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ريحانة رسول اهلل ژمواقف مع الحبيب ژ

صفات الحسين ÿ الخلقية

يتس���اءل العالم هنري دي 
فاس���تري في كتابه »االسالم 
خواطر وس���وائح« عن عظمة 

تفكير الرسول ژ فيقول:
ان أشد ما نتطلع اليه بالنظر 
الى الديانة االسالمية ما اختص 
منها بشخص النبي ژ، ولذلك 
قصدت أن يك���ون بحثي أوال 
في حتقيق شخصيته وتقرير 
حقيقته االدبية علي أجد في هذا 
البحث دليال جديدا على صدقه 
وأمانته املتفق تقريبا عليهما بني 
جميع مؤرخي الديانات وأكبر 

املتشيعني للدين املسيحي.
ثب���ت اذن أن محمدا ژ لم 
يقرأ كتابا مقدسا ولم يسترشد 
في دينه مبذهب متقدم عليه.

ولقد نعل���م أن محمدا ژ 

م���ر مبتاعب كثيرة وقاس���ى 
آالما نفس���ية كب���رى قبل أن 
يخبر برسالته، فقد خلقه اهلل 
ذا نفس متحضت للدين ومن 
أجل ذلك احتاج الى العزلة عن 
الناس لكي يه���رب من عبادة 
االوثان ومذه���ب تعدد اآللهة 
الذي ابتدعه املسيحيون، وكان 
بغضهما متمكنا من قلبه وكان 
وجود هذين املذهبني أش���به 
بإبرة في جسمه ژ، ولعمري 
فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي 
بلغ االربع���ني وهو في ريعان 
الذكاء ومن أولئك الش���رقيني 
الذين امتازوا في العقل بحدة 
التخيل وق���وة االدراك، اال أن 
يقول مرارا ويعيد تكرارا هذه 
الكلمات »اهلل أحد.. اهلل أحد«، 

كلمات رددها املسلمون أجمعون 
م���ن بعده وغاب عنا معش���ر 
املسيحيني مغزاها لبعدنا عن 

فكرة التوحيد.
لو رجعنا ال���ى ما وضحه 
احلكماء عن النبوة ولم يقبل 
املتكلمون من املسيحيني المكننا 
الوقوف على حالة مشيد دعائم 
االس���الم وجزمنا بأنه لم يكن 
املبتدع���ني، ومن الصعب  من 
أن تقف على حقيقة س���ماعه 
لص���وت جبري���ل گ، اال أن 
معرفة ه���ذه احلقيقة ال تغير 
موضوع املسألة، الن الصدق 

حاصل في كل حال.

قوة اإليمان

ال ميكن أن ننكر على محمد 

ژ في الدور االول من حياته 
كمال اميانه واخالص صدقه، 
فأما االميان فلن يتزعزع مثقال 
ذرة من قلبه في الدور الثاني 
املدني«، وما أوتي من  »الدور 
نصر كان من شأنه أن يقويه 
على االميان ل���وال أن االعتقاد 
كله قد بلغ منه مبلغا ال محل 
للزيادة فيه، وما كان مييل الى 
الزخارف ولم يكن ش���حيحا، 
وكان قنوعا خرج من »الدنيا« 
ولم يش���بع من خبز الشعير 
مرة في حياته، جترد من الطمع 
ومتكن من نوال املقام االعلى في 
بالد الع���رب، ولكنه لم يجنح 
الى االس���تبداد فيها، فلم يكن 
له حاشية ولم يتخذ وزيرا وال 

حشما، وقد احتقر املال.

