااتي أرضاااية القاعاااة نتيجاااة للوضاااوء للاااايا وغيرياااا مااا
التااااارفا  .يجااااب علاااايي أ تفهمااااوا أ ابااااتي األرضاااايا شاااايء ياااازعج اليابااااانيي
والبااادي لاااذلك ياااو الوضاااوء فاااي المناااز لبااا المجااايء سلاااى الاااايا أو عاااد المجااايء
بالالااايارا  .وأطلاااب ماااني المنالشاااة المالتفيضاااة فاااي مؤالالااااتي ماااع جمياااع األفاااراد حاااو
الحياا في اليابا والتارفا والاللوييا المناالبة.
وبهااااذه اليلمااااا أود أ أعلاااا عاااا ارتتااااا الجلالااااة .والااااو نواااااا منالشاااااتنا فااااي
الجلالاااة المقبلاااة .ويااا آرا يااا ومنالشااااتي اليريماااة ياااي موضاااع ترحياااب فاااي الجلالاااة
المقبلة يذلك .شيرا جزيي لمشاريتي طوا يذه الفترا الطويلة.
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الىلسة الثالثة
<تالوة قرآنية كريمة>
رأي أحدددد الحضدددور :للحااادي عااا طااارق العمااا الااادعوي فاااي اإلالاااي  ،فقاااد لمناااا بنشااار
اإلالاااي عااا طرياااق اليتاااب فاااي الياباااا وليااا ينااااك طريقاااة أرااارو مهماااة ويااااي أ
يظهاااار المالاااالمو أمملااااة جياااادا ماااا رااااي الاااالويياته وبااااذلك ييااااو المالاااال شراااااا
محبوبااااا فااااي محاااايط حيااااه ،وحياتااااه الرااااااة ،ووظيفتااااه .وعنااااد النظاااار سلااااى الالاااالوييا
الشراااية نجااد أ اليابااانيي يااادلو مااا يقولااه الشاارص وأعتقااد أنااه يجااب علينااا القيااا
بااابعض اإلجاااراءا الملموالاااة ،ممااا النشااااط الرياااري .فعلاااى الااابي المماااا  ،عنااادما ولاااع
زلااازا ياااوبي ،ياااا ينب اااي علاااى الجماعاااا اإلالااايمية لااايس فقاااط مالااااعدا المالااالمي
وليااا يااااا يجااااب علااايه أيضااااا تقاااادي العاااو ل ياااار المالاااالمي عااا طريااااق النشاااااطا
الريريااااة ،فالقيااااا باألنشااااطة تحاااا رعايااااة الجماعااااا اإلالاااايمية لااااه أيباااار األماااار فااااي
نفوس اليابانيي .
رأي أحددددد الحضددددور :باعتباااااري أحااااد المالاااالمي األجانااااب الااااذي يعيشااااو فااااي اليابااااا ،
ألتااارح أناااه ينب اااي عليناااا رلاااق مزياااد مااا الفااارص للتقااارب مااا المجتمعاااا المحلياااة مااا
راااي الحااااو علاااى مقاااة الياباااانيي المحيطاااي بناااا أو فاااي العمااا  ،وأعتقاااد أ ياااذه ياااي
الطريقة التي النحا بها على العديد م الفرص لتاحيح التحيز ضد الماللمي .
رأي أحدددد الحضدددور :وبمناالااابة الحااادي عااا المالااااعدا واألنشاااطة الريرياااة فاااي ولااا
الياااوار  ،فالجماعاااا اإلالااايمية فاااي الياباااا لااايس لاااديها الماااا الياااافي أو المتطاااوعي
ممااا الجماعاااا الدينياااة األرااارو؛ لاااذلك يجاااب عليناااا سنشااااء نظاااا لجماااع التبرعاااا مااا
الجميع والقيا ببعض األنشطة بالنيابة ع الجماعا اإلاليمية.
رأي أحدددددد الحضدددددور :نظااااارا الرتفاااااا الاااااعر الاااااي اليابااااااني ،ينب اااااي أ نوجاااااه ناااااداء
للمؤالالاااا الريرياااة أ تقااااو بااادوريا لااايس فقااااط مااا المالااالمي األجانااااب فاااي اليابااااا
ولياا أيضااا علااى نطاااق أوالااع بااي اليابااانيي بشااي عااا بمااا فااي ذلااك غياار المالاالمي .
ماااا رأييااا فاااي ياااذا الطااارح؟ وأتمناااى أ يلعاااب المرياااز اإلالااايمي دورا مهماااا فاااي ياااذه
المالدلة.
رأي أحدددد الحضدددور :بالنياباااة عااا مالاااجد ياااوبي ،أود أ أحااايطي علماااا بدناااه بفضااا هللا
منااا ذ ولاااو الزلااازا ونحااا تدتيناااا العدياااد مااا المالااااعدا اإلغامياااة مااا جمياااع أنحااااء
اليابااا بمااا فااي ذلااك ماا المالاالمي وغياار المالاالمي  .ففااي مباااني المالااجد ،يوجااد بعااض
اليج اااي غيااار المالااالمي الاااذي يعيشاااو جنباااا سلاااى جناااب ماااع المالااالمي الاااذي يعاااانو
ماا أضاارار الزلاازا  .وبطبيعااة الحاااا  ،نعماا جميعااا جنبااا سلاااى جنااب فااي مالااجد ياااوبي
دو تفرلاااة باااي المالااالمي وغياااري محااااولي مالااااعدا النااااس فاااي الت لاااب علاااى األولاااا
الاعبة.
رأي أحدددد الحضدددور :أوال ولبااا يااا شااايء ،يقاااو القااارآ الياااري " :اد سلاااى الااابي رباااك
بالحيمة والموعظة الحالنة".
مانيااا :يجااب تعلااي اإلالااي بعبااارا واضااحة مااع فهاا مقافااة ماا نتحااد سليااه ،باادال ماا
مجرد الحدي بشي عا ع اإلالي .
مالمااااا :مااااع ياماااا االحتاااارا لألشااااراص الااااذي يالااااتمعو سلاااايي  ،ينب ااااي توضاااايح مزايااااا
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اإلالي .
رابعا :عندما تشرح شي ا ع اإلالي يجب أ ال تعج وتحلى بالابر.
رامالا :يجب أ ال تالتالل لإلغراء ويجب أ تتحلى باإليما .
الادالاااااا :يجاااااب أ نتعااااااو الاااااويا علاااااى شااااارح معاااااال اإلالاااااي بعقااااا متفاااااتح ودو
الحاو على منافع فردية.
الاااابعا :مااا أجااا العمااا الااادعوي يجاااب أ تتاااار يمالااال ااااالح ،أل الرجااا الاااذي
يتحلى بيي طيب دو أفعا ال يمي أ يحترمه ا ررو .
رأي أحدددد الحضدددور :بقااادر ماااا أفهااا  ،ال يعاااي المالااالمو فقاااط مااا أجااا ا رااارا فاااالمه
بالنالاااابة للمالاااالمي أ يعيشااااوا يمااااواطني اااااالحي حتااااى يحتاااارمه الناااااس وماااا أجاااا
تحقياااق حيااااا اجتماعياااة ناجحاااة أيضاااا .فاإلالاااي ال ينظااار سلاااى الااادنيا بنظااارا دونياااة ويااا
مااا يهاات بااه يااو الحياااا ا راارا ولياا الااايا مملهااا مماا أي أماار آراار مماا العماا بجااد
وااللتاااازا بالمواعيااااد ،وحفااااظ الوعااااود ،والمالااااايمة فااااي تقااااد المجتمااااع  -وبارتاااااار -
تدديااااة التعااااالي األالاالااااية لإلالااااي والتعاااااي مااااع مت ياااارا العااااار يااااو معنااااى يونااااك
ماللما.
رأي أحد الحضور :أتالاء يي أرد على م يقو أ المرأا مهانة في اإلالي .
رأي أحدددد الحضدددور :للحااااو علاااى سجاباااا علاااى ياااذه األالااا لة ،ينااااك يتااااب بالل اااة
اليابانياااة يالااامى "الحيااااا اليومياااة فاااي اإلالاااي " نشااارته دار سيواناااامي عاااا 2992الاااذي
يتبتاااااه عالماااااة األنمروبولوجياااااا المقافياااااة ،الاااااديتورا ياتاااااايورا موتوياااااو ،والاااااذي يقاااااد
ااااورا والعياااة لهاااذا األمااار مااا راااي العمااا المياااداني واألبحاااا المتعمقاااة علاااى مااادو
الااانوا عديااادا .ففاااي العاااال اإلالااايمي ،ينقالااا المجتماااع سلاااى ذياااور وسناااا ويبااادو األمااار
لل رباااء عاا يااذا المجتمااع أ الماارأا فااي اإلالااي تباادو ويدنهااا أالاايرا ولياا عنااد النظاار
سلاااى األمااار مااا دارااا عاااال النالااااء يماااا فعلااا أناااا نجاااد عااادا أماااور فريااادا والتاااي ال
يالااتطيع حتااى المالاالمي الرجااا ميحظتهااا .ففااي يااذه األيااا يظهاار عاادد ماا الت يياارا
فااااي المجتمعااااا اإلالاااايمية والتااااي ترتلاااا عاااا الحدامااااة األوروبيااااة .ويشاااارح اليتاااااب
تطور وتقد المرأا يما رأته الياتبة م دار المجتمع المالل .
رأي أحددددد الحضددددور :لقااااد لاااارأ أيضااااا يااااذا اليتاااااب والااااذي يشاااارح األماااار بعبااااارا
واضاااحة جااادا .أعااار امااارأا يابانياااة اعتنقااا اإلالاااي فاااي الااايداي بعاااد أ لااارأ ياااذا
اليتااااب ومنااااذ ذلااااك الحااااي نحاااتفظ دا مااااا ببضااااعة نالااااخ مااا يااااذا اليتاااااب فااااي المريااااز
اإلاليمي في الينداي -بونيا.
رأي أحدددددد الحضدددددور :يبااااادو أ الياباااااانيي لاااااديه اليميااااار مااااا األالااااا لة حاااااو اإلالاااااي
فااالمريز اإلالااايمي فاااي الياباااا وجمعياااة مالااالمي الياباااا تتلقاااي العدياااد مااا االالتفالاااارا
مااا الياباااانيي بشاااد القضاااايا المرتلفاااة .وينااااك عماااود للااارد فاااي مجلاااة "الالاااي '' التاااي
ياااادريا المرياااز اإلالااايمي فاااي الياباااا  ،فمااا الضاااروري تاااانيفها بنااادا بنااادا مااا أجااا
مالحة الدعوا.
رأي أحدددد الحضدددور :وبنااااءا علاااى المحاضااارا التاااي ألقيااا بااااألمس حاااو تااااريخ تطاااور
اإلالااااي فااااي اليابااااا أود أ ألااااد بعااااض المشاااااي والحلااااو الممينااااة للعماااا الاااادعوي.
أوال :نحاااا نواجااااه حلقااااة مفرغااااة أل أطفااااا المالاااالمي يتريااااو اإلالااااي بالاااابب عااااد
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وجااود تربيااة سالاايمية .ويحااد الشاايء نفالااه للمالاالمي القااادمي سلااى اليابااا ماا الاادو
اإلاليمية ،وبالتالي فإ اإلالي ال يترالخ في اليابا .
مانياااا :أول اااك الاااذي اعتنقاااوا اإلالاااي ييوناااو متحمالاااي فاااي البداياااة ،وليااا الااارعا ماااا
يضاااايعو فااااي ظاااا حياااااا غياااار المالاااالمي التااااي يعيشااااونها .تقااااي جمعيااااة اإلالااااي فااااي
الاااان افورا حفاااا ترحيااااب بالقااااادمي الجاااادد سلااااى اإلالااااي وتراااااص بعااااض المالاااالمي
لتعلااايمه اإلالاااي بجدياااة وبلطااا حتاااى يتعماااق سيماااانه ومااا مااا يعيشاااو الحيااااا اليومياااة
على أالس ساليمية.
لااادينا أمااارا للتديياااد عليهماااا فاااي الياباااا  -2 :سنشااااء برناااامج تعليماااي لألطفاااا وياااو أمااار
يجاااب أ نتراااذ لااارارا بشااادنه ممااا سلاماااة مدرالاااة سالااايمية ،مريااازا للدراالاااة والمقافاااة ،أو
البقااااء فاااي الااادو اإلالااايمية -1 .سنشااااء نظاااا للتوااااا باااي المالااالمي فاااي الياباااا فمااا
المهاا انرااراط المالاالمي الجااادد وأوال ااك الااذي يعيشااو فاااي مناااطق بعياادا فااي المجتماااع
المالااال علاااى لااادر المالاااتطا مااا راااي األنشاااطة المرتلفاااة .وأنااااحي بإلاماااة اتاااااال
ياتفياااة لتبااااد المعلوماااا أو الترطااايط للحفاااي أو المناالااابا تماماااا مملماااا ياااو الحاااا
في الن افورا.
رأي أحددددد الحضددددور :والااااو يشااااجع ذلااااك اليابااااانيي ويظهاااار لهاااا أ المالاااالمي ليالااااوا
منعااازلي فاااي مجتمعااااته فهنااااك أراااوا فاااي اإلالاااي فاااي الياباااا وياااذه االتاااااال يجاااب
أ تياااو نابعاااة مااا دارااا المالااالمي أنفالاااه أل الشاااعور بالتاااار يمالااال ااااالح فاااي
مجتماااع محلاااي الاااو يظهااار مااا جدياااد االعتااازاز بالاااذا مااا ياااو الشااارص مالااالما
ويذا مه وضروري.
رأي أحدددد الحضدددور :سذا ياااا ينااااك الاااتو مجموعاااة سالااايمية فاااي الياباااا  ،فلااايس مااا
المالااتحي علاااى الاااتي شرااااا االتااااا عااا طريااق الهاااات مااارا واحااادا أو مااارتي فاااي
الشااااهر ،أو علااااى األلاااا زيااااارا واحاااادا أو ماااارتي فااااي الشااااهر .بطبيعااااة الحااااا  ،الااااو
يحااااو المرياااز اإلالااايمي فاااي الياباااا تعاااويض تلاااك النفقاااا يلماااا يياااو ذلاااك مميناااا
ولي م الضروري أ ييو يناك متطوعي لتنفيذ مم يذه األنشطة.
رأي أحدددد الحضدددور :أود سبيغيااا بااامي نقااااط عااا العمااا الااادعوي .أوال :علاااى الااارغ
مااا أناااه أمااار جياااد أ يياااو ينااااك مهتااادو جااادد ،فمااا المهااا تقوياااة أنشاااطة المالااالمي
للحفاظ على الوعي باإلالي .
مانياااا :يتعاااي علاااى المالااالمي سنشااااء مدرالاااة لتعلاااي القااارآ حيااا يقطااا عااادد يبيااار مااا
الماللمي  ،وسيفاد المعلمي الذي يعملو لجزء م الول على تعلي األطفا .
مالماااا :يجاااب علاااى المنظماااا اإلالااايمية فاااي الياباااا سلاماااة اتاااااال ونقاشاااا مالاااتمرا
مااااع بعضااااها الاااابعض ماااا أجاااا تطااااوير التعاااااو بااااي الجماعااااا اإلالاااايمية وآماااا أ
يترذ المريز اإلاليمي زما المبادرا.
رأي أحددددد الحضددددور :يجااااب علااااى المالاااالما ورااااااة المتزوجااااا أ ينراااارط فااااي
العمااا الااادعوي أل الرجاااا غالباااا ماااا ييوناااوا مشااا ولي طاااوا النهاااار لاااذلك يجاااب علاااى
النالاء أ يشاري في بعض النشاطا .
رأي أحددددد الحضددددور :يااااذا التااااراح جيااااد ،فماااا المؤالاااا عااااد وجااااود نالاااااء فااااي يااااذا
الماااؤتمر يعملااا فاااي العمااا الااادعوي .وينب اااي أ تعطاااى المااارأا الفرااااةَّ نفالاااها التاااي
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يتمتااااع بهااااا الرجاااا لااااذلك يجااااب علااااى النالاااااء المشااااارية فااااي المنالشااااا أيضااااا .يناااااك
بعاااض الرواياااا التاااي تقاااو أناااه فاااي زمااا النباااي (ملسو هيلع هللا ىلص) يانااا النالااااء غالباااا ماااا تياااو
موجاااودا فاااي االجتماعاااا  .وينااااك رواياااة أرااارو تقاااو أ ياااذا حاااد فاااي عهاااد عمااار
رضاااي هللا عناااه ،وأراااذ رأي النالااااء فاااي االعتباااار .ولناااا أ نتااااور وجاااود المااارأا فاااي
االجتماعا الهامة للتعبير ع آرا ه .
رأي أحدددد الحضدددور :وفاااي ياااذه األياااا  ،بالااابب توالاااع الشاااريا اليابانياااة فاااي الراااار ،
عاااد العديااد م ا اليابااانيي سلااى اليابااا بعااد البقاااء فااي الاادو اإلالاايمية لفتاارا م ا الولاا
لضاااااويا فاااااي األعماااااا التجارياااااة .لاااااذلك ،فهااااا يمارالاااااو الحيااااااا اليومياااااة والمقافاااااة
اإلالااايمية بشاااي متزاياااد .وأعتقاااد أناااه مااا المهااا أيضاااا سجاااراء اتاااااال معهااا لتعزياااز
فه اإلالي في اليابا .
رأي أحدددد الحضدددور :مااا أجااا الحفااااظ علاااى االتااااا والتعااااو معهااا  ،ماااا رأييااا فاااي
سلامااااة اتحااااادا أو اجتماعااااا مااااع أول ااااك الااااذي يفهمااااو المقافااااة اإلالاااايمية وأيضااااا
الممقفي الذي يلقو ترحيبا بي الماللمي .
رأي أحددددد الحضددددور :بالنالاااابة ألطفااااا المالاااالمي الااااذي يعيشااااو فااااي اليابااااا  ،نحاااا
بحاجاااة سلاااى تطاااوير الماااواد الدراالاااية وعمااا فياااديويا تعلاااي القااارآ لألطفاااا ليتعلماااوه
رطااااوا رطااااوا بدنفالااااه  .ولياااا ينب ااااي للمنظمااااا اإلالاااايمية المحليااااة اإلشاااارا علااااى
الدراالة.
رأي أحدددد الحضدددور :مااا المالاااتحي أ يقاااو المرياااز اإلالااايمي بيااا شااايء لاااذلك نحااا
بحاجاااة سلاااى سحيااااء وسعاااادا تدالااايس مجلاااس  ،وتعزياااز التعااااو  .وبالتاااالي يجاااب عليناااا
توحيااااد العديااااد ماااا األنشااااطة ،مماااا رؤيااااة يااااي شااااهر رمضااااا أو العيااااد ،والتحضااااير
لاااايا العياااد ،وسنشااااء المقاااابر ،وسنشااااء مدرالاااة أو منظماااة لتعلاااي التعاااالي اإلالااايمية،
وغيريا.
المشدددرف :شااايرا جااازيي را يااا المرتلفاااة ،وال يااازا لااادينا بعاااض األفياااار ،وليااا ياااذا
ي شيء في برنامج الاباح
الىلسة الرابية
المشدددرف :أناااا ألااادر بعماااق المنالشاااا الحماالاااية التاااي لااادمتمويا وآراؤيااا المميناااة فاااي
مرتلااا الموضاااوعا راااي الجلالاااة الااااباحية التاااي عقاااد الياااو  .ولاااد ذيااار ياااذه
النقااااط الر يالاااية فاااي ماااذيرا تواااايا الماااؤتمر .ولبااا رتاااا ياااذا الماااؤتمر الاااذي انعقاااد
علاااى مااادار ياااومي لمنالشاااة أماااور العمااا الااادعوي أود أ أطلاااب ماااوافقتي اليريماااة علاااى
القااارارا التاااي اتراااذ فاااي ياااذا الماااؤتمر .والااايت سرالاااا ماااذيرا التواااايا سلاااى يااا
المنظما اإلاليمية في اليابا  .شيرا لي جميعا ،وجزاي هللا ريرا!
سكرتير خاص
[ طلب االستبيان ]
أ :س المريااااز اإلالاااايمي بااااادد عماااا دلياااا عاااا نشاااااط المنظمااااا اإلالاااايمية فااااي
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اليابااا ماا أجااا تعزيااز االتااااا مااع بعضااها الااابعض .لااذا يرجاااى تزوياادنا بالمعلوماااا
الماااذيورا باالالاااتبيا المرفاااق حاااو المنظماااا اإلالااايمية فاااي منطقتاااك فاااي ألااارب ولااا
ممي .
ب :يرجاااااى أيضاااااا تزويااااادنا بتقاااااارير عااااا نشااااااط المنظماااااا اإلالااااايمية أو األفاااااراد
المالااااالمي  .وناااااود أيضاااااا أ نالااااامع التراحااااااتي بشاااااد تواااااايا الماااااؤتمر .س ياااااذه
المعلوما تالاعد في رال الرطة للنشاطا الدعوية المالتقبلية .
ج :نحااا نرطاااط لعقاااد نااادوا للااادعاا " لعاااا  2996فاااي ايتاااوبر تشاااري االو  .ونحتاااا
لعاااااملي ماااا الجمعيااااا اإللليميااااة .يرجااااى اعيمنااااا بمقترحاااااتي  .و المريااااز اإلالاااايمي
اليحاو التعاو في ار النفقا .
توصياا النـــدوة
لقاااد تمااا الموافقاااة علاااى التواااايا التالياااة مااا لبااا االجتماااا العاااا الاااذي عقاااد فاااي
المرياااااز اإلالااااايمي فاااااي الياباااااا بتااااااريخ  21-20شاااااهر ماااااايو  ، 2995حيااااا ألااااار
المجتمعو ما يلي :
 )2اإليما والعم الاالح أمرا الزما للدعوا .
 )1علاااى الجمعياااا اإلالااايمية أ تقاااد مالااااعدا سنالاااانية ل يااار المالااالمي تعبيااارا عااا
النوايا الحالنة للماللمي تجاه أبناء البلد.
 )0النشااااط الااادعوي يجاااب أ ال يقتاااار علاااى دعاااوا غيااار المالااالمي لإلالاااي بااا الباااد
أ يعتنااااى بااااالمجتمع المالاااال بتقويااااة العقياااادا اإلالاااايمية والحياااااا الاااااالحة لألفااااراد
الماللمي في اليابا .
 )1الحيماااة والاااابر يجاااب سالاااتردامها فاااي الااادعوا وتعمياااق التااادريجي لمباااادأ اإلالاااي
في الحياا اإلاليمية .
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 )5تقوياااة االتااااا باااي الجمعياااا اإلالااايمية واألفاااراد المالااالمي فاااي عماااو الياباااا ،
ويذا أمر ضروري لتنشيط العم الدعوي في اليابا .
 )6يجاااب االيتماااا بمشاااارية المااارأا فاااي أماااور الااادعوا اإلالااايمية والعمااا علاااى تشااايي
يي ة مالتقلة للمرأا الماللمة في اليابا .
 )7سلامااااة باااارامج تعليميااااة مرتااااارا وموالااااعة عاااا طريااااق سرالااااا الطلبااااة للبلاااادا
اإلاليمية.
 )0تداليس لجنة تعليمية تعم على سلامة مدارس ألوالد الماللمي في اليابا .
 )9تفعيااااا مجلاااااس التنالااااايق باااااي الجمعياااااا اإلالااااايمية الاااااذي شاااااي عاااااا 2976
وترأاله لمدا طويلة البروفالور عبداليري الايتو .
 )28تشااااايي لجناااااة للعلمااااااء المالااااالمي فاااااي الياباااااا لإلشااااارا

وتفعيااااا النشااااااطا

الدعوية.
 )22سالااااتررا األالاااا لة واألجوبااااة عاااا اإلالااااي ماااا مجلااااة "الالااااي " التااااي ينشااااريا
المريز اإلاليمي وطبعها في يتاب مالتق .
 )21تشاااايي لجنااااة لفحااااص اليتااااب الدراالااااية فااااي الماااادارس والمعايااااد اليابانيااااة فيمااااا
يراااص المعلوماااا الراط اااة عااا اإلالاااي وتااااحيح ياااذه المعلوماااا ونشاااريا فاااي
سادارا رااة توز على الطلبة في عمو أنحاء اليابا .
 )20ماااا أجاااا توالاااايع النشاااااطا الدعويااااة يجااااب االيتمااااا بإلامااااة فعاليااااا سحتفاليااااة
ياااادعى لهااااا رجااااا األعمااااا اليابااااانيو الااااذي لضااااوا فتاااارا فااااي البلاااادا اإلالاااايمية
وأابح عندي مشاعر طيبة ع اإلالي .
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ملــخـــص
ندوة تدريب الدعاة
دعااااى المريااااز اإلالاااايمي فااااي اليابااااا لناااادوا االااااتمر يااااومي ، 2995/5/ 21 ، 20
شعاريا "ندوا ع الدعوا والتدريب للدعاا .....
حضاااار الناااادوا ميمااااة والااااتو شاااارص يمملااااو عشااااري جمعيااااة سالاااايمية فااااي اليابااااا ،
ويان األيدا

الر يالية للندوا :

 )2تقدي تقارير ع نشاطا ومشاي ي جمعية .
 )1سالتيشاااا

الطااارق العملياااة للتعاااااو مااا أجااا القياااا بدفضاااا الطااارق للااادعوا فااااي

اليابا
 )0دراالة ميمح المقافة اليابانية مقارنة باإلالي .
 )1منالشة تقوية الشراية اإلاليمية وحياا المالل .
فاااي الياااو األو ألقاااي الاااديتور ااااالح الالاااامرا ي محاضااارا عااا تااااريخ اإلالاااي
في اليابا ونشر ملراها في ميا آرر .
أعقااااب المحاضاااارا نقااااا

الااااؤا وجااااواب وماااا جملااااة مااااا ذياااار ا المالاااايحيي

رغااا الااازر اليبيااار فاااي الباااذ الماااادي والبشاااري ،فاااإ ماااردودي ضاااعي

فاااي الياباااا ،

وعلى الماللمي أ يتعمقوا في فه العقلية اليابانية فهي األلرب سلى اإلالي .
ولاااااد ذيااااار الاااااديتور الالاااااامرا ي ،أ  ،التقالياااااد اليابانباااااة الااااارب لتقالياااااد مالااااالمي
سندونيالااايا وماليزياااا  ،لهاااذا فالااادعاا اإلندونالااايو والمااااالزيو أيفاااد مااا غياااري  .ياااذلك
تطرق البح سلى وضع المرأا والزوا والحجاب .
وبعااااااديا سالااااااتمر الجلالااااااة العامااااااة وبحماااااا النشاااااااطا والمشاااااااي التااااااي تواجههااااااا
الجمعياااا اإلالااايمية  .لقاااد تعااادد وتنوعااا النشااااطا حالاااب أحاااوا وأوضاااا يااا
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جمعياااة وأيااادافها ومواردياااا ،وأيااا ياااذه المشااااي ياااي للاااة الماااوارد المالياااة فاااي بلاااد ياااو
بلااااد األغلااااى ،وانشاااا ا الناااااس فااااي حياااااته المعيشااااية ،وعااااد تااااوفر الولاااا المطلااااوب
للتطاااو  ،وعاااد التنالااايق باااي المنظماااا اإلالااايمية  .يماااا س الهااا األيبااار للجالياااة ياااو
عاااد تاااوفر مرافاااق تعليمياااة ألوالديااا  ،وعاااد وجاااود أرض تتراااذ مقبااارا لموتااااي فاااي بلاااد
حرق األموا يو الالا د فيه ،راواا ولد بدأ أعداد الماللمي في التزايد.
ولقاااد أجرمااا الوراااود بالطلاااب فاااي عماااو الجمعياااا أ يوعاااوا األماااة برطاااب الجمعاااة
بضااارورا الظهاااور بمالااالك طياااب والاااط جماااو الشاااعب اليابااااني راوااااا فاااي أولاااا
الااااايا فااااي العياااادي  ،وولااااو

الااااياراته علااااى لارعااااة الطاااارق بمااااا يرااااال

األنظمااااة

المرورية ويعطي االنطبا الالي ع اللوك الماللمي .
أما في اليوف التالي فقد تركز النشاط على :
 )2المشاي التي يواجهها الماللمو في نشاطاته الدعوية .
 )1طرق الدعوا .
 )0الوالا

العملية لتحقيق التعاو .

