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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 ))اسباب تأخر األسالو يف انيابان وكيفية انتشاره((

 األستاذ الجكتهر دمحم شاكخ عبجهللا الكبيدي

 األستاذ الجكتهر ابخاهيم درباس مهسى

 األستاذ المداعج الجكتهر اياد احمج هادي

  An introduction -المقجمة 

الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم  عمى سيجنا دمحم صمى هللا تعالى عميو وعمى آلو 
 وصحبو الغخ السياميغ.

كػن (. ارهأنتذ يةتأخخ االسالم في اليابان وكيف ان مػضػع بحثشا السػسػم ىػ )اسباب -وبعج:
والذخق األقرى، والتي يصمق عمييا )) اليابان ليا مػقع متسيد في العالع، وال سيسا في الذخق 

لظ فإن الكبخػ في العالع اليػم، إضافة الى ذ بالد الذسذ السذخقة((، وتعج مغ الجول الرشاعية
اليابانييغ شعب مدالع بصبيعتو، ولع يدجل التاريخ القجيع والحجيث حرػل خالفات بيشيع وبيغ 

مع األديان األخخػ كالبػذية والسديحية، اليابانييغ السدمسيغ والسجتسعات اإلسالمية كسا حرل 
وىحا األمخ جعمشا نكتب بحثشا عغ تاريخ دخػل االسالم إلييا والحؼ أدىذشا أكثخ ىػ انشا لع نجج 
في أغمب السػسػعات العخبية حتى التي ضيخت لمشػر في الدشػات السشرخمة التصخق إلى تاريخ 

نفكخ في ان واسباب تأخخىا الييا، لحا بجأنا ألرض اليابوكيفية تتػيجيا  ،الييا  دخػل اإلسالم
مغ تاريخ دخػل اإلسالم إلييا في  ، مدتغخبيغ(في ىحا السزسار) انفا   كتابة بحثشا كسا وضحشاه
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نياية القخن الثامغ عذخ وبجاية القخن التاسع عذخ السيالدؼ وأىع األسباب التي كانت سببا  في 
اليابان والجول السجاورة ليا في الذخق األقرى كثخة األديان السػجػدة في ىل ان ذلظ، ثع 

والذشتػية وغيخىا مغ االديان و السعتقجات كانت الدبب  ،وبالحات ديانة اآليشػ و كػريا كالريغ
سالم في )أسباب تأخخ األالسػسػم . إلييا ، وىحا ما سشػضحو في بحثشا في تأخخ االسالم

 اليابان وكيفية انتذار

 المبحث األول

 Definitions -التعاريف 

   Definition of japan -المطمب األول: تعخيف اليابان  

 828، وعجد سكانيا  -َيْغ  –، وُعْسمُتيا (2)وعاصستيا شػكيػ، ولغتيا يابانية( 1)ىي إمبخاشػرية
، وعباداتيا متشػعة، مشيا الذسذ، واالصشام، (4) 2كع 277772، ومداحتيا (3)مميػن ندسة

وقج بجأت بعبادة األرواح  ضيخت في اليابان مشح وقت شػيل، التي الذشتػية إحجػ األديانوتعج 

                                                           

لبئُ ػٍٝ أقبـ اٌزسىُ فٟ ألب١ٌُ ٚاقؼخ، ٚنؼٛة ِطزٍفخ،  اإلِجؽاِٛؼ٠خ: ٟ٘ اقُ ٔظبَ ِٓ أٔظّخ اٌسىُ اٌمع٠ّخ- 1

ٚاإلِجؽاِٛؼ٠خ ِٕكٛثخ اٌٝ اإلِجؽاِٛؼ. ٠ٕظؽ: اٌّؼدُ اٌٛق١ّ، اثؽا١ُ٘ ًِطفٝ، أزّع زكٓ اٌؿ٠بد، زبِع ػجعاٌمبظؼ، دمحم 

  .24ػٍٟ إٌدبؼ، اٌّىزجخ اإلقال١ِخ، اقزبٔجٛي، رؽو١ب، / 

رُىزت ِٓ ا١ٌكبؼ اٌٝ ا١ّ١ٌٓ، ِٚٓ األػٍٝ اٌٝ األقفً، ٚثؼٍ أيٌٛٙب ي١ٕٟ ٠ُطٍك ػ١ٍٗ  –أٌط١خ  –اٌٍغخ ا١ٌبثب١ٔخ: ٟ٘ ٌغخ  – 2

ة "اٌىبٔدٟ"، ٟٚ٘ ؼِٛؾ رؼجؽ ػٓ وٍّبد وبٍِخ، ٚاالٌط١خ ٔكجخ اٌٝ خجبي أٌطبٞ فٟ آق١ب اٌٛقطٝ. ٠ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ 

ع٠عح، اٌمب٘ؽح، ِٚىزجخ اثٓ ق١ٕب، اٌمب٘ؽح، اٌدغؽاف١خ، دمحم ػجع اٌؼؿ٠ؿ اٌكٙالٚٞ، ِىزجخ اٌكبػٟ ٌٍٕهؽ ٚاٌزٛؾ٠غ، ًِؽ اٌد

 . 92، ِٚٛقٛػخ أٍِف اٌؼبٌُ، ِبؾْ ِغب٠ؽٞ، ِٚؽاخؼخ ٚرعل١ك: ػجعهللا قؼ١ع، ظاؼ اٌؽَٛاْ، قٛؼ٠خ، /244(، /1998)

 . 167َ( / 2009 -٘ـ  1430، )1رؽخّبْ األظ٠بْ، ظ. أقؼع اٌكسّؽأٟ، ث١ؽٚد، ظاؼ إٌفبئف، ِ – 3

.244اف١خ، /٠ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌدغؽ- 
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، وقج اقتبدت (1)الصبيعية، ثع عبادة اإلمبخاشػر مؤخخا  حيث يعجونو مغ ندل اآلليةثع قػػ 
اليابان حزارتيا وقػتيا في الغالب مغ أوربا، وال سيسا في القخن الساضي، واقتبدػا الجيغ 

 .(2)اإلسالمي مغ حزارة العخب لفئات معيشة مغ الذعب الياباني

، و وأكثخىا سكانا   وىحه أكبخىا ،(( Honshu)) أىع جدرىا أربع رئيدية ىي : )) ىػنذػ ((،
((، و )) كيػشػ ((، ))  shikoku )) ، و )) شيكػكػ((،(( Hokkaido)) ))ىػكايجو((،

Kyushu ديانة اآليشػ القجيسة. ثع الذشتػية الحجيثة السصعسة ، ديانتيا الذشتػية مدتسجة مغ
بالبػذية والكػنفػشيػسية وليا برسات حزارية وثقافية قجيسا. أما حجيثا فقج دخل إلييا 

عية، الدراعية، والسعجيشة بذكل ال يػصف ، و كحلظ السديحية واإلسالم، لميابان ثخوات شبي
ن بالثقافة الريشية عغ شخيق كػريا ) القخن األول الرشاعية بكل صشػفيا وأشكاليا، تأثخت اليابا

لمسيالد( ، والبػذية )  044القخن الخابع لمسيالد(، فأخحت عشيا الخط الريشي ) حػالي عام  –
 8702لمسيالد(، وكان التجار البختغاليػن أول مغ زارىا مغ األوربيييغ عام )  774العام حػالي 

  .سيالدؼ اشتج الرخاع بيغ أمخاء اإلقصاع والفخق البػذيةلمسيالد(، وخالل القخن الدادس عذخ ال

ولكغ اليابان ما لبثت أن تػحجت وفي ىحه الفتخة عخفت اليابان نػعا مغ العدلة لع يشتو إال في 
م(، 8878أوائل الشرف الثاني مغ القخن التاسع العذخ، ومغ ثع ألغيت اإلقصاعية ) عام 

                                                           
٠ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ ا١ٌّكؽح فٟ األظ٠بْ ٚاٌّػا٘ت ٚاألزؿاة اٌّؼبيؽح، رؤ١ٌف: إٌعٚح اٌؼب١ٌّخ ٌٍهجبة اإلقالِٟ، انؽاف  - 5

َ(، 1999 -٘ـ  1420، ) 4ٚرطط١ّ ِٚؽاخؼخ: ظ. ِبٔغ ثٓ زّبظ اٌدٕٟٙ، ظاؼ إٌعٚح اٌؼب١ٌّخ ٌٍطجبػخ ٚإٌهؽ ٚاٌزٛؾ٠غ، ِ

2/712 . 

ؽف ثك١ّ، رفك١ؽ اٌمؽآْ اٌسى١ُ اٌّهٙٛؼ ثـ )رفك١ؽ إٌّبؼ(، دمحم ؼن١ع ثٓ ػٍٟ ؼَب ثٓ دمحم نّف اٌع٠ٓ ثٓ دمحم ٠ٕظؽ: ثزً - 6

 . 10/341(، 1990َ(، ا١ٌٙئخ اًٌّؽ٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، )1935 -٘ـ 1354ثٓ ثٙبء اٌع٠ٓ اٌمٍّٟٛٔ اٌسك١ٕٟ، )د 
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، اليابان الحخب العالسية األولى إلى جانب الحمفاءم( خاضت 8889ووضع الجستػر ) عام 
ت انترارات ضخسة ولكشيا نية انزست إلى معدكخ السحػر فأحخز وفي الحخب العالسية الثا

م(، وما ىي إال فتخة 8907سخعان ما اضصخت إلى األستدالم في مشترف أغدصذ ) عام 
أغشى دول العالع وأكثخىا حجػ ق مغ كبػتو لتربح اليابان اليػم أقريخة حتى نيس العسال

 .(1)تصػرا

يدسي اليابانيػن بمجىع )) نيبيػن أو نييػن(( التي تعشي مرجر الذسذ، أما اسع اليابان فخبسا جاء مغ األسع 
القخن الثالث عذخ (( في نياية Marco polo  -صالي )) نيبانغػ((،الحؼ أشمقو الخحالة )) ماركػ بػلػ ياإل

 .(2)الجدر اليابانية أثشاء سفخه عبخ الريغالسيالدؼ، والحؼ سسع عغ 

 Definition of religions -المطمب الثاني: تعخيف األديان 

 ة في معشى كمسة األديان أقػاال: قال عمساء المغ

قال ابغ فارس: )) األديان مفخدىا ديغ، والجال، والياء، والشػن أصل واحج إليو يخجع فخوعو 
والحل، فالجيغ: الصاعة، إذا دان لو بجيغ ديشا، أؼ انقاد وشاع، كميا، وىػ جشذ مغ االنكياد 

 .(3)وقػم ديغ أؼ مصيعػن مشقادون((

                                                           
1
. 6/7َ(، 1996، )2ؼٍجىٟ، ظاؼ اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ث١ؽٚد، ٌجٕبْ،٠ِٕظؽ : اٌّؿ٠ع، ثزًؽف نع٠ع، ِٛقٛػخ اٌّٛؼظ، ١ِٕؽ اٌج - 