هنري دي: كيف كان يفكر هذا الرجل؟ إسالم بعد عداوة

الفرار بالدين

من نوادر جحا

هين وعزيز

شطر مالبسك

كان عمي����ر بن وه����ب من ألد 
القرشيني عداء للنبي ژ، ووقع 
ابنه وهب في االسر يوم بدر، فزاده 
ذلك حقدا وكرها للنبي واملسلمني. 
وذات يوم جلس عمير الى صفوان 
بن أمية فذكر له قتالهم يوم بدر، 
فقال صفوان: واهلل ما في العيش 

بعدهم خيرا.
- عمير: صدقت واهلل! اما واهلل 
لو ال دين على ليس له عندي قضاء، 
وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي 
لركبت الى محمد حتى اقتله، فإن 

ابني اسير في ايديهم!
- صفوان: علي دينك انا اقضيه 
عنك، وعيالك مع عيالي اواسيهم ما 
بقوا. - عمير: فاكتم شأني وشأنك! 
- صفوان: افع����ل! وجتهز عمير 

وس����افر الى املدينة يريد اغتيال 
النبي فدخل املسجد وسيفه معلق 
في رقبته، فقال له ژ: ما اقدمك 
يا عمير؟ - عمير: قدمت في اسير 
عندكم فقاربونا فيه: ابني وهب! 
وسأله النبي عن السيف الذي في 
رقبته، فقال عمير: امنا انسيته حني 
نزلت وهو في رقبتي! فقال النبي: 
اصدق، ما اقدمك؟! فقال عمير: ما 

قدمت اال في اسيري.
وواجه����ه النبي مبا اضمر في 
نفس����ه قائال له: اهلل حائل بينك 
وبني ذلك. فقال عمير: اش����هد انك 

رسول اهلل وانك صادق.
وس����ر لذلك املوج����ودون من 
املسلمني، وقال لهم النبي: علموا 
اخاكم القرآن واطلقوا له اسيره.

كان احلسن بن علي ÿ أشبه 
الناس بالنبي ژ، ولوضوح هذا 
 ÿ الشبه في مالمح وجهه ونحره
كان أبوبك����ر ÿ يالعبه صغيرا 
بقوله »بأبي، شبيه بالنبي ال شبيه 

بعلي« وعلي ÿ يضحك.
أم����ا أخوه احلس����ني ÿ فإن 
ثمة روايات تذكر أن جس����ده كان 
شبيها بجسد النبي ژ دون مالمح 

وجهه.
فقد روى الترمذي بسنده عن 
هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب 
ÿ قال: »احلسن أشبه برسول 
اهلل ژ ما بني الصدر الى الرأس، 
واحلسني أشبه برسول اهلل ژ ما 

كان أسفل من ذلك.
وروى الطبراني بس����نده عن 
علي بن أبي طالب ÿ »من سره 
ان ينظر الى أشبه الناس برسول 
اهلل ژ م����ا بني عنق����ه الى كعبه 
الى احلسني  خلقا ولونا فلينظر 

بن علي«.
وذكر ابن عساكر عن فروة بن 
أبي املغراء عن القاس����م بن مالك 
عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: 
رأيت النبي ژ في املنام فذكرته 
البن عباس فقال: أذكرت احلسني 
بن علي حني رأيته؟ ُقلت: نعم واهلل 
ذكرته بكفيه حني رأيته ميشي، قال: 

إنا كنا ُنشبهه بالنبي ژ«.
الزبير بن بكار: حدثني  وقال 
محمد بن الضحاك احلزامي قال: 
كان وجه احلسن يشبه وجه رسول 
اهلل ژ وكان جسد احلسني يشبه 

جسد رسول اهلل ژ.
ولكني تأملت حديث أنس بن 
مالك ÿ ال����ذي رواه البخاري، 
ونصه: »أت����ى عبيد اهلل بن زياد 
برأس احلسني گ فجعل في طست 
فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، 
فقال أنس: كان أشبههم برسول اهلل 

ژ وكان مخضوبا بالوسمة..«.
وهو عند الترمذي بسند صحيح 
من طريق حفصة بنت س����يرين 
ان انس بن مالك ÿ قال: »كنت 
عند ابن زياد فجيء برأس احلسني 
فجعل يقول بقضيب له في أنفه 
ويقول: ما رأيت مثل هذا حسنا، 
قال: قلت: أما انه كان من أشبههم 