لقااااد شااااارك الجميااااع فااااي النقاشااااا ولاااادموا التراحاااااته فااااي ضاااارورا تااااار
المالااالمي بااااورا مهذباااة ال تجلاااب الااارط المجتماااع اليابااااني ،راوااااا فاااي مجااااال
العمااا الياااومي ومرالطاااة أفاااراد الشاااعب اليابااااني يماااا يجاااب التحلاااي بالاااابر والحيماااة
وأ توجاااه الجهاااود لااايس فقاااط إلدراااا الياباااانيي فاااي اإلالاااي بااا يجاااب العناياااة بتوجياااه
الماللمي أنفاله وتعميق القي اإليمانية والعملية عندي .
وأعقااااب االجتماعااااا والمنالشاااااا ليااااومي ياااااملي باااااادور توجيهااااا تياااااو
دلااايي للبااارامج العملياااة المالاااتقبلية .ولقاااد لمااا منالشاااة ياااذه التواااايا والموافقاااة عليهاااا
باإلجماااا  ،وطلاااب مااا يافاااة الجمعياااا واألفاااراد تقااادي تقاااارير عااا نشااااطاته الدعوياااة
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علااااى ضااااوء مااااا تاااا سنجااااازه رااااي اليااااومي  .وتاااا اإلتفاااااق أ يقااااو المريااااز بوضااااع
مرطاااط دعاااوي بعاااد االاااتي المعلوماااا .ولاااد أعلااا سنتهااااء النااادوا والاااط التاااامي علاااى
باااذ ألااااى الجهاااود فاااي الااادعوا وأ يعقاااد ممااا ياااذه النااادوا بانتظاااا  ،ووعاااد المرياااز أ
يقااااد تقرياااارا عاااا ناااادوا  2995يرالااااله سلااااى يافااااة الجمعيااااا وياااادرس سميانيااااة عقااااد
الناااادوا القادمااااة عاااااا  ، 2990وأ تقااااو سحااااادو الجمعيااااا باالتضاااااافة يااااذه النااااادوا،
والمرياااز يقاااد يااا ماااا يميناااه.والااايت سعاااداد سالاااتبيا يرالااا سلاااى عماااو الجمعياااا فاااي
االر ول ممي م أج جمع أحد المعلوما ع أحوا الماللمي .
محاضرة الدكتور صالح مهدي السامرائي
نحن والدعوة اإلسالمية في اليابان
يناا فاااي زياااارا لمعهااد جامعاااة اإلماااا فاااي طوييااو ولقيااا شااااب عربااي مااا دولاااة لطااار
الاااذي وجاااه لاااي الاااؤاال مفااااده  :لقاااد حاااد أ داعياااة مااااريا زار الياباااا عاااا 2986
– الالاايد علااي أحمااد الجرجاااوي ووفااق يااو وجماعااة معااه فدالاال علااى أيااديه سمنااا عشاار
ألااا

ياباااااني ،فلمااااذا حتااااى يومناااا يااااذا ال ناااارو وجاااودا واضااااحا لإلالاااي فااااي اليابااااا ،

ويا جوابي يا تي :
لااو نظرنااا سلااى بلاادا العااال اإلالاايمي ،لرأينااا أ اإلالااي لاا يتااوط فيهااا دفعااة واحاادا،
وسنماااا بالتااادريج وأراااذ ولتاااا  .وس بعاااض الماااؤرري ذيااار س تاااوطني اإلالاااي فاااي ماااار
أراااذ الاااني طويلاااة ،وياااذلك الحاااا فاااي سندونيالااايا وماليزياااا وغيرياااا .س الموجاااه األولاااى
ماا المالاالمي اللااذي ياااجروا سلااى سندونيالاايا ماامي ذاب تالااعو بالما ااة ماا أبناااء الجياا
المااااني فاااي رضااا المحااايط غيااار اإلالااايمي ،وفاااي الموجاااه المانياااة ذاب مماااانو بالما اااة
واالت رق األمر م ا الالني سلى أ أابح اإلالي دينا لوميا في البيد .
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س أو مااا أالااال مااا الياباااانيي  ،عبااادالحلي ناااودا وياماااادا ( )2091-2092أالااالما فاااي
االاااااطنبو  ،وأحماااااد أريجاااااا أالااااال فاااااي باااااومبي فاااااي الهناااااد عاااااا  ، 2988يماااااا زار
الجرجااااوي الياباااا عاااا  2986والداعياااة الالاااايبيري عبدالرشااايد سبااارايي زار الياباااا
عاااا  2989وأالااال علاااى يدياااه اليميااار ،وحاااج معاااه "عمااار ياماااا أوياااا" وياااو أو حاااا
يابااااني ،يماااا س دمحم برياااة هللا ألاااا فاااي الياباااا رماااس الااانوا ( )2921-2989وياااا
أالاااتاذا لل اااة األردياااة فاااي جامعاااة الل اااا األجنبياااة فاااي طويياااو ،وأاااادر جريااادا األراااوا
اإلالاااااايمية بالل ااااااة اإلنجليزيااااااة FRATERNITY

 ISLAMICلاااااامي الاااااانوا

 2921-2922-2928ولااااا أحاااااا سال علاااااى عاااااددي منهاااااا ،وأفااااات

عااااا الباااااالي

ونرجااااو ماااا األمااااة اإلالاااايمية مالاااااعدتنا فااااي ذلااااك  .وأااااادر تلميااااذه الياباااااني حالاااا
ياتاااااانو جريااااادا باإلنجليزياااااة BROTHERHOOD

 ISLAMICعاااااا ، 2920

ول نحا على أي عدد منها .
الموجااه المانيااة للمالاالمي فااي اليابااا ياا التتااار المهاااجرو ماا روالاايا فااي العشااارينا
( )........2910يااا والتجاااار الهناااود بناااو مالااااجد فاااي ناغوياااا دياااوبي وطويياااو  .يماااا
أدو عدد م اليابانيي فريضة الحج في فترا ما لب الحرب العالمية المانية .
بعاااد الحااارب العالمياااة المانياااة شاااي المالااالمو الياباااانيو أو جمعياااة لهااا وياااي جمعياااة
مالااااالمي الياباااااا ASSOCIATION

MUSLIM

 SAPANعاااااا . 2950

وجاااااء أربااااع مجموعااااا ماااا جماعااااة التبليااااغ ماااا بايالااااتا فااااي الفتاااارا (-2956
 ) 2968وشااااجعوا المالاااالمي اليابااااانيي وأدرلااااوا فااااي اإلالااااي العديااااد ماااا اليابااااانيي
ويناااا لااااد التحقاااا بهاااا فااااي البعمااااة الرابعااااة عااااا  . 2968ولااااا الحااااا عماااار ميتااااا
بترجماااااة معااااااني القااااارآ الياااااري سلاااااى اليابانياااااة بمالااااااعدا عبدالرشااااايد أرشاااااد الداعياااااة
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البايالاااتاني والحاااا مااااطفى يوماااورا  .يماااا أرالااالنا العدياااد مااا الطلباااة الياباااانيي سلاااى
مار والالعودية وبايالتا وغيريا .
وفاااي عاااا  2962شااايلنا "جمعياااة الطلباااة المالااالمي فاااي الياباااا " وتعاوناااا ماااع جمعياااة
مالااالمي الياباااا فاااي تياااوي مجلاااس سالااايمي مشاااترك  JOINT BOARDالاااذي تاااولى
أماااور الااادعوا فاااي الالاااتينا  .وأشاااترينا أو مقبااارا للمالااالمي  ،وترجمناااا يتااااب مباااادأ
اإلالي للمودودي سلى اليابانية .
وفااااي عااااا  2970أرالاااالني الملااااك فيااااا رحمااااه هللا للاااادعوا فااااي اليابااااا ومعااااي الااااتة
أشااااراص فدالالاااانا "المريااااز اإلالاااايمي فااااي اليابااااا " ودراااا ا ال

ماااا اليابااااانيي فااااي

اإلالااااي بواالااااطة المريااااز ،ونشاااارنا العديااااد ماااا اليتااااب اإلالاااايمية بالل ااااة اليابانيااااة .
وعملنااااا أو مااااؤتمر للفقااااه اإلالاااايمي بالتعاااااو مااااع جامعااااة شااااو أو  CHUOورابطااااة
العااااال اإلالاااايمي ،حضااااره أرااااو اإلمبراطااااور وميمما ااااة ماااا أ مااااة القااااانو وأنشاااادنا
مريزا ساليميا في مدينة النداي . SENDAI
أماااا الموجاااه األرااارو لإلالاااي فاااي الياباااا فهاااي يجااارا العدياااد مااا بايالاااتا وبااانجيدي
وسندونيالااايا وتريياااا ولليااا مااا العااارب اللاااذي تزوجاااوا اليابانياااا بعاااد سالااايمه وبناااوا
المالااااجد وألااااموا الجمعيااااا  .وفاااي ياااذه المرحلااااة بلاااغ الوجاااود اإلالاااايمي فاااي اليابااااا
مرحلة النضج واابح م بي اليابانيي الماللمي علماء يعلمو لومه اإلالي .
س ناااادوتي المباريااااة الااااتحدد مشاااااي المالاااالمي والاااادعوا سلااااى اإلالااااي فااااي اليابااااا ،
ونبحاااا االالااااتفادا ماااا تجاربنااااا فااااي يااااذه البلااااد ونالااااطر مرططااااا الاااادعوا لألجيااااا
القادماااة ،يماااا نبحااا مشااااي التعلاااي والااازوا ونناااال

طبيعاااة المجتماااع اليابااااني الاااذي

يميااا سلاااى التالاااامح دارااا مؤالالااااته ،يماااا نبحااا ييفياااة مراعااااا أدبياااا وطااارق حيااااا
الشعب الياباني الذي يمي سلى الهدوء والنظا .
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وسنناااا سذ حرمناااا مااا المالاااجد الوحياااد فاااي طويياااو بالااابب يدماااه ،فإنناااا نضاااطر أ ناااالي
األعياااااد فااااي فنااااادق الدرجااااة األولااااى والقاعااااا العامااااة ،وس تااااارفاتنا فااااي الوضااااوء
واباااااتي األرض وموالااااا

الالااااايارا تضاااااايق الشاااااعب اليابااااااني وتعطاااااي انطباعاااااا

الاااالبية عاااا اإلالااااي والمالاااالمي  .ياااا يااااذه األمااااور تجااااب ميحظتهااااا لتالااااهي أمااااور
الدعوا.
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سلسلة "الدعوة في اليابان"
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقد جرو عقد العديد م المؤتمرا

الدعوية في اليابا  ،لد فيها العلماء الماللمو في اليابا

بعض األوراق الدعوية .ويالرني أ أعرضها بالتاللال الرلمي على النحو التالي.
 -5أول ندا لدعف اليمل اإلسالمي
في اليابان عاف  1991ف
أ.د.صالح مهدي السامرائي
رئيس المركز اإلسالمي في اليابان
Salihsamarrai3232@gmail.com
المقدمة
بعد أ أالالنا أو جمعية للطلبة الماللمي في أوا عا  2962أابح في اليابا جمعيتا ساليميتا فقط.
مع جمعية الطلبة توجد أو جمعية ساليمية يابانية تدالال عا  .2950واتفق ياتا الجمعيتا على تداليس
"مجلس ساليمي مشترك" لتولي أمور الدعوا اإلاليمية في اليابا  ،وأادر المجلس يذا النداء أدناه .ولد
شرح في مقاال متفرلة ع دور يذا المجلس في الدعوا اإلاليمية في اليابا ري الالتينا م القر
الماضي ( سادار يتيبا ب الل ة اليابانية  ،سرالا طلبة يابانيي للدراالة في األزير وغيره  ،شراء أو مقبرا
ساليمية في اليابا  ،سبتعا الحا عمر ميتا سلى رابطة العال اإلاليمي في مية الميرمة لترجمة معاني
القرآ اليري سلى اليابانية  ،وتفقد الماللمي في جميع أنحاء اليابا  .وسنشاء أو مريز ساليمي سالتمر أيمر
م النة  ،وسنشاء مريز ساليمي في طويوشيما بجنوب اليابا  ،ورعاية الطلبة الماللمي األجانب واليابانيي
عا 2976
 ...سلخ ) وانبمق ع يذا المجلس فيما بعد مجلس " التناليق بي الجمعيا اإلاليمية "
سالتمر أليمر م عشري عاما  ،وأريرا سرتل الماللمو ونال بعضه المجلس يلما حاولنا سحياءه .ولي
والحمد هلل يجري تناليق موالمي حالب الحاجة ( العيد  ،رمضا  ،الجنازا  ..سلخ )
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الندا
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

ندا إلى كل من يهمه أمر الدعوة اإلسالمية في الشرق األقصى
يتوجه سليي بهذا النداء ي م جمعية ماللمي اليابا وجمعية الطلبة الماللمي في اليابا ( ويي
جمعية للطلبة الماللمي القادمي م األلطار اإلاليمية للدراالة في اليابا والطلبة اليابانيي ) ،
عارضي على أنظاري وضع اإلالي في يذه البيد واالالتعدادا الموجودا لدو الشعب الياباني
لتقب الدعوا اإلاليمية واالحتياجا المادية واألدبية ألج تعريفه باإلالي وتهي ة الجو اليز لتطبيقه
.
س الشعب الياباني يجتاز في يذه المرحلة م تاريره فترا دليقة وحرجة تتمم في الفراغ الفيري
والعقا دي والروحي الذي يعانيه  ،فإ ظرو الحرب العالمية المانية وما أعقبها م نتا ج أمر
تدميرا يبيرا على حياته ولوض المفايي واألفيار التي ورمها م األالاس  ،وسنك لتلمس يذا الفراغ
وتحاله باورا واضحة بي يافة طبقا المجتمع  .غير أ يذا ال يعني أ الفرد الياباني بطبيعته ال
يدبه بالدي وليس عنده االالتعداد اليافي العتناق أي دي آرر سذا يا ذلك الدي معقوال ويتفق مع
المنطق ويلبي حاجيا الفرد المادية والروحية  .فالياباني سنالا  ،واإلنالا بما أود هللا فيه م
سالتعدادا وما جب عليه م طالا روحية – لد تيو يامنة لالبب م األالباب – سذا ما وجد م
يدله على الرير ويقوده سلى الفيرا الاالحة ويوفر له الجو الحر الذي يالتطيع فيه أ يرتار المنهج
الذي يرتضيه  ،فإنه ال محالة منقاد سلى الاراط المالتقي  .ويذه النة هللا في رلقه – الله سال الذي
انحرف فطرته ألي البب م األالباب.
والذي يهمنا ا يو اإلالي ومول الشعب الياباني منه  ،واالالتعدادا الموجودا لتقبله  .ولعلنا ال
نيو مبال ي سذا للنا س اإلالي يو ألرب األديا لطبيعة الشعب الياباني  ،وسنه على سالتعداد العتناله
سذا توفر الالب لذلك .
ويناك أالباب عديدا نذير منها :
 – 2بالاطة اإلالي وافاؤه واتزانه وتلبيته لحاجيا الفرد الجالمية والروحية ورضوعه للمنطق
والبح وسطيله للعق والروح والجال لتؤدي وظا فها الحقيقية باتالاق ال تجده في أي دي آرر .
 – 1األروا الحقيقية التي يقيمها اإلالي بي أتباعه  ،تلك األروا التي تعلوا الجنس واللو والحدود –
ولع يذا م أي العوام – ويونه لاد م بيد شرلية ليال لها أطما ومآرب توالعية  ،يزي أي
تشيك أو ريبة تشوبه .
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 – 0للشعب الياباني عادا وتقاليد تجعله لريبا جدا م التعالي اإلاليمية  ،ويناك أشياء مشترية
يميرا بي الشعب الياباني والشعوب اإلاليمية .
 – 1الحرية الفيرية التي يتمتع بها الفرد الياباني  ،وعد وجود أي مؤمر رارجي الواء م العا لة أو
المجتمع أو الدولة يحو بينه وبي سرتيار الفيرا التي يريديا .
غير أ يناك اعوبا تحو بي يذا الشعب وبي اإلالي نذير منها - :
 – 2شبها بمتها ف ا تبشيرية معلومة بطريقة وأررو دالتها في يتب التاريخ والتربية لتضع ي
االحتياطا للمالتقب  ،وأ تب العرالي في طريق القا مي بالدعوا اإلاليمية سذا حد وأ عملوا
في يذه البيد يوما ما  ،وم يذه الشبها أ اإلالي يوما ما لرآ والي وتعدد الزوجا سلى غير
ذلك مما ليس برا على ي متتبع .
 – 1للة أو باألحرو عد وجود المطبوعا التي تشرح اإلالي بالل ة اليابانية وعد توفر ترجمة
معتمد عليها للقرآ اليري ليي يتيالر للشعب الياباني االطي ودراالة اإلالي دراالة احيحة .
 – 0للة الدعاا العارفي باإلالي وبالل ة اليابانية  ،حتى يالتطيعوا تبليغ الدعوا اإلاليمية لليابانيي .
ولهذا يله ولما أوردنا أعيه م الحقا ق فلقد سجتمع مندوبونا لتدارس وضع اإلالي في يذا البلد  ،وما
يجب القيا به ألج تواليع نطاق الدعوا اإلاليمية .
ويا مما توالوا سليه يو تدلي مجلس مشترك Joint Boardيدرذ على عاتقه مهمة اإلشرا
والقيا بتحقيق النقاط المذيورا أدناه :
س يذا المجلس يتيو م التة أعضاء  ،ميمة م ي جمعية  ،ويو يي ة مالتقلة لها ميزانيتها
الرااة بها  ،ويمي تلريص أعماله بالنقاط التالية - :
 – 2القيا بي ما يتعلق بالطبع والنشر م يتيبا ورالا ويتب ومجي ع اإلالي بالل ة
اليابانية  ،يذلك رال مشرو لالنتي أو ميمة يترج فيه القرآ اليري ترجمة أمينة مع تعليق بالل ة
اليابانية .
 – 1سرالا دعاا دار البيد لتفقد أحوا المجتمعا
الدعوا والتوجيه .
 – 0العم على سرالا بعض الماللمي
واالطي على حياا الماللمي في مواطنه .

اليابانيي

اإلاليمية المبمومة ينا ويناك والقيا بواجب
ألي بلد ساليمي لدراالة اإلالي والتفقه فيه

 – 1العم على تشجيع الدعاا م بيد اإلالي للمجيء سلى اليابا لتبليغ الدعوا اإلاليمية .
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 – 5سلامة ورعاية الحفي
.

التي تقا بالمناالبا اإلاليمية أو أي مناالبة يمي أ يعر

فيها اإلالي

 – 6مالاعدا الذي يقومو بردما ساليمية .
 – 7القيا بدي رطوا فعالة يرو فيها المجلس ردمة لإلالي .
س يذه األعما التي أرذ المجلس على عاتقه القيا بها  ،ألعما يبيرا تحتا سلى تدييد مادي وأدبي
م جميع الماللمي في العال م أج تحقيقها  ،أل للة عدد الماللمي في يذا البلد تجعله عاجزي
ع القيا لوحدي بهذا المشرو الضر  .لهذا فإننا نناشدي باال اإلالي – غايتنا المشترية – وباال
ماللمي اليابا أ تمدوا يد العو والمالاعدا لنا .
سنها لفراة ذيبية لإلالي في أ يحت للوب أبناء يذا الشعب القوي النايض ،لد ال تالنح فراة
غيريا  ،وسننا سذا ل ن تنمها ا فإ غيرنا مالتفيد منها ال محالة .
س الجمعيا التبشيرية تعم ينا جهديا إلدرا يذا الشعب في دينها  ،يؤيديا في ذلك تاريخ طوي
– يعود لألربعما ة النة الماضية  ،اللوا في أولها المقاومة الشديدا سذ حدم لب ما ة النة أ شنق
رمالو مبشرا على أيدي الريبا البوذيي – وعدد ضر م الجامعا واليليا والمدارس المبمومة
في ي ميا – في طوييو وحديا رمس جامعا  Universitiesتابعة لجمعيا تبشيرية وجي
ضر م المبشري الممقفي الذي يطوفو أنحاء البيد طوال وعرضا .
س مجلالنا الذي أالالناه ندم منه أ ييو نواا للمريز اإلاليمي في طوييو والذي اليشر على
أمور الدعوا اإلاليمية في اليابا  ،ويذا ما اليتحقق ع لريب بفض هللا وبمعونة المحبي لإلالي
في العال اإلاليمي .
ينا معاد طايرا زيية أفلحنا بفض هللا وبجهودنا المحدودا أ نعمر عليها فايتد بهدو اإلالي .
وال ننالى الجهود الجبارا التي بذلها سرواننا م جماعة التبليغ البايالتانيي في يذه البيد سذ يا له
النايب األوفر في يذا المضمار فجزاي هللا ع اإلالي والماللمي ريرا وجعله لدوا ل يري م
الماللمي – ونريد م سرواننا في العال اإلاليمي أ يعينونا في أ نيالب لإلالي أناارا وأعوانا
فإ يميري ينا ماللمو فطرا  ،فإذا حدمته وعرفته باإلالي سعتنقوه بي الهولة .فواجبنا جميعا يو
التعر على يذه الفطرا الالليمة وعرض اإلالي عليها .
وسننا سذا أفلحنا ا في تداليس نواا لوية للمجتمع اإلاليمي يمي لها أ تنمو وتنمو على مر األجيا
 ،فإذا شاء سرادا هللا فاليدتي يو والشعب الياباني أيمري ما ل يي يله مالل  ،وحينذاك نيالب
دعاء األجيا  ،القابلة يما يي حالنا عندما ندعو للنبي دمحم  والاحابة والتابعي وم تبعه بإحالا
سلى يو الدي سذ ي يانوا البب ساليمنا .
وعلى يذا فنح في انتظار مؤازرتي الفعالة وتدييدي القوي  ،وسذا وفقي هللا ألي مدد مادي فإننا
نرجوا أ تحولوه باال الاليد االح الالامرا ي عضو الهي ة اإلدارية لجمعية الطلبة الماللمي في
اليابا وعضو المجلس المشترك على العنوا التالي - :
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S. M. Samarrai, c/o Yada No.864m Yoyogi Nishihara-cho, ShibuyaKu, Tokyo, Japan
يما ونذيري أننا على االتعداد لإلجابة على أي االتفالار حو طبيعة مجلالنا وأي شيء آرر يتعلق
بدحوا الماللمي ينا .
ورتاما ندعو هللا أ يوفقنا جميعا لردمة اإلالي  .وينا نذير لو الرالو األير  لعلي رضي هللا عنه  ( :يا
رير لك م حمر النع )
علي أل يهدي هللا بك رجي ٌ
دمحم عبد الرحم اديقي
الحا عمر ميتا
اليرتير عا جمعية الطلبة الماللمي في اليابا
ر يس جمعية ماللمي اليابا

"الرت م النداء األالي"
ميحظة :
 -2في بداية تداليس جمعية الطلبة للماللمي في اليابا يا المالؤو االو ع الجمعية
بلقب اليرتير عا جمعية الطلبة الماللمي .
 -1رغ اننا ينا حديمي عهد بالدعوا اإلاليمية في اليابا فاننا ينا واعيي أ تيو
يتاباتنا غير االتفزازية بحي لو لرأيا ياباني غير مالل يالتوعبها بدو أ يالتفز" .
وشعارنا لوله تعالى " " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وىادلهف بالتي
هي أحسن إن ربك هو أعلف بمن ضل عن سبيله وهو أعلف بالمهتدين " الورا النح ايه
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سلسلة "الدعوة في اليابان"
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقد جرو عقد العديد م المؤتمرا

الدعوية في اليابا  ،لد فيها العلماء الماللمو في اليابا

بعض األوراق الدعوية .ويالرني أ أعرضها بالتاللال الرلمي على النحو التالي.
 -9اىتماع ىميية الطلبة المسلمين
في اليابان 1977/9/11ف
إعداد :أ.د .صالح مهدي السامرائي
رئيس المركز االسالمي في اليابان
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة:
ري تفرغي للدعوا في اليابا ( ،) 2970-2970عقد جمعية الطلبة الماللمي في
اليابا اجتماعا ويذا التقرير أرذته م دفتر مذيراتي وأعد يتابته في شهر اغالطس
. 2999
التقرير
عقاد جمعيااة الطلبااة المالاالمي فااي اليابااا اجتماعااا فااي يومابااا (دار الطلبااة األجانااب ) فااي
طوييو وذلك في  11جمادي المانية المااد
تنشيط الجمعية التاي أاابح

 22يونيو ( 2977الجمعاة) لبحا والاا

فاي حيا الميتاة  .ولاد حضار ممملاو ما الانداي  ،ييوشاو ،

يانااازاوا  ،وم ا طوييااو .يمااا حضاار بعااض المحاااربي القاادماء  :عبااد الاارحم اااديقي ،
اااالح الالااامرا ي  ،وعبااد الباالااط الالااباعي ، iيمااا حضاار وفااد دعااوا م ا الممليااة العربيااة
الالعودية منه الشيخ حمد الاليفيح.
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تحد مرتضى ( iiبن يدشي ) ع مقترحا
ماطفى حمزا ) .iiiتحد

لتنشيط الجمعية م مندوب الانداي ( لعلاه األخ

أوال ع النداي ودعى الحاضري لزيارتها ولا نح الاعداء أ

نعلااا أناااه يوجاااد  08مالااالما فاااي الااانداي رمالاااة والاااتو مااانه ياباااانيو والباااالي أجاناااب
بايالتانيو وغيري .
 التااارح سنشااااء جمعياااة أو فااار للمرياااز اإلالااايمي وأراااذ غرفاااة واحااادا ليجتماااابالماللمي اليابانيي حي ل نجتمع سال بمالل واحد.
 جهودنااا فرديااة  .س يمياار م ا اليابااانيي يهتمااو باإلالااي دينااا أو حضااارا أو ل ااةعربية .
 لو زارنا أحد م المريز اإلاليمي الالتطعنا عقد اجتما نجمع فيه الناس. براوص التراح األخ الاليد مرتضى نريد فتح ميتبة في مقر للجمعية. يرو أ االجتماعا يلها تعقد في طوييو ونح نرحب باالجتما في النداي.وتحد