، ِئقكخ أػّبي اٌّٛقٛػخ ٠ٚ2ٕظؽ : اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌؼب١ٌّخ، ِدّٛػخ ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌجبزث١ٓ، ِىزجخ اٌٍّه فٙع ا١ٌِٕٛخ، ِ

ئخ اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ . ٠ٕٚظؽ: ا٠ٌّٛٛػخ اٌؼؽث١خ اٌكٛؼ٠خ، 27/269١َ٘(، 1999 –َ 1419ٌٍٕهؽ ٚاٌزٛؾ٠غ، اٌؽ٠بٌ، )

 .420 – 22/418َ(، 2008، )1اٌكٛؼ٠خ، ِ
2
 .٠27/269ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌؼب١ٌّخ،  - 

 
3

. أٞ فٟ 76ا٠٢خ: َها َكاَى ِلٍَأُْخذَ أََخاهُ فًِ ِدٌِي اْلَوِلِك{، سٌرة ٌٌسف، ، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ: }307ِمب١٠ف اٌٍغخ، ) ِبظح / ظ٠ٓ(، -

 .٠ٚ137ٕظؽ: ِمب١٠ف اٌٍغخ، /ِبػزٗ ٚزىّٗ. 
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واألديان جسع ديغ، والجيغ: اسع لجسيع ما يعبج، ومغ ذلظ يقػلػن: عمع األديان السقارن، أؼ: 
)الفمدفة(، ومشو فمدفة الترخف أو الفمدفة في أؼ ديغ عمى األرض، وكحلظ الجراسة 
السػضػعية لألديان جسيعيا مغ أجل فيع دورىا في الحياة اإلندانية، ومغ ذلظ األديان الخئيدية 
وفقا  لتشديالتيا: الييػدية، والسديحية، واإلسالم، ثع تشجرج مغ ذلظ عجة أديان ربسا في عبادة هللا 

في الريغ،   (7).، و اآليشػ (1)تعالى وتقجيدو أو عبادة القػػ الصبيعية الخارقة وتقجيديا
 . (6)وكػريا، و اليابان

، وقج (2)أما األديان اصصالحا : قال الخاغب األصفياني في األديان: ))ىي الصاعة والجداء((
أستعيخ لفع األديان لمذخيعة، واألديان مثل السمل لكغ عشجما يقال اعتبارا  بالصاعة واالنكياد 

 .(3)لمذخيعة((

وىػ العبادة مصمقا ، وىػ أوسع مجاال ، ويصمق عمى الحق ويقػل الكفػؼ: )) األديان مغ الجيغ، 
 .(4)والباشل ويذسل أصػل الذخائع وفخوعيا((

                                                           

 
4

٘ـ(، اٌّئقكخ اٌسع٠ثخ ٌٍىزبة، ٠770ٕظؽ: اًٌّجبذ ا١ٌّٕؽ فٟ غؽ٠ت اٌهؽذ اٌىج١ؽ، أزّع ثٓ دمحم ثٓ ػٍٟ اٌف١ِٟٛ، )د  -

  ، ٚاٌّؼدُ اٌٛق١ّ، ِبظح/ظ٠ٓ.224ٌجٕبْ، )ِبظح/ ظ٠ٓ(، / –ِؽاثٍف 
 : ُ٘ قىبْ ا١ٌبثبْ االي١١ٍٓ لجً ٚفٛظ أقالف ا١ٌبثب١١ٔٓ ِٓ اٌجؽ ا١ًٌٕٟ . ٠ٕظؽ اٌّٛلغ اٌكبثك Ainu -اال٠ٕٛ -5
 اٌجبزثْٛ. -6

   

 

 
1

  .197ِؼدُ ِفؽظاد أٌفبظ اٌمؽآْ، / -

 
2

ْسََلُم{ سٌرة آل عوزاى، هي اٌَت: ٚفٟ غٌه لبي رؼبٌٝ: } - ِ اْْلِ ٌَي ِعنَذ َّللاَّ حث على اتباع دٌي ، أي الطاعت، ًفٍو 91إِىَّ الّذِ

{ سٌرة كذلك جعلناكن أهت ًسطاالنبً دمحم علٍو الصَلة ًالسَلم الذي ىٌ أًسط األدٌاى السواًٌت ًغٍزىا، لقٌلو تعالى: }

  .911. ًٌنظز: هعجن هفزداى ألفاظ القزآى، /941البقزة، هي اٌَت: 
4
 -٘ـ  1094اٌى١ٍبد: ِؼدُ فٟ اًٌّطٍسبد ٚاٌفؽٚق اٌٍغ٠ٛخ، أثٟ اٌجمبء أ٠ٛة ثٓ ِٛقٝ اٌسك١ٕٟ اٌىفٛٞ، اٌّزٛفٟ قٕخ: ) - 

.1433َ(، /1998 -٘ـ 1419، )2َ(، رسم١ك: ظ. ػعٔبْ ظؼ٠ٚم ٚدمحم اًٌّؽٞ، ِئقكخ اٌؽقبٌخ، ث١ؽٚد ٌجٕبْ، 1664ِ
4
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حكع، والػرع، والديخة، والتجبيخ، وىي ويقػل الذختػني المبشاني: ))األديان : الصاعة، والحل، وال
 .(1)لكل ما يعبج((اسع 

أنيع يخزعػن أللو الصبيعة أو الو  ىشا يسكغ تعخيف الجيغ في اديان الذخق االقرىومغ 
كسا في الجيانة  (كاميوعبادة االشخاص مثل ) وعبادتيا الصبيعة السختمفة ىاالدساء مع مطاىخ 

 . (7)الذشتػية في اليابان

 المبحث الثاني

 History of Japan -اليابان وتاريخها 

 About the history of Japan -السصمب األول : نبحة عغ تاريخ اليابان            
عخفت الجدر اليابانية استيصانا باكخا إالى عذخيغ ألف سشة خمت، وقج تداوجت عشاصخ ىحا 
االستيصان مع عجد مغ األجشاس مغ عشاصخ عخقية مختمفة تعػد إلى سكان جدر السحيط 
 اليادغ والبخ اآلسيػؼ السقابل، وكحلظ بعس العشاصخ القػقازية، ونتج مغ ذلظ تخكيبة ججيجة

مغ الدكان أشمقػا عمى أنفديع أسساء الجدر التي وججوا فييا، لكشيع تكمسػا لغة ججيجة اختمفت 
عغ لغات األقػام السجاورة مع انيا حسمت كثيخا مغ مفخدات المغة الريشية. ال يعمع كثيخ عغ 

(( أقجم Yayoi  - تاريخ اليابان القجيع قبل القخن الثالث قبل السيالد، إذ تعج حزارة )) اليايػؼ 
حزارات اليابان التي استسخت نحػ خسدة قخون، أعقبتيا فتخة حزارية باىتة حتى القخن الخابع 

                                                           
1

، 2َ(، ِىزجخ ٌجٕبْ، ث١ؽٚد، 1912ِؼ١ع اٌطٛؼٞ اٌهؽرٟٛٔ اٌٍجٕبٟٔ، ) د ألؽة اٌّٛاؼظ فٟ فًر اٌؼؽث١خ ٚاٌهٛاؼظ، ق -

(1992 ،)َ1/362 . 
 اٌجبزثْٛ. -5
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(( مغ تػحيج سكان  Yamato –الكبائل القػية وتجعى )) ياماتػ  السيالدؼ عشجما تسكشت إحجػ
لتػحيج إمبخاشػر انتدع لشفدو سمصة أوتػقخاشية ورمدية تقميجية الجدر اليابانية تحت قيادة 

 .(1)البالد

 History of Shinto and Ainu in -المطمب الثاني: تاريخ الذنته واآلينه في اليابان 
Japan. 

 ( 3)في اليابان التي قػاميا اإليسان باإللو كامي (2)قبل البجء عغ ديانة )) الذشتػ((

الذشتػية القجيسة وذلظ لمتفخيق ، وججت مغ األججر التعخف عمى أصػل ىحه الجيانة القجيسة
ذشتػية، وديانة ))اآليشػ(( ديانة حيػية جيانة الأصال لمة اآليشػ القجيسة تعج والحجيثة كػن ديان

تقػم عمى عبادة الصبيعة، فكل شيء في الػجػد حيػيا أو غيخ حيػؼ عزػيا أو غيخ عزػؼ، 
جاتيع(، أما يحتػؼ عمى حياة شخرية عاقمة، والذسذ ىي اإللو األعمى في الدساء)حدب معتق

بسعشى )) ججة فػجي(( يذ، وتعج روح الشار اليو تجعى ))عمى األرض فالشار ىي السعبػد الخئ
                                                           

1
 .27/285. ٠ٕٚظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌؼب١ٌّخ، ٠22/423ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌكٛؼ٠خ،  - 

2
: ظ٠بٔخ ٠بثب١ٔخ لع٠ّخ ال ٠ؼؽف ٌٙب ِئقف ربؼ٠طٟ، ٚاٌهٕز٠ٛخ ِدّٛػخ رؼب١ٌُ ٔظب١ِخ، أقبقٙب Shintoism –اٌهٕز٠ٛخ  - 

اإل٠ّبْ ثمٛح )) اٌىبِٟ ((، أٚاٌمٛح اٌّمعقخ اٌّزّثٍخ فٟ انىبي ِطزٍفخ، ٚثطبيخ فٟ لٜٛ اٌطج١ؼخ ِٚٓ أثؽؾ٘ب ِظب٘ؽ٘ب ػجبظح 

اِىِيْن ۚ إِى ٌَقٌُلٌَُى إَِّلَّ َكِذًبا{ إلِجؽاِٛؼ األثطبي اٌم١١ِٛٓ ٚاألقالف ٚاألخعاظ، ٚاإل٠ّبْ ثؤ١ٌ٘ٛخ ا ٌَ قٛؼح }َكِلَوتً تَْخُزُج ِهْي أَْف

فٟ ا١ٌبثب١ٔخ ِؽ٠ك ا٢ٌٙخ. ٠ٕظؽ: ثزًؽ٠ف  Shinto))-. ثٛيفٗ ق١ًٍ ٢ٌٙخ اٌهّف، ِٚؼٕٝ ٌفظخ ))نٕزٛ 5اٌىٙف، ا٠٢خ: 

. ٠ٕٚظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ 671 – 668َ(، /1020، )1. ٠ٕٚظؽ: ػجعاٌؽزّٓ اٌه١ص، 177ِ/  4ثك١ّ، ِٛقٛػخ اٌّٛؼٚظ، 