برسول اهلل ژ«.
فظهر لي ان الشبه بني النبي 
ژ واحلسني رضي اهلل عنه كان 
في مالمح الوجه ايضا، ال كما دلت 
عليه الروايات الضعيفة السابقة 
التي حصرت الشبه في اجلسد، وإال 
فلماذا يذكر أنس ÿ شبه احلسني 
ÿ بالنب����ي ژ في تعليقه على 
عبث الفاس����ق عبيد اهلل بن زياد 

بثغر احلسني وثناياه؟
فبان بذلك ان احلس����ني رضي 
اهلل عنه كان شبيها للنبي ژ بل 

من اكثر أهل بيته شبها به.
وقد كان احلس����ني ÿ شديد 
س����واد الرأس واللحية، فقد نقل 
احلافظ الذهبي عن ابن جريج عن 
عمر بن عطاء قوله: رأيت احلسني 
يصبغ بالوسمة كان رأسه وحليته 

شديدي السواد.

كان صلح احلديبية فتحا عظيما 
للمسلمني، وكان من بني نصوصه 
ان من اتى محمدا بغير اذن وليه 
رده عليهم. ولكن ابا بصير عتبة 
بن اسيد هرب من مكة الى املدينة 
فارا بدينه، فكتب يطلبه ازهر بن 
عوف واالخفش بن شريق، وبعثا 
لذلك برجلني الى النبي ژ باملدينة، 
وملا وصل ابوبصير املدينة قال له 
النبي: يا ابا بصير انا قد اعطينا 
هؤالء القوم ما قد علمت، وال يصلح 
لنا في ديننا الغدر، وان اهلل جاعل 
لك وملن معك من املستضعفني فرجا 

ومخرجا، فانطلق الى قومك.
ابوبصير: يا رسول اهلل، اتردني 
الى املشركني يفتنونني في ديني؟ 
وطمأنه النبي ثانية فأطاع، لكنه 
عندما وصلوا الى ذي احلليفة »وكان 
قرب املدينة« جلس ابوبصير الى 

جدار ومعه رجالن يحرسانه، فقال 
الحدهما: اصارم سيفك هذا يا أخا 
بني عامر؟ ثم اخذ ابوبصير السيف 
من العامري وقتله، وعندئذ رجع 
احلارس اآلخر مسرعا الى املدينة 
وق���ص القصة على النبي، ورجع 
ابوبصير ايضا وق���ال للنبي: يا 
رسول اهلل: اسلمتني بيد القوم، وقد 
امتنعت بديني ان افنت فيه، او يعبث 
بي، وبلغ النبأ مكة فقال سهيل بن 
عمرو البي سفيان وآخرين: واهلل 
ال اؤخر ظه���ري عن الكعبة حتى 
الرجل، أبوسفيان:  تدفع دية هذا 
واهلل ان هذا لسفه، واهلل الندفع 
ديته، واهلل ال تدفع ديته! وخرج 
ابوبصير الى ساحل البحر االحمر، 
وحلق به عدد من املسلمني الذين 
حبستهم قريش فألفوا جيشا قطع 

طريق قريش الى الشام.

لقب النبي ژ أباه بأبي جهل 
لشدة عدائه لإلسالم واملسلمني، وملا 
فتح الرسول مكة وأباح قتل عكرمة 
بسبب ما ظهر منه من شدة العداء 
هلل ورس����وله، ففر عكرمة هاربا 
وترك أهله وماله ولكن زوجته التي 
أسلمت قبله طلبت العفو من رسول 
اهلل ژ عن زوجها عكرمة، فعفا 
عنه رسول اهلل ژ وعاد عكرمة 
وأعلن إس����المه ورحب به رسول 
اهلل قائال: مرحبا بالراكب املهاجر. 
وبعد أن أس����لم عكرمة راح يقدم 
الدليل على حس����ن إسالمه فشهد 
الغزوات كلها وظل يجاهد ويقاتل 
مع املسلمني في عهد اخلليفة عمر 
بن اخلطاب ÿ حتى جاءت معركة 
اليرموك، وكان عكرمة أميرا على 
بعض اجلنود فنادى في املسلمني: 
من يبايعني على املوت؟ فأسرع إليه 
ابنه عمرو وعمه احلارث بن هشام 