مندوب ياناازاوا باالنجليزياة ivعا نشااطا جمعياة اتحااد الشاباب اإلالايمي –

اليابا .
 عقدنا في الشهر المال في يانزاوا اجتماعا .v -نااالي االاابوعيا جماعااة واحاادا  ،ونقاارأ العربيااة ( القاارآ ) ونتاادارس يي ا

نقااوي

اإلالي .
 ولنااا زماايء يدرالااو اإلالااي فااي بايالااتا منااذ مااي الاانوا ومالاااعداتنا تاادتي ماجمعية الادالة اإلاليمية التي ترأالها الحا ماطفى يومورا.
 نادر احيفة للنشاط. يااادفنا توالااايع اإلالاااي فاااي الياباااا وتطاااوير العيلاااا الودياااة باااي الياباااا والااابيداإلاليمية.vi
 نح نعقد آماال على فه اإلالي . نح ندم أ نقوي اتحادنا تدريجيا. أرجو مني أ تالاعدونا بنشاطاتنا.54

األخ شمس الحق viiم جامعة ييوشو ( بايالتاني )
أتحد نيابة ع طلبة جامعة ييوشو وجزيرا ييوشو .نح لنا اجتما منظ  ،أمس اجتمعناا
ولررنا ييفية العم ويذه المقترحا التي يرايا األروا في ييوشو.
 نح يجاب أ ال نطماح برطاة واالاعة وحلا يبيار ال يتحقاق  ،لليا متاا ريار مايمياار منقطااع  ،ويااذا ال يعنااي أ ناادعو سلااى الفتااور والجمااود  ،س واجااب القيااادا فااي
الجمعية أ تدرذ بديدي األعضاء لدما.
 المه ا يااو التنظااي  ،الطلبااة المالاالمو ال يعلمااو ع ا جمعيااة الطلبااة المالاالمي فااياليابا الر يالية والموجودا في طوييو نحا نعلا بوجاود الجمعياة فقاط ويجاب تنظاي
الجمعية.
 باإلضافة سلى المريز الر يالي في طوييو البد م عم فرو . يجااب حااار الطلبااة المالاالمي فااي اليابااا عا طريااق الالاافارا أو غيريااا ما عمافرو .
 يجب سادار احيفة سربارية على األل ي ميمة شهور.تحااد عبااد الاارحم اااديقي أو ر اايس لجمعيااة الطلبااة المالاالمي فااي اليابااا -2962
: 2960
 شير الحاضري ألنه أحيوا الجمعية. انا واحد مني أشعر بشعوري . يجااب علااى يا واحااد مااني أ يشااعر بمالااؤوليته وحينهااا يتبااي أ يناااك حياااا  ،وسشي ا لليي م الحرية الو

يعطي نتا ج ال تق ع غيرياا الاواء فاي الياباا أو فاي

البيد األررو.
 سني متضامنو والحمد هلل ويذا جيد. ال تقللوا م أنفالي وال تبال وا في ا ما .وبعديا تحد الديتور الالباعي أحد رؤالاء جمعية الطلبة الماللمي ولا :
 اشعر بحضوري معي بالشباب.55

 العد لالما األروا يدعو لفتح فرو وتقوية المريز وتفقد الجمعيا األررو. المريز اإلاليمي الحالي يو ممرا ال .viiiMSA -ال نفرق بي

 MSAو .ICJ

 مر فترا اعبة على ال  MSAراواا .2970-2978 أاعب فترا مر علينا وينا نحرص على اال الجمعية فقط. للة الما وينا نطبع بعض المنشورا .وبعديا تحد الفقير سلى هللا الديتور االح مهدي الالامرا ي فقا :
س األخ الاااديقي والااديتور الالااباعي أعطااوا حااديما مشااجعا وممياارا  .أنااا مرااتص بتاااريخ
الدعوا اإلاليمية في اليابا وال أريد أ أتطرق سلى تاريخ اإلالي في اليابا ب ع تااريخ
الجمعية.
لقد بدأنا العم في أوارر  2968وفي ذيننا سيجاد جو ساليمي يجع المالل يعتز بدينه فاي
بلااد ياليابااا  ،ويااا األخ عبااد الاارحم اااديقي يقااو  :ال نريااد أ نجعا مااني مشااايخ با
تعالوا واعتزوا باإلالي ويان لنا نشاطا منها :
 -2دعوا أالاتذا يابانيي إلعطاء الطلبة الماللمي فيرا ع اليابا والياباانيي حتاى نفها
العقلية اليابانية.
 -1تممي اإلالي في المؤتمرا الطيبية والدولية في دار اليابا .
 -0المشارية في حلقا اليابانيي المقافية والدينية وسعطاء فيرا ع اإلالي .
 -1بعد بضعة شهور وفي أبري  2962شايلنا " المجلاس المشاترك "Joint Board
بي جمعية ماللمي اليابا وجمعية الطلبة الماللمي ويذا المجلس يا يعم على :
 نشر اليتب وجريدا " او اإلالي "  Voice of Islamفي اليابا وياي جرياداتااادر ي ا عشااري يومااا يااا يااادريا األخ فاااروق ناياالااي  Nagaseم ا بلاادا
.Ashikaga
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 االحتفاااا بالمناالاااابا اإلالاااايمية وأو احتفااااا بالمولااااد النبااااوي يااااا فااااي حديقااااة Shinjukuوبعديا في  May Flower Resturantما فاي عاا  2965عقادناه
في .Kazan Kaikan
 مع الطلباة االندونيالايي يناا نحتفا باألعيااد راوااا عياد الفطار الاذي يطلاق علياهاإلروا األندونياليي ( الحي بالحي ) بمشارية الم ا م اليابانيي وغيري .
 اشااترينا مقباارا للمالاالمي والااجل بدالاا جمعيااة مالاالمي اليابااا والااجلوا جمعيااتهبواالطتها يمؤالالة دينية رالمية.
 تدريب الطيب الماللمي الذي ذيبوا لألزير م ناحياة الل اة والمفاايي اإلالايمية ،أيلنا معه وشاربنا ويي نااي للالافر وغالالنا مرها حتاى ال ياادموا بوالاع المالالمي
وحينما رجعوا والحمد هلل التزموا باإلالي وي يشيلو ا
ماللمي اليابا ا

العماود الفقاري لجمعياة

.

 أما التبلياغ فيناا نقاو بارحلتي أو ميماة يا عاا سلاى طويوشايما والانداي وغيرياا ،وينا ندرذ نا

الماااري

ما الطايب ونحا المجلاس اإلالايمي المشاترك نادفع

النا .
 أو مالااال يابااااني يااادعى للااابيد العربياااة ياااا بواالاااطتنا وبعاااديا دعاااي للحاااج وياااوالمرحو عبد اليري الايتو  ،م غيره فيما بعد.
 فتحنا مريزا ساليميا مؤلتا في بي مالز لربا علي ixبمالااعدا الافير اليويا  xلعاداأشهر م نق الفير اليوي وانقطع

المالاعدا ويذا يو الالبب الذي جعلناا نفيار فاي

مريز دا مي.
 م تجاربنا نرو أ العم يحتا سلى متابعة  ،ونظرا ليوننا طلبة ول نيا متفارغييانا تفوتنااا أشااياء يمياارا  .لهااذا تريااز فااي فيرنااا ضاارورا سنشاااء مؤالالااة دا ميااة
لمتابعة الدعوا اإلاليمية ولهذا أالالنا ا

المريز اإلاليمي ونح فيه.

عقدا االنتخاباا وكانا كالتالي :
األمي العا (بممابة الر يس ا

) :مرتضى ( بن يدشي )
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األمي العا المالاعد  :عبد اليري شيموياما ( ياباني )
المالية  :االح الالليما ( العودي )
االجتماعية  :أيبر ( بايالتاني )

xi

xii

xiii

االالتعيما  :لمبيز ( سيراني )

xiv

تيليقاا االستاذ الدكتور صالح السامرائي
 ) iالدكتور عبد الباسط السباعي درس في جامعة طوكيو قسم التعددن
لجمعية الطلبة المسلمي كأحد مؤسسي الم كز اإلسالمي.
ددت أسددتاا فددي جامعددة اجونددا اار كالمسددؤكة الكة عدد جمعيددة الطلبددة
 ) iiالدددكتور م
المسدلمي فددي اليا ددار فدي احدددا الدددكراس كأحدد مؤسسددي الم كددز اإلسدالمي ك ددو اار مدددن
الشؤكر المحلية في الم كز
 ) iiiالدددكتور مفددطمت حمددزم أحددد مؤسسددي ف د ال الم كددز اإلسددالمي فددي س د دا (  044كددم
شددماة طوكيددو كمد أعمدددم الدددعوم اإلسددالمية فددي لددت الم طكددة ك ددو أسددتاا فددي كليددة ال دسددة
جامعة الم فورم في مف حاليا.
ككدار را دك سدر ي

 ) ivش دس كا زاكا أكة جمك شبا ي اسدالمي نا دا ي كامد ( نا دا ي  )%044ككدار ل دم دكر
كطموح في ش اإلسالم في اليا ار كلر اإل كطداال عد م ك مد ق م فدي عددم مددر نا ا يدة أدس
ك نبا ل ياع م " قلي متفد ييد مد ك يد م كطدك " ك دم مد الميدل الم حدوم مفدطمت
كومورا.
 ) vم د الم كددز فددي اجتمدداع م الدددكتور موسددت عم د ككتددو مالحتدداس طبعت ددا ك جمت ددا
لإل جليزنة ك ش ا.
 ) viكار الم حوم مفطمت كومدورا ريديج جمعيدة الفدداقة اإلسدالمية كمعدح الم حدوم سدليم
سوكوناما ككال ما م كيو و ن عيدار ارسداة طلبدة مسدلمي نا دا يي الدت اكسدتار كمالنزندا
كالسعودنة كقط كغي ا.
 ) viiال أعلم أ و اار كلعلح في الم طكة الش قية مد المملردة الع يدة السدعودنة كحبدلا لدو
ع ف ا مرا ح اار.
 ) viiiجميك رؤساء الـ (  – ) MSAجمعية الطلبة المسلمي – م فدي الم كدز اإلسدالمي الدت
ع ددد الل لطمددي الكح د كال أدر سددبو المجددوم التددي حددد أ أيي د ا ددي الطلبددة المسددلمي
كالم كز اإلسالمي يالة الر ك س واس الماضية.
 ) ixالم حدددوم "عبدددد الحدددي ق دددار علدددي" مؤسدددج مسدددجد طوكيدددو ا دددو ضدددحية مدددؤام م
حيدددم دددم اعتكالدددح قبددد افتتددداح مسدددجد طوكيدددو 0391م ك دددم ميدددح الدددت م شدددورنا التدددي كا دددأ
حدددأ سددديط م اليا دددار ك عدددد الحددد كا دددزام اليا دددار قب دددأ عليدددح السدددلطاس الشددديوعية
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ال كسدددية كحرمدددأ عليدددح السدددج يمسدددة عشددد سددد ة اعتبدددار أ دددح كدددار قبددد ج دددح مددد
لددددل لليا دددار نحدددار الشددديوعية .ك عدددد ا ت ددداء محروميتدددح م عتدددح السدددلطاس ال كسدددية مددد
مغدددادرم ركسددديا الدددت أر وفدددال غ كدفددد شددد ند غ ندددو  .زكجتدددح كا دددح أسدددعد كيدددا فدددي
اليا دددار دددزكس أسدددعد كسدددر يدددارس الم دددزة ك كيدددأ كالد دددح كأج دددا م زل دددا م كدددزا .
ددددعة سدددد واس كا ددددا اسددددعد ع ددددو
ككا ددددأ مدددد ال سدددداء الفددددالحاس وفا ددددا غ قبدددد
الم كز اإلسالمي كأش ف علت جماس الم كز لعدم س واس ككار متم غا فيح.
 ) xلكدددد كدددار أكة سدددمي للروندددأ فدددي اليا دددار ككدددار رجدددال صدددالحا محبدددا لإلسدددالم ك دددو
السمي الف يك كلر أج ل محموظ ع د غ.
 ) xiعبدددد الرددد نم شددديموناما كدددار صدددحميا حددد ا عمددد حكيكددداس عددد السدددودار كأيدددل أفدددالم
عدد ج دددو الملبدددي كالحدددل كعمددد فدددي الم كددز لعددددم سددد واس كلر دددح اار ايتمدددت كال علدددم
ع دددح شدددي ا  .اإل كطددداال كعددددم دكام اإل فددداة فدددي حي دددح أحدددد أمددد اا الددددعوم اإلسدددالمية
فددددي اليا ددددار ك لدددددار القليدددداس .كالحمددددد ن اار ددددو داعيددددة كبيدددد فددددي مسددددجد طوكيددددو
الم كز
 ) xiiصددددالس السددددليمار طالددددو سددددعود علددددت ددددامل شدددد كة الزنددددأ الع يددددة لددددم نرمدددد
دراسددددتح كددددار اكنددددا للتجددددارم كاإلعددددالم ك ددددو مدددد سددددرار الم طكددددة الشدددد قية المملرددددة
الع ية السعودنة ا كطعأ أيبارل ع ا.
 ) xiiiالسدديد أكبدد أحددد مسددؤكلي جمعيددة الطلبددة المسددلمي فددي اليا ددار كلعلددح عمدد كقتددا مددا
في السعودنة كال ع ف ع ح شي ا.
 ) xivقمبيز ال ع ف ع ح شي ا اار.
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سلسلة "الدعوة في اليابان"
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقد جرو عقد العديد م المؤتمرا

الدعوية في اليابا  ،لد فيها العلماء الماللمو في اليابا

بعض األوراق الدعوية .ويالرني أ أعرضها بالتاللال الرلمي على النحو التالي.
 -7دعوة األقوام بلسانهم ومنطقهم
بقلم األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
رئيس المركز االسالمي في اليابان
salihsamarrai3232@gmail.com
ملخص
نحتوا المكاة علت ال ة محاكر:
 -0االيأ اليا ا ية المسلمة "فاطمة" ألمأ كتا ا ع االسالم م طق نا ا ي
 -2السيد أ و االعلي المودكد ألف كتا ا ع نميا االسالم م طق شبح الكارم ال دنة
الباكستا ية ش ال عام  0390م
 -9عبدال حم صدنكت كصالس السام ايي طلبا م الحاس /مفطمت كومورا أر نرتو
ع نما االسالم م طق نا ا ي.
م غ عالت ظ م اليا ا يي المسلمي علماء ككتا متميزن ألموا
 -0اار ك م
العدند م الرتو.
Summary
Islam should be presented with a logic appealing to every nation
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1 – Fatima a Japanese Muslim presented Islam in a recently published
book with Japanese logic
2 – Moulana AbuAla Al Moudoudy according to Prof. Abdul Kareem
Saito presented Islam with Indian Logic in a book we published in
1964
3 – Dr. Samarrai and Dr. Siddiqi asked AlHaj Mustapha Komura to
present Islam in a Japanese logic. Here we are presenting the article
in Arabic and English .
4 – Al hamdu Lillah more and more Japanese Muslim scholars are
doing the job excellently , Ahmad Suzuki , Prof. Yasir Kosugi ,
Ahmad Maeno etc….

المقالة
عدددددم غ عدددددالت بيدددددا لرددددد أمدددددة مددددد م ك لسدددددا م كنحدددددد م دددددالم طق الدددددل نم مو دددددح
كنسددتوعبو ح.كاليا ددا يور دددم أحددد القدددوام الددلن لددم فدددل م رسددالة االسدددالم اال فددي حددددكد
الماية س ة الماضية .
كم

لا الم طلق أكتو

عة يواط

أوال  :سددديدم نبا يدددة اسدددم ا فاطمدددة متزكجدددة مددد رجددد سدددعود نعمددد فدددي مدن دددة را ددد
أرسدددلأ للمددددركز االسدددالمي مسدددودم كتدددا دك تدددح عددد االسدددالم .ك حددد فدددي الم كدددز
عددد ا الرتدددا الجدندددد علدددت لج دددة فدددي حددددكد سدددتة أشددد ا كقدددد أقددد س دددلل اللج دددة
الرتددا كلر ددد م أشدددغال ا لددم تدددا ك االمددد كحي مددا ا ع دددال فكدددد ا ع ددوار االيدددأ فاطمدددة
ك عدددد حدددم متواصددد دل دددا علي دددا أيو دددا الطالدددو السدددعود الدددل نددددرس فدددي اليا دددار
ك دددو السددديد سدددلمار ال شددديد .كقدددد حاكلدددأ التواصددد مع دددا اال أر مع فتدددي ضدددعيمة
وسددداي اال فددداة الحدن دددة كأييددد ا أيب دددي االل سدددلمار ال شددديد ار اليدددأ فاطمدددة
طبعدددأ الرتدددا فدددي اليا دددار فم حدددأ دددللت كرجو دددح أر ن سددد لدددي معلومددداس عددد أكة
صددمحة مدد الرتددا حتددت أشدديعح فددي اليا ددار كغيدد اليا ددار كقدداة االل ال شدديد أ ددا
كتبدددأ عددد االسدددالم كحيدددام المجتمدددك االسدددالمي مددد ج ت دددا السدددعودنة ك دددلا شددديء
طيو ل ا تحدث م الم طق اليا ا ي كالعكلية اليا ا ية.
كالحمد ن كتو اال ر الر ي كر م المسلمي اليا ا يي الر ي ع االسالم الم طق اليا ا ي
ي أسماء م...
كم م أحمد سواككي كال كفوسور كوسوجي كغي م ال ح
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ثانيا  :حي ما جم ا كتا التع نف االسالم لألستاا أ و االعلت المودكد في أكاي
الستي اس م الك ر المماضي أنام الدراسة في اليا ار اجتمع ا الب كفسور عبد الر نم سانتو
كالب كفوسور انمانزكمي م جامعة يتتسو اشي ك و غي مسلم كمع ا اللج ة الل عبد
ال حم صدنكي ك و الل دعا أستاال انمانزمومي كالمكي الت غ صالس السام ايي .
ك ا جتمك اسبوعيا في دار الطلبة الجا و في كوما ا اجك الرتا ككار مما علق عليح
الب كفسور عبد الر نم سانتو أر لا الرتا ع ا االسالم م طق ال ود .
كم ل الت الوقأ ب أ علت ض كرم كدنم اإلسالم م طق االقوام اللن دعو م  .كطبع ا
الرتا في مطبعة السجور ل يص ال م كك ا بيعة ـ  044ن كأعد ا طباعتح اار عد
فحيحح كأعد ا ال ت في جمتح م قب لج ة م  9أش ا ل ا كجد ا يطأ كاحدا م ما
فيح (ش ك) كصحح ا االم كالحمد ن كما أ ي آسف أ ا ما ك ا ع ف الدعوم (ال الح اال غ
) التي علم ا انا ا بي ا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كاك ا ا الشيخ عمة غ كك ا م اقي المة حتت اار ا
أر الكدكم ي التي جل ال اس لإلسالم ك لا ليج أم ا عمليا فغ الكدكم جلو كاحدا م
م اس اللوف أما ج ال اس كدعو م ف و أك فعالية كمك الكدكم كمك الرتا ف لا أحس .
ثالثااااا :قبدددد  22سدددد ة ك نبددددا جدددداء االل عبددددد الدددد حم صدددددنكي كالداعيددددة الربيدددد االل
مفددطمت كومددارا الددت جدددم كك ددأ اسددتااا حي ددا فددي جامعددة الملددت عبددد العزنددز فددي جدددم
كك دددا عمددد حملدددة لددددعم الم كدددز .كقلدددأ نومدددا للسددديد مفدددطمت كومدددارا ا دددت أم ددديأ 94
سدد ة فددي االسددالم ك ددمتح فددأرجوك أر تفددور أ ددت أمددام  24نبددا ي غيدد مسددلم فريددف
كددددم ل دددم االسدددالم دددالم طق اليا دددا ي فرتدددو مكالدددة اليبا يدددة شددد ا ا فدددي مجلدددة الم كدددز
االسدددالمي ر دددك السددد ونة كالتدددي وقمدددأ سدددبو الزمدددة الماليدددة ك عدددد ا قمدددأ كا دددا المكيددد
الددددت غ صددددالس السددددام ايي ت جمت ددددا الددددت اال جليزنددددة ددددم الع يددددة ك ددددا أ ددددا أ شدددد ا
لإلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتمادم م دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا .
ار أرند اال اإلصالح ما استطعأ كما وفيكي اال ان عليح وكلأ كاليح أ يو.
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سلسلة "الدعوة في اليابان"
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
رئيس المركز االسالمي في اليابان
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقد جرو عقد العديد م المؤتمرا

الدعوية في اليابا  ،لد فيها العلماء الماللمو في اليابا

بعض األوراق الدعوية .ويالرني أ أعرضها بالتاللال الرلمي على النحو التالي.

 -8وسائل دعوة اليابانيين لإلسالف
بقلف خالد كيبا
ترىمة ومقدمة وتيليق د.صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
مـــقدمـــة
األالتاذ رالد ييبا مفير ساليمي ياباني  ،أالل على يد أي التبليغ عا  ( 2959عبد الرشيد
بواالطة المرحو الديتور عمر دراز را  ،وتآري معه منذ عا  2968و يو فيلالو
الدعوا اإلاليمية في اليابا و منظ مؤتمر الفقه اإلاليمي في اليابا عا  ،2977و
ااحب المؤلفا العديدا ع الفقه اإلاليمي  ،وتبويب آيا القرآ اليري حالب المواضيع
المرتلفة .مد هللا في عمره فهو بقية رواد الدعوا في اليابا  .وأحرو بالمريز اإلاليمي في
اليابا ومعهد جامعة اإلما في طوييو وبقية الجمعيا اإلاليمية أ يجمعوا ترا رالد ييبا
ومؤلفاته لب أ يعتريها الضيا .
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المقالة
وضااع البروفيالااور مااايينو أالااتاذ جامعااة طوييااو لل ااا األجنبيااة يتابااا بعنااوا "اإلالااي
والقرآ " ويا أو فا في يتابه (لماذا يعتبر اإلالي اعب الفها علاى الشاعب اليابااني
)  ،ولد ذير في يذا الفاا تجرباة لاه ذا أيمياة وم ازو يبياري سذ أناه وفاي عودتاه سلاى
الياباا ما ألمانيااا بعاد سنتهاااء دراالاته فااي الراار تولا فاي ب ااداد  .وفاي أمناااء سلامتاه فااي
الفندق المع أذا الفجر فذيب سلى المالجد ،وعنادما سلتارب ما البااب تاردد للايي ما تراجاع
ول يدر رغ أناه شارص علاى درجاة عالياة ما الاذياء ومتعااط ماع اإلالاي وجااد فاي
التعر على أالراره .س يذا الحد دفعني سلاى القاو باد الادعوا سلاى اإلالاي فاي الياباا
يجب أ تتاللح بوالا مناالبة الجتذاب العناار المهماة فاي الشاعب اليابااني ليعااي الادي
اإلاليمي  .وم أجا تحقياق ذلاك فإنناا باادد و سحاراز تقاد فاي والاا الادعوا فاي ماي
جوانب:
 .2التوالااع فااي دعااوا غياار المالاالمي سلااى االجتماعااا التااي تعقااد بالمناالاابا اإلالاايمية
ري شهر رمضا والعيدي .
 .1سلامة المناالبا ودعوا المشهوري م األمة ويبار الدعاا م البلدا اإلاليمية سلاى
اليابا .
 .0سلامة مجالس الحوار بي األدياا وتهي اة الفارص للجاناب اإلالايمي أ يقاد تجربتاه
الدينية.
طريقة المقارنة كوسيلة للدعوة
س عاااادا الشاااعب اليابااااني مناااذ ألاااد العااااور ياااي سلاماااة اليياااا الاااديني علاااى أرضاااية
منفااااالة عاااا مشاااااي الحياااااا اليوميااااة  .س الحياااااا الدينيااااة للشااااعب الياباااااني أالاالااااها
الجانااااب التعباااادي أي الجانااااب الروحااااي ماااا حياااااا البشاااار  ،وحينمااااا يتطاااارق اليابااااانيو
لمنالشااة موضااو الاادي فااإنه يفعلااو ذلااك بعااد ا ييونااوا لااد انتهااوا ماا حاا مشااايله
االجتماعياااااة  ،ممااااا الشااااا و المالياااااة وال اااااذاء والمالاااااا الحيومياااااة .وعلاااااى الجاناااااب
ا رر 0نرو اإلالي طريقة شاملة تحتوي جميع ش و الحياا.
س لإلالاااي نظاااا وأحياااا لجمياااع منااااحي حياتناااا  ،وعلاااى ذلاااك توجاااد فجاااوا أو تناااالض
فاااي فهااا الااادي باااي اإلالاااي والياباااا  .ومااا أجااا ياااذا فاااإني ألتااارح أ تالاااتعم للااادعوا
سلااى اإلالااي فااي اليابااا طريقااة المقارنااة .ولهااذا فإننااا بااادد اإلنتباااه والعنايااة بااالنواحي
الميمة التالية :
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 - 2على المالتوو الديني والمقافي
سجاااراء مقارناااة فاااي المالاااا العلمياااة باااي األدياااا وحينماااا نراطاااب الشاااعب اليابااااني بهاااذه
الطريقاااة فالاااييو واضاااحا أ اإلالاااي فاااي سمياناااه أ يجياااب علاااى يااا التالااااؤال وأناااه
رير األديا .
 – 1على مالتوو المالا