. ٠ٕٚظؽ: ِٛلغ فٟ االٔزؽٔذ ثؼٕٛاْ: 2/1329َ(، 1981 -٘ـ 1407ا١ٌّكؽح، خالي اٌؼؽٚق١ٟ ٚآضؽْٚ، ث١ؽٚد، ٌجٕبْ، )

بؼـ، ِ 1ؼلُ  – 30 –اٌّمبٌخ األي١ٍخ ثبٌٍغخ ا١ٌبثب١ٔخ، اٌزؽخٕخ اإلٔى١ٍؿ٠خ ٔهؽد ألٚي ِؽح فٟ خبثبْ ا٠ىٛ، يعٜ ا١ٌبثبْ، َ 

 َ(.2012ػبَ ) com –Nipoonَ(، ِٛلغ 2003آغاؼ، )

 
1

١ِؽ  –ٔجبربد  –ػفؽ٠ذ( اٌمٛح اٌؽٚز١خ اٌزٟ رك١طؽ ػٍٝ األن١بء )ز١ٛأبد  –ؼٚذ  –وبِٟ: ًِطٍر ػك١ؽ اٌزؼؽ٠ت )اٌٗ  -

اٌؼبٌُ، ظ. اِبَ ثهؽ(، ٚػعظ٘ب ال زًؽ ٌٗ فٟ ظ٠بٔخ اٌهٕزٛ ا١ٌبثب١ٔخ. ٠ٕظؽ: ِؼدُ ظ٠بٔبد ٚأقب١ِؽ  –ِج١ؼ١خ  –ظٛا٘ؽ  –

  .2/263د(،  –ػجعاٌفزبذ اِبَ، ِىزجخ ِعثٌٟٛ، اٌمب٘ؽح، )ثال 
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((، ويعتقج ان البخكان السذيػر باسع )) آيشػ (( الحؼ يصمق عمى جبال اليابان كان مػضعا 
 ((. Fuji yama – (1)لمعبادة عشج )) اآليشػ ((، وىػ جبل )) فػجي ياما

 

 (2)الذشتػية الكثيخ مغ عشاصخ اآليشػ الدابق الحكخ، وذلظ قبل اتراليا بالبػذيةلقج ورثت 
 .(3)والكػنفػشيػسية

 The meaning of the -المطمب الثالث: معنى مرطمح الذنتهية 

Term Shintoism. 
                                                           

1
: خجً ثؽوبٟٔ ٘بِع فٟ اٌدؿء اٌدٕٛثٟ ِٓ ٚقّ خؿ٠ؽح ))٘ٛٔهٛ(( ا١ٌبثب١ٔخ، ٠مغ ػٍٝ ِمؽثخ Fuji Yama –فٛخٟ ٠بِب  - 

َ (، ٚثبٌجس١ؽاد اٌطّف اًٌغ١ؽح 2778)   ِٓ قٛازً اٌّس١ّ اٌٙبظة، ٠ز١ّؿ ثمجزٗ اٌّطؽ١ِٚخ اٌّىٍٍخ ثبٌثٍٛج ٠جٍغ اؼرفبػٗ

(( إٌبؼ، ٠ؽرم١ٙب آالف ِٓ اٌسدبج وً ػبَ،  Aiuno –(( رؼٕٟ فٟ ٌغخ    )) ا٠٢ٕٛ Fuji –اٌٛالؼخ ػٕع قفسٗ، ٌٚفظخ )) فٛخٟ 

(، أَ ثٛيفٙب ٌمع ٔظؽ ا١ٌبثب١ْٔٛ ِٕػ اٌؼًٛؼ اٌمع٠ّخ اٌٝ اٌدجبي ثزمع٠ف ضبو قٛاء ػجبظرٗ ٌُٙ فٟ زع غارٙب وآٌٙخ )) وبِٟ (

أِبوٓ ٌالٔطؽاِ فٟ اٌزمهف اٌع٠ٕٟ فٟ ػم١عح ِبئفخ )) نٛ غ١ٕعٚ (( اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ اٌؿ٘ع فٟ اٌدجبي، ٚ وبٔٛا ٠ؼزمعْٚ ثؤْ ِٛلغ 

)) خِْٛٛ (( فٟ )) فٛخ١ِٕٛ١ب (( اٌػٞ ٠زّزغ ثبِالٌخ ػٍٝ خجً )) فٛخٟ ((، وبْ ِؼجعا ِبؼـ ف١ٗ ا١ٌبثب١ْٔٛ األٚائً ػجبظح 

ٌدجً ٘ٛ ))اإلٌٗ اٌسبؼـ ١ٌبِبرٛ(( األؼٌ اٌزٟ رهؽق ِٕٙب اٌهّف، ٚثؼجبؼح أضؽٜ )) خجً اإلٌٗ اٌػٞ ٠سّٟ وً اٌدجً، اْ ا

. ٚثٕظؽ: 2/1329. ٠ٕٚظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ ا١ٌّكؽح، 4/177ا١ٌبثبْ((. ٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ثزًؽف ثك١ّ، ِٛقٛػخ اٌّٛؼظ، 

ِبؼـ، آغاؼ،  1، ؼلُ 30ؿ٠خ ٔهؽد ألٚي ِؽح فٟ خبثبْ ا٠ىٛ، يعٜ ا١ٌبثبْ، َاٌّمبٌخ األي١ٍخ ثبٌٍغخ ا١ٌبثب١ٔخ،ىبٌزؽخّخ األٔى١ٍ

 َ(.2012ػبَ ) Nipoon com –َ( ِٛلغ 2003)
2
ثٛغا: ِؼٕبٖ فٟ اٌٍغخ اٌكٕكىؽ٠ز١خ  )) اٌّزٕٛؼ (( ٚ٘ٛ اٌٍمت اٌػٞ أٍِك ػٍٝ اٌؿػ١ُ اٌع٠ٕٟ إٌٙعٞ اٌػٞ أقف ِػ٘ت اٌجٛغ٠خ،  - 

ق.َ(، ٚاٌجٛغ٠خ ظ٠بٔخ  483ٚرٛفٟ زٛاٌٟ  – 564ؽ ٌٚىٓ اٌّزفك ػ١ٍٗ ػِّٛب ٘ٛ أٗ ٌٚع زٛاٌٟ )رزكُ لًخ ز١برٗ ثطبثغ األقب١ِ

ظٙؽد فٟ نّبي نؽق إٌٙع ٚأزهؽد فٟ ِؼظُ أٔسبئٙب، ٚػجؽد نّبال ػٓ ِؽ٠ك ))خجبي اٌّٙال٠ب(( اٌٝ ا١ًٌٓ، ٚاٌزجذ، 

ٛظ٠ب، ٚف١زٕبَ، ٚأزهؽد فٟ ثؼٍ أٔسبء أٚؼٚثب ٚوٛؼ٠ب، ٚا١ٌبثبْ، فٟ اٌدٕٛة ٚٚيٍذ قؽ٠الٔىب، ٚرب٠ٍٕع، ٚثٛؼِب، ٚوّج

١ٍِْٛ((.  300ٚاٌٛال٠بد اٌّزسعح األِؽ٠ى١خ، ٚأقزؽا١ٌب، ضالي اٌمؽْ اٌؼهؽ٠ٓ ا١ٌّالظٞ، ٠ٚمعؼ ػعظ اٌجٛغ١٠ٓ فٟ اٌؼبٌُ ثٕسٛ )

 . ٠1/426ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ ا١ٌّكؽح، 

فٛ  –طى ثؼ١ٕٗ ٘ٛ (( ))وٛٔح ن١ٛق١خ: رٕكت فٟ أقبـ ٔهؤرٙب اٌٝ ناٌىٛٔفٛ Kang – Fa – Tzuظُؾح(( –فٛ  –))وٛٔح -4   

ق.َ(( فٟ ِٕبش ركٛظ ف١ٗ اٌّعاؼـ ٚاٌفٍكف١خ فٟ ا١ًٌٓ، ٚوبٔذ 551ح(( ٚوٛٔح ثب١ٕ١ًٌخ ِؼٕب٘ب ))اٌؼٍُ((، ٌٚع فٟ ػبَ )ظؾ –

  ((Kang – Fa – Tzuرٍه اٌفٍكفبد رزدٗ غبٌجبً اٌٝ األٔكبْ ٚاظاؼح نئْٚ اٌعٌٚخ 
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 جاء مغ الريشية ))شيغ تاو((،  Shinto –إن مرصمح الذشتػ 

، إلييا القخن الثامغ السيالدؼ بعج أن أدخمت البػذية(( في Way of gods –))شخيق اآللية 
، وفي اليابانية يحتسل أن أشمق عميو االسع بعج ذلظ (1)وذلظ لتسييد الجيشيغ أحجىسا عغ اآلخخ

((، كسجسػعة مغ الصقػس Kami – no – mich))نػ مير((،  –برػرة صحيحة )) وكامي 
(( األوائل بأداء الصقػس نيابة عغ Miko –))ميكػ  (2)الدراعية لسا قبل التاريخ، وقام الذامانيػن 

((، وأصبح Shintostate –الكبائل األخخػ، وقام زعيع القبيمة بأداء السيام السفخوضة ))الذشتػ 
 .(3)الذشتػ سياسييغ بحمػل القخن الثامغ السيالدؼ

 Shintoism -السصمب الخابع: الذشتػية بيغ الصقػس الجيشية والحكع والدياسة 

Between religious rituals governance and politics. 