وضرار بن األزور، وانطلقوا نحو 
 ÿ جيوش الروم، وأظهر عكرمة
في هذه املعركة فدائية وشجاعة 
نادرة حتي جرح وجهه وصدره، 
وانتصر املسلمون انتصارا حاسما، 
ولكن جرح عكرمة كان عميقا فأدي 
الى استشهاده فقد وجدوا به بضعة 
وسبعني جرحا ما بني طعنة ورمية 
وضربة. وقبل ان يستشهد عكرمة 
ضرب أروع مثل في اإليثار فقد كان 
بجواره احلارث بن هشام وسهيل 
بن عمرو، فدعا احلارث مباء ليشربه 
فجيء إليه مباء فنظر إليه عكرمة 
فقال هشام: أعطه الى عكرمة، فلما 
أخذه عكرمة نظر اليه سهيل فقال 
عكرمة: ادفعه الى سهيل فلما وصل 
املاء الى سهيل كان قد مات ثم تبعه 
عكرمة واحلارث واستشهدوا جميعا 
وقد آثر كل واحد منهم اآلخر بشربة 

املاء.

قالت له امرأته ذات ليلة: ابتعد 
عني قليال، فأس���رع الى حذائه 
واخذه ومش���ى مسافة ساعتني 
الى ان لقي احد معارفه فقال له: 
اذا صادفت امرأتي فقل لها اتريد 

ان ابتعد اكثر مما بعدت؟
توضأ جحا ذات يوم وكان املاء 
قليال، فبقيت رجله اليسرى من 
غير غسيل، فلما وقف للصالة 
رفعها كما يرفع االوز رجله فقالوا 

ل���ه: ماذا تصنع؟ فق���ال: رجلي 
اليسرى غير متوضئة.

ذات مرة دعاه صديق له الى 
داره فأكرمه بعسل وقشطة، وبعد 
ان امت االكل باخلب���ز اخذ يلعق 
العسل بإصبعه لعقا متواليا، فقال 
له صاحب الدار: ان أكل العسل 
بال خبز يحرق القلب، فأخذ يزيد 
في اللعق بسرعة عظيمة قائال: 

اهلل يعلم قلب من يحترق.

مد االمام الشعبي يده، وكان 
على مائدة قتيبة بن مسلم يلتمس 
الش���راب، فلم يدر الس���اقي ما 
يطلبه، العسل ام اللنب ام بعض 

االش���ربة؟ فقال له: اي االشربة 
احب اليك؟ فقال: اعزها مفقودا 
واهونه���ا موجودا، فقال قتيبة: 

اسقه ماء.

في احد مجالس العلم، س���أل 
متنطع االمام ابا حنيفة النعمان: اذا 
نزلت البحر لالستحمام هل اولي 

وجهي شطر القبلة؟ فقال له االمام 
ابوحنيفة: بل ول وجهك ش���طر 

مالبسك لكيال تسرق منك.

ابتسم

الكبائر

ضحوا بأرواحهم

أحبابنا

ترك الصالة عمدًا

عكرمة بن أبي جهل

اليمين الغموس

الصالة ركن من اركان االسالم 
التي بني عليها ويشير الى ذلك 
قول الرس���ول ژ: »بني االسالم 
على خم���س، ش���هادة ان ال اله 
اال اهلل وان محمدا رس���ول اهلل، 
واق���ام الصالة، وايت���اء الزكاة، 
وصوم رمضان، وحج البيت ملن 
استطاع اليه سبيال«. كما ان اهلل 
سبحانه وتعالى قد اكد ضرورة 
اقامة الصالة في اوقاتها حتى في 
اشد االوقات التي قد تتعرض لها 
االمة كوقت احلرب، فإن على املسلم 
العاقل ان يعلم قدر الصالة وقدر 
احملافظ���ة عليها. ومما هو جدير 
بالذك���ر ان من ترك الصالة عمدا 
وهو مس���تحل لهذا فإنه بال شك 
كافر، كما يرى ذلك جميع العلماء 

بال خالف.
اما من ترك الصالة كسال فإنه 
من الفاسقني وال احد من املؤمنني 

الصاحلني يرضى على نفسه ان 
يوصف بأنه من الفاسقني.