االجتماعية والحيومية

س الدالاااتور اليابااااني يحااار الرلاااط باااي الالياالاااة والااادي وعلياااه فاااإ سالاااتردا طريقاااة (
القانو المقار يي التي يجب ستباعها).
 – 0على المالتوو المدني والشعبي
س غير الماللمي م اليابانيي يميرا ما يوجهو الالؤا التالي
سذا ياااا اإلالاااي بالدرجاااة التاااي تااادعو  ،وسذا ياااا اإلالاااي طريقاااة شااااملة للحيااااا وأناااه
دياااا عملااااي  ،فلماااااذا يشاااا المالاااالمو الحاااارب علااااى بعضااااه الاااابعض؟ يااااذلك علااااى
المالاااالمي الااااذي ياااادتو سلااااى اليابااااا أ يتحلااااوا باااااألريق الطيبااااة والالاااايرا الحمياااادا
راواااااا فيمااااا لااااه عيلااااة بالشااااؤو الماليااااة  ،وسال فااااإ اليابااااانيي الااااو ال يضااااعو
مقاااته بهااا حتاااى ولاااو ياااانوا حاااافظي ألجااازاء عديااادا مااا القااارآ الياااري  .وألجااا ذلاااك
فااإني ألتاارح أ حريااة الاادعوا اإلالاايمية فااي اليابااا يجااب أ تالاااعد فااي حاا المشاااي
الحياتياااة للشاااعب  .،وس أيمرياااة الشاااعب اليابااااني الاااو ال تعتناااق اإلالاااي ماااا لااا يااات
العم على ح مشايله الحياتية.
التكتيك الديناميكي كوسيلة للدعوة
س المجتمااااع الياباااااني فااااي ولتنااااا الحاضاااار يشاااابه المايينااااة اليبياااارا المعقاااادا والماااااممة
علااى أحااد طااراز  ،يمااا س المجتمااع يتحاارك يجالاا واحااد متجااانس ومااتحي بااه باانفس
الطريقاااة التاااي تتحااارك بهاااا ياااذه الماييناااة المعقااادا  0وماااا لااا تالاااتعم المعااادا المناالااابة
والربااااراء الفنيااااي فإننااااا ال نالااااتطيع أ نااااالح أي عطاااا فااااي المايينااااة  .وبالمماااا فااااإ
الاااادعوا اإلالاااايمية فااااي اليابااااا مرجااااو منهااااا أ تراعااااي االعتبااااارا المتزنااااة الرااااااة
التالية لمواجهة التطور اليبير الذي وال سليه اليابا .
 – 2البعد الحالي
أظهااار سحااادو الدراالاااا الحديماااة أ األااااوا الااااادرا عااا الحشااارا تاااا سلاااى
آذا الياباااانيي والشاااعوب البولونيزياااة ( الااايا جااازر المحااايط الهاااادي ) يماااا لاااو يانااا
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ااااادرا عااا أدوا موالااايقية  ،أماااا بالنالااابة لألوروبياااي وحتاااى الااااينيي فإنهاااا تاااا
آذانه ا يمااا لااو أنهااا اااادرا ع ا معاادا مييانيييااة  ،وحينمااا تطاا حشاارا فااإ اليابااانيي
والبولاااونيزيي يالاااتعملو الجاناااب األيمااا مااا الااادماغ الاااذي ياااو محااا الاااتحي باااالنواحي
العاطفياااة بينماااا يالاااتعم األوربياااو والااااينيو الجاناااب األيالااار مااا الااادماغ الاااذي ياااو
محااااا الاااااتحي باااااالنواحي المنطقياااااة  .وعلاااااى ذلاااااك فإنناااااا ال نيالاااااب الشاااااعب اليابااااااني
بالمنطق لوحده ولي باإلريص واالالتقامة.
 – 1البعد االتاالي
حينماااا تقتااارب مااا النااااس لااادعوته سلاااى اإلالاااي يبااادو أناااه مااا األحالااا أ نجاااد النافاااذا
المناالاابة التااي نااادر بهااا سلااايه  .ويناااك سحتياجااا أالاالاااية متواجاادا فاااي ترييبااة الااانفس
البشااارية ممااا الحاجاااة سلاااى فااارص العمااا والطعاااا والمقافاااة والدراالاااة فاااي الراااار ......
الااخ .وعلاااى ذلاااك فإنناااا يجااب أ نفااات عااا احتياجاااا الناااس وتطلعااااته بااانفس الطريقاااة
التاااي يشااارص بهاااا الطبياااب األماااراض .س مااا واجبناااا أ نااادرس ياااذه الناحياااة بدلاااة فاااي
المالتقب س شاء هللا.
 – 0البيد التكتيكي
س مااا النتاااا ج التاااي أحااادمتها الحااارب العالمياااة المانياااة ولنبلاااة ييروشااايما وناغاااازايي ياااي
تقوياااة الشاااعور بالاااذنب فاااي أعمااااق الشاااعب اليابااااني  .ولقاااد يتاااب علاااى الحجااار التاااذياري
لقنبلاااة ناغاااازايي ( الرجااااء أ ترلااادوا فإنناااا الاااو ال نعياااد سرتيااااب الرطاااد مااارا مانياااة )
 .وسنااي أعتقاااد أ ياااذه اليلماااا ترضاااي الشاااعور بمشااااعر الاااذنب لااادو الشاااعب اليابااااني .
وفااي نهايااة الحاارب العالميااة المانيااة لاا يجااد الشااعب الياباااني الطعااا وال اللباااس 0يمااا س
العدياااد مااا المرضاااى الاااذي يعاااانو مااا آماااار القنابااا الذرياااة ال يزالاااو حتاااى ا فاااي
فااارا الماااو  .س الشاااعب اليابااااني يعشاااق الالاااي  ،ولاااد أعلااا سمبراطاااور الياباااا أناااه
ل ا يعااد سلهااا باا واحااد م ا البشاار .ولااد تحااو البلااد سلااى الديمقراطيااة وترلااى عاا نظااا
الحيااا العالااايري وازديااار الااااناعة والتجاااارا عااا طرياااق مباااادأ االلتاااااد الحااار0
ولاايس عاا طريااق الاادع العالاايري .وعلااى النقاايض ا راار نلحااظ فااي اليابااا أ تزييااة
الااانفس التاااي تحققهاااا عقيااادا التوحياااد ضاااعيفة جااادا  .سنناااا نشاااايد ا اليميااار مااا الشاااباب
مااا الجيااا الاااااعد الاااذي ال يعيااارو أي ايتماااا ألالااارار الحيااااا والماااو  0لاااد واااالوا
مرحلاااااة النماااااو الطبيعاااااي وأاااااابحوا رجااااااال ونالااااااء ال اااااد ،وأ أعاااااداد النااااااس الاااااذي
يعشاااقو متاااا الحيااااا الااادنيا واللهاااو فاااي تزاياااد 0لاااذا تلومااا المجتماااع بالاااي ا وأماااراض
العار متناالي مشاعر الذنب الماضية .
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وم األمراض التي أااب المجتمع:
 -2اإليدز والفوضى الجنالية
 -1زيادا الفوا د ( الربا ) في المعامي التجارية.
 -0زيادا الجرا .
س جمياااع ياااذه األماااراض حرمهاااا اإلالاااي  0وسنناااا عااا طرياااق تقااادي اإلحاااااءا المقنناااة
المالاااااتررجة مااااا األبحاااااا العلمياااااة نالاااااتطيع أ نواجاااااه الشاااااعب اليابااااااني باألرلاااااا
المرفياااة 0وباااذلك نجعلهااا يقبلونناااا حينماااا نقاااد لهااا اإلالاااي  .ونحااا ندمااا ونحااا نقاااو
بواجاااب الااادعوا فاااي الياباااا أ يااادرك الشاااعب اليابااااني أ اإلالاااي ياااو أحالااا ديااا فاااي
العال .
س الااادعوا اإلالااايمية لهاااا مالاااتقب مشااارق فاااي الياباااا س شااااء هللا فيماااا لاااو أراااذنا بنظااار
االعتباااار التجرباااة الدينياااة اليابانياااة واالاااتعملنا طريقاااة المقارناااة والتيتياااك المناالاااب عناااد
وضااااعنا مرططااااا العماااا المالااااتقبلية 0وندماااا أ يعطااااي علماؤنااااا األفاضاااا وأرواتنااااا
في اإلالي سيتماما أيبر باليابا ويالتمروا في تعاونه س شاء هللا.
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سلسلة الدعوة في اليابان
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
رئيس المركز االسالمي في اليابان
Salihsamarrai3232@gmail.com
مقدمة
لقد جرو عقد العديد م المؤتمرا

الدعوية في الياباا  ،لاد فيهاا العلمااء المالالمو فاي الياباا

بعض األوراق الدعوية .ويالرني أ أعرضها بالتاللال الرلمي على النحو التالي.

 -9اليابان واإلسالف
بقلف
الحاج مصطفى كومورا
ترىمة
األخا زيبا كومي
kume@gol.com
إعداد
األستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي
Salihsamarrai3232@gmail.com
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المقدمة :
تحدم

سلى األالتاذ المرحو الحا ماطفى يومورا في زيارا له للمملية العربية

الالعودية مع األالتاذ عبدالرحم اديقي ولل
سعتنتقه وأحببته ويضمته وأفني

له  :عش

أن

في اإلالي التي النة

حياتك في الدعوا سليه  ،لذا نرجو منك أ تقد اإلالي

للشعب الياباني  -وأن منه  -بداللوب يتفق مع عقليته وطبيعته  .أي أ تقد اإلالي بمنطق
ياباني مقبو م لب الشعب الياباني .ورغ تقدمه في الال فقد أملى الرواطر التالية مع
االر

األخ عبد الرحم اديقي .ولام

زيبا يومي بترجمتها سلى االنجليزية وترجمها

للعربية الديتور االح الالامرا ي .س يذه الرواطر تظهر الفه الياباني لإلالي والطريقة
اليابانية لعرض ي ذا الدي  .س الدي واحد والعرض مرتل

 ،ويذا أمر طبيعي ينطبق

على جميع شعوب العال .
والمقااااا نشاااار فااااي حينااااه فااااي "مجلااااة الالااااي " ربااااع الالاااانوية التااااي يااااادريا المريااااز
اإلاليمي في اليابا بالل ة اليابانية .

المقالة
اليابان واإلسالف
 التصور الياباني للدين في الوقا الحاضر
ما المعارو أ الشانتوية ياي الادي التقليادي للياباانيي مناذ عااور لديماة ،وأ
البوذياة درلا الياباا ما الهناد والااي  ،ويورياا لبا نيا وألا الانة  ،وانتشار
بي اليابانيي الذي يرالوا عباداته بهذي الديني .
وفاي العااور الوالاطى أدرا المناارو المالايحية فاي الياباا لاادمي ما أورباا ،
درلوياا عا طرياق ييوشاو وغارب الياباا  ،سال أ حيوماة تويوغااوا التاي حيما
ما القار الالاابع عشار حتاى  2060منعا المالايحية فاي تلاك الفتارا  ،ولماا جااء
حيوماة ميجاي  2921- 2060ألار حرياة التادي والامح للمالايحية أ تنتشار
فاي الياباا مانياة بعاد انادحار الياباا فاي أعقااب الحارب العالمياة المانياة عاا 2915
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 ،سعتارو الدياناة الشانتوية التاي ياا يقاو عليهاا يياا الياباا الضاع واإلنحطااط ،
يماا س البوذياة سنعزلا عا الحيااا العملياة للنااس بالابب عماق وااعوبة فلالافتها ،
ويا الاذي يانا تؤياد علياه ياو الطقاوس والمراالاي مما مراالاي دفا الماوتى
وعباادا األالاي وسحتفااال األوباو ) ، (Obonالتاي ياي عباارا عا مالايرا
تترللها حريا وحم للنعو .
وبوجاود الفاراغ الروحاي  ،ظهار علاى الالاطح موجاا دينياة
يتفهمهاا النااس بالاهولة  ،ولهاا سرتبااط ماع حيااته اليومياة  ،وتماأل
 ،لدرجاة أ أحاد ياذه األدياا حااز علاى شاعبية يبيارا  ،وتوالاع
دراو ميادا الحرياا الالياالاية الجديادا مالاتفيدا ما نشااطاتها

وفاي ياذه الظارو
تادعو سلاى مباادوء
الفاراغ فاي عقاوله
بالارعة مينتاه ما
الدينية .
 إذن ماذا عن اإلسالف الذي هو موضوع بحثنا ؟
سنناا نالاتطيع بااورا عا امة القاو  ،باد ياذا الادي ال يحاوز علاى سيتماا األيمرياة
ما الياباانيي  ،وأ اافة الجها وعاد الرغباة لهاذا الادي ياي الالاا دا  .ولاو رجعناا
للايي سلاى التااريخ  ،لرأيناا أ عاددا ما الارواد وضاعوا اللبناا األولاى لإلالاي فاي
أواالاط عهاد ميجاي أو لبا ماا يقاارب التالاعي عاماا  ،سال أ والاا الادعوا التاي
بديديه يان ضعيفة .
لاذا فاإ أعادادا لليلاة ما الياباانيي سعتنقاوا اإلالاي  ،سناه بعاد أحادا الاارا
اليابااني الاايني والحاروب التوالاعية للياباا فاي الاعيها لتحقياق آالايا اليبارو  ،فتحا
علاى عياو الياباانيي  ،أ ينااك م اا الميياي فاي ياذه المنااطق يعتنقاو اإلالاي
مماا دفاع بعاض العلمااء والبااحمي الياباانيي سلاى اإليتماا بالادي اإلالايمي  ،ونتيجاة
لاذلك سعتناق الابعض اإلالاي وألفا عاددا ما اليتاب عا اإلالاي  ،والتاي لا ييا
لهامميا فاي رفاو الميتباا  ،سال أ ضاوء اإلالاي ياذا  ،والاذي بادأ يالاطع أعتاراه
اليالاو بعاد يزيماة الياباا فاي الحارب التاي ناتج عنهاا نقاص فاي ال اذاء واليالااء
وسحتياجاا النااس األرارو  ،مماا جعا النااس مشا ولي فاي تحااي لقماة العاي
وتوفير اإلحتياجا المالية .
ت يار الااورا فيماا بعاد  ،ومناذ عاا  2956زار الياباا الانويا  ،بعماا ما
جماعة التبليغ م بايالتا  ،وبدأ تدعو لإلالي في طو اليابا وعرضها .
وفاي أوارار عاا  ، 2970ظهار أزماة البتارو ويادد حيااا النااس اليومياة ،
وأدرك النااس أ البتارو  ،الاذي ياو ضاروري لحيااا النااس اليومياة يادتي ما
البلادا اإلالايمية فاي الشارق األوالاط مما المملياة العربياة الالاعودية  ،ويناا جااء

76

دور الاديتور /ااالح الالاامرا ي الاذي ياا لاد درس فاي الياباا ماا باي - 2968
 ، 2966والاذي عااد سلاى الياباا مانياة واالاتفاد ما ياذه الفرااة الذيبياة وأالاس
المرياز اإلالايمي فاي الياباا الحاالي  ،وأنشاد نشااطا سالايمية منالاقة  .س ياذا
العما يعتبار أمارا تجدياديا فاي تااريخ الادعوا اإلالايمية فاي الياباا  ،وسنناا ما دو
مبال اة يمينناا القاو باد المرياز أاابح لاوا دافعاة لحرياا سالايمية متعاددا  ،جعلا
الشاعب اليابااني بيا طبقاتاه يعتار ويادرك الوجاود اإلالايمي  ،سناه مماا الشاك فياه
أ ينااك اليميار ما العما الجااد ينتظرناا فاي المالاتقب  ،وأ أماا المرياز اإلالايمي
سلتزاما عديدا عليه أ يهت بالقيا بها .
 كيف ينظر اليابانييون لإلسالف ؟
دعناا نتالاد  ،ييا يتقبا الشاعب اليابااني وياتفه اإلالاي  -وياو ديا أجنباي  -درا
الياباا فاي زما لرياب نالابيا ؟ سناه ما المؤالا القاو باد ما الياباانيي  ،سعتاادوا
 ،لاد ما الااحارو
أ ينظاروا لإلالاي يادي برباري عادواني وديا مترلا
العربية .
س أو نظارا لإلالاي يوأناه ديا يبايح تعادد الزوجاا  ،ويحار الرمار والرنزيار
وسلى غير ذلك م االلاوي  ،يذلك سنه يدمر بالايا لشهر واحد .
لقاد زر فاي العقا اليابااني أ اإلالاي متشادد فاي أحياماه وأواماره  ،ياذه ياي
األلاوي التي ترد على عقو الناس .
س مالاادلة تعاادد الزوجااا علااى الراااوص  ،سالااتردم يوالاايلة دعايااة يجوميااة
مضاادا لإلالاي وأنهاا تعتبار  ، Ithyphallicيشاعار يرفاع وياد اإلالاي لايس يبايح
فقاط با ويادمر بالتعادد  ،وفاي الحقيقاة س ياذه النقطاة تحتاا سلاى شارح واضاح
وتعليق يافي  ،ويذا ما الدلو به في فقرا أررو وأتحاشاه ا .
سناه ولبا يا شايء  ،يجادر بناا أ ناذير بإرتااار  ،أ اإلنطباا األو عا اإلالاي
ياو أ تعاليماه وأواماره متشاددا وتحتاوو علاى أحياا وطقاوس متعاددا  ،لهاذا فاإ
اليميار ما النااس يتولفاو عناد بوابتاه  ،فإماا يتراجعاو عناه أو يتحاشاونه  ،ويمينناا
أ ناا ياذا المولا بدناه ياره ما دو محاولاة التعار  .وينطباق علاى ياذا ذلاك
المما  :سنتظار ما اة عاا حتاى تاافى ميااه النهار األاافر ( أحاد أعظا أنهاار الااي
 ،وميايه يدرا وغرينية  ،وال يمي أ تيو اافية يوما م األيا ) .
س ياذه الشابها واألياذياب عا اإلالاي  ،عااد بهاا الطلباة الياباانيو الاذي أرالالوا
سلاى ال ارب  ،لاتعل الحضاارا المتقدماة  ،وأنها سعتنقاوا فيماا بعاد المالايحية وتا غالا
أدم اته أيادولوجيا  ،وحتاى بعاد عاودته سلاى الياباا بعاد سنتهااء دراالاته فإناه تا
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تضاليله ما لبا الناااارو  ،فااي أ اإلالاي ديا بربااري أو  ، Vulgarوفاي
الحقيقاة س ياذه النرباة النابهاة ياي التاي وضاع اليتاب المدرالاية والعاماة والتاي
سنتشر ووزع على نطاق يبير .
س ياذه الحقيقاة ياي وراء التعااب ضاد اإلالاي  ،الاذي بادأ مناذ عاار ميجاي سلاى
ولتنا الحاضر  ،ويذا يو اإلتجاه العا مع وجود سالتمناءا لليلة .
يماا س الالابب المااني وراء التعااب ضاد اإلالاي  ،ياو أ معظا ألطاار الشارق
األوالااط وآالاايا وأفريقيااا ولعا تحا اإلالااتعمار والاايطرا القااوو ال ربيااة  ،وس
ال البياة العظماى منهاا  ،الامح لنفالاها أل تالات ما لبا الادو ال ربياة  ،أو أنهاا
لا تحاا علاى اإلالاتقي التاا  ،لهاذا فاإ الادو األرارو لفاز سلاى ذينهاا اإلالاتنتا
باد الادي الاذي تعتنقاه شاعوب الادو النامياة والمترلفاة مقافياا وسلتاااديا  ،ماا ياو سال
دي غير متحضر وسنه . Vulgar
سنها يحتقاارو ويالاافهو اإلالااي  Foole and despiseسبتااداء  ،وبيلمااة
أراارو سنها يالااتنتجو  ،بدنااه لمااا يانا الحضااارا المالاايحية يااي المتفولااة علااى
الحضارا اإلاليمية  ،لذا فإ الدي األو متفوق على الدي الماني .
س يااذا يااو أحااد األالااباب الر يالااية  ،التااي جعلا اليابااانيي بعياادي عا روح
الموضاوعية تجااه اإلالاي ودراالاته بااورا ياد اة وعميقاة  .سال أ ياذا اإلتجااه غيار
المقباو تباذ جهاود نحاو تااحيحه يوماا بعاد ياو  ،وتا تحجاي اليميار ما األياذياب ،
غيار أناه ال تازا الحاجاة سلاى متالاع ما الولا  ،لياى يادرك الشاعب اليابااني ،
بإالاتمناء للاة مؤمناة بهاذا الادي  ،أ يحتار ياذا الادي الاذي ياو أحاد أيبار ميماة أدياا
فاي العاال  .وبإرتااار  ،سنا ه مناذ عهاد ييالاي  Hieseاألمبراطاور الحاالي الاذي
بادأ فاي عاا  ، 2909وماع عاد وجاود أعاداد يبيارا ما الشاعب اليابااني ما الاذي
يالاترفو باإلالاي  ،يماا ياا الحاا فاي عهاود األبااطرا ميجاي  ، Meijiوتايشاو
 ،Taishoوشااوا  ، 2909- 2060 ، Showسال أنااه ال تتواجااد أعااداد يبياارا
م اليابانيي الذي يعتنقو اإلالي باورا تامة . Proactively
س ياذا األمار يحتاا اافحا مراااة لبحماه وتوضايحه  ،وياذا ماا الادلو باه
بمناالابة أرارو  ،نعا سنناا نارو أعادادا متزايادا ما العلمااء والبااحمي مما يهتماو
باإلالاي  ،سال أ تارددي فاي سعتنااق اإلالاي  ،ربماا يعاود سلاى شاعوري باد ينااك
مالاافة علايه أ يقطعوياا ما أجا أ يتبعاوا ويتييفاوا ماع نظاا الحيااا فاي اإلالاي
يماللمي ملتزمي   .ما هو اإلسالف ؟
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أي ديا ياو ديا اإلالاي ؟ س المرياز اإلالايمي فاي الياباا نشار العدياد ما اليتاب
واليتيبا التعريفية  ،التي ياله على المبتدأ فهمها وسني أواى بقراءتها .
يمينناا أ نعار يلماة اإلالاي بااورا عاماة  ،أنهاا تعناي الالاي والطهاارا  ،سال أ
ياذا التعريا لايس يافياا  ،وبإرتااار س اإلالاي يعناي اإلالتالاي والرضاو هلل
تعالى  ،والذي يو الواحد األحد واجب الطاعة والعبادا بي االتالي .
وبشاي أوضاح  ،س اإلالاي يعلمناا الطرياق الااحيح الاذي يجاب أ نالاليه فاي
ياذه الادنيا  ،ويعلمناا نماط الحيااا األريلياة  ،التاي يجاب أ نتاا بهاا فاي جمياع
مناحي حياتنا اليومية .
بدناه شايء ما الماضاي  ،فاإ التعاالي
ومهماا يميا أ يوجاه سلاى ماا الانقوله ا
اإلالايمية يااي أشابه مااا تياو باااألمر األمبراطااوري الرااص بالتربيااة والتعلاي ،
والاذي ياا معماوال باه فاي الياباا حتاى نهاياة الحارب العالمياة المانياة  ،والاذي ياا
الياباانيو يترنمااو بإنشاااده يوميااا بيا أعمااري ذيااورا وأنامااا  ،ومااا عليااك أيهااا
القااروء (اليابااني طبعاا)  ،سال أ تقارأ ياذا النشايد ماع نفالاك وتقاار باي اإلمناي
للتديد مما ألو .
س الجوانااب العميقااة وتفااااي التعااالي الحالاالااة  ،مما األحيااا الفقهيااة الاااعبة
والفلالافا نتريهاا للمتراااي والبااحمي  ،وس الاذي يجاب أ نؤياد علياه ياو أ
القارآ الياري  ،اليتااب المقادس للمالالمي  ،يعلمناا الالالوك أو مانهج الحيااا اليومياة
التاي يجاب أ يتبعهاا الجانس البشاري  ،ياذلك فإناه يعطاي التعليماا والتوجيهاا
والطارق العملياة التاي تتفاق ماع والاع الانفس البشارية  ،يماا س تعاالي القارآ الياري
ترال لألفراد والجماعا ييفية التعام والتراطب فيما بينه .
س يااذه التعااالي التااي تتعلااق بحياااا اإلنالااا اليوميااة  ،والتااي جاااء بهااا ديا لبا
2188عاا  ،ياذه التعاالي ال تازا ااالحة للبشارية ما دو تاااد  ،وفاي زمنناا
الحاالي الاذي تحارز فياه العلاو والتينولوجياا تقادما يبيارا يوماا بعاد ياو  ،زد علاى
ذلاك أ أعاداد المالالمي فاي العاال تتزاياد  ،وياذا فاي حاد ذاتاه أيبار دليا علاى لولناا .
 ما هي الشبهاا التي توىه نحو اإلسالف ؟
سننااا سذ نقااار بااي اإلالااي واألديااا األراارو يالمالاايحية والبوذيااة  ،فإننااا نجااد
سرتيفاا يميارا بينهاا وباي اإلالاي  ،وس أيا ماا يمياز بينهاا  ،ياو أ اإلالاي لايس
فياه عباادا ألشاراص مما باوذا أو المالايح  ،وبإرتااار فإناه لايس فاي اإلالاي عباادا
لتمامي يما يو الحا في األديا األررو .
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سذ ماا ياو شاي العباادا فاي اإلالاي ؟ نجياب علاى ذلاك بيلماة واحادا  ،سنناا نحا
المالالمي  ،نعباد هللا الواحاد األحاد الموجاود األبادي  ،الاذي رلاق الرليقاة والاذي ال
تدرياه األبااار  ،ويعبار اإلالاي عا ذلاك بال ياب  ،وياذلك ناؤم باد دمحما رالاو
هللا  ،وعلاى عياس ا راري سناه لايس ما اإلالاي أ نعباد أي شارص أو أي شايء
غير هللا البحانه وتعالى .
ويماا ذيار الاابقا  ،فاإ المتحااملي ما النااارو فاي ال ارب نشاروا عا لااد
تااورا مشاوية ومرتلقاة عا اإلالاي  ،ليالا ما حقيقاة اإلالاي فاي شايء  ،سال
أناه أدرك اليميار ما النااس أريارا بدنفالاه ياذه األغايط أو أ أحادا أطلعها علاى
الحقيقاة  ،وماع ذلاك فاإ عاددا محادودا ما النااس  ،ال يزالاو ينظارو لإلالاي
بطر رفي وباالتهجا .
س ياؤالء غالباا ماا ياذيرو مالادلة تعادد الزوجاا  ،التاي أشارنا سليهاا فاي الفقارا
أعيه  ،س الوء الفه عندي يبلغ ألااه حينما يدعو أ اإلالي يشجع التعدد .
وليا ماا ياي الحقيقاة ياا تارو ؟ لقاد أدرك بعاض العلمااء وااححوا أرطااءي بهاذا
الرااوص  ،سال أناه يتوجاب علايه أ يتعرفاوا علاى الحقيقاة فاي الالاياق التااريري
لإلالااي  ،حينمااا سالااتنار العاارب باإلالااي  ،يااانوا بااي الحااي وا راار يقاااتلو
المشاريي ما لاومه أو ما لومياا ومنياة مرتلفاة  ،وسنها للماا شاايدوا فتارا الال
 ،وسنه لاالوا م ويي الحروب .
وعلاى ذلاك  ،فاإ العدياد ما الرجاا ذيباوا لالااحا الحاروب ولتا اليميار مانه
تااريي زوجااته أراما  ،يقاالاي ما ااعوبة الحيااا وتاوفير لقماة العاي  ،ولماا
يانا النالااء لاد فقاد أزواجها  ،فاإ الطريقاة الوحيادا إلعاالته ياي الازوا  ،ألناه
لا ييا فاي ذلاك الزماا نظاا للضاما اإلجتمااعي أو مرافاق للرعاياة علاى حالاب ماا
ناراه فاي زمانناا الحاضار  .س اإلالاي يضاع شاروطا متشاددا  ،فاي أ علاى الاذي
يرياد التعادد علياه أ يعاما زوجاتاه علاى لاد المالااواا وما دو تميياز مادياا ومالياا
وعاطفيا  ،ويتولى العناية به جميعا .
س عماو النااس ال يالاتطيعو ذلاك وال يقترباو ما التعادد  ،سال األغنيااء والعاا ي
المليياة  ،وفاي عالمناا اإلالايمي الحاالي ال تجاد رجااال لها أيمار ما زوجاة  ،سال أناه
فاي العااور األولاى لإلالاي  ،ياا التعادد والايلة فعالاة وضارورية ما أجا زياادا
أعاداد المالالمي بقادر اإلمياا  ،تماماا يماا يناا نفعا فاي الياباا أمنااء الحاروب  ،حاي
رفعنا شعار :رل األبناء وزد .
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سنناا لاو تالااءلنا ،مااذا يحاد فاي البلادا غيار اإلالايمية ؟ سنها لاد يحتفظاو بزوجاة
واحادا فاي الظااير  ،سال أ المجتماع يعطاي موافقاة ااامتة علاى اإلحتفااظ بمحضاية
أو زوجة مانية .
س جميااع يااذه الشاابها  ،أماريااا أشااراص غالاال أدم ااته فااي األلطااار ال ربيااة
المالاايحية فااي عهااد ميجااي  .سننااا حينمااا نعاار مااادر الشاابها  ،وسنهااا الااتتهاوو
ويتفه عمو الناس الحقيقة .
أماا بالنالابة لاايا شاهر رمضاا فإناه ال يفارض علاى يا سنالاا  ،س المرضاى
والمالااافري والنالاااء الحوام ا واألطفااا مالااتمنو م ا يااذا الفاارض  ،وسنه ا
اليعوضاو عا ذلاك بعاد زوا الالابب  ،وييوناو بوضاع يميانه ما الاايا  ،فبعاد
فترا الوضع وواو المالافر وشفاء المريض فإنه يعوض عما فاته .
س اإلالاي ديا مار تجااه جمياع منااحي الحيااا بماا فيهاا الاايا  ،س تعاليماه ما رنة
وشااملة  ،سناه فاي الولا الاذي ياتمي فياه اإلنالاا ما التعار علاى اإلالاي  ،فإناه
ياله عليه فه واالتيعاب مزاياه .
 أفكار وعاداا الفرد الياباني اليادي وتشابهها مع اإلسالف
أ -النظافة
س الياباانيي يطلقاو علاى أنفالاه الشاعب النظيا  ،ويا يفترارو باذلك مناذ أزماا
الااحقة  ،س وفارا الميااه فاي جباا وأنهاار الياباا  ،ووجاود فااو أربعاة فاي الالانة
بمنارها المتميز  genialمين اليابانيي م أ ييونوا شعبا نظيفا .
وما الجاناب ا رار فاإ أيمار البلادا اإلالايمية تقاع فاي ااحراء لاحلاة ال نبا
فيهاا  ،وماؤياا شاحيح  ،وماع أ أراضايه لاحلااة بهاذه الدرجااة ،فاإنه يتطهارو
بالمااء لبا يا اايا أو بعاد التباو والت اوط  ،وسذا لا يتاوفر المااء فاإنه يتيمماو
بالااعيد النظيا  .س ياذا التنازه والطهاارا  ،ياي أشابه بوضاوء الياباانيي  ،الاذي
يتمضمضاو ويالاتنمرو وي الالو أياديه لبا دراوله فاي معاباد الشانتو واايته
فيها .
ب  -المحافظة على اليهد
س الياباانيي فاي عماومه يوفاو باالعهود ويلتزماو بهاا  ،فاإذا تعهادنا بشايء فإنناا
نلتز به في ي األحوا .
س اإلراي بالعهاد أمار مشاي عنادنا  ،س ياذا ياو عاي ماا ناراه عناد المالالمي  ،س
القارآ الياري يحار عاد الوفااء بالعهاد  ،وأ علاى المالال أ يلتاز بعهاده  ،مهماا
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يانا الظارو
اليابانيو .