((، أؼ قػػ الصبيعة Kamiأن اليجف مغ شقػس الذشتػ ىػ التػسل والتزخع إلى الكامي ))
مغ أجل السعاممة الخيخة والحساية، وتتكػن مغ التقذف ))ايسي((، وتقجيع القخابيغ، والرمػات 

جساعة في أوقات ثابتة خالل الدشة ((، وتؤدؼ شقػس الHARAE MATSURLوالصيارة ))

                                                           
1

  .669 – 668اٌّؿ٠ع، ِؼدُ األظ٠بْ،  ٠ٕظؽ: -
2

نبِبْ: نطى ٠هزغً ثبٌزط١ت ٚاٌىٙبٔخ ٚاٌكسؽ ِكزؼ١ٕبً ثمعؼرٗ ػٍٝ اٌزسىُ فٟ اٌمٜٛ اٌفبئمخ ٌٍطج١ؼخ وبٔذ ره١ؽ أيالً اٌٝ  -

ٚوث١ؽاً  رٍه اٌهط١ًخ ث١ٓ لجبئً ق١ج١ؽ٠ب، ٌٚىٕٙب أيجسذ رطٍك ا٢ْ ػٍٝ وً ِٓ ٠مَٛ ثٙػٖ اٌٛظبئف ػٕع وً اٌهؼٛة اٌجعائ١خ،

ِب ٠ٍدؤ اٌهبِبْ فٟ ػٍّٗ اٌٝ اقزطعاَ اٌس١ً ِٚٙبؼح اقزطعاَ ا١ٌع ٚاٌز٠ُٕٛ ِٚب اٌٝ غٌه، وّب رزُّٓ اٌكّبد األوثؽ رم١ٍع٠خ 

)والق١ى١خ( فٟ اٌهبِب١ٔخ ِٓ ز١ث اٌمكٛح ٚإٌهٛح ٚاالقزسٛاغ )االقزغؽاق فٟ اٌؽٚذ أٚ ًِعؼ اإلٌٙبَ(. ٠ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ 

  .662. ٠ٕٚظؽ: ِؼدُ األظ٠بْ، /2/1069اٌؼؽث١خ ا١ٌّكؽح، 
3

  .٠669ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ِؼدُ األظ٠بْ، /  -
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(( في مخاحل تحجد تقجم SHINTO – SHRINNESوتتع الديارات إلى مدارات الذشتػ ))
 .(1)الحياة

سسات شبػغخافية دائسة في  امزة في الصبيعة التي تراحبيا(( ىي القػة الغKamiوالكامي ))
(( والجخوف الرخخية Sacred – mountains –جبال غيخ عادية معيشة ))الجبال السقجسة 

والكيػف واليانبيع واألشجار واألحجار، ويؤكج ))الذشتػ(( عمى أىسية الصيارة، ولسا كان السػت 
والسمػثات األخخػ يجب تجشيبيا، فإن ))الذشتػ(( يتعمق أساسا  بالحياة والفػائج مغ ىحا العالع 

لسشيج حتى إلى أوائل )) عيج التي يشطخ إلييا بأنيا إليية، وقج سار ))الذشتػيػن(( عمى ىحا ا
 م((.Meijy – period(( ،))8868 – 8982 – (2)ميجي

  (3)((Jinja –بعج ذلظ اتدع الجيغ إلى ششتػ السدار ))جيشجا 

                                                           
4

. ٠ٕٚظؽ: ربؼ٠ص األظ٠بْ، دمحم ض١ٍفخ زكٓ، ؼإ٠خ ٌٍٕهؽ ٚاٌزٛؾ٠غ، ٠669ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ثزًؽ٠ف ثك١ّ، ِؼدُ األظ٠بْ، /  -

  .202 – 200َ(،/2010اٌمب٘ؽح، )
1

َ(، ٚرسٌٛذ ا١ٌبثبْ فٟ أثٕبء 1912 – 1867ٛؼاً ١ٌٍبثبْ فٟ اٌفزؽح ِٓ )(، وبْ اِجؽا1912ِ -  ١ِ1852دٟ، ِكز١٘ٛزٛ: ) -

    زىّٗ اٌٝ لٛح يٕبػ١خ ٚػكىؽ٠خ ٚأظضً األفىبؼ اٌغؽث١خ اٌٝ ا١ٌبثبْ، ثعأ زىّٗ فٟ فزؽح اؼرجبن، ز١ث وبْ ))اٌهٛغٓ(( أٚ 

َ(، ٚأػبظ اٌسىُ 1867غٓ (( ثبالقزمبٌخ ػبَ ))) ِجمخ األنؽاف رسىُ ا١ٌبثبْ(( ٌّئبد اٌك١ٕٓ، ألٕغ إٌجالء ٚا١ٌبثب١ْٔٛ ))اٌهٛ

ٌإلِجؽاِٛؼ ))ِزك١٘ٛزٛ((، اٌػٞ اضزبؼ اقُ ))١ِدٟ((، أطٍك ))ِزك١٘ٛزٛ(( ١ٌٍسك ثبٌمٛح اٌؼكىؽ٠خ ٚاأللزًبظ٠خ اٌغؽث١خ، 

ٕبػبد ٚرٕجذ زىِٛزٗ إًٌبػبد ٚأػطذ اٌفالز١ٓ اِزالن أؼا١َُٙ، ٚخؼً اٌزؼ١ٍُ ِئقك١بً ٌد١ّغ نؼجٗ، ٚرجٕذ زىِٛزٗ اًٌ

ٚأػطذ اٌفالز١ٓ اِزالن أؼا١َُٙ، ٚخؼً اٌزؼ١ٍُ ِئقك١بً ٌد١ّغ نؼجٗ، ٚأٔهؤ لٛاد ػًؽ٠خ ٚرجٕٟ ظقزٛؼاً ل٠ٛبً ثؽٚقٟ 

َ(، 1902َ(، ٚرسبٌف ))ِزك١٘ٛزٛ(( ِغ اإلٔد١ٍؿ ػبَ )1905َ(، ٚؼٚق١ب ػبَ )1895األقٍٛة، ٘ؿِذ ا١ٌبثبْ ا١ًٌٓ ػبَ )

َ(، ٚلع خؼٍزٗ ٘ػٖ اٌزطٛؼاد ِٓ ا١ٌبثبْ لٛح ػظّٝ، ٌٚع ))ِزك١٘ٛزٛ(( فٟ 1910ٚأَبف وٛؼ٠ب اٌٝ اٌزبج ا١ٌبثبٟٔ ػبَ )

))و١ٛرٛ(( لجً ػبَ ِٓ ل١بَ اٌسٍّخ اٌزٟ لبظ٘ب األِؽ٠ىٟ ))ِب٠زٛ ث١ؽٞ((، ٚفزر ِٓ ضالٌٙب ا١ٌبثبْ ٌٍٕفٛغ اٌغؽثٟ، رُ االززفبظ 

 ثدكع ))ِزك١٘ٛزٛ((، وهط١ًخ ػظ١ّخ ثؼع ٚفبرٗ. 

 .362/  24ثك١ّ، اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌؼب١ٌّخ، ٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ثزًؽف  

: ٘ٛ اٌّىبْ اٌػٞ ٠ٕزًت ف١ٗ اٌّؿاؼ اٌطبو ثبزعٜ اٌىبِٟ ))ٚا٢ٌٙخ زكت اٌؼم١عح اٌهٕز٠ٛخ فٟ ا١ٌبثبْ((، ػعا  Jinjaخ١ٕدب  -2

٠زُ َٚغ األن١بء أٚ  جد١ً اٌىبِٟ، ػبظح ِبفٟ ٘ػٖ األِىٕخ ػجبظح ٚر اٌّجبٟٔ ٠هًّ اٌّىبْ اٌطج١ؼٟ اٌػٞ ٠مغ ثبٌمؽة ِٕٗ، ٠زُ

اٌّٛخٛظاد اٌّمعقخ ))اٌىبِٟ((، اٌزٟ ٠زُ ػجبظرٙب فٟ ازعٜ اٌغؽف اٌعاض١ٍخ ٌٍجٕبء اٌؽئ١ف، ٚفٟ ِىبْ ِٕؼؿي ٚثؼ١ع ػٓ 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

((. وقزى مخسػم إمبخاشػرؼ عغ التعميع بأن تكػن ديانة Kyoha –والذشتػ الصائفية ))كيػىا 
وتأكجت بألػلية اإلمبخاشػر، وبعج الحخب العالسية ))الذشتػ((، ىي الجيانة الخسسية لمجولة، 

 1)الثانية، خدخت ))الذشتػ((، مشدلتيا كجيغ رسسي

 المبحث الثالث

 Islam in the Eats and the Far East –اإلسالم في الذخق والذخق األقرى 

 –المطمب األول : تاريخ دخهل اإلسالم إلى الذخق والذخق األقرى 

The date of the entry of Islam to the East and far east. 

 Sumatra – (4)مغ جديخة سػمصخة (3)قػتو في الخكغ الذسالي (2)لقج بمغ انتذار اإلسالم
lsland  ( ميالدؼ، حيث أسمع بعس الحكام، وتبعيع الكثيخ مغ األىالي، ثع 82أل ) في القخن

                                                                                                                                                                                           

خ، ٚغبٌجبً ِب رزُ اٌؿ٠بؼح ١ِأِٛؼُ٘ ا١ٌٛ األٔظبؼ، ٠مَٛ إٌبـ ثؿ٠بؼح اٌّؿاؼاد ززٝ ٠جعِٚعٜ اززؽاُِٙ ٌٍىبِٟ، ٍِٚجبً ٌٍزٛف١ك فٟ

ْٛ((، ظضٛي األٚالظ قٓ ِؼ١ٕخ، ))ن١زم غٛقبْ((، ٚغ١ؽ٘ب كثجٚثعا٠خ فًً اٌؽث١غ ))ق١ّٕبقجبد اٌطبيخ وبٌؼبَ اٌدع٠ع، فٟ اٌ

ِٓ إٌّبقجبد األضؽٜ. ٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ِٛلغ ػٍٝ إٌذ ثؼٕٛاْ: األقب١ِؽ ا١ٌبثب١ٔخ ٚاٌفٍىٛؼ ا١ٌبثبٟٔ، وٛخ١ىٟ، ))١ْٔٙٛ 

  نٛوٟ((.

  .469 – 468ِؼدُ األظ٠بْ، /  -3
1

: اْ اإلقالَ ثّؼٕبٖ اٌؼبَ ظ٠ٓ خ١ّغ األٔج١بء )ػ١ٍُٙ اًٌالح ٚاٌكالَ( ٌٚىٓ أيجر اقّٗ ثؼع غٌه ػٍّبً ٌٍع٠ٓ Islam -اإلقالَ  -

اٌػٞ خبء ثٗ ق١عٔب دمحم ثٓ ػجعهللا )ػ١ٍٗ أفًُ اًٌالح ٚاٌكالَ( ٌٙعا٠خ األٔف ٚاٌدٓ ٚرٛز١ع هللا رؼبٌٝ ضبًٌبً فٟ ؼثٛث١زٗ 

يفبرٗ. ٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ِٛخؿ اٌىالَ ػٓ أؼوبْ اإلقالَ، ػجعهللا ثٓ اٌس١ّع األثؽٞ، ِىزجخ اٌغؽثبء، اقطٕجٛي، ٚأ١ٌ٘ٛزٗ ٚأقّبئٗ ٚ

  .15 – 3/13َ(، 1991، )1رؽو١ب، ِ
2

  .٠1/157ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ ا١ٌّكؽح،  -
3

ٛ، ٚنّبي خبٚح، ػجؽ ١ُِك : ازعٜ خؿؼأع١ٔٚك١ب فٟ اٌّس١ّ إٌٙعٞ خٕٛة غؽة نجٗ خؿ٠ؽح اٌّال٠ -قِٛطؽح  خؿ٠ؽح -

وُ(، ٚال ٠ٛخع فٟ خؿؼ أٔع١ٔٚك١ب 434ٚػؽَٙب  –وُ 1786قٛٔعا، رسع ثٙب خؿؼ ِٓ اٌّغؽة ِٚٓ اٌهؽق، ِٛي اٌدؿ٠ؽح )

