
  

  

  
  
  
  

  احلج يف األدب الياباين
  إعداد: يوكو(سارة) تاكاهاشي

  أ.د. مسري عبد احلميد إبراهيم

وصل اإلسالم اليابان يف فترة متأخرة، ومن هنا تـأخرت الكتابـات اليابانيـة عـن     
وكانـت  احلج، وهي الكتابات اليت نالحظها فقط يف أدب الرحالت دون غريه مـن اآلداب،  

اليابان قد عرفت القليل عن اإلسالم من خالل صالا مع الصني قبل عصر االنفتـاح عـن   
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طريق الكتب الصينية اليت ترمجت إىل اليابانية مثّ كان أول اتصال بـني اليابـانيني املـثّقفني    
م مبا تضمنه من فكر إسالمي، ١٨٧٧واإلسالم عن طريق ترمجة الفكر الديين الغريب يف سنة 

أنّ بعض الباحثني اليابانيني يعتقدون بأنّ العالقات بني اليابان والعامل اإلسـالمي ترجـع    إالّ
وتشري املصادر اليابانية والتركية إىل وجود  ١م،٧٥٣إىل زمان انتشار اإلسالم يف آسيا عام 

هــ  ١٣٠٧اتصاالت بني اليابان والدولة العثمانية يف عهد السلطان عبد احلميد الثـاين سـنة   
  ٢م.١٨٧١م سبقتها اتصاالت غري رمسية على مستوى األفراد سنة ١٨٨٩/

م لتقدمي العزاء ألسر ضحايا السفينة التركية ١٨٩٢زار بعض اليابانيني إستنبول سنة 
اليت غرقت على سواحل اليابان، واستقبل السلطان عبد احلميد الثاين كالً من شوتارا نـودا  

رئيس جلنة جتارة الشـرق األدىن يف اليابـان،    وهو صحفي مشهور، وتوراجريو يامادا وهو
وقام االثنان بتدريس اللغة اليابانية لضباط العثمانيني، وشرعا يتعلّمان اللغة التركية، وأثناء 
إقامتهما يف تركيا اعتنقا اإلسالم وأطلق يامادا على نفسه اسم عبد اخلليل شنجتسو (جـيم  

بانية أنّ السلطان مساه (عبد احلليم) بينما أطلق قاهرية أي اهلالل)، وتذكر بعض املصادر اليا
  ٣نودا على نفسه اسم عبد احلكيم، ويعترب يامادا ونودا أول من أسلم من اليابانيني.

تشري إىل أنّ عبد اخلليل يامادا زار مكّـة ألداء فريضـة    ٤رغم أنّ املصادر اليابانية،
رحلته أو زيارته لألراضـى املقدسـة،    احلج، إالّ أنه مل يعثر حىت اآلن على وثائق كتبها عن
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إالّ بعض ما أرسله يامادا إىل أسرته أثناء إقامته يف تركيا، يظهر فيها وهو يرتدي مالبـس  
كتلك اليت يرتديها األتراك، ويؤيد جنله (سوين يامادا) الذي يقيم مبدينة كاماكورا القريبة من 

  أدى فريضة احلج.طوكيو ما ذكره احلاج أبو بكر مورميوتو من أنّ أباه 
وهناك ياباين يدعى يوناتشريو أرجيا (جيم قاهرية) سافر إىل بومباي للتجارة وقـد  
اعتنق اإلسالم يف أحد مساجد بومباي ومساه إمام املسجد <أمحد> وكان أمحد أرجيا نصرانياً 

اللغـة  قبل أن يعتنق اإلسالم، وقد أسهم أمحد أرجيا يف نشر ترمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل 
م ونشر كتيبات عن اإلسالم على نفقتـه اخلاصـة وقـد تـويف     ١٩٣٨هـ/١٤٥٧اليابانية سنة

  ١م.١٩٤٦هـ/١٣٦٥سنة
ويبدو أنّ أمحد أرجيا مل يذهب إىل مكّة ألداء فريضة احلج، ألنه مل يكتب شيئاً عـن  
ذلك، ولو كان ذهب لكتب عن زيارته لألراضي املقدسة، خاصة أنّ إمكانيات النشر كانت 

  توفرة لديه.م
> اإلرشـاد وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ الشيخ علي أمحد اجلرجاوي صاحب جريدة <

القاهرية سافر إىل اليابان دف حضور مؤمتر األديان يف طوكيو والدعوة إىل اإلسالم سنة 
هــجرية  ١٣٢٥م ونشر مذكرات رحلته يف كتابـه الرحلـة اليابانيـة بالعربيـة سـنة      ١٩٠٦

 األردية يف نفس العام) مل يشر من قريب أو بعيد إىل أي حـاج يابـاين   (وترمجت أيضاً إىل
رغم أنه ذكر يف منت كتابه أنه أفاض يف الكالم عن احلج أزيد من غريه..، وكنا نرى القـوم  
معجبني بفضيلة احلج أكثر من غريه، ألننا بينا هلـم أنّ الشـارع ... فـرض احلـج ليجتمـع      