 ،س

ياذه الرلاة فاي اإلالاي  ،ياي اافة مشاترية ماع ماا علياه

ىـ  -السلوكياا Manners
نحا أيضاا متشاابهو فاي الالويياتنا اليومياة  ،س الياباانيي يؤيادو علاى المجاامي
 Courtesyوالمباادوء  ،وسذا أرا اليابااني بدحاديما فإناه ال يحاوز علاى سحتارا
ا راري  ،فمااا رأي اإلالااي سذ ؟ س ا يااا القرآنيااة المنزلاة  ،تعلا وتا رال
بالتفااي االرشاادا والمباادأ  ،التاي يجاب علاى المالال أ يتحلاى بهاا فاي حياتاه
اليومياة  ،مما طارق زياارا األاادلاء  ،وييفياة المشاي فاي الطرلاا وسلاى آرار ذلاك
.
سناك سذا درلا غرفاة ماا أو ااعد الالما  ،فعلياك أ تقاد يباار الالا أوال  ،وسذا
سرتادي رداءا تماد يادك اليمناى فاي اليا وتتبعهاا باليالارو  ،وسذا نهضا للمشاي
فعلياك أ تقاد رجلاك اليمناى ما اليالارو  ،وسذا تناولا طعاماا فتالاتعم يادك اليمناى
ألنها نظيفة سذ أ اليالرو ليال يذلك .
د  Salvation -والصدقاا Charity
س الشاعب اليابااني مناذ ألاد العااور ،در علاى اإلعتقااد باد ما أعماا الريار
 ،المالااعدا  ،واإلنفااق علاى الفقاراء والضاعفاء والمحتااجي  ،سال أ المالالمي أيمار
سيجابية ومتابعة وعملية . Practical
وسذا تالااءلنا عا الابب  ،ذلاك لوجادنا أ آياا عديادا ما القارآ الياري تحا علاى
االة الاارح  ،والاادلة  ،والرعايااة  ،وتشاجع المالاالمي علاى تحويلهااا سلاى والااع
باورا سيجابية .
س أحاد األرياا الرمالاة لإلالاي  ،والتاي تعتبار ما مالاتلزما المالال األالاالاية
 ،يي الزياا  ،ويي فريضة ساليمية واجبة األتبا .
هـ  -الشىاعة
س الياباانيي ستاافوا بالشاجاعة طيلاة تااريره  ،ولقاد تولا الشاعب اليابااني عا
سظهاار الموالا ما الشاجاعة بااورا واضاحة  ،مرافاة أ تميار الاوء فها غيار
ضااروري  ،وذلااك بالاابب سزالااة العالاايرا بعااد الحاارب العالميااة المانيااة  ،وسعااي
الدالاتور المالاال  ،وماع ياذا فاإني أود أ أؤياد باد الشاجاعة الحقيقياة  ،يجاب أال
تتاا بااالعن والعدوانيااة والتهديااد الوحشااي  ،با س الشااجاعة الحقيقيااة  ،يااي
المقدرا على سلامة العد واللوك الالبي المالتقي  ،الذي يقو عليه النظا اليوني .
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ورغا أ البلادا اإلالايمية مار بفتارا ااعود ويباوط فاي مالايرتها عبار
التااريخ  ،سال أ جميعهاا تتباع روح اإلالاي بيا شاجاعة  ،ولاد ظهار معاال ياذه
الروح في أالمى اوريا في الما ة النة األولى م بزوغ نور اإلالي .
س يااذه الشااجاعة يانا وراء سنتشااار تعااالي اإلالااي الناشا ة والعظيمااة بهااذه
الالارعة الفا قاة بقياادا العارب األوا ا  ،ولاو ياا وراء األمار شاجاعة يوجااء  ،و
أطماا توالاعية  ،أو شاهوا فاي المياالاب المادياة  ،لماا أحارز اإلالاي ياذا اإلنتشاار
الواالاع  ،بحيا تجااوز أتباعاه البلياو وأاابح مالا أيبار األدياا العالمياة  ،وسنناا لاو
أحاااينا أوجااه التشااابه بااي اإلالااي وراااا ص الشااعب الياباااني  ،لمااا أالااتطعنا
االتقااءيا في يذه العجالة .
 لماذا يتوىب على الشيب الياباني إعتناق اإلسالف ؟
أ -لزوف ذلك للشيب الياباني الذي غرق في الرفاهية Luxury Flippancy
لقاد رالار الشاعب اليابااني مرواتاه المادياة وغيار المادياة  ،حينماا رالار الياباا
فاي الحارب العالمياة المانياة  ،ولقاد يانا الرالاا ر فادحاة  ،لدرجاة أ البلاد ياا فاي
أحاد المراحا علاى حافاة اإلنهياار ،سال أ الما اة ملياو ما ياذا الشاعب  ،نهاض ما
يبوتاه  ،واناتفض ما باي اإلنقااض والتياه  ،وياد واشات ليا نهاار يدماة واحادا
متضاامنة  ،واالاتطا الت لاب علاى جميااع المااا ب التاي حلا باه  ،وبعااد عشارا
أعاوا ما اإلنادحار ،أالاتطا الياباانيو سلاماة العدياد ما مشااريع سعاادا البنااء ،
وراي عشاري عاا  ،واالوا المالاتوو الاذي ياانوا علياه لبا بادء الحارب  ،وتميا
الياباانيو فيماا بعاد  ،أ يحارزوا الانويا علاى تقاد بااير وملفا للنظار ،وبارزوا باي
دو العاال فاي مرتلا المياادي  ،الياالاية وسلتااادية ومقافياة ودراالاا أياديمياة
وسلاى غيار ذلاك ما المياادي  ،س ياذا الشاعب الاذي لا ياادق يوماا أناه الايتمي ما
أ يتعافى  ،أابح أحد ألوو دو العال .
وعلاى ذلاك فاإ ال ناى ط اى علاى حيااا النااس بماا لا يرطار علاى باا أحاد راي
وبعااد الحاارب  ،لقااد تعااودوا علااى حياااا الرفاييااة  ،وغرلااوا بإالااتعما الحاجااا
اإلالاتهييية غيار الضارورية ما دو سعتباار ألمرياا الضاار  ،ولا يرطار علاى بااله
شايىء فاي حيااته اليومياة  ،ما سرتاداء الميباس الفارياة وسالاتهيك اليميار ما لذياد
الطعا .
لقاد الايطر األفياار المادياة علاى عقاو النااس  ،والااد اإلعتقااد بيانه أ فاي
االاتطاعته الحااو علاى أو شايء بماا عنادي ما الماا  ،ولا يرطار علاى بااله
أ يشيروا هللا البحانه وتعالى رالق يذا اليو .
س الاذي يعتمادو فاي حيااته اليومياة علاى الماا والماادا  ،يعتاريه اإلرتبااك
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والضايا حينماا تحا بها يارماة أو حادماة غيار متولعاة  ،بينماا تاراي ال ترطار علاى
بااله أياة مشايلة فاي أياا الررااء أو حينماا تياو أحاواله وظاروفه طبيعياة  ،ذلاك
ألنها لا يعاودوا أنفالاه علاى الاابر ،ولا يتجلاوا بعقلياة لوياة وااامدا  ،سنها فاي
ذلاك أشابه باألطفاا الضاعفاء عقلياا وجالاميا  ،س الررااء الماادي والطعاا الاوفير ،لاه
أالوء األمر  ،ويحط الشعوب في عقولها وأجالامها  ،سنها ظايرا مؤلمة حقا.
ولمواجهاة مما ياذه األحاوا  ،فاإ أنجاع عاي ياو اإلالاي  ،س الطريقاة المملاى
يي في ستبا وتطبيق تعالي وروح اإلالي .
س الجزيارا العربياة مهاد اإلالاي  ،عباارا عا ااحراء لاحلاة مناذ ألاد العااور،
ولاد ظهار فيهاا اإلالاي والاط ظارو بي اة لاالاية  ،وياذا ماا جعا تعاالي اإلالاي
تحاد آماارا سيجابياة علاى نماط الحيااا  ،وتشاجع علاى سلاماة حيااا بالايطة ولوياة  ،تجااه
المااعب بي يفاءا  ،وتواجه مشاي الحاجة بي امود .
ولنضارب مامي علاى ذلاك بالاايا  ،وياو أحاد أرياا اإلالاي الرمالاة  ،والاذي
يادعى رمضاا ما لبا غيار المالالمي  ،مماا الشاك فياه أ المالال يقاو باه راي
النهاار حينماا ياام علاى ذلاك  ،وبهاذا فاإنه يالتشاعرو أيمياة الطعاا  ،ويادريو
عظماة هللا الراالق الاذي أعطااي سيااه  ،سناك سذا داوما علاى تقوياة نفالاك  ،وعودتهاا
علاى الاابر فاي حياتاك اليومياة  ،فالاييو بإمياناك الاابر علاى المالا بة جوعاا أو
عطشاا والتشاعر بمارارا ياذه الماااعب  ،سناك الاو ال تترااذ وتتراجاع بالاهولة ،
تماما يما يفع م يو غارق في الملذا .
س الاذي يتحلاو بالاابر والتاامي  ،علاى أ ال ينحناوا أماا الااعاب  ،سنها ال
يتبرمو وال ترطر على باله أفيار اللبية .
وعلاى ياذا فاإ الشاباب الياباانيي  ،وعلاى األراص الاذي شابوا فاي فتارا ماا بعاد
الحارب  ،علايه أ يتقبلاوا مانهج الحيااا اإلالايمية ويطبقاوا تعاالي اإلالاي المبنياة
على حياا البالاطة  ، Thriftوأ يرحبوا به  ،ويتعلموا بتعاليمه .
ب  -صداقة أساسها روح اإلسالف
نشااايد فااي أيامنايااذه  ،يمياارا ما األفااراد والجماعااا  ،التااي تعما علااى تعميااق
عيلاا الاادالة ماع البلادا ا الايوية والعربياة واألفريقياة  ،أو سنهاا بادأ جهاودا
سيجابياة متراذا ما شاعار الاادالة ماع البلادا ا الايوية والعربياة واألفريقياة شاعارا
لهاا  ،وياذا ماا نشاايده فاي سالاتقبا ورعاياة ودعا الطلباة والمتادربي األجاناب ،
وما الطبيعاي أ تاؤدي جهاود بضاعة جمعياا ومنظماا بعاض النتاا ج اإليجابياة ،
سال أ الوالاع يظهار أ ينااك العدياد ما المنظماا تتاا نشااطاتها بالمظااير
الشايلية  ،س ياذا الناو ما التبااد العاالمي  ،رغا ماا يقاو باه بعاض الياباانيي
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بحالا النياة  ،سال أ اليميار ما أعمااله تحاد آماارا الالبية  ،تجلاب ردود فعا
معايالاه  ،وذلاك بالابب جهلها بعاادا وتقالياد األرارو  ،وحتاى وس فهماوا العاادا
والتقالياد والل اة سلاى حاد ماا  ،فإناه يتوجاب عليناا أ نحاذر ما التاااد ماع تعاالي
اإلالي  ،ليى نتعاي بالي وبي نجاح مع الماللمي .
س ما أحالا الطارق لمواجهاة ياذه الحااال  ،ياي أ ناتعل ما الرجاا والنالااء
الاذي يات اللقااء بها  ،نماط الحيااا اإلالايمية والتعاالي الربانياة  ،ما أجا أ نياو
مالاالمي ماامله  ،وبااذلك نااتمي م ا اإلتاااا والمعايشااة مااع مالاالمي األلطااار
اإلالاايمية  ،وسننااا سذا لمنااا بااذلك الاانتمي بااإريص ما سلامااة ااادالة اااميمية
وحقيقياة ماع ياذه األلطاار تا در فاي اامي القلاوب  ،وياذا الايؤدي سلاى اادالة
حقيقياة وتقاارب شاديد ماع ياذه األلطاار  ،وحين اذ الايتفه النااس اإلالاي ويعتنقوناه ،
وتتحقاق اادالة دا ماة ماع أيمار ما بلياو مالال فاي آالايا وأفريقياا والبلادا العربياة .
س األفياار التاي ذيرتهاا آنفاا  ،تعلمتهاا ما الحاا  /عمار ميتاا  ،الاذي ياا أالاتاذا
وموجهاا لاي) Mentorوالاذي وافااه األجا لبا عشار الانوا )  ،ولطالماا ياا عمار
ميتاا يحادمنا بدناه عليناا نحا الياباانيي أ نياو فراوري بدنفالانا  ،والاييو شاعبنا فاي
المقدماة  ،الامعة ووالعاا سذا نحا أرالاينا حياتناا علاى أالاس ما البالااطة والقاوا
والرااانة  ،وسذا تقبلناا روح اإلالاي وطبقناياا فاي حياتناا اليومياة  ،فنياو باذلك فاي
لاوا ال يضاايينا فيهاا أحاد  ،س يلماتاه تتاا بالعقينياة والممالياة الوالعياة  ،سناه ياا
يرماى لحالاة شاباب ماا بعاد الحارب لماا يعانوناه ما روح ضاعيفة وعقاو راوياة
 ،Gallonوعليناا أ نعتار بهاذا الوالاع  .وبإرتااار فاإ الاادالة والدبلوماالاية
يجاب أال تهاد سلاى التينولوجياا واإللتاااد والمقافاة فحالاب  ،با تتعادو ذلاك سلاى
التوااا الروحاي سلاى أ ياا أعمااق القلاوب  ،أي أنناا يجاب أ ناتفه روح
اإلالي ونحترمها  ،وبذلك تت الادالة على أحال وجويه.

الخاتمة
أفياار النااس يانا تادور
مريااز األفيااار وماادرايا ،
تاداعى بعاد رالاارا الحارب
تح ا شااعار الديمقراطيااة

نناا لاو أمعناا النظار فاي ياباا ماا لبا الحارب  ،لرأيناا أ
حااو الميانااة الروحيااة لإلمبراطااور ،الااذي يااا يعتباار
ونحاوه يات الاوالء والوطنياة  ،سال أ ياذا اليياا الروحاي
العالميااة المانيااة  ،وباادأ الناااس يتجهااو نحااو الت ريااب
والحرية .
لقاد تما سزالاة اليميار ما العاادا والعوا اق  ،سال أناه اااحب ذلاك سزالاة المزاياا
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الفريادا لمقافتناا اليابانياة بحجاة أنهاا شايء ما الماضاي  ،لقاد تحطما األرايق
والمما جميعهااا  ،ونتيجااة لااذلك فااإ اليمياار ما  Flippantو  Gooeyاليابااانيي
الاذي فقادوا الاافا الحميادا سزداد عاددي فاي أيامناا ياذه  ،وياذه حالاة مؤالافة
بالنالبة لنا .
ولقاد أعلنا وزارا الااحة والرعاياة اإلجتماعياة لريباا  ،بدناه رغا زياادا طاو و
ضاارامة أجالااا اليابااانيي  ،سال أ الااعة ااادوري ضااال وضااعف مقاادرته
الجالدية بالمقارنة سلى فترا ما لب الحرب .
سنهاا معلوماا تادعو سلاى اإلنتبااه والعجاب  ،ولقاد عازو أحاد المتراااي ذلاك سلاى
تنااو النااس اليميار ما األطعماة اللذياذا فاي وجبااته اليومياة  ،وعلاى العياس ما
ذلك فإنه ال يزاولو اليمير م الرياضة .
وراي فتارا عشار الانوا  ،الانرو الياباانيي لاد تريلا أجالاادي وضاعف  ،ورلا
ما الاروح  ،وياذا ماا نشاايده أماا أعينناا ماع األالا  ،وا مااذا عليناا أ ناانع
لمعالجاة األمار ؟ ينااك سجارءا عديادا يميا ستراذياا  ،سال أ ياتاب ياذا المقاا يارو
أنناا سذا فهمناا روح اإلالاي واالاتوعبنا أحياماه  ،فإناه مماا ال شاك فياه أنناا الانيو
تلقا ياا شاعبا لوياا جالاميا وعقلياا  ،والايفتح لناا أيمار ما بلياو مالال للاوبه يداادلاء
أوفياء ومرلاي .
س بعاض الماؤرري  ،يتنبادو أ القار المقبا اليشاهد يالا و الحضاارا ال ربياة
الماديااة  ،والاايدتي زما اااعود الحضااارا اإلالاايمية وريمااة الحضااارا اإلالاايمية
التاريرية  ،التي أاابها اإلنحدار لالني عديدا .
سناه يتوجاب عليناا نحا الياباانيي  ،أال نارو األماور بمنظاار لااير وآراء ضايقة ،
با عليناا أ نفاتح عيونناا علاى القار القااد الجدياد  ،ما أجا أ نعاد أنفالانا لتطاور
ونمو أيمر ،م أج ذلك علينا أ نعر ماذا يعني اإلالي ؟
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Dawa Series in Japan
Edited by
Prof. Dr. Salih Samarrai
Salihsamarrai3232@gmail.com
Several dawa conferences were held in Japan. Moreover some
dawa papers were prepared by Muslim Scholars in Japan. I am
presenting them in serial numbers.
9- Japan and Islam
By Hajji Mustafa Fujio Komura
Prepared by
Prof.Dr. Salih Samarrai
salisamarrai3232@gmail.com
Introduction by Prof.Dr. Salih Samarrai
Al Haj Mustafa Komura was an eminent Muslim. He is more
than sixty years in Islam , helper of Omar Mita in translation of
the meaning of Qwran into Japanese , author of voluminous
book on the history of Islam in Japan ( Japanese ,translated
partially into English ) and together with Omar Mita , and
Abdulkareem Saito he was the spiritual father of Japanese
Muslims . being an old Japanese Muslim , I requested him to
introduce Islam to his fellow Japanese in a logic suited to
Japanese mentality . He wrote the attached paper during his
short visit to Saudi Arabia round 1985
with Brother
Abdulrrahman Sediqi. They wrote this paper together. and
translated into English by sister Zeba Komei and into Arabic by
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Dr. Salih Samarrai. The paper published in Islamic Center
Journal " Assalam ".
(1) Religious concept of Japanese people in present days
It is well known, that both Japanese Shinto since the
ancient time and Buddhism which was transferred from India,
China and Korea thousand and a few hundred years ago had
been widely spread among Japanese people who had
earnestly worshiped the two religions. In the middle ages,
christianity was brought by from Europe to Kyushu or West
Japan, but, the Tokugawa government (17th AC - 1868) banned
it in those days. Later the Meiji Government (1868 -1912)
admitted the freedom of religion and allowed Christianity to
spread again.
After Japan's defeat in the World War II in 1945, the
worship toward Shinto which had been the spiritual pillar of the
nation was rapidly declined. Buddhism also isolated from the
real world because its doctrine was too deep and difficult. It
used to emphasize only formal or ideological sermons such as
funeral, ancestor service, ( Bon ) is religious celebration ,
equinoctial week, etc.
Under these circumstances and the age of spiritual
vacuum, many new waves of religion erupted to preach
doctrines which people can easily understand, and attached to
daily life, and fill the vacuum of their mind. One of them got so
much popular and is rapidly expanding to enter into the field of
political renovation movements through its religious activities.
What happened with Islam which is the topic of this
paper? Generally speaking, most of Japanese have been
indifferent, ignorant, or not interested in Islam. Going back to
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history some pioneers have broken ground of Islam in the
middle of the Meiji period, i.e. about 90 years ago. However,
since their preaching power was weak only a limited number of
people embraced Islam.
After the outbreak of the China-Japan incident and the
Greater East Asia War, it was discovered that a few hundreds
of million Muslims resided in many areas of the Greater East
Asia Co prosperity sphere, which aroused the interest in Islam
by some Japanese scholars. As a result, some people
converted to Islam and a number of Islamic books which had
never seen before started appearing on store shelves.
Nevertheless, the light of Islam had been put off due to the
defeat in the war which caused by shortage in food, clothes, or
accommodation and made people occupied only with daily
necessities and worldly matters.
Since 1955, missionaries of Tabliqh from Pakistan started
visiting Japan every year to preach Islam all over Japan. At the
end of 1973, the first Oil Shock erupted and threatened the
daily life of people. They realized that the oil which is
indispensable for our daily life was produced by Islamic nations
in the Middle East such as Saudi Arabia. Then people suddenly
showed the strong interest in Islam.
Taking advantage of this golden opportunity, Dr. Salih
Samarrai who had studied in Japan since 1960, came back to
Japan to establish the present Islamic Centre, Japan, and
initiated the systematic Islamic Dawah activities. This was an
innovative incident in the history of Islam in Japan. It is no
exaggeration to say that these events became the driving force
for various movements which made the Japanese Islamic circle
among Japanese people. Of course, the road ahead is much
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far; there are still many commitments which the Islamic Centre,
Japan, has to fulfil.
2) How do Japanese people consider Islam?
How do Japanese people accept and recognize Islam, a
foreign religion, which has been comparatively recently
introduced to Japan? It is sad to say that until recently,90% of
Japanese people used to misunderstand that Islam, a barbaric,
aggressive and inferior religion, came from barren deserts of
Arabia. First of all, polygamy, prohibiting alcohol, pork and so
on. Also once a year, they have to fast for one month.
Preconceived ideas that Islam is extremely strict in
commandments or rules, clag into brains of Japanese people.
This stereo type preoccupied people's minds.
Especially, the polygamy which has been repeatedly used
as a means of attack for the anti-Islamic propaganda is often
taken as ithyphallic as if Islam allows or promotes polygamy. In
fact, this needs the clear explanation and remarks, which I will
describe in another section and skip here.
Above all, brieﬂy saying, Islam may generally give an
impression that its commandments are strict with the
complicated rules and rituals. Therefore, most of people shrink
back at its entrance, back away from it or avoid it. It is so call
disliking without trying. It would be equal to the proverb that
“waits for a hundred years until Yellow River gets clean" (the
river is always dirty not to get clean for ever).
These misunderstanding or falsiﬁcation were somehow
brought back by those students who had been dispatched to
learn the advanced culture of Westem nations later had
accepted and had been brainwashed ideologically. Even after
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they returned to Japan after their study, they were misguided
by Christians to believe that Islam was a barbaric or vulgar
religion In fact these brilliant elites wrote many textbooks and
books to be spread widely.
This is the reality of the prejudice carried since the
beginning of the Meiji Era to the present time in Japan. It was
been the general tendency apart from a few exceptions.
The second reason for prejudice is that most of nations in
Middle East, Asia and Africa had been colonized by the
Western Powers and subordinated under their control. The
majority of them left themselves to the exploitation of the
Western nations or were not fully independent. Therefore, other
nations jumped into conclusion that the religion, that was
worshiped by those under developed people who were
culturally or economically inferior, must be an uncivilized and
vulgar religion. They despised and fooled Islam from the
beginning. In other words, They concluded that since the
Christian civilization is superior to the Islamic civilization the
former religion was also much superior to the latter religion.
It is one of the major reasons that they could not spiritually
afford to contemplate about Islam calmly or deeply. This
unfavourable trend has been corrected along with the change
and progress of the objective time and the aspersion or slander
has been dwarfed, however, it would take still a long time for
people except a few number of believers to respect it as one of
the three major religions in the world.
Brieﬂy saying, in the sage of Heise started from 1989,
while there are not many people as those who used to look
down on Islam immediately after they heard about Islam in
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those days of Meiji, Taisho, and Showa (1868 - 1989), there
are not many people in total who proactively embrace Islam
Since it would need a certain amount of pages to explain, i will
do in another occasion. While scholars or researchers are
increasing, it seems that, they may hesitate to enter Islam due
to the feeling of distance in order to follow and adjust to the way
of Islam as a perfect Muslim.
(3) What is Islam?
What kind of religion is Islam? Islamic Center, Japan has
published a lot of introduction textbooks or practical manuals
that are easily understood by beginners. I recommend you to
read them. Islam is generally translated into “peace” or
“chastity”, however, they are not enough to explain. In
summary, it is based on the teaching to surrender to Allah, the
only one God, obey Him and pray for peace. In rather hard
saying, it teaches us the righteous way in the world and ethics
of human life from every direction and ﬁeld. While it may be
obsolete to say, aside some part, it is strangely very much
similar to the Imperial Rescripts on Education that people,
irrespective of age or sex, used to recite before the end of the
war. You, readers, may try to read and compare both for proof.
Leaving the profound and ultra-hyper doctrines such as
difficult Islamic theologies or philosophies to scholars, or
researchers, the revelation of the Qur’an, the Holy Book of
Islam, teaches us how human beings should behave or the way
of daily life, the guideline or direction and also the practical
code of life which ﬁts to the reality. It also shows how a society
as well as individuals should deal with others, how to negotiate.
These teachings of daily life by the religion that was initiated
1400 years ago, still goes for the modem times in which super
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advanced science and technology are being developed day
and night, without any contradiction. Furthermore, the
population of Muslims is increasing all over the world, which
gives the clear evidence.
(4) What is anti-Islam? Or misunderstanding of Islam?
In comparison with other religions like Christianity or
Buddhism, there are many differences in Islam. The most
distinctive character is that it does not worship Buddha or the
cross. In short, Islam is not idol worshiping like other religions.
Then, what does Islam worship? In one word, we worship only
Allah, who is only one and has been omnipresent in every
space from the beginning of the world creation, whom we
cannot see by our eyes (it is called Gaybu in Islam) , and who
is omnipotent, and we also worship Prophet Muhammad, a
messenger of God, and believe him of as a prophet of God. On
the contrary, it is against the teaching of Islam to worship
someone or something but Allah.
As I mentioned above, unscrupulous people of Christian
countries in the West, intentionally spread negative and
distorted images of Islam which are far away from the true
picture of Islam. Recently, many people realized its mistake by
themselves, or were taught by others, however, a certain
number of people still stubbornly despise or looked down Islam.
These people often mention the polygamy which I quoted
in (2). They misunderstand in extreme cases that Islam officially
admits it or rather promotes.
What about the fact? Some of learned people realized and
corrected their mistake, however, they could have understood
the reason if they studied the truth in the course of the history.
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When the teaching of Islam was enlightened to the Arab world,
they often used to fight with pagans or different ethnic groups.
They had rarely experienced peaceful times and suffered from
wartime conditions. Therefore, many of men went to battlefields
and also many of them died there. Their wives were left
widows, suffered from earning bread and became badly off.
When women lost their ﬁancé, only the way to save them was
the protection by marriage because there were not social
welfare systems or facilities as we see in present days. Islam
puts the strict conditions that only the husband who can treat
his wives equally without discrimination, physically and
financially love, and take care of them are allowed. Therefore,
ordinary people except riches or royal families did not have
much to do with polygamy. In the present Islamic world, there
are not many husbands who have plural wives. On the other
hand, in the first stage of Islam, the polygamy was the effective
and necessary means for people to increase the population as
many as possible, as we did in Japan during the wartime with
the slogan,”bring forth and increase”.
What about in non-Islamic countries? Though they may
keep monogamy on the surface, they give silent approval to
keeping a mistress or a second wife. Japan is also not an
exception. In this sense, Islamic countries are more fair and
forward-looking.
All the misunderstandings have been earned by the
people who were brainwashed by Western Christian countries
during the Meiji Era Once you understand the cause of the
misunderstanding, it will melt way and ordinary people will
understand clearly.
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Also regarding Ramadan, it is not forced to anybody. Sick
persons, travellers, pregnant women or children are exempt
from fasting. They will resume once they clear their problems
and ﬁt themselves to fasting, for example, after travel or
delivery, recovery from sickness. Islam does not force
everybody to keep fasting.
Islam has flexible approach toward all aspects of life as
well as fasting. The teaching is very flexible and
comprehensive. Once you know Islam, you will easily
understand its characters.
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سلسلة "الدعوة في اليابان"
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 -01عقباا اىتماعية تيترض الدعوة لإلسالف في اليابان
أ.د .اليد مرتضى يوراالاوا
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مراجعة
أ.د .االح مهدي الالامرا ي
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مقدمة الدكتور صالح السامرائي:
يذه محاضرا القي في تجمع االيمي بدحد المد اليابانية  ،أعيد طباعتها م
مجلة الهدو االاليمية المجلد  3العدد 2
رمضا 0221ي (ديالمبر ) 0111