أوجؽ ِٕٙب اال )ثٛؼ١ٔٛ(، ِؼظُ اٌكىبْ ِكٍّْٛ، ٚال ٠ع٠ٓ ثبٌّك١س١خ أال )اٌجبربن(، ٠ٚٛخع وث١ؽ ِٓ ا١ٕ١ًٌٓ، ٚاٌؼؽة، ٚإٌٙٛظ 

  .1038/ ٠2ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ، ػٍٝ اٌكبزً. 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

وكثخت فييا مخاكد الجعػة مغ (( بفزل الجعاة Jawa – (1)انتذخ اإلسالم أيزا  في ))جاوة
( 82(( مشح القخن )Malayo – (2)ىاتيغ الجديختيغ انتقمت جاليات إسالمية إلى ))الساليػ

السيالدؼ، واستقخت جاليات إسالمية في اإلشخاف الجشػبية مغ البالد، وأسذ أحفاد السدمسيغ 
 (( Siam – (4)))سيام(( ، ومغ الساليػ وجج اإلسالم شخيقة إلى Malacca – (3)مجيشة ))ممقا

 ((.lndo – China – (5)و ))اليشج الريشية

أما عغ الريغ فقج دخل إلييا اإلسالم مع التجار السدمسيغ مشح أن استقخوا بالسجن اليامة في 
(( حخية العبادة وأداء شعائخ Tang Dynasty – (6)م(، إذ مشحيع ))أسخة تانج السمكية8القخن )

                                                           
4

( أع١ٔٚك١ب رمغ اٌٝ اٌدٕٛة اٌهؽلٟ ِٓ خؿ٠ؽح قِٛطؽح، رؼع أزعٜ أوثؽ إٌّبِك Java: خؿ٠ؽح فٟ )Jawa-خبٚح  -

  .6/9(. ٠ٕظؽ: ِٛقٛػخ اٌّٛؼظ، Djakarta-اٌؿؼاػ١خ اؾظزبِبً ثبٌكىبْ، ػبيّزٙب )خبوبؼرب 
5

( ِٚٓ أعٚق١ب ٚثؼٍ Malay peninsula–ت ٠مطٓ )نجٗ اٌدؿ٠ؽح اٌّال٠ٛ : نؼMayla – also Malays–اٌّال١٠ْٛ  -

ق.َ((، 1500 – 2500(( ا١ٕ١ًٌخ ِب ث١ٓ ػبَ ))Yunnan-إٌّبِك اٌّدبٚؼح، ٠ؽخر اْ أقالفُٙ خبإٚا ِٓ ِمبِؼخ ))٠ٛٔبْ 

((. ٠ٕظؽ: ِٛقٛػخ Malay - Language–(( رؼؽف ثـ ))اٌٍغخ اٌّال١٠خ Austronisian-ٚاٌّال١٠ْٛ ٌغخ )آقزؽ١ٔٚؿ٠خ 

  .6/177اٌّٛؼظ، 
6

((، رمغ ػٍٝ قبزً اٌدٕٛة اٌغؽثٟ Malaysia-(( ِٓ ٚال٠بد )) ِب١ٌؿ٠ب Mealk - Formerly : ٚال٠خ ))Malacca-ٍِمب  -

(( ضُؼذ ٌالززالي اٌؽ٠طبٟٔ ػبَ Melaka-(( ػٍٝ ))١ُِك ٍِمب Malay peninsula–ِٓ )) نجٗ خؿ٠ؽح اٌّال٠ٛ 

  .6/224. ٠ٕظؽ: ِٛقٛػخ اٌّٛؼظ، Melaka )–َ(، ػبيّزٙب )ٍِمب 1963َ(، أيجسذ ٚال٠خ ِب١ٌؿ٠خ ػبَ )1824)
7

ق١بَ: ٟ٘ رب٠ٍٕع زب١ٌبً رمغ خٕٛة غؽة آق١ب، ث١ٓ ثٛؼِب ٚإٌٙع ا١ٕ١ًٌخ، ٚرّزع خٕٛثبً فٟ نجٗ خؿ٠ؽح اٌّال٠ٛ -
 

. ػبيّزٙب 

اٌجالظ ٘ٛ اٌكًٙ اٌٛقّ، ٠ؼزٕك أغٍج١خ اٌكىبْ اٌجٛغ٠خ، لعَ ا١ٌٙب فٟ أؾِٕخ ِطزٍفخ ي١ٕ١ْٛ ِٚٙبخؽْٚ ِٓ اٌّال٠ٛ ثٕدٛن. لٍت 

ٚأبَ ٚوّجٛظ٠خ ِْٚٛ، ٚوػٌه اٌدٕف اٌزبثٟ أٚ اٌك١بِٟ اٌػٞ ٠ئٌف اٌؼًٕؽ اٌكبئع. ٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ ا١ٌّكؽح، 

1/488.  

: )قبثمبً( االقُ اٌػٞ أٍِك ػٍٝ ِدّٛػبد ِٓ اٌّس١ّبد اٌفؽٔك١خ، رُّٕذ رٛٔى١ٓ، ٚأبَ، Indo - china–إٌٙع ا١ٕ١ًٌخ  -8

َ(،  19ٚوّجٛظ٠ب، ٚالٚـ ِٚكزؼّؽح وٛن١ٓ ا١ٕ١ًٌخ اٌفؽٔك١خ، اقزسٛغد فؽٔكب ػٍٝ ٘ػٖ األلب١ٌُ فٟ أٚلبرّطزٍفخ ِٓ اٌمؽْ )

ٚرك١ٍّٙب،  ػبظٚا اٌٝ زىُ ٘ػٖ إٌّبِك ػمت ٘ؿ٠ّخ ا١ٌبثبْ َ( أزؿع ا١ٌبثب١ْٔٛ اٌكٍطخ ِٓ اٌفؽٔك١١ٓ اٌػ1945ٓ٠ٚفٟ ِبؼـ )

َ(، ػمع اٌطؽفبْ ػعح ارفبل١بد أل١ّذ 1954نٓ ا١ٌِْٕٛٛ اٌه١ٛػ١ْٛ زؽٚثبً ِزًٍخ َع اٌمٛاد اٌفؽٔك١خ، ٚفٟ ١ٌٛ٠ٛ )

١خ ا١ٌّكؽح، ثٕمزُب٘ب ظٚي ف١زٕبَ اٌهّب١ٌخ ٚف١زٕبَ اٌدٕٛث١خ، ٚوّجٛظ٠ب، ٚالٚـ. ٠ٕظؽ: ثزًؽف ثك١ّ، اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث

2/1904.  
2

َ ززٝ ػبَ 618: أقؽح ِبٌىخ زىّذ ا١ًٌٓ ػٍٝ ِعح ثالثخ لؽْٚ رمؽ٠جبً، ِٓ ػبَ Tang  Dynasty–أقؽح ربٔح اٌٍّى١خ  -

  .5/871َ، ٠ؼع٘ب اٌّئؼضْٛ ػًؽاً غ٘ج١بً فٟ ِدبالد اٌثمبفخ ٚاٌفْٕٛ. ٠ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌكٛؼ٠خ، 907
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

األمػية في أواسط آسيا إلى قيام االترال بيغ الجولة اإلسالمية شعائخ اإلسالم، وأدت الفتػحات 
 .(1)والريغ، ومغ ثع نذأت جاليات إسالمية كثيخة بجاخل البالد

 .Japan –المطمب الثاني: اسباب تأخخ اإلسالم في اليابان وكيفية أنتذارها 

السحيط اليادؼء ليحا كانت اليابان مشغمقة عمى نفديا كسا سبق، وزاد عدلتيا مػقعيا كجدر في 
لع يرميا اإلسالم إال متأخخا ، عمى الخغع مغ وجػد اإلسالم إلى جػارىا في الريغ والفمبيغ مشح 
وقت مبكخ، وىحا مثيخ لمجىذة، فانتذار اإلسالم في شخقي آسيا لع تعػقو البحار والسحيصات، 

السباشخ في ىحا، فمسا  ولكغ يبجو ان العدلة جعمت اليابان تتقػقع داخل أرضيا، وكانت الدبب
 .(2)فتحت اليابان أبػابيا دخل إلييا اإلسالم

 بعخف اليابانيػن معمػمات أولية عغ اإلسالم مغ جيخانيع الريشيغ، فأخحوا معمػماتيع مغ الكت
ن وىحا تقجيع ضعيف مغ خالل اليابانييغ الحيغ درسػا في الريغ ػ الريشية، ومسا كتبو األوربي

 .(3)مشح عجة قخون 

وجاءت دفعة ججيجة بانفتاح اليابان عمى العالع الخارجي واالترال بالبالد اإلسالمية، ففي سشة 
م(، زارت إحجػ الدفغ الحخبية التخكية مؤانىء اليابان زيارة مجاممة ولكشيا 8898 -ىـ 8248)

تحصست في عػدتيا قخب جدر اليابان، ومات العجيج مغ شاقسيا، فأرسمت اليابان إحجػ سفشيا 

                                                           
3

  .١ٌّ2/1038كؽح، ٠ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ ا -
4

  .57د(، / –٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، األل١ٍبد اٌّكٍّخ فٟ آق١ب ٚأقزؽا١ٌب، ق١ع ػجعاٌّد١ع ثىؽ، )ثال  -
5

  .٠57ٕظؽ: اًٌّعؼ اٌكبثك، / -
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

حسل األحياء مغ الباخخة التخكية إلى استشصبػل وكان ىحا أول اترال إسالمي رسسي ت
 .(1)باليابان

في مدتيل  (2)م(8947 – 8940وعشجما قامت الحخب بيغ الخوس واليابانييغ بيغ عامي )
، لحا فإن بعس الباحثيغ يشدبػن بجء (3)القخن التاسع عذخ زاد اترال اليابان بالعالع اإلسالمي

اإلسالم في اليابان إلى الجشػد الخوس والسدمسيغ الحيغ غخقت سفيشتيع، فأنقح بعزيع أحياء 
وأدخميع اليابانيػن الدجغ، فخأوا مغ حدغ استقامتيع وصالتيع ما جعل السدؤوليغ عشيع في 
الدجغ يختاحػن ليع ويأذنػن ليع بالخخوج مغ الدجغ لألسػاق، ثع يعػدون في الػقت السحجد، 

يحجث مشيع كحب أو مخالفة، ومع انيع ال يعخفػن لغة بعس، إال ان محبة ىحا الجيغ دون أن 
الحؼ يعتشقو بعس الجشػد الخوس وىػ اإلسالم، جعل اليابانييغ السذخفيغ عمييع يديمػن 
ميساتيع ويداعجونيع في تخريز مكان لمرالة والػضػء في الدجغ، حتى شفعت الجولة 

 )4(ع عغ شخيق تخكيا، ألن ليا عالقة مع اليابان في ذلظ الػقتالعثسانية بإعادتيع إلى بالدى