ولقد انشغل كثير من الناس 
في العصر احلديث بالكسب املادي 
لوسائل العيش مما اوجد بينهم 
في ذلك صراعا كبيرا، وال بأس من 
ذلك مادام اهلل سبحانه وتعالى قد 
حذرنا من ذلك لقوله تعالى )يأيها 
الذين آمنوا ال تلهكم اموالكم وال 
اوالدكم عن ذكر اهلل ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم اخلاسرون(، وقال 
املفسرون ان املراد بذكر اهلل هنا 
هو الصلوات اخلمس، ولقد حذرنا 
الرسول ژ من ترك الصالة ايضا، 
فقال: »العهد الذي بيننا وبينهم 
الصالة فمن تركها فقد كفر«، وروي 
عنه ژ انه قال: »بني العبد وبني 
الكفر ترك الصالة«، وقال الرسول 
ژ: »من ترك الصالة متعمدا فقد 

برئت منه ذمة اهلل«.

اليمني الغموس من الكبائر التي 
يقع فيه����ا الكثير من الناس، كما 
يقول محدثنا د.جمال الدين عفيفي 
استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
االزهر: ان يحلف االنسان على امر 
معني وهو يعلم متام العلم انه كاذب 
فيما يقوم باحللف عليه، وسمي 
الغموس ألنه  اليمني باليمني  هذا 

يغمس صاحبه في النار.
ويشير الى ذلك قوله تعالى )ان 
الذين يشترون بعهد اهلل واميانهم 
ثمنا قليال اولئك ال خالق لهم في 
اآلخرة، وال يكلمهم اهلل وال ينظر 
اليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم 
عذاب اليم(، ولقد حذرنا الرسول 
ژ م����ن الوقوع في تلك الكبيرة، 
حيث قال: »من اقتطع حق امرٍئ 
مس����لم بيمينه فقد اوجب اهلل له 
النار وحرم علي����ه اجلنة«، فقال 
رجل: وان كان يس����يرا يا رسول 

اهلل؟ ق����ال: »وان كان قضيبا من 
اراك«، ويشير محدثنا الى انه على 
الرغم من خطورة تلك املعصية التي 
تعد من اكبر الكبائر جند ان كثيرا 
من الناس يقومون باحللف كذبا 
وزورا وبهتانا، وقد نس����ي هؤالء 
انهم بارتكابهم لهذا الفعل القبيح 
يعرضون انفسهم لغضب اهلل في 
الدنيا وعقابه في اآلخرة، ومما يؤكد 
لنا ذلك قوله تعال����ى: )وال تطع 
كل حالف مهني( فاالنس����ان الذي 
يتعود عل����ى احللف بداع وبغير 
داع هو انسان يتالعب بأمور الدين 
وهذا ان دل على شيء فإمنا يدل 
على عدم اميانه وعدم اكتراث من 
يقوم بها بالدين، ويجب على اآلباء 
واملربني ان يعلموا النشء خطورة 
األميان الكاذبة التي تكون السبب 
في تعرض صاحبه����ا للعن اهلل 

وغضبه.

عنه قالوا

ضابط جيش
عبدالرحمن الفيلكاوي طالب متفوق يحب االنضباط والنظام 
يقول: أمتنى أن أصب���ح ضابطا في اجليش أخدم وطني احلبيب 
الكويت وأقف متربصا ألي شخص يريد به سوءا، كما أنني متفوق 
في دراستي وأحصل على االمتياز دائما وأحفظ أجزاء من القرآن 
الكرمي وأعمل به، كما أنني أصاحب ش���بابا صاحلني حتى نكون 

قدوة لبعضنا البعض.