المقالة:
تهد

يذه الورلة سلى التعر

اليابا  .وفي حي

على أالباب الفتور واليمباالا تجاه االالي في

انها تدرذ في االعتبار الالياق التاريري لمعرفة اليابانيي

باإلالي والبي ة االجتماعية التي أوجد اورا اللبية ع االالي  ،سال س الورلة
تريز على ميمة جوانب أالاالية تؤمر في انتشار االالي  .ومع ذلك فاألعما أي
م

األلوا

بالنالبة لليابانيي  .فإبراز الشراية المتياملة وايتالاب القبو

واالحترا والط اليابانيي مه جدا النتشار االالي  .وتقترح الورلة بعض الالب
اليجاد مول

أفض وودي تجاه الجالية الماللمة في اليابا  .لذلك فالدعوا سلى

االالي يجب أ ت َّوجه للماللمي ول ير الماللمي على ٍّ
حد الواء.
يلما

ر يالية :االلتقاء باالالي  ،التاور – عوا ق اجتماعية ،الدعوا سلى

االالي  ،عم الدعوا.
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 -0المقدمة
 0/0مىال وهدف الدراسة
في الالنوا

األريرا أرذ االالي ييتالب زرما في جميع أنحاء العال  .فازداد

عدد الماللمي (بم فيه المهتدو الجدد) باورا ملحوظة في يمير م الدو
األوربية وفي الواليا

المتحدا يذلك .سال س زيادا وجود الماللمي في ال رب

التي وافها بعض الباحمي ب "زراعة اإلالي " (دااليتو وباالترنير ) 0192 ،لد
زاد

في بعض الحاال  ،م

ترتديه الطالبا

الماللما

الاراعا

المقافية مم لضية الحجاب الذي

في المدارس الحيومية في باريس والتي حظي

بنشر

واالع (ياموشي  0111ص  .)279سال س مجم ا مار االيجابية أيبر بيمير م
ذلك .فااللتقاء المباشر ومجاورا الماللمي

لد أد

سلى فه االالي باورا

أفض  .س تقد االالي في اليابا يما الحظ منظمو مؤتمر  IGSفي ماتالو
(( )Matsueاالرشاد مجلد  3العدد  )0يفتقر سلى القوا الدافعة ،مقارنة مع الدو
المتقدمة األررو في العال  .يبلغ عدد الاليا في اليابا  021مليو نالمة سال س
عدد الماللمي في يذا البلد يقدر بنالبة  1,0مليو فقط .ويذا مما أدو بيمير م
الماللمي سلى التالاؤ لماذا نالبة انتشار االالي متدنية جدا في اليابا ؟
تحاو يذه الورلة بارتاار تقاي المالدلة م منظور اجتماعي وذلك بترييز
االنتباه على العوام االجتماعية .فهد

يذا البح

يو فه الظايرا م منظور

أوالع ودراالة الجوانب العامة (اليل َّية) ويذلك الرااة المتالة بتقد االالي في
يذا البلد.

98

 2/0منهىية البحث
في الول

الذي تشير فيه يذه الورلة سلى العملية التاريرية اللتقاء اليابانيي

باإلالي  ،فإنها تالترد الطريقة الظايراتية ( )Phenomenologicalلدراالة
البي ة االجتماعية الناش ة التي تجع اليابانيي باف ٍّة عامة غير مهتمي باإلالي .
وعليه فتقد تحليي نظريا مدعوما بالميحظا

الشراية والقراءا

المتعلقة

بالمجتمع الياباني وذلك لتوضيح العوا ق االجتماعية أما الدعوا االاليمية.
وبالترييز على ميمة مجاال

ر يالية يي )0( :النظا االجتماعي والعيلا

االنالانية في العم ( )2النظا القيمي الذي يشي مفهو اليابانيي لليو والحياا
ا ررا ( )3التفاع االجتماعي للماللمي

تجاه اليابانيي

والذي يفال باورا

يبيرا م ظايرا الفتور تجاه االالي .
فبدال م ال وص في الل ة األياديمية البحتة والمناورا

العلمية ،فإ الورلة

تالترد ل ة باليطة لعرض الحجج آرذا في االعتبار لاعدتها العريضة م
القراء .وغني ع القو س المقا في معظمه نظري ،مما لد يالتدعي تحقيقا
أيبر م ري البح

التجريبي الميداني .ومع ذلك فإ يذه الورلة المرتارا

تحاو سمارا بعض التفيير النقدي في المجاال
ياملة.
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التي ل يت التطرق سليها باوراٍّ

 -2التقا اليابانيين باإلسالف
 0/2اليابان عند أوائل ظهور االسالف
ل يا اإلالي سلى رليج اليابا في أوا
مولع لد ماب

في الالواح

ولتوضيح لماذا ظل
نذير الببي

تاريريي

ظهوره .ولينه لد وا واترذ له

الشرلية للاي

الماني عشر.

في مطلع القر

اليابا القريبة جدا م الاي رار حظيرا اإلالي تماما،
يامي

أولهما :أ

اليابا

في القرو

الوالطى يان

مش ولة بالتعَّلُّ م الاي والهند .ويا الحماس وحب تَّعَّلُّ اليتب الييالييية
والديانة البوذية م ياتي الحضارتي العظيمتي لد جع اليابانيي أل بحما ع
االالي بالرغ م انه ربما ييونو لد التقوا بالماللمي في الاي وأماي
أررو .ذير ماطفى يومورا ( ) 0199في مؤلفه الضر أمملة يميرا لهذا
االلتقاء بالرغ م أ بعضه يا مشبويا (ص  .)31-1ولتوضيح فتور وال
مباالا اليابانيي باإلالي نيحظ (بشي عابر) أ اليابانيي على معرفة بالتشنغ
يي ( ،)0233 – 0370( )Cheng Heلا د وأميرا ايني امتد

حميته سلى

شبه الجزيرا العربية .سال س لليي م يتب التاريخ في اليابا لد ذير
ماللما على النقيض م اعترا
مانيا :يان

انه يا

الاينيي بذلك.

اليابا في تلك األيا تقع ج رافيا رار

طريق التجارا الر يالية

والمرايز التجارية مم ملقا وموان بحرية أررو بجنوب شرق آاليا حي

يان

الالف الشراعية العربية والاينية تتداو الاللع التجارية.
لقد در اإلالي سلى جنوب شرق آاليا م

ري االتاا المباشر بالتجار

الماللمي والاوفية الذي والوا سلى يذا الجزء م العال  .سال س اليابا سلى
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جانب سنها يان
منتا

بعيدا ،فقد اتبع

الياالة "االنعزا " منذ القر الالابع عشر سلى

القر التاالع عشر ،مما لل م اميانية االلتقاء المباشر بالماللمي .

يذلك ظل اليابا رار االتاا بالعال اإلاليمي باورا ياملة تقريبا.
 2/2التيرف على اإلسالف من خالل الكتاباا الغربية
مع االتعادا حي االمبراطور ميجي ( )Meijiفي عا  0919ترل
الياالة العزلة وبدأ
اليتب والوالا
ري يذه الوالا

اليابا ع

بحماس يبير في سدرا المعرفة ال ربية م ري ترجمة

األررو .وبالمم فإ المعرفة ع اإلالي وجد
غير المباشرا أي م ري مقاال

ويتابا

طريقها م

ال ربيي وبشي ٍّ

ر يالي المنَّاري واألوالاط األياديمية.
سال س فه وتقدي اإلالي في القر التاالع عشر بواالطة ال َّعا َّل الماليحي يا في
ال الب مليء باليرايية ومض ٌّر في بعض الحاال  .وليالتشهاد بمما راص في
يذا الشد نذير االدميرا االالتعماري اإلالباني الذي وا سلى الفلبي حامي
أوامر م أوروبا إلفالاد "علماء" الدي الدمحمي" ألنه شر وزا
 ." 0191يما س الحمي

"يوراالاوا،

الاليبية في الفترا م  ، 0210 – 0111وحرية

الفتح اإلالباني في عا  0212لد أد
باليرايية تجاه اإلالي  .واالتمر

دو شك سلى ت ذية الشعور األوروبي

بعد ذلك مجموعة م

اليتابا

األياديمية

المعادية لإلالي ولعدا لرو .
لقد ترك مايس ويبر ( ) 0121 - 0912( )Max Weberأمرا يا ي في الوالط
األياديمي الياباني بترجمته الراط ة والفاالدا لإلالي  .يقو س

اإلالي على

الرغ م أنه ظهر في مية يدي توحيدي سال سنه ل يتطور سلى دي زيدي دنيوي
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أل حامليه الر ياليي يانوا مجموعة م المحاربي  .لذلك فإ محتوو الرالالة
الدمحمية تحو سلى مجموعة م القي المتوا مة مع الحاجا

الدنيوية للجماعة

المحاربة .لقد يتب بريا تيرنر ( )0172نالدا لويبر بعبارا واضحة يما يلي:
"يمي نقد وجهة نظر ويبر بدنها رطد في الحقا ق أو على األل بدنها تباليط
مفرط ويا

جدا .فاإلالي يا وما زا دينا حضريا للتجار ومال ولي الدولة

فمعظ مفاييمه الر يالية تعيس الحياا الحضرية للمجتمع التجاري ريفا لقي
الاحراء والمحاربي " (ص .)072 - 070
 3/2وصول المسلمين وانتشار االسالف
س أو اتاا مباشر باإلالي وتقريبا أو درو في اإلالي في اليابا لد حد
عقب حادمة مؤالفة ل رق الالفينة البحرية التريية ارط ر (( )Ertigrulفي ممر
يي ( )kiiالما ي بالقرب م جزيرا شييويو ( )Shikokuوالتي يان

لد أرالل

في مهمة ادالة سلى اليابا في أوارر القر التاالع عشر .ذيب توراجيرو يمادا
( )Torajiro Yamadaسلى ترييا لتقدي العزاء في المتوفي في حاد
الالفينة فاعتنق اإلالي يناك ،وفي الالنوا

غرق

اليحقة أحمد أريقا ،وعمر ياماويا

(الذي يا تقريبا أو مالل ياباني يؤدي فريضة الحج في عا  ) 0111يانوا ي
المهتدي األوا

لإلالي (موريموتو ،) 0191 ،يومورا (.) 0199

ولي  ،بعد واو التتار الماللمي م رواليا وآاليا الوالطى أيا اندال المورا
البلشفية ،فقد تيون الجالية الماللمة في اليابا وت تشييد مالجدي يوبي ()Kobe
عا  0131وطوييو عا  . 0139عيوا على ذلك نجد في الالنوا

األريرا

عندما بدأ الماللمو (طيب ،رجا أعما  ،عما ) يالو بدعداد يبيرا سلى
102

اليابا  ،أ يناك توجها نحو النشاطا

اإلاليمية والترويج لها في مناطق مرتلفة

م اليابا .
س تاريخ انتشار اإلالي في اليابا منذ االتعادا حي اإلمبراطور ميجي ()Meiji
حتى اليو يمي تلرياه في الفترا الرمس البارزا التالية:
( )0االتاا المباشر بالماللمي واعتناق اإلالي في أوارر القر التاالع عشر
القر العشري  .ري يذه الفترا اعتنق عدد للي م اليابانيي اإلالي

وأوا

المعزولة

ولي ظلوا ماللمي فقط ،على الرغ م أننا نجد بعض المحاوال
والقليلة لنشر اإلالي .
( )2لدو التتار والماللمي ا رري ونشوء الجاليا
م

الهند (التي يان

تعر

في ذلك الول

الماللمة .التجار الماللمو

بشبه القارا الهندية البريطانية)

الاعدوا في بناء مالجد يوبي ( ،)Kobeوالماللمو األتراك بنوا بالتعاو مع
اليابانيي

مالجد طوييو .فالمالاجد سلى جانب أيميتها الرمزية الاعد

أيضا

يقواعد مابتة في الترويج للنشاطا اإلاليمية والتعلي اإلاليمي.
( )3النشر في "مجا الرراء المشترك" بواالطة الحيومة اليابانية والمبادرا في
فترا الحرب (حرب المحيط الهادأ) وتشجيع البحو

والمنشورا

ع اإلالي

لتحقيق ماالح الياالية .وبعد الحرب ت ح معظ المنظما ونشاطاتها.
( )2القدو الجديد للماللمي بعد الحرب وتداليس المنظما

اإلاليمية .ويان

يذه سما على أالاس الجنالية أو عمو اإلالي  ،مم رابطة الطلبة الماللمي –
ا
اليابا ( ،)MSA Japanوالمريز اإلاليمي – اليابا  ،ورا َّ
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لنشاطا

الدعوا .يذلك ت سنشاء رابطة الماللمي اليابانيي (بواالطة الماللمي اليابانيي )
ري يذه الفترا .وت ترجمة القرآ سلى الل ة اليابانية بواالطة الحا عمر ميتا
( )Mitaويو عال مالل ياباني مبَّج  .وت نشر المطويا

واليتب لتعري

عامة

الناس في اليابا بالدي اإلاليمي.
( )1يجرا الماللمي بدعداد يبيرا في الالنوا

األريرا سلى اليابا وما ااحبها

م نشوء الجاليا

الماللمة والمنظما

اإلاليمية في مناطق مرتلفة م اليابا .

وفيما بعد حاول

جميع يذه الجاليا

نشر

اإلالي  .لقد أحد

الوجود اإلاليمي اليو تدميرا سيجابيا واللبيا في نفس الول

الماللمة في جميع أنحاء اليابا

عند اليابانيي  .ولتوضيح ذلك نقو ببالاطة س الجانب اإليجابي يو أ الشعب
الياباني أتيح

له فراة عظيمة ليتاا بالماللمي

والتعر

على اإلالي

والمقافة اإلاليمية .أما الجانب الاللبي فيتضم اميانية زر مول

رافض م

جراء سعطاء انطباعا راط ة ع اإلالي م ري أريق وتارفا الماللمي
الواء أيانوا أفرادا أو جاليا  .فالماللمو
في اليابا

يعيشو

وراواا األجانب منه الذي

يلزمه التفيير في طابعه الراص ،ومع أرذ ذلك في

االعتبار ،يحتاجو لتطوير طرق ووالا

للت لب على ذلك .النقو باإلشارا سلى

يذه المالدلة على وجه الراوص في األجزاء األريرا م يذه الورلة.
وفي الول

الحالي نقد الردا مرتارا ع البي ة االجتماعية ومول

اليابانيي

م الدي عموما وم اإلالي على وجه الراوص أل ذلك ضروري ألي
نقا

اضافي .الدالتور الياباني يضم الحرية الدينية والشعب الياباني بافة

عامة متالامح مع المعتقدا

المرتلفة .ومع ذلك فإ تاريخ التطور الديني في

اليابا يبرز بعض الميزا الفريدا م نوعها.
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 .3البيئة االىتماعية والموقف من الدين
 0/3التوفيق بين الميتقداا الدينية المتيارضة ()Syncretism
يتميز اليابا

بدنه مجتمع متعدد الديانا

(انيالايي  ، 0113ص ،03 – 9

نايامورا  ، 0112ميايي .) 0112 ،وفي األالاس تشي

األرواحية :xivأو

االعتقاد بوجود الحياا (الروح) في جميع األشياء لب االعتقاد الديني .ويناك
طقوس لتيري أرواح الجبا واألرض الخ .وتت احتفاال

الذيرو الالنوية حتى

لإلبر على البي المما (أو لروح اإلبرا ،لني أيمر تحديدا) التي يالتعملها الطلبة
المتدربو

في مدارس الرياطة التقليدية .وتالمى يذه المناالبة ياري يويو

( )Hari-Kuyoويت نقلها بواالطة والا

االعي ي النة) .و في الحقيقة فإ

الدي األالي لليابانيي المالمى الشنتو ( )Shintoلد تطور بدمج يذه المعتقدا
االرواحية في عقيدته وسطاري الديني (نايامورا  ، 0112ص .)310
البوذية التي درل

اليابا في أوا

القر الالابع لد انتشر

ألنها ال تل ي اعتقاد

اليابانيي في الروحانية .وفي الحقيقة فإ المهيانا ويي نالرة م البوذية التي ت
تبنيها م الاي تريز على حب ال ير ،وترفي
تهت بالممارالا

آال ا رري سلخ .ولينها ال

اليومية للدي  ،xivفدابح الناس مهتمي

الريص .وبمرور الزم أدمج

عبادا األالي

جماعية عا لية في البوذية اليابانية .فبعد المو

في شي مذابح ينالية ومقبرا
يابح الناس آلهة في المفهو

الياباني لليو (ميايي 0112 ،ص .)233 – 219
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بالبوذية م

أج

التمسك الغامض بالدين:
م الناحية االحاا ية يوجد نحو  012,2مليو م أتبا الشنتو ،و 10,1مليو
مرتلفة (انظر الروزنامة اليابانية .) 0111

بوذي ،و 01,7مليو تابع لديانا

ويا العدد االجمالي لهذه األديا سلى ضع

العدد اليلي للاليا في اليابا .xiv

وليس م المالت رب أ يعتبر اليابانيو أنفاله بوذيي ويؤدو الالوا

في

المعابد الشنتوية يذلك (أو العيس) ليي ينالوا نعمة هللا .فالشعب ال يظهر والء
لويا ألي دي معي في معظ الحاال

وعند الؤاله ع الدي فإنه غالبا ما

ينفو باو ٍّ يامس انتماءي الديني .أما التمالك بالديانا التي تالتدعى االعي
ع االنتماء يالماليحية فيظ لليي .وبالتالي فإ الناس ال يمارالو الدي في
حياته اليومية ،سال س أيمية الطقوس واالحتفاال
يعادا

أا ديني ،ولينها تعتبر ا

لبراعة اليابانيي في امتيك التعويذا

(التي تيو في معظمها ذا

وتقاليد) ال يمي نيرانها ،وال نيرا
(أوماموري  )omamoriلجلب الحظ

الالعيد والحماية م الشياطي  .لذلك يالتَّر َّد الدي اليو في ال الب م أج اإلله
(أو لوريايو  .)Goriyakuال يهت الناس يميرا بالدي أو المعتقد الذي ينتمو
سليه ،فقد ي َّبجلو معتقدا

مرتلفة في مناالبا

مرتلفة .فهذا المول

م األديا

ليس نابعا م فراغ ب له عيلة بماضي التجارب الدينية للشعب.
 3/3تىارب وذكرياا عن الدين
في العقلية اليابانية ما زال

ذيريا

االضطهاد الديني للمتناري في القر

الالابع عشر ماملة" .لاص معاناا الماليحيي المترفي " يما يطلق عليه يت
روايتها باور ٍّا واالعة في اليتابا

والروايا
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الحديمة .فاالعترا

بالمعتقد

الديني لد جلب مااعب ومعاناا ال مبرر لها .فربما لاد

يذه التجارب الشعب

الياباني أل يترذ مولفا غامضا تجاه االنتماء الديني.
في اليابا

ري

عهد تايولاوا ( )Takugawaيا

عامة الناس يتماليو

بالتوافق الديني بي الشنتو والبوذية .وفي ظ بي ة مقافية متجانالة تريز يميرا
على االنالجا االجتماعي ،فإ عد الوضوح تجاه المعتقد الديني يا يو الريار
الحيي بالنالبة للشعب الياباني .ومما لذلك يتجاور الضريح الشنتوي والمعبد
البوذي في نفس المجمع باألماي المشهورا مم معبد مياجيما في ييروشيما
ودازايفو تنمانقو في فويوويا ،مما يد على تقب المعتقد التوافقي.
بعد االتعادا حي اإلمبراطور ميجي ،جعلَّ

الشنتو الديانة الرالمية للدولة وت

سضفاء الطابع الرالمي على عبادا االمبراطور .يما نشد
المتطرفة وااليما

أيضا الوطنية

باليامييازي (التدييد االلهي) والذي عزز اعتقاد اليابانيي

بالنار في جبهة الحرب .ومع ذلك فقد ت ير

األحدا

تماما بعد الهزيمة في

الحرب العالمية المانية .وت ال اء ألويية االمبراطور وأعل بدنه "رمز الدولة
ووحدا الشعب" (المادا  0م الدالتور) .وفي ظ الحرية الجديدا لفا الدي
ع الالياالة ،أزيل

ي المالا

المتالة بالدي م جميع المؤالالا

العامة بما

في ذلك المدارس.
 3.3الفراغ الديني الناشئ عن ذلك
يظهر اليابانيو اليو فتورا عاما تجاه الدي  .فاألجيا الجديدا ل تَّدرس الدي
الواء في المدارس أو في البي  .ب سنه يالررو م الدي وفي يمير م
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االحيا

يعتبرو

التمالك به الببا للشر يترل

المجتمع وضيق األفق

والاراعا بي االديا التي تحد في يمير م مناطق العال .
لذلك يوجد فراغ ديني في عقوله مما يجعله ضعفاء أما ما يالمى باألديا
الجديدا القا مة على المعتقدا

الطا فية مم أ شينريييو ()Aum Shinrikyo

وغيريا (انظر أييرا ماي  .)0111 ،22فاالنجذاب لمم يذه الديانا

ينشد م

الرغبة في الحاو على الرضاء الروحي أو يدوء البا .
يقو لس ألماني يعي

في اليابا " عيوا على معنى الدي في المعنى ال ربي

المبه لليلمة ،فيبدو أ الشعب الياباني لديه نهج جمالي ودنيوي لل َّعا َّل الديني.
فالجما

واالنالجا الجمالي ربما ييونا

المبادأ الهادية لتامي المعبد –

والمزار -وتبدو البي ة االحتفالية الجميلة يي األي " (الروزنامة اليابانية .)0113
فالشعب الياباني اليو يهي بشي أيبر بي شك بالجماليا  ،واالحتفاال

الدينية

وايمار ال ير والفوا د الدنيوية للدي ورااة الروحانية وراحة البا م ري
التدم  .ويوضح حاجي نايامورا ( )0112ويو باح

مشهور في الفلالفة اليابانية

والدي الياباني لا ي:
" يرغب اليابانيو في لبو العال الظايري م الناحية المطلقة نظرا لنزعته
في الترييز أيمر على األحدا الحدالية المادية بدال م العموميا  .فهذه الطريقة
ظة تعتبر ال َّعالَّ
في التفيير التي تريز على الالا والمولعة باألحدا المي َّح َّ
الظايري حقيقة مطلقة وترفض االعترا بدي شيء موجود فوق ال َّعالَّ الظايري
(ص .)311
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اإلالي يو دي جهري ،ويعتمد نشره في اليابا سلى حد يبير على تقب الوالط
االجتماعي للدي الجهري فضي ع الفه الحقيقي لإلالي .
 .3تصور اليابانيين لإلسالف
 3.0صورة سلبية
سضافة سلى عد معرفته باإلالي باورا عامة فإ الشعب الياباني لديه في
معظ الحاال

ب م طيب
اورا راط ة ع االالي  .فعلى البي المما طل َّ
ذيني) أ ييتبوا تاوري

جامعيي على مالتوو البيالوريا (في جلالة عا
ع االالي فيتبوا الاور المريفة التالية ع االالي :

( )0مقات وسيرايي :أ االالي يدعو سلى الحرب (سشارا سلى الجهاد) .وأ
االالي لد انتشر بشي عا بواالطة الحمي

العاليرية وايراه الناس على

اعتناق االالي  .ويالتشهدو بالعبارا المشهورا "القرآ في يد والالي

في اليد

األررو".
( )2متزم

واضطهادي :ذلك أ االالي ي َّحر شي ا أو آرر ويجبر الناس

(الماللمي ) على أداء الايا رمس مرا

في اليو سلى جانب الايا سلخ .وأ

االالي ينير الترفيه والالعادا الدنيوية وأنه اضطهادي بتحيمه الاار في
المرأا.
( )3متعاب وغير متالامح .أي أ االالي متطر
وذلك أ

الماللمي

وغير متالامح مع الومنيي .