(( في أعقاب )) الحخب Constantinople - (5)وافتتح اليابانيػن مفػضية ب )) القدصشصيشية
(( وزاد اتراليع بالعالع اإلسالمي، فأرسمػا مبعػثا ليع إلى World war I - (1)العالسية األولى

                                                           

 
1

  .٠69ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، اإلقالَ فٟ ا١ٌبثبْ، /  -

 
2

  .٠24/362ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌؼب١ٌّخ،  -

 
3

  .58اٌّكٍّخ فٟ آق١ب ٚأقزؽا١ٌب، /٠ٕظؽ: األل١ٍبد  -

 
4

 اإلقالَ فٟ ثالظ اٌهّف اٌّهؽلخ، ِٛلغ اقالَ أْٚ ال٠ٓ ػٍٝ األٔزؽٔذ، ػٍٝ اٌؽاثّ ا٢رٟ: –٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ا١ٌبثبْ  -

https://islamonline.net/21634   
5
 5475982اٌجسؽٞ، ػعظ قىبٔٙب  اوجؽ ِعْ رؽو١ب، ١ِٕٚبإ٘ب زب١ٌب رؼع ٟ٘ اقٕطجٛي: Constantinople –طٕط١ٕ١خ اٌمك - 

ٔكّخ، ٚرؼع اٌّع٠ٕخ اٌىج١ؽح اٌٛز١عح اٌٛالؼخ فٟ لبؼرٟ آق١ب ٚأٚؼٚثب، ٚوبٔذ اقطٕجٛي ِٕػ أِع ٠ًِٛ ٚازعح ِٓ أُ٘ ِعْ اٌؼبٌُ، 
 

https://islamonline.net/21634
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عقج مؤتسخ الجيانات بـ )شػكيػ( في سشة ججة لتػثيق العالقات بالعالع األسالمى، وعشجما 
 .(2)م(، حزخه مشجوبػن مغ بعس الجول األسالمية8949 -ىـ  8226)

 - )3(عبج الخشيج إبخاليعالعجيج مغ السدمسيغ كان بيشيع )) الجاعية  ووصل إلى اليابان
Preacher Abdul Rashid Ibrahim و زاد اترال السدمسيغ باليابان بعج الحخب ،))

م ( قجم إالى اليابان مدمع الجئ شخده 8984 -ىـ 8227العالسية األولى كسا سبق، ففي سشة ) 
 Mohammed Abdul - (5)يجعي ))دمحم عبج الخحسغ قخبان عمي( 4)الساركديػن مغ تخكدتان

Rahman Qorban Ali )) وقجم إلى اليابان في أعقاب وصػلو ستسائة الجئ مغ مدسمي .
                                                                                                                                                                                           

اٌجؿٔط١خ ثؼع غٌه. ثُ أيجسذ ػبيّخ ٌٍعٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ِٓ قبثمب ػبيّخ ٌإلِجؽاِٛؼ٠خ اٌؽِٚب١ٔخ، ثُ فمع وبٔذ ٟ٘ اٌمكطٕط١ٕ١خ 

  .68-1/67َ، ٚػؽفذ أثبْ ٘ػٖ اٌفزؽح ثبقُ االقزبٔخ.  ٠ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌؼب١ٌّخ، 1922َ ززٝ قٕخ 1453قٕخ 
1
( Cantral Powers((، ٚظٚي اٌٛقّ )  AIIIes: زؽة ٔهجذ ث١ٓ اٌسٍفبء)) World war I –اٌسؽة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ  - 

َ (، ِٓ أقجبثٙب ّٔٛ إٌؿػخ  اٌم١ِٛخ فٟ أٚؼٚثب، ٚاًٌؽاع اٌك١بقٟ ٚااللزًبظٞ ٚاألقزؼّبؼٞ ث١ٓ اٌعٚي اٌىجؽٜ، 1914ػبَ ) 

ِٓ أٌّب١ٔب، ٚفٟ ٘ػٖ اٌسؽة أُّذ رؽو١ب اٌٝ خبٔت  Alsace – Lorrainsٚر١ًُّ اٌفؽٔك١١ٓ ػٍٝ اقزؽاظ االٌؿاـ ٚاٌٍٛؼ٠ٓ

 6َ (، ٚاٌٛال٠بد اٌّزسعح األِؽ٠ى١خ ) 1915 –أوزٛثؽ  5َ(، ٚرجؼزٙب ثٍغبؼ٠ب فٟ غٌه ) 1914 –أوزٛثؽ  30أٌّب١ٔب ٚإٌّكب فٟ ) 

  .10/169ظ، َ(. ٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ِٛقٛػخ اٌّٛؼ1917 –أثؽ٠ً  6َ(، ٚاٌٛال٠بد اٌّزسعح األِؽ٠ى١خ ) 1917 –أثؽ٠ً 
2
 .58، ٠ٕٚظؽ: األل١ٍبد اٌّكٍّخ فٟ آق١ب ٚأقزؽا١ٌب، /٠81ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، اإلقالَ فٟ ا١ٌبثبْ، / - 
3

: ظاػ١خ لؽِٟ لبؾأٟ رزؽٞ ػبل فٟ ؼٚق١ب اٌزٟ Preacher Abdul Rashid Ibrahim –اٌعاػ١خ ػجع اٌؽن١ع اثؽا١ُ٘  -

ٕزٟ ثجٍعح ربؼا فٟ ق١ج١ؽ٠ب ٍِٚت اٌؼٍُ ػٍٝ ِهب٠ص ثالظٖ، ٌّٚب ثٍغ اث َ(1846 -٘ـ 1273اقزٌٛذ لع٠ّب ػٍٝ ثالظُ٘، ٌٚع قٕخ )

ػٍٝ ا١ٌبثبْ ٚأػدت ثٙب  –ؼزّٗ هللا  –ػهؽح قٕخ غ٘ت اٌٝ اٌسؽ١ِٓ ١ٌّىث فٟ األؼاَٟ اٌسدبؾ٠خ، ِؽ ػجع اٌؽن١ع اثؽا١ُ٘ 

ِطزٍف ِجمبرُٙ، ٚلع زجت اٌجُٙ اإلقالَ أ٠ّب اػدبة ٌٕظبفزٙب ٚأضالق أٍ٘ٙب، فٛخع اقزؼعاظُ٘ اٌىج١ؽ ٌإلقالَ ٚ ؾاؼ إٌبـ ػٍٝ 

ثػوؽ ِسبقٕٗ ٚفُبئٍٗ، ٚلع أقٍُ ػعظ ٠ك١ؽ ِٓ ا١ٌبثب١١ٔٓ فٟ ٘ػٖ اٌؽزٍخ األٌٚٝ ٚرؼٍُ ثّٙزٗ ِٓ اٌٍغخ فٟ ٚلذ ٠ك١ؽ ِب اقزطبع 

ٛفٝ ف١ٙب قٕخ أْ ٠زفبُ٘ ِغ اٌمَٛ ٕ٘بن، ثُ غبظؼ ٠بثبْ ٚفٟ ػؿِٗ اٌؽخٛع ا١ٌٙب، ٚػبظ ثؼع ِعح ١ٌم١ُ ف١ٙب البِخ ٠ٍِٛخ ١ٌٚز

َ( ػٓ ػّؽ ٠ٕب٘ؿ لؽاثخ اٌّبئخ قٕخ ٚوبْ ِٓ آثبؼ ػٍّٗ اْ اػزؽفذ ا١ٌبثبْ ثبٌع٠ٓ اإلقالِٟ ٚأٔهؤد ػعح 1944 -٘ـ 1364)

. ٠ٕٚظؽ: 58ٚوب(. ٠ٕظؽ: األل١ٍبد اٌّكٍّخ فٟ أقزؽا١ٌب ٚآق١ب، /اِكبخع ف١ٙب ٚأقٍُ ػعظ ِٓ أٍ٘ٙب ِٓ َُّٕٙ ) وٛربؼٚ ٠بِب

اٌّٛقٛػخ اٌسؽح ػٍٝ اٌهجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ٌٍّؼٍِٛبد اٌؼب١ٌّخ ثؼٕٛاْ: ػجع اٌؽن١ع اثؽا١ُ٘،  –٠ٚى١ج١ع٠ب اٌّؿ٠ع، ثزًؽف ثك١ّ، 

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ػٍٝ اٌؽاثّ ا٢رٟ
4

 .٠58ٕظؽ: األل١ٍبد اٌّكٍّخ فٟ آق١ب ٚأقزؽا١ٌب، / -
5

َ(، 1920: ٚيً اٌٝ ا١ٌبثبْ ػبَ ) Mohammed Abdul Rahman Qorban Ali –لؽثبْ ػٍٟ  ٓدمحم ػجع اٌؽزّ -

َ(، ٚلع رُ افززبذ 1937ٚاٌػٞ رّىٓ ِٓ خّغ اٌزجؽػبد ٌجٕبء أٚي ِكدع فٟ أؼٌ ا١ٌبثبْ، ٚوبْ غٌه فٟ ِٛو١ٛ اٌؼبيّخ ػبَ )

َ(، ٚرٛاٌٟ ثؼع٘ب ٚاٌٝ ٠ِٕٛب ٘ػا ثٕبء ثؼٍ اٌّكبخع ٚرؤق١ف ثؼٍ اٌدّؼ١بد، ٠ٚمعؼ ػعظ اٌّك١ٍّٓ 1938٘ػا اٌّكدع ػبَ )

 .167أٌف ِكٍُ(. ٠ٕظؽ: رؽخّبْ األظ٠بْ، / 200ب١ٌب فٟ ا١ٌبثبْ ثسٛاٌٟ )ز
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تخكدتان، وكان ىحا أول وصػل جساعي لمسدمسيغ إلى اليابان، وليحا يػجج العجيج مغ السدمسيغ 
األتخاك الحيغ يشتدبػن إلى تخكدتان بػسط آسيا، وأسخه الخوس في نياية الحخب العالسية الثانية 

 .(1)م (8972 -ىـ 8272) سشة  ل بيا حتى تػفي رحسو هللا ىشاك فينفي إلى سيبيخيا وضو 

 World war - (2)وازدىخ انتذار اإلسالم بيغ اليابانييغ في أعقاب )) الحخب العالسية الثانية
II فبعػدة الجشػد اليابانييغ مغ البالد اإلسالمية في جشػب شخق آسيا بخزت خصػة ججيجة ،))

ؤالء الجشػد اإلسالم أثشاء وجػدىع في تمظ البالد، نتذار اإلسالم، فمقج اعتشق بعس ىا زادت مغ
((، ويعج  )) تػرا Omar Mitan - (3)وىشاك جيػد فخدية مشيا وجػد الحاج )) عسخ ميتان