لمعلوماتك

< أول من ركب اخليل 
نبي اهلل اسماعيل گ.

< أول من خط القلم نبي 
اهلل ادريس گ.

< اول من قال سبحان 
ربي األعلى امللك اسرافيل 

گ.
< أول م���ا ن���زل م���ن 
القرآن اقرأ باسم ربك الذي 

خلق.
< أول من سمى اجلمعة 

باجلمعة كعب بن لؤي.
< أول م���ن جاهد في 
سبيل اهلل نبي اهلل ادريس 

گ.

أسماء بعض الرسل

إبراهي����م،  آدم، أيوب، 
إس���ح����اق،  إدري���س، 
إسماعيل، إلياس، إليس����ع، 
الكف���ل، زكريا،  داود، ذو 
سليمان، شعيب، صال���ح، 
عيس������ى، لوط، محمد، 

موسى، نوح، هارون.

أوائل

مؤلف قصص

العب كرة

حس���ام الدين عالم يتمنى أن يكون مؤلفا كبيرا لقصص 
األطفال حيث إن���ه يحب الثقافة واالط���الع ودائما ما يقرأ 
ويطالع اإلنترنت وينتقي منه احسن ما يفيده ويقول: تفوقي 
في املدرسة جعلني متميزا وأحصل على جوائز، كما تقوم 
ام���ي بتحفيظي القرآن الكرمي، وأمتنى أن أصبح طبيبا مثل 

ابي وامي.

خالد محب يعشق كرة القدم ويتمنى أن يصبح العبا مشهورا 
وعامليا ويق���ول هوايتي ال تتعارض مع دراس���تي وأحصل على 
الدرج���ات النهائية في جميع املواد، ولكن احب الكرة جدا وامترن 
في النادي وامي تش���جعني دائما وتوافق على القيام باللعب بعد 

االنتهاء من الدراسة وحتضير الواجبات املدرسية.

عبدالرحمن الفيلكاوي

حسام الدين عالم

خالد محب

المسلمون في اليابان يتزايدون عامًا بعد عام
كثيرون ال يعلمون ان لإلسالم وجودا 
مؤثرا في اليابان والتي تقوم أعداد كبيرة 
من مواطنيها سنويا باعتناقه عقب اقتناعها 
به وتعرفها على حقيقته. وكان مسلمو 
اليابان قد طالبوا مؤخرا بإطالق فضائية 
إسالمية ملواجهة احلمالت املضادة التي 
يقوم املغرضون بش����نها على اإلس����الم 
لتشويه صورته. ويلعب مسجد طوكيو 
دورا كبيرا في حياة مسلمي اليابان، حيث 
يتعلم املس����لمون فيه الكثير من أحكام 
دينهم ويعاني مسلمو اليابان من نقص 
كبير في كتب احلديث والفقه والتوحيد 
املترجمة إل����ى لغتهم. وتبذل اجلمعيات 
اإلس����المية في اليابان جهودا كبيرة في 
سبيل نش����ر الدعوة اإلسالمية من خالل 
بناء املدارس اإلسالمية واالهتمام بتحفيظ 
القرآن الكرمي وتعليم اللغة العربية، كما 
أقامت رابطة العالم اإلسالمي مركزا إسالميا 
في طوكيو. وق����د ترجمت معاني القرآن 
الكرمي إلى اللغة اليابانية، وقام بالترجمة 
احلاج روبوشي ميتا، وكانت أول ترجمة 
في سنة 1339 وصدرت الترجمة الثانية 
في س����نة 1393ه�. وهي أدق من السابقة 
لكن يعاني املسلمون في اليابان من عدة 
مش����اكل كغيرهم من املسلمني في العالم 
ومعظم هذه املشاكل تتمحور حول اللغة 

والترجمة.