تاريريا لد دمروا المعابد ودور العبادا .وأ
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الماللمي

يتميزو بضيق االفق ويشجعو على اليرايية وال يترددو في اللجوء سلى
اإلرياب تح مالمى االالي .
( )2اار وغير تقدمي :وذلك أ اإلالي يطبق عقوبا
اليد والرج سلخ وأنه ال يعام حتى المذنبي

لاالية يالجلد ولطع

ذنبا باليطا ال يعامله بطريقة

سنالانية .وأ االالي يطبق لواني بالية ويرفض الحدامة والتقد الناش ي ع
المعرفة والعلو االنالانية.
وبالطبع فإ

يذه الاور يي نتا

الوء فه ويي راط ة حقا .وم

أج

االرتاار فل ندو اإلجابة عليها في يذه الورلة .ومع ذلك فإ أي شرص لديه
بعض المعرفة باإلالي يالتطيع الرد عليها .لذلك فنشر المعرفة ع االالي
والتاريخ االاليمي مه جدا .ويمي
المجموعا

التي يمي

أ

أ

تقو بذلك بد

ييو

مدرالو المدارس العليا م

يشاريوا في تدريس الدراالا

االجتماعية والتاريخ.
 4.2.تطوير الدراساا االسالمية
س الاورا العامة ع االالي المذيورا أعيه ال تعني بالضرورا أنه يوجد ندرا
في اليتب التعريفية باإلالي  .س ما يالمى الادمة النفطية في أوا
جعل

الالبعينيا

اليابانيي يدريو بدل ضرورا فه العال االاليمي .وتدريجيا توافر عدد

م الباحمي المتميني جيدا في الل ة العربية الذي درس اليمير منه في الدو
االاليمية .فهذا الان

الجديد م الباحمي يالترد عادا منهجا للبح

في المجتمعا االاليمية م أج الفه العملي لإلالي .
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المباشر

وفي األرير ت نشر عدد يبير م اليتب التعريفية ع االالي م تدلي
يابانيي  .والييو م المؤال

علماء

والمحز لو أ الماللمي التوالي لنشر االالي

في اليابا تجايلوا يذه الماادر ،والتي ألالباب واضحة تروق للشعب الياباني
باورا يبيرا .ولي يجب الميحظة أ يناك بعض اليتب غير المرغوب فيها
موجودا أيضا في الالوق ،تقو بنشر اورا ياذبة ع االالي  .ولنشر االالي
المحتوو باورا شراية لب التواية

نناح الماللمي بد يحراوا على بح
بدي مادا لليابانيي .

عيوا على ذلك ،فإ عددا م الجامعا في اليابا لد بدأ في الالنوا األريرا
تقدي مقررا

ع المقافة والمجتمع االاليميي  .وتهد

يذه المقررا

الجديدا

عادا سلى تقدي المجتمع االاليمي واالالي يمجموعة يل َّية للدي  ،والمقافة
والنظا االجتماعي أو بعباراٍّ أررو "االالي يداللوب للحياا" بالنالبة للماللمي .
 .5الفىوة بين المثل والواقع في اليالف االسالمي
 .5.0تخلُّف المىتمياا اإلسالمية
س

الجانب المحز

في العال االاليمي اليو يو الفجوا الم َّحي َّرا بي

االالي ووالع الحياا في المجتمعا

تعالي

االاليمية .يوضح دمحم لطب ( ) 0172بد

المالل يمي أ يؤيد باورا مبررا ما يلي:
أ

االالي ليس عقيدا فحالب ،وال يمم

والتدريب على الفضا

ببالاطة تهذيب النفوس أو الاق

االنالانية .ولينه ي ٌّ متجانس يشم أيضا نظاما التااديا

عادال ونظاما اجتماعيا متوازنا ولواني
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مدنية ،جنا ية ودولية ونظرا فلالفية

للحياا بجانب نظا للرياضة البدنية .في يذه تنبع م نفس الديانة االاليمية
األالاالية وم مزاجه المعنوي والروحي (ص .)1
بيد أ المجتمعا االاليمية اليو متَّرَّلفَّة بشي واضح وفي بعض الحاال

تيو

في حالة أالوأ مع تديور في ي شيء تقريبا .وم المه للماللمي أ يدريوا بد
االاليمية متَّرَّلفَّة جدا سذا يان

الشعب الياباني مت َّ َّحير لماذا المجتمعا

المم

االاليمية بهذا النب
أ التفاليرا

ذا

الالة حو البداية المتدررا لألبحا

لتطبيق الشريعة اإلاليمية في الالياق الحدي

في الدو اإلاليمية

يمي أ تاحح الاورا الاللبية

سلى حد يبير .فالدو االاليمية بعد يابوس االضطهاد االالتعماري الطوي تح
القوو ال ربية لد االتيقظ
مؤالالا

ا

لتؤالس يويتها المميزا وترامها الراص وتطور

جديدا (البنك االاليمي واحد م يذه المؤالالا ) وتدمج "الحدامة" أو

التقد االجتماعي في سطار وتعالي اإلالي .
ري الفترا االالتعمارية ل يالتطع االالي أ يؤدي دورا مباشرا في لولبة شي
الدو االاليمية .فدابح تدريجيا الاينا وفقد حيويته و ميانته الرفيعة التي يا
يتمتع بها في الماضي .ونذير في فترا الحي العباالي ،على البي المما  ،عندما
ايت الماللمو بالبح
للدراالا

والت َّ َّعلُّ م المقافا

األررو سلى جانب جامعة التضام

العليا (تدالس في ب داد عا  )0117فقد ازديروا وأابح االالي

بممابة القوا األيمر تقدمية في المجتمع .وبالمم فإ مدونا

حمي

شي يي

( )Cheng Heتظهر أنه لد وجد االالي في جاوا متالما بالنقاء والتقد  .لذلك
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فإ االالي يمتاز باإلميانيا

ولينه ال بد م سعادا سحيا ه م ري ايتشا

الالب المناالبة لتطبيق مباد ه في الالياق الحدي .
لقد اليم

الجامعا

اإلاليمية للتشجيع على البح

العلمي حو دمج المعرفة

العلمية مع تعالي اإلالي  .فاالتبا األعمى للمادية وااليما اليام بالعلو ال
يضم الالعادا والالرور في الحياا .وبدال م ذلك نجد أ المآالي تري على
المفرط واالالتهيك

العال اليو وذلك باالعتماد المفرط على عقلية االنتا

المفرط .واالالي يقترح مالارا بديي لإلنالانية التباعه وذلك بفرض ليود
والتواية بتواز بي الحياا المادية والروحية.
 5.2رسالة متضاربة حول المواقف االسالمية
س الرالالة التي يتلقايا الشعب الياباني م ري والا
الواليلة) م الدو االاليمية ع مول
يتعلق بمراو

االالي حو المالا

المهمة (فيما

اليابانيي ) تظ رالالة مربية ومشَّوشَّة .فعلى البي المما ،

لضية مشارية المرأا في المجتمع ،نجد أ مول
ع مول

االعي (أو أيا يان

سيرا يرتل

باورا ملحوظة

أف انالتا (راواا حرية طالبا ) أو المملية العربية الالعودية ،مما

يؤدي سلى بعض الشك بي اليابانيي حو اتالاق الشريعة االاليمية.
وبالمم فإ

الماللمي

يدفراد يقومو

أحيانا وبطريقة راط ة بشرح أالاليبه

وعاداته المحلية سلى اليابانيي باعتباريا مبادأ االيمية مما يجع اليابانيي
مشوشي م تلقي رالا

مرتلفة م الماللمي م جناليا

يليفورد لريتز ( )0119ا تي:
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مرتلفة .ويوضح

سذا للنا س الم رب واندونياليا يلتايما مجتمعا

االيمية بمعنى أ أي فرد فيهما

(أيمر م  01/1م الاليا في ي حالة) يعل أنه مالل فهو بقدر اإلشارا سلى
ريفاته في تحديد أوجه الشبه بينهما) .فالمعتقد الديني حتى عندما ييو نابعا م
مادر مشترك ،ييو لوا رااة أيمر م يونه لوا عامة( .ص .)02- 03
لذلك بالنالبة لنشر االالي ييو م المه بالنالبة للماللمي أ يدرالوا ويطوروا
البي لتجنب االرتيفا

الباليطة وذلك بالترييز على نق رالالة االالي العالمية

الشاملة .ويذير دمحم البا س اليرايية القومية العمياء يي مم القيود التي تمنع
وتقيد نشر االالي .
 .5.3نماذج المسلمين الذين يييشون في اليابان
المجا المال
تعي

الذي ينب ي أرذه في االعتبار يو اللوك الماللمي يدفراد ويجالية

في اليابا  .يواجه الماللمو اليو في المد اليبيرا مم طوييو ونالويا

( )Nagoyaحي
الاللطا

الجاليا

الماللمة فيهما يبيرا نوعا ما ،يواجهو رفضا م

في تدجير القاعا

لايا العيدي  .وليس األمر بد اليابانيي ييريو

الماللمي  ،ولي ألنه أابحوا يشم زو م الاللوك الهمجي للماللمي الذي
يبللو ميا االجتما بقيامه بالوضوء للايا ويذلك يتالببو في مشاي في
األحياء المجاورا بإيقافه الياراته باورا غير لانونية في المنطقة رغما ع
الطلبا

المتيررا بعد فع ذلك .فبقلي م اللط

والحذر يمي تحالي الوضع

بدرجة يبيرا.
عيوا على ذلك فإ بعض الماللمي م جنالية معينة لد ايتالبوا وافا الي ا
بترويج المردرا

وبيع بطالا

الهات
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المزورا سلى اليابانيي  .فقد أورد

والا

باورا متيررا .وغني ع القو س مم يذه

االعي يذه االحدا

األعما بالرغ م أنها تمارس م للة م الماللمي سال سنها تالبب ضررا
للاورا العامة لإلالي في اليابا  .لذلك ال بد للجالية االاليمية في اليابا أ
تيو حالاالة لهذه المالا

وتفير في الب معالجة المشيلة م ري النشاطا

الدعوية .لقد الترح البعض أ على الماللمي أ يطوروا شراية ود َّية وذلك م
ري أ ييونوا اجتماعيي ومتواضعي ومؤدبي وعطوفي ودممي االريق.
ولمزي ٍّد م

التوضيح فإ

المشروبا

اليحولية تدر

االجتماعية في اليابا وذلك أنه في معظ التجمعا
فه في مم يذه الحاال
المشروبا

يميرا في حياا الناس

تقد المشروبا

الروحية.

ينب ي على الماللمي الذي تحر تعاليمه االاليمية

اليحولية االمتنا ع حضور يذه اللقاءا ؟ س مم يذا االبتعاد يما

يراه بعض الماللمي ال يرد لضية االالي  .فعلى الماللمي وي محافظو على
االتقامته أ يجدوا البي ووالا

لتطوير عيلة ودية مع اليابانيي وذلك بدعوته

للقاءا االاليمية االجتماعية ومعاملته وفق التقاليد االاليمية.
مانيا :على الماللمي تطوير نو م المال ولية وذلك ما يتمم في االريص واليد
واالجتهاد ومراعاا دلة المواعيد واالنضباط واألمانة .فالشعب الياباني يضع ليمة
يبيرا لهذه الراا ص وفي الحقيقة ي ضبو عندما يالترد الماللمو عبارا "س
شاء هللا" عند التزامه بشيء ما وال يوفو به ب يعيالو مولفا غير جاد حيا
المالدلة .يجب على الماللمي التدم باورا جادا في الحقيقة الباليطة ويي سنه
هللا على التزامه
عندما يالتردمو عبارا س شاء هللا فإنه في الحقيقة يشهدو
َّ
وأنه يجب أ ينتبهوا باورا مرلاة لهذا األمر.
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مالما :ينب ي أ

يحاو الماللمو بد

ييونوا أيمر عقينية وعمليي

ييونوا متييفي مع محيطه وذلك بد

وأيمر ابرا في مطالباته  .ولتوضيح يي

يالتطيع الماللمو أ يشجعوا على لبو دينه باوراٍّ أفض في اليابا فيميننا
أ نذير الممالي التاليي :
الحالة األولى :طالب الطلبة الماللمو في الجامعة الوطنية بنالويا ()Nagoya
الاللطا

بترايص غرفة له الالتردامها مالى فرد

بدنه طلب غير مقبو .

وعندما طلبوا المشورا في يذا األمر ،ناحوا بد يتجنبوا االاطدا بالاللطا
الُّوا في المالاحة المفتوحة المتوافرا تح
وأ ي َّ
تدمر المالؤولو

م

الد َّر  .وبعد مدا م الزم ولد

سريص الطلبة بايته في الشتاء البارد ،لدم

له

الجامعة غرفة للايا فيها.
الحالة الثانية :وفي جامعة أررو في شيبا ( ،)Chibaالتمس الطلبة الماللمو
بد

يت تزويد الحماما

بمعدا

ليالتنجاء بالماء بدال م

(الحماما ) .ومع عد وجود أموا ألعما المجاري فقد أابح

ورق التوالي
المالدلة لضية

حامية .وأشي َّر على الجامعة أ توفر انابير ماء وأباريق في بعض الحماما .
سال سنه لتجنب االالتياء والشياوي م الطلبة اليابانيي أشي َّر على الجامعة بد
تضع اعينا

في جميع الحماما

المرااة تفيد باحتما أ تيو أرضية

الحما مبتلة حتى يتجنب الطلبة اليابانيو

االتعما

يذه الحماما  .ت لبو

االلتراح وت تنفيذ الت ييرا .
يذلك يناك أمملة لشياوي واالتياء م جانب رجا األعما اليابانيي ع مطالبة
المتدربي الماللمي بفترا راحة في الاعا
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معينة ألداء ايا الظهر والعار.

ففي بي ة العم اليابانية لد ال يت ترتيب األشياء يما في الدو االاليمية .فعلى
الماللمي أ يعرفوا أ االالي يونه دينا عمليا ،يالمح ببعض التيي

وم

الممي تماما أ تؤدي الايا أمناء الاعة ال داء (تيو ما بي الالاعة المانية
عشرا والواحدا).
أريرا يبقي على الماللمي أ يحاولوا أ ييونوا أيمر وضوحا في نشر االالي
وذلك بإجادا ف توضيح االالي  .في ل ة لها االلوبها البيغي والبياني الراص.
فعلى الماللمي

وبراا ٍّة الماللمي

األجانب أ

يعرفوا بد

األوالاط

يتابا

األياديمية اليابانية أو يتابة أي شرص ضليع في طريقة اليابانيي في عرض
الحجج ،يي أيمر فعالية وتدميرا م األعما المترجمة ممي للعلماء المشهوري
مم أبو األعلى المودودي أو أحمد ديدا

(انظر  ICJالمنار الدعوا في عا

 .)0111فالمودودي ممي يتب بالل ة األوردية وموجهة للقراء م جنوب آاليا،
بينما أحمد ديدا

يا

في ذينه القراء ال ربيي

المتعلمي  .فمنطق عرضه

يناالب باورا أفض القراء المعنيي .
س النقاط التي ت نقاشها أعيه تتا في ال الب بالشراية والمول

واألريق.

باإلضافة سلى ذلك فإ دراالة االالي بذاته ،وايجاد طرق مناالبة لتقديمه لهي
متطلبا أالاالية للنشاط الدعوي.
س الدعوا سلى هللا لد تبدو ررياة جدا والهلة ولينها عم فني باورا يبيرا
جدا ..وهللا أرال رالله الذي علمه يو بنفاله ألداء يذا العم النبي على الوجه
األيم

مالتردمي

في ذلك أفض

الطرق الممينة .لذلك فهذا العم
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يالتحق

ايتماما جادا م الذي ي َّيرالو أنفاله للقيا به ،الذي ينب ي أ ييونوا حرياي
جدا على ت َّ َّعلُّ الطريقة المناالبة ألداء يذا الواجب المقدس (ص .)1
 .6ملحوظاا ختامية
حاول

في يذه الورلة توضيح طيفا واالعا م العوام التاريرية واالجتماعية

التي أوجد

فتورا تجاه االالي في اليابا  .يما ت أيضا تقدي تحلي نقدي

للجوانب الاللويية للماللمي

– في أولا

التي رلق

ما -انطباعا اللبيا ع

االالي بي الشعب الياباني ،وذلك لرلق وعي بممارالة الدعوا (بما في ذلك
دعوا النفس) .وفي الرتا نالتطيع وضع االالتنتاجا

والدروس التالية م

مضمو يذه الورلة.
أوال :الزديار اإلالي فإ الحاجة لعرض الحياا االاليمية الحقيقية المهمة جنبا
سلى جنب مع االتردا اليتابا

ع االالي  .لقد نال

اايحي ( )Ibidالرطد

العملي الالتردا "لوا اليلمة الشفوية يواليلة وحيدا لنشر االالي " .ويقو "س
القال األيبر م البشرية يق ُّرو بحقيقة يذه المبادأ فقط بعدما يشايدو ظهوريا
في الحياا العملية للناس والفوا د المتالة بها (ص .)00
مانيا :يجب توجيه جهود الدعوا سلى ي م الماللمي وغير الماللمي  .فاللقاءا
االجتماعية والمهرجانا

واللقاءا

الرياضية والنشاطا

المجتمعية والمريما

التعليمية سلخ يجب ترويجها وتنظيمها باالتمرار لهذا ال رض .فمم
النشاطا

يذه

تعزز الشعور المجتمعي بي الماللمي  .ويمي أيضا للماللمي الجدد

في اليابا أ يالتفيدوا باورا يبيرا بالحاو على فرص يبيرا لينتماء جالديا
للمجتمع المالل وينشد لديه االنتماء لإلالي .
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مالما :يجب على الماللمي

أ

يالعوا الالتيشا

طرق ليالتفادا الفعالة م

عروض األوالاط األياديمية اليابانية (يتب أوراق بح  ،مقاال  ،ومواد فلمية)
م أج نشر االالي في اليابا  .ويمي ترتيب حلقا

دراالية لبح

محتويا

يذه المواد .ويذا مما اليالاعد أيضا في ايتالاب جدارا أيبر في الل ة وفي
المنهجية لتقدي االالي باورا أوضح للجمهور الياباني.
رابعا :يجب بي الفترا واألررو تنظي مريما

ومؤتمرا

والمنارا

وجلالا

دراالية سلخ لنشر المعرفة والربرا ويجب تشجيع التواا بي المنظما  .ويمي
االتاا
بمحاوال
مرتل

بدمانة الندوا العالمية للشباب اإلاليمي للمالاعدا .يما يجب القيا
جادا للتشجيع على التعاو

وتباد

المعلوما

والربرا

سلخ بي

المنظما االاليمية في اليابا م أج نشر االالي .

رامالا :يجب أ ييو الماللمو أيضا يقظي تجاه اليتابا
والمعادية لإلالي (والتي تنشد في معظ الحاال

أو المواد المالي ة

م الجه ) وأ ييونوا أيمر

فعالية في لف االنتباه سلى يذه المالدلة.
الادالا :يجب على الماللمي أيضا أ يترذوا اجراءا

لمواجهة تقارير والا

االعي الاللبية التي تنشريا ع االالي  .على البي المما التقارير المميرا ع
االرياب االاليمي أو التطر
مناالبة وغير ذا

االاليمي حي

الة بالموضو ويجب التنبيه لذلك .ويمي االتردا الرالا

سلى محرري الاح  ،أو االنترن
الم رضة .فالاح

س االتردا يلمة "االي " غير

يوالا

فعالة للرد على يذه التقارير

في اليابا عادا حالاالة راء لرا ها.

119

فالتعاو والدع المتباد بي الماللمي سضافة سلى المنظما

االاليمية ينب ي أ

يشي جوير يذه النشاطا .
ملحوظاا
 .0يالترد الماللمو يلمة الدعوا ال للداللة فقط على الدعوا لإلالي ولي أيضا
باعتباريا عملية للتمالك والتشجيع على الممارالا

الاحيحة .وتشير يذه

الورلة للعبارا بمعنايا الواالع.
 .2أتيح

للمؤل

ي في عا  0111في مدينة
فراة مشايدا أنقاض مالجد بن َّ

الاحلية ال تبعد يميرا م ياليام (.)Xia'men
 .3انظر على البي المما يتاب التاريخ المقرر للمانوي المالمى اليياشي (تاريخ
العال )  0111الذي ألرته وزارا التربية والتعلي  .سال س عرضه في متح
بتايوا يما شايده المؤل  ،نالب بجيء نجاح حمي

شنغ يي ()Cheng He

في العال االاليمي ألنه يا ماللما .وعند االالتفالار ت ابيغ المؤل

بد الشعب

الايني يعرفه باورا عامة بدنه مالل .
 .2الرابطة االاليمية اليبرو في اليابا تدالال
الوزراء ويان

تنشر احيفة نا

عا  0139ويرأالها ر يس

شهرية باال (العال االاليمي) .يما يان

وزارا الرارجية تنشر مجلة ربع النوية باال (الشؤو

االاليمية) منذ عا

. 0139
 .1شجع األمير شوتويو ( ) 120 – 172االب

الماني لإلمبراطور يوماي

( )Yomeiالديانة البوذية بد أمر ببناء اليويوبنجي (معابد فرعية شيدتها الدولة)
120

في يمير م األماي بجميع انحاء اليابا  .ولي البوذية وال
لر م ذلك الول

سلى اليابا لب

وتحديدا في عا  139عندما أرال ملك بيايشي في شبه

الجزيرا اليورية اورا بوذا ومحاوراته سلى اليابا .
(لع المتحد يشير سلى عام الول في نشر أي ديانة د.االح الالامرا ي)

 .1وبما س الحيومة ال تقو بمالح احاا ي (أو تعداد) ع الدي فإ االرلا ينا
يي مبال ا

ألعداد ذيرتها المنظما

الدينية وت جمعها م لب ويالة الشؤو

المقافية.
 .7لقد لا المؤل

بعقد جلالا

ذيني لطيب الالنة المالمة والرابعة

عا

لمالتوو درجة البيالوريوس (نحو  11طالبا) الذي

يانوا يدرالو

مقررا

ارتياريا يالمى (الدي والمجتمع في العال االاليمي) لمعرفة مالتوو معرفته
باإلالي  .س الاور الاللبية األيمر االتشهادا ع االالي يي التي ت عرضها
ينا وذلك بترتيبها في مجموعا مفالة.
 .9يناك مهرجانا

االيميا

مهما

يما عيد الفطر (يحتَّفَّ

به في نهاية

رمضا ) وعيد األضحى (يحتَّفَّ به في اليو العاشر م شهر ذي الحجة ويو
آرر شهر في التقوي االاليمي) ويت االحتفا بهما باورا مهيبة مم مهرجا
العا الجديد التقليدي في اليابا .
إهدا
يود المؤل

أ يشير بإريص المراجعَّي االمني اللذي راجعا يذه الورلة وعلى

تعليقاته القيمة والتراحاتهما التحريرية لتحالي الورلة.
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السيرة الذاتية للمملف
الديتور يوراالاوا ( )Kurasawaيو االتاذ عل االجتما والدراالا

المقارنة

في المجتمع بجامعة ايشي يايوالي ( ،)Aichi Gakusenويعم في الول نفاله
مديرا للشؤو االلليمية بالمريز االاليمي – اليابا .
أعد الديتور يوراالاوا يذا الموضو بناء على محاضرا لدمها في أو مؤتمر
( )IGSبعنوا

"نشر االالي في اليابا

 0111/11/11في ماتالو.
لدم آرر مالودا في ديالمبر . 0111
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THE ARTICLE

Social Constraints of the Call of Islam in Japan
Syed Murtuza Kurasawa
The purpose of this paper is to investigate the causes of apathy toward Islam in Japan. While taking
into account the historical context of the Japanese acquaintance with Islam and the social milieu
creating a negative image of Islam, the paper focuses on three major social aspects affecting the
development of Islam. However, to the Japanese, the importance of deeds is far greater than that of
words. Demonstrating integrity of character and gaining acceptance and respect among the
Japanese are important for the propagation of Islam. The paper suggests some ways for promoting a
better and amicable attitude toward the Muslim community and Islam in Japan. Da'wah (albeit
meaning invitation to Islam in the original sense) needs to be directed toward both Muslims and
non-Muslims.
Keywords: Islamic encounters, perception, social constraints, call of Islam, da'wah work.

1. Introduction
1.1. Scope and Purpose of the Study
Islam is gaining momentum in recent years throughout the world. The number of Muslims (including
new converts) has increased remarkably in many European countries as well as the United States of
America. The increase of Muslim presence in the West, depicted by some researchers as
“transplantation” of Islam (Dasetto and Basternier, 1984), has apparently, in some cases, increased
cultural conflicts, like the much publicized issue of the scarf worn by female Muslim students in Paris
public schools (Yamauchi, 1996, p.278). Nevertheless, the overall positive effects are by far greater.
Direct encounters and the proximity with Muslims also foster a better understanding of Islam The
progress of Islam in Japan, as aptly noted by the organizers of the IGS Conference at Matsue (alIrshaad vol. 3 no.1), lacks impetus, compared to other advanced countries of the world. Japan has a
population of 125 million of people, but the number of Muslims in this country is estimated at 0.1
million only. This leads many Muslims to ask why the growth rate is so low in Japan.
This paper attempts, in brief, to investigate the issue from a sociological standpoint by focusing
attention on the social factors. The purpose of the research is to comprehend the phenomena with a
wider perspective and examine the general (and universal), as well as particular aspects related to
the progress of Islam in this country.
1.2. Methodology of Enquiry
The paper, while referring to the historical process of the Japanese encounter with Islam, employs
the phenomenological approach to examining the ensuing social milieu, which makes the Japanese
in general apathetic toward Islam. Subsequently, a theoretical analysis supported by personal
observations and readings on the Japanese society has been presented to explain the social
constraints of Islamic call (or da’wah)1 by focusing on three broad areas: (1) the social system and
human relations at work in this country; (2) the value system shaping the Japanese perception of the
cosmos and the afterworld; and (3) the social interaction of the Muslims vis-a-vis the Japanese which
further aggravates the phenomena of apathy toward Islam.
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Instead of delving into academic jargon and scientific maneuvering, the paper uses simple
language to present the arguments keeping in mind its broad-based readership. Needless to
mention, the discourse is mostly theoretical, which may necessitate further investigation through
empirical research in the field. However, this brief paper attempts to stimulate some critical thinking
in the area hitherto left almost completely unattended.