أول مدمع في اليابان، أسمع عمى يج األتخاك الحيغ  ((Tora Jiro Yamada - (4)جيخو يامادا
تحصست سفيشتيع في اليابان كسا سبق، الحؼ أصبح اسسو عبج الحميع، وقج وفج إلى تخكيا لسجة 
عاميغ يجرس العمػم اإلسالمية، عاد بعجىا إلى بمجه مبذخا. أما أول ياباني أتى إلى مكة 

(( الحؼ سسى Kotaro Yamaoka – مااوكاالسكخمة ألداء فخيزة الحج اسسو )) كػتارو يا

                                                           
1

 .59-٠58ٕظؽ: األل١ٍبد اٌّكٍّخ فٟ آق١ب ٚأقزؽا١ٌب، / -
2

( ػبَ Axis (، ٚظٚي اٌّسٛؼ          )Alilies: زؽة ٔهجذ ث١ٓ اٌسٍفبء )World war II –اٌسؽة اٌؼب١ٌّخ اٌثب١ٔخ  -

َ(، ِٓ أُ٘ أقجبثٙب اٌجؼ١عح رٛق األٌّبْ اٌٝ غكً ػبؼ اٌٙؿ٠ّخ اٌزٟ أٔؿٌذ ثُٙ 1945اٌسٍفبء ػبَ )َ(، ٚأزٙذ ثبٔزًبؼ 1939)

 .10/169اٌّٛؼظ،  . ٠ٕظؽ: اٌّؿ٠ع، ِٛقٛػخ ٙدزٙب أٌّب١ٔب ٚا٠طب١ٌبفٟ اٌسؽة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ، ٚق١بقخ اٌزٛقغ اٌزٟ أز
3

ثى١ٓ، ٚػبظ اٌٝ ا١ٌبثبْ فٟ أػمبة اٌسؽة اٌؼب١ٌّخ اٌثب١ٔخ ٚغ٘ت : اػزٕك اإلقالَ أثٕبء ٚخٛظٖ فٟ Omar Mitanػّؽ ١ِزبْ:  -

َ( ثؼع أْ ؾاظ رؼّمٗ فٟ اإلقالَ ٚٔهّ اٌسبج ػّؽ فٟ 1965 -٘ـ 1358اٌٝ ثبوكزبْ، ثُ اٌٝ ِىخ اٌّىؽِخ ٚػبظ ِٕٙب فٟ قٕخ )

ا١ٌبثبْ ثؼع اقز١الء اٌه١ٛػ١١ٓ ٘ـ، ٚ٘زدؽ ػعظ ِٓ ِكٍّٟ ا١ًٌٓ اٌٝ 1380اٌؼٛح اإلقال١ِخ، ٚأقف اٌدّؼ١خ اإلقال١ِخ فٟ قٕخ 

 .59فٟ آق١ب ٚأقزؽا١ٌب، / ػٍٝ زىُ ا١ًٌٓ. ٠ٕظؽ: األل١ٍبد اٌّكّخ
4
َ( اقّٗ األظثٟ نٕد١زكٛ أٞ اٌٙالي، ٚلع ٚيً رؽو١ب ػبَ ) Tora Jiro Yamada( :1866 – 1957 –رٛؼا خ١ؽٚ ٠بِبظا  - 

أِٛاال ٚ٘عا٠ب ِٓ اٌهؼت ا١ٌبثبٟٔ ٌػٚٞ اٌُسب٠ب، ٚثمٝ فٟ رؽو١ب َ ( ثؼع غؽق اٌكف١ٕخ اٌزؽو١خ فٟ اٌجسبؼ ا١ٌبثب١ٔخ، ٠سًّ 1893

ثّب١ٔخ ػهؽ ػبِب، ٌٚؼت ظٚؼا ٘بِب فٟ رطٛؼ اٌؼاللبد ث١ٓ ا١ٌبثبْ ٚاٌؼبٌُ اإلقالِٟ، ٚرج١ٓ أْ ٠بِبظا ضالي اٌّعح اٌط٠ٍٛخ اٌزٟ 

ِٟ ثُ أقٍُ. اٌهؼت، ٚظؼـ اٌع٠ٓ اإلقال ثمٝ ف١ٙب فٟ اٌطالفخ اٌؼثّب١ٔخ وبٔذ ٌٗ ارًبالد ٚاقؼخ ثؽخبي اٌعٌٚخ ٚوػٌه ثؤفؽاظ

 .76، /بثب٠ْٕظؽ: اإلقالَ فٟ ا١ٌ
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 244(، ويقجر عجد السدمسيغ حاليا  في اليابان بحػالي )8949)  نفدو عسخ، وكان حجو عام
ألف مدمع(، لحا فأن عجد السدمسيغ والسديحيغ ال يتجاوز )السميػن ندسة( مغ أصل سكان 

الذشتػية السسدوجة بالبػذية في مميػن( كسا سبق، وبحلظ يكػن اليابانيػن عمى  828اليابان أل )
 .(1)الغالب والتي تتػزع عمى أكثخ مغ مائة محىب ومجرسة ديشية كسا ذكخنا سابقا  

وتصػرت في أعقاب الحخب العالسية الثانية ديانة ججيجة تذتسل عمى مديج مغ الشرخانية 
كثيخون في  والبػذية والذشتػية، والكػنفػشيػسية ديانة صيشية ذات تأثيخ كبيخ وليا أتباع

 ( 2)اليابان

ل ىحه االحرائية عمى الذكل مغ خالاألديان السػجػدة عمى الداحة اليابانية  ويسكغ تقديع 
 :االتي

% مشيع يجيشػن بالذشتػ والبػذية في ان 60% مغ اليابانييغ بجيانة الذشتػ، و 94يجيغ نحػ 
السدمسيغ فييا ىػ % يجيشػن بالسديحية، وندبة 8% بالبػذية فقط، وأقل مغ 9واحخ، و 

(4876 ,4)%(3) . 

  Conclusion The most –الخاتمة وأهم النتائج والتهصيات 

Important findings and recommendations.                      
                                                           

1-
  .٠167ٕظؽ: ثزًؽف ثك١ّ، رؽخّبْ األظ٠بْ، / 

2-
  .279/ ٠27ٕظؽ: اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌؼب١ٌّخ،  

3-
  .٠22/422ٕظؽ: ثزًؽف ثك١ّ، اٌّٛقٛػخ اٌؼؽث١خ اٌكٛؼ٠خ،  
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أو ما تدسى ببالد الذسذ السذخقة حزارة عخيقة مغ بيغ حزارات  مسا ال شظ فيو ان لميابان
فإن اليابانييغ مغخمػن باليابان، وبشطام اإلمبخاشػر فحبيسا مشقػشان في  معمػم العالع، ومسا ىػ

القمب، ولع يدتصيع أعجاء اليابان مغ عمسشة عبادة اإلمبخاشػر وحبو وإن كانػا يعمشػن ذلظ إال 
انيع في الخفاء يقجسػن اليابان واإلمبخاشػر عمى حج سػاء كسا سبق، إضافة إلى ذلظ فإن 

ويعتقجون بمحة العقل بسا يػافق عقػليع الجبارة وما ال يػافق،  قتيع اجتساعيػن اليابانييغ ىع بحكي
"ايشػ اليابانية القجيسة" ثع  لحا كان اليابانيػن يدتقبمػن العقائج مشح عيج سحيق امشػا بجيانة

تصػرت الجيانة إلى الذشتػية، ثع زحفت عمييع البػذية، والكػنفػشيػسية، ثع السديحية، وختست 
 م العطيع.باإلسال

 :أىع الشتائج فيسكغ حرخىا بسا يميأما 

كيف ان  و (وججت في ضػء دراستشا )أسباب تاخخ االسالم في اليابان وكيفية انتذاره -أوال :
ديانة "اآليشػ" قج انجثخت وبميت وانجرست، والتي تعج الجيانة االصمية القائسة عمى عبادة مطاىخ 
الصبيعة وال سيسا "اماتيخاسػا" في الذخق والذخق االقرى، وكحلظ الكػنػشيػسية، التي بجأت 

 يغ.كػريا والر في باالنحدار بالحات في اليابان وستشحدخ في قابل األيام بإذن هللا

مغ  كػنفػشيػسية، والسديحية، بسجسػعيعلقج عجدت " اآليشػ" مع الذشتػية، والبػذية، وال -ثانيا :
ج، لحا لجأ اليابانيػن بعج الحخب تغحية العقمية اليابانية بسا تحسل ىحه األديان مغ أفكار وعقائ

حه الجيانة تذتسل عمى اليابانية، وى العالسية الثانية، إلى إنذاء ديانة ججيجة بغية تغحية العقػل
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مديج مغ الشرخانية، والبػذية، والذشتػية، والكػنفػشيػسية، مغ أجل أن تبقى ىحه األديان حية 
 في عقػل وقمػب اليابانييغ.

مغ أجل أن تبقى األديان اآلنفة الحكخ عمى الداحة اليابانية، فإن معطع سكان اليابان  -ثالثا :
حة الذشتػ في السشاسبات السختمفة، باإلضافة إلى إقامة يتخددون عمى السعابج البػذية، وأضخ 
 البعس لحفالت الدفاف في الكشائذ.

لع يسِس عمى اإلسالم في دخػلو إلى اليابان إال بحجود قخن واحج، ومع ذلظ فإن عجد  -رابعا :
 م اإلسالم قج استقخ في بالد الذسذ السدمسيغ في اليابان وصل إلى مائتي ألف مدمع، وما دا

، فدتدحف بقػة عقيجتيا عمى اليابان قاشبة، كسا حرل في باكدتان، (كسا سبق)سذخقة ال
وإنجونيدا، وغيخىا مغ بالد الذخق والذخق األقرى، بل وفي الغخب ألنو ديغ الفصخة، وديغ 
الحق، وديغ العقل، وديغ الكػن، واليابانيػن فصخيػن بصبيعتيع، وعقالنيػن، وكػنيػن، وسػف 

 سا يػافق عقػليع.لغ يخضػا إال ب

إن اليابانييغ أذكياء بل ذكائيع حاد ويفخقػن بيغ أصجقائيع وأعجائيع، لحا فإنيع عشجما  -خامدا :
( رالبا  مديحيا  خػفا  مغ سيصخة الغخب عمييع مدتكبال  في ميشاء ناجا زاكي عام 26قامػا بذشق )

ػوية عمى نفذ السػقػع عام م( فإن الغخبييغ لع يشدػا ذلظ، فقامػا بزخب أول قشبمة ن8797)
 ( راىب مديحي.26سشة( مغ إعجام ) 208ابانييغ، أؼ بعج )بالي م( تفذيا  8907)