واحد فيتعـارف التركـي بالصـيين، واهلنـدي بـالرومي،      املسلمون من كلّ جنس يف مكان 
والعريب باإلفرجني، واملصري بالسوري، واملغريب باليمين وهلم جراً، ويتبادلون فيما بينـهم  
التعرف والتوادد ويسأل كلّ واحد اآلخر عن أحوال بالده وما فيهـا مـن أنـواع احلضـارة     

                                            
 .٣٤٠. اإلسالم واألديان يف اليابان، ص١
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ون كلهم كأم جمموعون يف هذا احملـل إذ  واملدنية والتجارة وغري ذلك، وذا يكون املسلم
كلّ واحد ميثل أمته وبالده.. وكنا نشرح هلم احلكم املودعة يف املناسـك كـالطواف والفـداء    

  ١والوقوف بعرفة والرتول من مىن وغري ذلك.

  أول حاج ياباين:

م بدأ اإلسالم جيد طريقه إىل بعـض أفـراد الشـعب اليابـاين،     ١٩٠٨ابتداًء من سنة 
دت األسباب. وكان من بني هؤالء من فرض عليه اإلسالم فرضاً دف أداء واجـب  وتعد

م) فقصـة إسـالمه تظـلّ حمـل     ١٩٥٩هــ / ١٨٨٠وطين! ومن بينهم ميتسوتارو ياماوكـا ( 
  تساؤالت عدة!!.

خترج ياماوكا يف جامعة طوكيو للغات األجنبية، قسم اللغة الروسية، وعمل مترمجـاً  
اء احلرب اليابانية الروسية، مثّ عمل يف اإلدارة العسكرية، وفجأة تلقى حربياً يف منشوريا أثن

أوامر من اإلدارة العسكرية للذهاب إىل مكّة املكرمة يف موسم احلج!! ونفذ األوامر!! وكان 
عليه أن يعتنق اإلسالم، فأعلن إسالمه يف بومباي على األرجـح ويف روايـة أخـرى قبـل     

صـة سـفر ياماوكـا إىل مكّـة املكرمـة بالداعيـة املشـهور        وصوله إىل بومباي، وتـرتبط ق 
  ٣الذي كان يدعو إىل اجلامعة اإلسالمية بأمر اخلليفة العثماين. ٢الرشيد إبراهيم، عبد

وقد فتح اهللا قلب ياماوكا إىل اإلسالم، فكان يفخر بذلك، كمـا حـرص علـى أداء    
قدسـة كمـا أشـار يف رحلتـه     فريضة احلج ليكون أول مسلم ياباين يؤدي هذه الفريضة امل

) اليت كان كتبها عـن زيارتـه   يوميات رحلة يف جزيرة العرب: ذلك املكان اهولاملسماة (

                                            
ا د. مسـري عبـد احلميـد    . انظر علي أمحد اجلرجاوي، الرحلة اليابانية، اهتم بنشرها وقدم هلا وعلق عليه١

 .١١٧ ـ ١١٦م، ص ١٩٩٦، إبراهيم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط أوىل
 وما بعدها. ١٢. املصدر السابق، ص ٢
  .٣٤٢انظر التفاصيل يف اإلسالم واألديان يف اليابان، ص  .٣
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لألراضي املقدسة حني شعر مبسؤولية جسيمة تقع على عاتقه، ألنّ اعتناق اإلسـالم لـيس   
  باألمر السهل أو اهلين، فهناك مسؤولية كبرية يف دخوله حوزة الدين اإلسالمي.

يشري عمر ياماوكا يف رحلته إىل أنه مل يكن بقـادر علـى قـراءة القـرآن أو النطـق      
بالكلمات العربية نطقاً صحيحاً، رغم أنّ الشيخ عبد الرشيد إبراهيم كان يعلّمه أقلّ القليـل  
أو قصار السور، ليتمكن من أداء الصالة، ويذكر عمر ياماوكا أنه كان يصـعب عليـه نطـق    

عبد الرشـيد أسـئلة    إىلفكان ينطقها بلهجة يابانية خالصة، وكان يوجه  عبارة <اهللا أكرب>
بلهاء أثناء وجودمها يف مکة مثل: أين صنم الکعبة؟! فکان عبد الرشـيد إبـراهيم يتعجـب    

  .کثرياً
من أعماق قلبه،  ـکما ذکر يف رحلته   ـبالنسبة لعمر ياماوکا مل يکن احلج هذه املرة  

األراضي املقدسة، ومل يکن قلبه املؤمن هو  اليت أمرته بالسفر إىلألن اإلدارة العسکرية هي 
  يف رحلته. الذي دفعه ألداء فريضة احلج کما ذکر أيضاً