2. The Japanese Encounter with Islam
2.1. Japan beyond the Early Advent of Islam
Islam did not reach the Japanese archipelago in its earlier days. However, it had already reached and
secured a firm foothold in the eastern shores of China as early as the beginning of the twelfth
century2. To explain how Japan, being so close to China, remained completely outside the folds of
Islam, we may cite two crucial historical reasons.
First, medieval Japan was preoccupied with learning from China and India. The passion and zeal
to learn the Classics and Buddhism from these two great civilizations, presumably, made the
Japanese less inquisitive about Islam, although they might have come across Muslims in China or
elsewhere. Mustafa Komura (1988), in his voluminous work, cites many such examples of the
encounter, though some are of dubious nature (pp.9-36). To illustrate the Japanese indifference
toward Islam, we may, in passing, note that the Japanese are familiar with Cheng He (13711433), a
Chinese Imperial chamberlain and admiral, for his expeditions as far away as the Arabian Peninsula.
However, few history textbooks in Japan, in contrast to the Chinese recognition, mention that he
was a Muslim3.
Second, Japan in those days lied geographically far off the major trade routes and outposts,
namely, Malacca and other Southeast Asian seaports where Arabian Dhow and Chinese Junk vessels
traded merchandize. Islam was actually introduced into Southeast Asia through the direct contact
with the Muslim traders and the Sufis who came to this part of the world. Japan, besides being far
away, followed a policy of “seclusion” from the seventeenth century onward until the middle of the
nineteenth century, thereby minimizing the possibility of direct encounters with the Muslims. Japan
thus remained almost completely out of touch with the Islamic World.
2.2. Exposure to Islam through Western Literature
With the Meiji Restoration in 1868, Japan gave up its isolation policy and ardently began to
introduce Western knowledge through translation of books and other means. The knowledge about
Islam, similarly, found its way through such indirect means, that is, through the discourse and
writings of the Western, and for that matter, mainly the Christian, academia.
However, the nineteenth century perception and presentation of Islam by the Christian world
was often highly prejudiced, and in some cases malicious. To cite a typical example, the Spanish
colonial admiral arriving in the Philippines carried orders from Europe for containment of the
“preachers of doctrine of Mahoma (sic), since it is evil and false” (Kurasawa, 1986, p.99). The
Crusades of 10961291 and the Spanish La Conquista movement of 1492 had, without doubt, heavily
tarnished the European sentiment toward Islam. Latter, an array of unfavorable academic writings
on Islam continued for several centuries.
Max Weber (1864–1920) left a tremendous impact among the Japanese academia with his
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erroneous interpretation of Islam. He explains that although Islam emerged at Mecca as a
monotheistic religion, it did not develop into an ascetic this-worldly religion because its main social
carrier was a warrior group. Hence, the content of the Islamic message was transformed into a set of
values compatible with the mundane needs of a warrior stratum. Bryan Turner (1974), in a critique
on Weber, writes in clear terms:
This aspect of the Weber thesis can be criticized as factually mistaken, or at least grossly over-simplified.
Islam was, and continues to be, an urban religion of merchants and state officials; many of its key concepts
reflect the urban life of a mercantile society in opposition to the values of the desert and the warrior. (pp.
171-172)

2.3. Arrival of Muslims and Development of Islam
The direct contact with the Muslims and, possibly, the first conversion into Islam in Japan occurred
with the unfortunate incident of a Shipwreck (in the Kii waterway near Shikoku island) of the Turkish
navy vessel Ertigrul sent on a goodwill mission to Japan in the late nineteenth century. Torajiro
Yamada (who visited Turkey to convey condolence for the deceased of the shipwreck and,
eventually, embraced Islam) and in the later years, Ahmed Ariga, Omar Yamaoka (who was, perhaps,
the first Japanese Muslim to perform the hajj in 1909) were early converts to Islam (Morimoto, 1980,
Komura, 1988).
It was, however, after the arrival of the Turk-Tartar Muslims from Russia and Central Asia at the
outbreak of the Bolshevik Revolution that the Muslim communities were formed in Japan and the
mosques of Kobe (1935) and Tokyo (1938) were established. Furthermore, in recent years, when the
Muslims (students, businessmen, and workers) started arriving in larger numbers, we find a thrust
toward Islamic activities promoted in different parts of Japan.
The history of development of Islam in Japan since the Meiji restoration until today, for a better
grasp of the process, can roughly be summarized into the following five distinct periods (or stages):
(1) Direct encounter with the Muslims and the conversions into Islam in the late nineteenth and
early twentieth century. During this period a few Japanese had embraced Islam, but they remained
mostly covert, although we find some isolated and minor attempts toward propagation of Islam.
(2) Arrival of the Tartar and other Muslims and growth of the Muslim communities: Muslim
traders from India (the then British India subcontinent) helped build the Kobe mosque; and the
Turkish Muslims, with the cooperation of the Japanese people, built the Tokyo mosque. Besides
being symbolically Significant, the mosques also served as permanent bases for the promotion of
Islamic activities and education.
(3) Propagation for the “co-prosperity sphere” by the Japanese government and the initiatives in
the War (Pacific War) period promoting research and publications on Islam for political expediency:
After the War, most of these organizations and their activities were disbanded.4
(4) New arrival of the Muslims after the War and establishment of the Muslim organizations:
These are either nationality based or Pan-Islamic, like the Muslim Student Association (MSA Japan),
the Islamic Center Japan, for da'wah activities. The Japan Muslim Association (by Japanese Muslims)
was also established during this period. The Quran was translated into Japanese by Hajji Omar Mita,
a revered Japanese Muslim. Leaflets and books were published to introduce Islam to the common
people in Japan.
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(5) Influx of the Muslims in larger numbers in recent years and corresponding growth of the
Muslim communities and organizations in different parts of Japan: Lately, these Muslim
communities all over Japan are attempting to promote Islam.
The Muslim presence, today, is creating a positive as well as a negative effect on the Japanese. To
state it simply, the positive side is that the Japanese people have a greater chance of encountering
Muslims and learning about Islam and the Islamic culture. On the other hand, the negative side
implies the possibility of implanting an attitude of rejection by giving wrong impressions about Islam
through the manners and deeds of the Muslims either as individuals or as a community. The
Muslims, especially the Muslim foreigners living in Japan, need to reflect on their own character,
keeping this in mind, and develop ways and means to overcome it. We shall refer to this issue
specifically in the later part of this paper.
For the moment, a brief account of the social environment and attitude of the Japanese people
toward religion in general, and Islam in particular, is sine qua non to any further discussion. The
Japanese Constitution guarantees religious freedom and the people at large are quite tolerant
toward various faiths. The history of religious development in Japan, nevertheless, presents some
unique features.

3. Social Milieu and Attitude toward Religion
3.1. Religious Syncretism
Japan is a society of religious amalgamation (Anesaki, 1963, pp.8-13; Nakamura, 1964; Miyake,
1992). Basically, animism or a belief in the existence of the anima (or Spirit) in all things, forms the
core of religious faith. There are rites to pay homage to such spirits of the mountains, the land, etc.
Memorial services are performed, for example, even for the needles (or the spirit of the needles, to
be exact) used by apprentice students of traditional sewing schools. (The event, called hari-kuyo, is
reported by the mass media almost every year). The indigenous Japanese religion of Shinto actually
developed, by incorporating such animistic beliefs in religious dogma and framework (Nakamura,
1964, p. 351).
Buddhism introduced in Japan in the early seventh century, prospered by not nullifying the
Japanese belief in anima. As a matter of fact, the Mahayana version of Buddhism adopted from
China stressed altruistic love, relief of the sufferings of others, etc., but did not put much emphasis
on daily practices of the religion5. People became interested in Buddhism for salvation. In the course
of time, ancestor worship in the form of family altars for departed souls and the family communal
grave were incorporated into Japanese Buddhism. After death people become deities in the
Japanese perception of the cosmos (Miyake, 1992, pp. 208-233).
3.2. Ambiguous Adherence to Religion
Statistically, there are 102.2 million Shintoists, 91.6 million Buddhists, 3.2 million Christians and 10.7
million believers of other miscellaneous religions in Japan (see Japan Almanac, 1999). Together, the
total number reaches almost double the total population of Japan6. It is nothing unusual for the
Japanese to regard themselves as Buddhists and render prayers at the Shinto shrines as well (or vice
versa) to receive the grace of god. The people do not show strong allegiance to any particular
religion in most cases, and upon being asked about religion, often whimsically deny having religious
affinity. Adherence to confessional religions, like Christianity, remains low.
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The people, thus, may not practice religion in daily life. But the importance of rituals and
ceremonies (which are mostly of religious origin, but considered now as the custom and tradition)
cannot be denied, nor the Japanese knack for possession of the charms (or omamori) for good luck
and protection from evils. Religion today, therefore, is used mostly for the divine favor (or goriyaku).
The people are not much concerned about which faith or creed they belong to. They may venerate
different faiths on different occasions. Such an attitude toward religion, obviously, is not an
outgrowth from the blue, but is reasonably relevant to the past history of religious experiences of
the people.
3.3. Experiences and Memories about Religion
In the Japanese mind, memories of religious persecution of the Christian converts in the
seventeenth century are still fresh. The tales of suffering of the “hidden Christians,” as they were
called, have been widely narrated in the modern writings and novels. The confession of religious
faith brought undue hardships and sufferings. Such experiences might have led the Japanese people
to assume an ambiguous posture and become non-explicit toward religious affinity.
During the Tokugawa Japan, the common folks adhered to the Shinto-Buddhist syncretism. Under
a monolithic cultural environment with high emphasis on Social harmony, being inconspicuous about
religious faith was a prudent option for people. The example of Shinto shrine and Buddhist temple
lying side by side within the same compound at famous places, like Miyajima Shrine (in Hiroshima)
or Dazaifu Tenmangu (in Fukuoka), testifies the popularity of the syncretic belief.
After the Meiji restoration, Shinto was made the state religion, and “Emperor worship” was
institutionalized. Ultra-nationalism and belief in kamikaze (the divine favor) were cultivated, which
fostered the Japanese belief in victory at the war front. Events, however, changed completely after
defeat in World War 2。 The divinity of the Emperor was abolished and he was declared the
“symbol of the State and the Unity of the people' (The Constitution, Art. 1). Under the new
movement of separating religion and politics, matters related to religion were removed from all
public institutions, including school education.
3.4. Ensuing Religious Vacuum
The Japanese people today exhibit a general apathy toward religion. The younger generations have
not been taught about religion, either at school or at home. Instead, the people are cynical about
religion and, in many cases; look down at adherence to a religion as the cause of evil, such as the
backwardness of a society, narrow mindedness, and interreligious clashes occurring in many parts of
the world.
Therefore, a religious vacuum exists mentally, making the people Vulnerable to the so-called new
religions based on cult beliefs, like Aum Shinrikyo, and others (see Aera May 22, 1995). The
attraction to such religions, however, grows out of a desire to attain spiritual satisfaction or peace of
mind.
A German pastor living in Japan states, “More than the sense of religion in the Western
transcendental meaning of the word, Japanese people seem to have a rather aesthetic and thisworldly approach to the religious realm. Beauty and aesthetic harmony may be the guiding
principles of temple and shrine designs, and beautiful ceremonial environment seems all-important”
(Japan Almanac, 1993).
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The Japanese people today, undoubtedly, fascinate more about aesthetics, ceremonials, altruism
and this-worldly benefits of a religion, namely, the spirituality and the mental calmness through
meditation. Hajime Nakamura (1964), a renowned researcher on the Japanese philosophy and
religion, aptly explains:
Japanese are willing to accept phenomenal world as Absolute because of their disposition to lay a greater
emphasis upon intuitive sensible concrete events, rather than upon universals. This way of thinking with
emphasis upon the fluid, arresting character of observed events regards the phenomenal world itself as
Absolute and rejects the recognition of anything existing above the phenomenal world. (p.350)

Islam is a confessional religion. Development of Islam in Japan depends largely on social milieu
receptive of the confessional faith as well as the true perception of Islam.

4. The Japanese Perception of Islam
4.1. Negative Image
Along with the common lack of knowledge about Islam, the Japanese people in most cases possess
an erroneous image of Islam. For example, portrayal of Islam by the university students of
baccalaureate level (at an explorative brain storming session) depicted, appallingly, the following
images7.
(1) Militant and coercive: That Islam promotes war (referring to jihad). And that Islam expanded
mainly through the military expeditions and forceful conversions into Islam. The oft quoted phrase
by the students was, “the Qur'an in one hand and the Sword in another.”
(2) Strict and repressive: That Islam enforces taboo of one thing or another and compels the
people (Muslims) to perform five time prayers, fasting, etc. Islam denies amusement or pleasure of
life, and is repressive by putting women under strict control.
(3) Fanatic and intolerant: That Islam is radical and intolerant of pagans. That historically, the
Muslims have destroyed temples and chapels (of other faiths). Muslims are narrow-minded,
promote hatred and do not hesitate to employ terrorism under the name of Islam.
(4) Rigid and unprogressive: That Islam enforces cruel punishments like flogging, amputation of
hands, stone pelting, etc., and does not treat even the minor defaulters humanely. That Islam
enforces antiquated laws and negates modernization and progress arising from the advancement of
human knowledge and Science,
These images are, of course, misapprehensions and factually wrong. For the sake of brevity,
responses to them are not listed in this paper. It is, however, assumed that anyone with some
literacy in Islam shall be able to dispel them. Disseminating knowledge about Islam and the Islamic
history is important. One target group for that could be the high School teachers involved in
teaching social studies and history.

4.2. Development of Islamic Studies
The general image of Islam stated above does not necessarily signify a dearth of informative books
on Islam. The so-called oil shock of the early 1970s made the Japanese painfully aware of the
necessity to understand the Islamic world. Gradually, a number of researchers well versed in Arabic
language became available. Many of them have studied in Islamic countries. This new breed of
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researchers usually employs an approach of direct investigation of Muslim societies for practical
perception of Islam.
Lately, a large number of introductory books on Islam by Japanese scholars have been
published. It would be unfortunate and pathetic if Muslims eager to propagate Islam in
Japan ignore these sources, which for obvious reasons have greater appeal to the Japanese
people. However, it must be noted that some undesirable books are also available in the
market, disseminating false images of Islam. To propagate Islam, the Muslims are advised
to look into the contents personally before recommending any materials to the Japanese.
Further, a number of universities in Japan have recently started offering courses on Islamic
culture and society. These new courses usually aim at presenting the Muslim society and Islam as a
totality of religion, culture and social system, or in other words, Islam as “the way of life” of the
Muslims.

5. Gap between Ideals and Realities in the Muslim World
5.1. Backwardness of Muslim Societies
The sad aspect of the Islamic world today is the perplexing gap between Islamic teachings and the
realities of life in Muslim societies. Muhammad Qutb (1974) explains that a Muslim may righteously
assert the following:
Islam is not a mere creed, nor does it represent simply an edification of souls, or a refinement and training
of human virtues. But it is rather a harmonious whole that also includes a just economic system, a wellbalanced social organization, codes of civil, criminal as well as international law, a philosophical outlook
upon life along with a system of physical instruction. All of these are flowing from the same fundamental
creed of Islam and its moral and spiritual temperament. (p. ix)

Nevertheless, the Muslim societies today remain conspicuously backward, and in some cases are
getting worse with decadence in almost every respect. It is important for the Muslims to realize that
the Japanese people are perplexed as to why Muslim societies are so backward, if Islamic ideals are
so noble.
Pertinent explanations about the belated start of research in Muslim countries to apply the
Shari'a (or Islamic law) in modern context can rectify the negative image to a great extent. Muslim
countries, after the nightmare of a long colonial subjugation under the Western powers, are
awakening to establish their own distinct identity and heritage and develop new institutions (the
Islamic bank is one such example) and incorporate “modernization” or social advancement within
Islamic injunctions and framework.
During the colonized period, Islam could not play a direct role in molding the shape of the Muslim
nations. It slowly became more or less static and lost the dynamism and stature it had in the past.
For example, in the Abbasid period, when Muslims placed emphasis on research and learning from
other cultures as well, the Nizamiya institute of higher studies (established in Bagdad in 1067)
flourished, and Islam served as the most progressive force in the society. Similarly, Cheng He's
expedition records show that he found Islam in Java as refined and progressive. Islam, therefore, has
the potential but needs to be re-vitalized through exploring the ways to apply its principles in a
modern context.
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Islamic universities have been established to encourage research on integrating the knowledge of
science with the injunctions of Allah the Almighty. A blind pursuit of materialism and unabated belief
in science do not ensure bliss and fulfillment in life. Instead, we find miseries wrought upon the
world today by over-dependence on the rationale of overproduction and consumption. Islam
suggests an alternate course for humanity to pursue by imposing restraint and recommending a
balance between the material and the spiritual well-being.
5.2. Conflicting Message about Islamic Ways
The message that the Japanese people receive through the mass media (or whatsoever) from
Muslim countries about the Islamic standpoint on important issues (as per the Japanese concerns)
remains confusing. For example, on the issue of the women's participation in the society, the stance
taken by Iran differs remarkably from that of Afghanistan (specially the Taliban) or Saudi Arabia,
leading to some skepticism among the Japanese about consistency of the Islamic law.
Similarly, the Muslims as individuals sometimes mistakenly explain their local ways and customs
as Islamic principles to the Japanese, who become confused getting different messages from
Muslims of different nationalities. Clifford Geertz (1968) aptly explains:
To say that Morocco and Indonesia are both Islamic societies, in the sense that almost everyone in them
(well over nine-tenths of the population in either case) professes to be a Muslim, is as much to point up
their differences as it is to locate their similarities. Religious faith, even when it is fed from a common
source, is as much a particularizing force as a generalizing one. (pp. 13-14)

Therefore, for the propagation of Islam it is important for the Muslims to study and understand
the Islamic principles and develop ways to avoid minor discrepancies by concentrating to convey the
universal message of Islam. The blind national prejudice, mentions Muhammad Iqbal (1877-1938:
Indian poet and thinker), is like shackles restraining the development of Islam.
5.3. Examples of Muslims Living in Japan
A third area of consideration is the behavior of the Muslims as individuals as well as a community,
living in Japan. Today, Muslims in large cities like Tokyo or Nagoya, where the Muslim communities
are fairly large, are encountering refusals from the authorities to rent halls for the Eid
congregations8. It is not that the Japanese are malicious to the Muslims. Rather, they have become
disgusted with the discourteous behavior of the Muslims who wet the venue by performing wudu'
(ablution) for the prayer, and also cause trouble in the neighborhood by parking cars illegally in the
vicinity in spite of repeated requests not to do so. A little compassion and care could have improved
the situation a great deal.
Moreover, the Muslims of a certain nationality have earned a bad name by drug peddling and
selling counterfeit telephone cards to the Japanese. The mass media has repeatedly reported these
incidents. Needless to say, such activities, although performed by only a few Muslims, causes
damage to the general image of Islam in Japan. The Muslim community in Japan needs to be more
sensitive to such issues and ponder upon ways to tackle the problem through da'wah activities.
Some suggestions for cultivating personal faculties and aptitude to promote Islam in Japan are
discussed below.
5.4. Developing Personal Traits and Good Character
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Muslims should develop an amicable character; that is, being social, humble, polite, kind and
courteous. To illustrate, alcohol is so much imbedded in the social life of the people in Japan that in
most gatherings alcoholic drinks are served. Should then Muslims with injunctions against drinking
alcohol keep themselves away from these social gatherings? Such aloofness, as some Muslims show,
does not serve the cause of Islam. Muslims, keeping their integrity, should find ways and means to
develop amicable relationship with the Japanese by inviting them often to Muslim social gatherings
and treating them in the Islamic tradition.
Secondly, Muslims should develop a sense of accountability, that is, sincerity, diligence,
punctuality, discipline and honesty. The Japanese people value these qualities and, as a matter of
fact, become resentful when Muslims use the expression insha'a Allah (if Allah so wills) in
accordance to Islamic tradition while making commitment but then display a non-serious attitude by
being loose about the matter. Muslims should seriously reflect upon the simple fact that by using
the above expression they actually make the Almighty Allah a witness to the commitment and that
they should pay utmost and sincere attention to it.
Third, Muslims should try to be accommodative, that is, more rational, practical, and patient in
their demands. It is well known that the prophet Muhammad (pbuh) was always very patient in his
approach and never made strict demands. To illustrate the point on how the Muslims can cultivate
better acceptance of their faith in Japan, we may cite here two examples.
Case I: The Muslim students at a national university in Nagoya had demanded a room to use for
prayers to which the authorities responded as unacceptable. Upon asking for advice, the students
were told (by the writer) to avoid head-on clash and pray at the open space available under the
stairs. After sometime, moved by the devotion of the students praying in cold winter, the university
provided them a room for prayers.
Case 2. At another university in Chiba, the Muslim students demanded toilets to be equipped
with washing commodes for ritual cleanliness instead of toilet paper. With lack of fund for sewer
works, the issue became a heated affair. The university was advised (by the writer) to provide water
taps and mugs in some toilets. However, to avoid displeasure and complains from the Japanese
students, the university was told to place notices at all designated toilets about the possibility of the
toilet floor being wet, so that the Japanese students could avoid using them, if they wished. The
suggestions were accepted and the alterations were made.
There have also been cases of complaints and displeasure voiced by Japanese business people
about the demand from Muslim trainees asking for breaks at exact hours for noon and afternoon
prayers. In a Japanese working environment, things may not be arranged as in Muslim countries.
Muslims should know that Islam, being a practical religion, allows for some accommodation and it is
quite possible to offer prayers during the lunch hour (lasting between twelve to one o’clock) and
then during the afternoon coffee break (usually at about three o’clock).
Lastly, Muslims should endeavor to be more articulate in the propagation of Islam, which is
cultivating the art of explaining Islam. Every language has its own rhetoric style and semantics. The
Muslims, especially foreign Muslims, should know that the writings of the Japanese academia, or
someone more conversant with the Japanese of way of presenting arguments, are more effective
than, say, the translated Works of reputed sages like Abul A’la Maududi or Ahmad Deedad (see ICJ
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Da'wah Seminar in 1995). Maududi, for example, wrote in Urdu addressed to the readers of South
Asia, while Deedad had in mind the Western educated audience. The logic of their presentation suits
best the respective readership.
The points discussed above are related mostly with the character, attitude and manners. In
addition, studying Islam per se and cultivating techniques to present it are prerequisites for any
da'wah activity. Islahi (1978) explains:
To call to Allah (da’wah) may sound very cheap and easy, but it is highly technical job for which Allah sent
the Messengers whom He trained Himself to perform the noble task in its perfect form adopting the best
possible methods. So this work deserves serious attention of the devotees to it who must be very keen to
learn the technique of this sacred duty. (p. ix)

6. Concluding Remarks
This paper attempted to clarify a wide spectrum of historical and social factors creating apathy
toward Islam in Japan. A critical analysis of the behavioral aspects of Muslims creating, at times,
negative impression of Islam among the Japanese people has also been presented to stimulate an
awareness of practicing the da'wah (including da'wah of self). In conclusion, we may draw the
following inferences and lessons from the contents of this paper.
First, for prosperity of Islam, the need to demonstrate the true Islamic life is important along with
employing the literature on Islam. Islahi (Ibid.) discusses about the practical error of utilizing “the
agency of word of mouth as the only means of propagation of faith”. He argues, “The greater part of
humanity will admit the truth of these principles only after witnessing their emergence in the
practical life of men and the benefits thereof”. (p.11)
Second, da'wah efforts should, therefore, be directed toward both Muslims and non-Muslims.
Social gatherings, festivals, sports meet, community activities, study camps, etc., should be
promoted and organized with higher frequency for the purpose. Such activities foster a community
feeling among the Muslims. Converted Muslims in Japan can also benefit greatly by getting greater
chances to physically belong in a Muslim community and grow an affinity towards Islam.
Third, the Muslims should endeavor to explore ways for effectively utilizing the presentations of
the Japanese academia (books, research papers, essays, and videotape materials) for propagating
Islam in Japan. Study sessions may be arranged to examine the contents of these materials. This will
also help to acquire more proficiency in the language as well as the methodology for presenting
Islam more articulately to the Japanese audience.
Fourth, camps, seminars, conferences, study sessions etc., to disseminate knowledge and
experience should frequently be arranged and inter-organizational contacts should be promoted.
The WAMY (World Assembly of Muslim Youth) secretariat may be approached for necessary
assistance. Serious attempts should be made to promote collaboration, the exchange of information
and know-how, etc., among diverse Muslim organizations in Japan, for the development of Islam.
Fifth, Muslims should also be vigilant against disgraceful and anti-Islamic goods or literature (in
most cases arising out of ignorance) and be more active in drawing attention to the matter.
Sixth, Muslims should also take measures to counter the negative mass media reports concerning
Islam. For example, sensational reporting about Islamic terrorism or Islamic radicalism, where the
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use of the word “Islam” is usually irrelevant should be pointed out. Utilizing the letters to the editor
column of the newspapers, or the computer Internet, may serve as an effective means to counteract
such prejudices. The newspapers in Japan are usually sensitive to the opinions of their readership.
The cooperation and mutual support among Muslims as well as Muslim organizations should,
however, form the core of these activities.

Notes
l. Da'wah literally means call or invitation, but the term is used by the Muslims to connote not only the call to
Islam but also a process of adherence and promoting correct practices. This paper refers to the term in its wider
meaning.
2. The author had an opportunity to see the relics of a mosque built in AD 1009 at a coastal city lying not far
from Xiamen (Amoy).
3. See, for example, the high school history textbook Sekaishi (The World History) 1995 (No. 183/daiichi/se-B
551, approved by the Ministry of Education). However, the display at a museum in Taiwan, as witnessed by the
author, clearly attributed the success of Cheng He's expeditions to the Islamic world due to his being a Muslim.
Upon enquiry, the author was informed that the Chinese people generally know him as a Muslim.
4. Dai Nippon Kaikyo Kyokai (The Great Japan Islamic Association), established in 1938 with the Prime
Minister as its head, published a monthly journal Kaikyo Sekai (The Muslim World). The Ministry of Foreign
Affairs also published a quarterly Kaikyo Jiho (The Islamic Affairs) since 1938.
5. Prince Shotoku (572-621), the second son of Emperor Yomei, promoted Buddhism by ordering construction
of Kokubunji (State established branch temples) at many places all over Japan. Buddhism, nevertheless, had
arrived in Japan a century earlier in AD 538, when the king of Paekche in the Korean penninsula sent the
Buddha’s image and sutra to Japan.
6. Since the government does not conduct statistical Surveys (or census) on religion, the figures here are
aggregates of reported numbers by religious organizations and compiled by the Agency of Cultural Affairs.
7. The author conducted brain storming sessions with the 3rd and 4th year students of the Bachelor degree level
(about 60 students), who were taking an elective course titled "Religion and Society in the Islamic World, to
grasp their level of knowledge on Islam. Only the most commonly cited negative images about Islam are
presented here by arranging them into the listed groups.
8. Two important Islamic festivities, the Eid-alfitr (held at the end of Ramadan) and the Eidal-adha (on the tenth
day of the last month on the Islamic calendar, Dhu’l-Hija), are usually held with much solemnity, like the
traditional New Year festival in Japan.
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