 أما اىع التػصيات فيسكغ حرخىا بسا يأتي: 
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حغ ، فمششطخ نفي اليابان البػذية والذشتػية الخئيدة مائة محىب ومجرسة يتفخع مغ محىبي -أوال :
والتي ال تتعجػ مشائخ الذخيفة محاىبشا اإلسالمية  األرضية فيالسدمسػن عمى مداحة الكخة 

لحخم السكي الذخيف، وكميا تترل بسقام حزخة الشبي السرصفى صمى هللا تعالى عميو وعمى ا
، ألدشا أولى مغ أخػتشا، كأخػة اليابانييغ، فذتى محاىبيع لع تفخقيع، ولع تذتت بو وسمعآلو وصح

بيغ محاىبيع، فسثال بػذية الذسال " السيايانا" تعج بػذا اليا   شسميع مع أن ىشاك بػنا  شاسعا  
. بيشسا بػذية 7سػرة الكيف، اآلية: {َكُبَخْت َكِمَمًة َتْخُخُج ِمْن َأْفَهاِهِهْم ۚ ِإن َيُقهُلهَن ِإَّلا َكِحًبا}

اليابان الجشػب "الييشايانا" تعجه رجال  وضع قػاعج لمدمػك، ومع محاىبيع الستعجدة؛ إال ان حب 
خشادق يتحرشػن فييا عشجىع أعمى وأغمى، ولع يفكخوا يػما  ليجعمػا ما يحسمػنو مغ فكخ إلى 

ليحاربػا مغ يخالفيع بالفكخ والخأؼ، متى سيطيخ ذلظ الجيل الػاعي والسجرك والسحخك لمعقل 
 السرصفى األميغ صمى هللا تعالى عميوفيجعل حب هللا والشبي ) االسالم والستغحؼ مغ نػر
، لتبقى األمة اإلسالمية بػحجتيا وشسػخيا وكبخياءىا ولتجعل رمدا  ليعوسمع(  وعمى آلو وصحبو

مغ حب هللا جل في عاله خالق األكػان اليجف األسسي، لتتػجو األمة قاشبة  إلى البشاء 
يػجع الفؤاد مغ أن نقػل بجال  مغ الخخاب والتجميخ كػن تعسيخ واألسى يسأل القمب والحدن وال
 سالم بحكيقتو ىػ البشاء يدتسج القػة مغ خالق األكػان.اإل

أت جاالىتسام بجراسة معسقة ألصػل ديانة " اآليشػ القجيسة" في اليابان والتي ب -ثانيا :
 باالنحدار.

 وكحلظ كل االديان في الذخق االقرى ، وسيحل محميا االسالم العطيع بأذن هللا تعالى
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الجور الكبيخ في نذخ مبادػء اإلسالم  –رحسيع هللا  –الرالحيغ لقج كان لألججاد  -ثالثا :
العطيع، في الذخق والذخق األقرى مع إمكانياتيع الستػاضعة فكيف بإمكانيات األمة الثخية إذا 

 ما استشفخت قػاىا، فحيشيا ستتغيخ خارشة الذخق والذخق األقرى لرالح السدمسيغ.

قية والذخق األقرى في الجامعات العخاقية، وال سيسا ذات االىتسام بجراسة المغات الذخ  -رابعا :
االسالم ودعػة الذعػب في الصابع الجيشي مشيا، ليتدمح الجاعي والجاعية مغ إبخاز محاسغ 

الذخق والذخق األقرى، وبالحات اليابانييغ لكػنيع شخقيػن ومغ السجاوريغ لمسدمسيغ في 
 اإلسالم، وكسا قيل الذخق شخقشا جسيعا .

في ضػء دراسة التاريخ القجيع والحجيث لع نَخ حرػل أؼ خالف بيغ سكان الذخق  -خامدا :
األقرى ومع مغ أسمع مشيع، أؼ في الريغ وكػريا واليابان كػن السدمسيغ لع يصسعػا وعبخ 

ا  لتشػيخ بعيع مشرسالتاريخ الصػيل فيسا تسمظ ىحه الذعػب مغ نعع هللا عمييع، بل كان جل ش
ػليع بسبادػء اإلسالم العطيع بخالف ما حرل بيشيع وبيغ األديان األخخػ، لقج قمػبيع وعق

يع بالقشابل الشػوية بضخ يخ البػذؼ والسديحي إلى أن وصمت تفاقست الخالفات بيشيع وبيغ التبذ
مغ أجل أن يربحػا أثخا  بعج عيغ، لكغ الحزارات ال تسػت وال تشجثخ وال تشجرس وال تبمى 

 ػػ مسا كانت، وستقػػ أكثخ بعج تتػيجيا بجيغ رب الدساوات العمى.فعادت اليابان أق

 Sources and references –المرادر والمخاجع 

 القخآن الكخيع.-
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م(، 8982أقخب السػارد في فرح العخبية والذػارد، سعيج الخػرؼ الذختػني المبشاني، )ت  –8
 م(.8992، )2مكتبة لبشان، بيخوت، بيخوت، ط

 ت(. –السدمسة في آسيا وأستخاليا، سيج عبجالسجيج بكخ، )بال األقميات  –2

 م(.2484تاريخ األديان، دمحم خميفة حدغ، رؤية لمشذخ والتػزيع، القاىخة، ) –2

التبذيخ واالستعسار في البالد العخبية، د. مرصفى خالجؼ، ود. عسخ فخوخ، السكتبة  – 0
 م(.8972، )7السرخية، بيخوت، ط

 م(.2449 -ىـ 8024، )8ن، د. أسعج الدحسخاني، بيخوت، دار الشفائذ، طتخجسان األديا – 7

تفديخ القخآن الحكيع السذيػر بـ )تفديخ السشار(، دمحم رشيج بغ عمي رضا بغ دمحم شسذ  – 6
م(، الييئة السرخية العامة 8927 -ىـ 8270الجيغ بغ دمحم بياء الجيغ القمسػني الحديشي، )ت 

 م(.8994لمكتاب، )

ام الحزارات، صامػيل ىشتشجتػن، تخجسة: شمعت الذايب، تقجيع: د. صالح قشرػة، صج – 7
 م(.8998القاىخة، )

الكميات: معجع في السرصمحات والفخوق المغػية، أبي البقاء أيػب بغ مػسى الحديشي  – 8
م(، تحقيق: د. عجنان دروير ودمحم السرخؼ، مؤسدة 8660 -ىـ  8490الكفػؼ، )ت 

 م(.8998 -ىـ 8089، )2لبشان، ط الخسالة، بيخوت،
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ىـ(، 774السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ، أحسج بغ دمحم بغ عمي الفيػمي، )ت  – 9
 لبشان. –السؤسدة الحجيثة لمكتاب، شخابمذ 

معجع األديان، تحخيخ جػن ر. ىيشمذ، تخجسة: ىاشع أحسج دمحم، مخاجعة وتقجيع،  – 84
 .م(2484، )8عبجالخحسغ الذيخ، ط

السعجع الػسيط، إبخاليع مرصفى، أحسج حدغ الديات، حامج عبج القادر، دمحم عمي  – 88
 الشجار، السكتبة اإلسالمية، استانبػل، تخكيا.

معجع مفخدات ألفاظ القخآن الكخيع، أبي القاسع الحديغ بغ دمحم بغ السفزل السعخوف بـ  – 82
شسذ الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخوت، ىـ(، تحقيق: إبخاليع 742)الخاغب األصفياني(، )ت 

 م(.2448، )2لبشان، ط

ىـ(، تحقيق: أنذ دمحم 297مقاييذ المغة، أبي الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا، )ت  – 82
 م(.2448 -ىـ  8029الذامي، دار الحجيث، القاىخة، )

باء، اسصشبػل، مػجد الكالم عغ أركان اإلسالم، عبجهللا بغ الحسيج األثخؼ، مكتبة الغخ  – 80
 م(.8998، )8تخكيا، ط

مػسػعة أشمذ العالع، مازن مغايخؼ، مخاجعة وتجقيق: عبجهللا سعيج، دار الخضػان،  – 87
 ت(. –سػرية، )بال 
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، مكتبة الداعي لمشذخ والتػزيع، مرخ السػسػعة الجغخافية، دمحم عبجالعديد الديالوؼ  – 86
ػزيع، مرخ الججيجة، القاىخة، ومكتبة ابغ سيشا، الججيجة، القاىخة، مكتبة الداعي لمشذخ والت

 م(.8998القاىخة، )

 م(.2442، )8السػسػعة العخبية الدػرية، ىيئة السػسػعة العخبية الدػرية، دمذق، ط – 87

السػسػعة العخبية العالسية، مجسػعة مغ العمساء والباحثيغ، مكتبة السمظ فيج  – 88
 م(.8999 -ىـ 8089لمشذخ والتػزيع، الخياض، )، مؤسدة أعسال السػسػعة 2الػششية،ط

 -ىـ 8047السػسػعة العخبية السيدخة، جالل العخوسي وآخخون، بيخوت، لبشان، ) – 89
 م(.8988

 م(.8997، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، لبشان، )2مػسػعة السػرد، مشيخ البعمبكي، ط – 24

اب السعاصخة، تأليف: الشجوة العالسية السػسػعة السيدخة في األديان والسحاىب واإلحد  – 28
لمذباب اإلسالمي، إشخاف وتخصيط ومخاجعة: د. مانع بغ حساد الجيشي، دار الشجوة العالسية 

 م(.8999 -ىـ 8024، )0لمصباعة والشذخ والتػزيع، ط

 أهم مهاقع األنتخنت 

مػقع في األنتخنت بعشػان: السقالة األصمية بالمغة اليابانية، التخجسة اإلنكميدية نذخت ألول  – 8
عام  م( مػقع 2442مارس، آذار، ) 8رقع  – 24 –مخة في جابان ايكػ، صجػ اليابان، م 

   Nipoon – comم( .2482)
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نييػن )، كػجيكي، )مػقع عمى الشت بعشػان: األساشيخ اليابانية والفمكمػر اليابانب – 2
 شػكي((.

 مػقع عمى األنتخنت، السكتبة الخقسية العالسية. – 2

 مػقع السعخفة عمى األنتخنت، اإلمبخاشػر سػيكػ، عمى الخابط اآلتي: – 0

https://www.marefa.org 

العشكبػتية لمسعمػمات العالسية، عمى السػسػعة الحخة عمى الذبكة  –)زن( في ويكييجيا  – 7
 الخابط اآلتي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86. 

ويكيبجيا )السػسػعة الحخة عمى الذبكة العشكبػتية لمسعمػمات  –اإلمبخاشػر شػمػ  – 6
 تي:العالسية(، عمى الخابط اآل

https://ar.wikipedia.org/wiki. 

اإلسالم في بالد الذسذ السذخقة، مػقع إسالم أون اليغ عمى األنتخنت، عمى  –اليابان  – 7
 الخابط اآلتي:

https://islamone.net/21634. 
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