تميز أخالقي

وتشير التقديرات إلى أن هناك 100 ألف 
ياباني مسلم من أصل ياباني وأكثر من 400 

ألف يدرسون اإلسالم.ويدخل منهم اإلسالم 
يوميا أعداد ال بأس بها لسرعة اقتناعهم 
باإلسالم فور معرفتهم حلقيقة أحكامه. 
ويؤكد د.صالح مهدي السامرائي رئيس 
املركز اإلس����المي في اليابان: أن الشعب 
الياباني من أقرب شعوب األرض لإلسالم، 
إذ يحترم مواطنوه هذا الدين ويرون فيه 
تأكيدا ملثلهم وتقاليدهم العريقة، كذلك فإن 
الشعب الياباني تتمثل فيه األخالق العالية 
والصفات الكرمية. وينتشر املسلمون في 
اليابان كلها من الشرق والغرب ومن الشمال 

واجلنوب ويوجد عدد ال بأس به منهم في 
طوكيو. ومن أهم املؤسسات اإلسالمية في 
اليابان »املركز اإلسالمي في سور«. وعلى 
عكس العديد من دول العالم األخرى فإن 
العالقة بني املسلمني واحلكومة اليابانية 
تبدو جيدة إلى حد كبير فما أن يس����مع 
الكثير من املسؤولني كلمة اإلسالم حتى 
يعبروا عن عميق احترامهم وارتياحهم 
لهذا الدين ويعربون عن أس����فهم لتأخر 
وصول اإلسالم إليهم حتى أواخر القرن 
ال� 19، في الوقت الذي كان وصل فيه إلى 

الصني والفلبني.

المركز اإلسالمي

وينتشر املسلمون في اليابان كلها من 
الش����رق والغرب ومن الشمال واجلنوب 
ويوجد ع����دد ال بأس به منهم في طوكيو 
ويتركزون في منطقة كنساي، وأوساكا، 
وكوبي، وكيوتو، وفي ناجويا، وفي جزيرة 
هوكايدو، ومنطقة س����نداي، وشيزوكا، 
وهيروشيما. ومن أهم املؤسسات اإلسالمية 
في اليابان »املركز اإلسالمي في سور« وهو 

هيئة اعتباري����ة قانونية بدأت نواته عام 
1965 وقد حصل عل����ى اعتراف احلكومة 
اليابانية وسجل لدى احلكومة عام 1980. 
ويقوم مبهمة تقدمي اإلسالم للشعب الياباني 
عامة ويدعو املسلمني في اليابان الى الفكر 
والتوجيه والكتاب والتعليم ويتعاون مع 
جميع املسلمني في اليابان أفرادا وجماعات، 
ومن رسائل املركز املهمة إيجاد مناخ للتعاون 
والتعارف بني اليابان والعالم اإلسالمي وقد 
اهتدى آالف اليابانيني إلى اإلسالم بواسطة 
املركز. وازدهر انتشار اإلسالم بني اليابانيني 
في أعقاب احلرب العاملية الثانية، فبعودة 
اجلنود اليابانيني من البالد اإلسالمية في 
جنوب شرقي آسيا، برزت خطوة جديدة 
زادت من انتشار اإلسالم فقد اعتنق بعض 
هؤالء اجلنود اإلسالم أثناء وجودهم في 
تلك البالد وهناك جهود فردية مثلما قام 
به احلاج عمر ميتان، وقد اعتنق اإلسالم 
أثناء وج����وده في بكني، وعاد إلى اليابان 
في أعقاب احلرب العاملية الثانية، وذهب 
إلى باكس����تان، ثم إلى مكة املكرمة، وعاد 
منها في س����نة 1385ه� بعد أن زاد تعمقه 
في اإلسالم ونشط احلاج عمر في الدعوة 
اإلسالمية، وأسس اجلمعية اإلسالمية في 
سنة 1380ه�، وهاجر عدد من مسلمي الصني 
إلى اليابان بعد استيالء الشيوعيني على 
حكم الصني، ومنذ عام 1386ه� � 1956م بدأت 
وف����ود جماعة التبليغ تتردد على اليابان 
قادمة من الهند وباكستان وهناك نشاط 
ملحوظ في نشر الدعوة تقوم به جمعية 

الطلبة املسلمني. أحد مساجد اليابان