ـ   اليت سافر بعدها إىل ـبعد عودته من رحلة احلج    اًدترکيا فروسيا و منشـوريا عائ
م احلرکـة  يـدع  زار مصر وترکيا وعاش مدة طويلة يف مصر و ترکيـا. وظـلّ   ـاليابان   إىل

اليابـان سـنة    اإلسالمية يف منشوريا ومصر وترکيا بعد احلرب العاملية الثانيـة. مث عـاد إىل  
م يف مدينة أوساکا، ١٩٥٤أنه ظهر فجأة سنة  إالّ ىم وعاش فترة يف طوکيو. مث اختف١٩٤٧

، قدمياً رأسه طاقية ترکية، وينتعل حذاء عسکرياً ىکانت حليته بيضاء طويلة، وکان يضع عل
ويرتدي مالبس شبه عسکرية، کانت هيئته عجيبة بالنسبة لليابانيني، کان ينهض يف الساعة 

  الرابعة والنصف ليصلي الفجر مث يبدأ تالوة القرآن الکرمي.
م لفظ عمر ياماوکا أول حاج ياباين أنفاسه، وکان قد نشـر  ١٩٥٩ويف خريف سنة 

صـرتني مـن   : ت وخلف وراءهبعد سفره بعدة سنوا م١٩١٢مذکرات رحلته عن احلج سنة 
وبعض اخلطابات من أصدقائه يف االدارة العسکرية، وبعـض النياشـني واألومسـة     ،املالبس

کتـب فيهـا مـذکرات بعنـوان      بان احلرب اليابانية الروسية، وأوراقاًإالعسکرية اليت تقلدها 
غـري کافيـة    ، لکنها تضمنت معلومات قدمية>القضية الفلسطينية بعد احلرب العاملية األوىل<
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  ١.ينشر مقاالً يطبع أو حىت کما أا کانت متناثرة غري مترابطة الميکن أن تشکل کتاباً

  رحلة احلاج عمر ياماوکا:

النـاس يف األراضـي املقدسـة     أنّ يف مقدمة الرحلة أشاره احلاج عمر ياماوکـا إىل 
المرباطوري و يکنون حيبون اليابان ويعرفون الکثري من تارخيها، کما أم حيترمون نظامها ا
أردت أن أحضر ألداء <لإلمرباطور االحترام والتقدير. مث يوضح سبب قدومه للحج هکذا: 

  >.اإلسالمي اخلالص، وأعيش يف بيئة إسالمية أشعر باجلو شعائر احلج حىت
، وقد وصف ياماوکا مکة املکرمة والکعبـة واحلجـيج يف عرفـات واملزدلفـة ومـىن     

ة وعن الشريف، کما وصف املسلمني أثناء أدائهم لشعائر احلج، وفصل احلديث عن أهل مک
  وأهلها. كووصف املدينة املنورة واملسجد النبوي، وأکثر من هذا وصف مدينة تبو

  بيه) تناکا:إرحلة احلاج حممد نور (

بيه (بتشديد الباء) تناکا أو حممد نور تناکا ألداء فريضة احلـج ألول  إسافر األستاذ 
األول أي  هم لکنه کتـب عـن حجـ   ١٩٣٣، کما قدم للحج مرة ثانية سنة م١٩٢٤مرة سنة 
السحاب األبـيض الطـايف    –احلج يف اإلسالم <م وطبعت الرحلة اليت مساها ١٩٢٤حج عام 

وصدرت يف حوايل ثالمثائـة  >،   Islamu junrei Hakuun-yukiعلي صفحة األفق 
  .کيف صار مسلماً أيضاً وعشرين صفحة، وهي تعرب عن وجهة نظره اإلسالمية وتوضح

يعد احلاج حممد نور تناکا ثاين مسلم ياباين يؤدي فريضـة احلـج، ولـد يف إحـدي     
م، ويقال إنه التحق مبدرسة اجلمعية التايوانية اليت تأسست سنة ١٨٨٧ضواحي طوکيو سنة 

 كم بعد احلرب اليابانية الصينية لتدريس اللغة الصينية وهي أصل جامعـة طاکوشـو  ١٩٠٠
م وأثناء احلـرب الروسـية اليابانيـة عمـل     ١٩٠٢ية. خترج تناکا يف هذه املدرسة سنة احلال

                                            
 . انظر الصفحات املتعلقة يف اإلسالم واألديان يف اليابان.١
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 وسـافر إىل  ١،عالقة بإدارة املخـابرات العسـکرية   ىيف اإلدارة العسکرية وکان عل مترمجاً
عن  سس مدرسة لتدريس العلوم األخالقية، و کتب کتاباًأ كملية وهنااالصني بعد احلرب الع

 –شيشي  –سينکاکو  –(توآ  ىاليقظة من أجل حترير آسيا الکرب<نوان جتاربه يف الصني بع
ورمبا تأثر بتدريسه للعقائـد واألديـان فقـد    > Toa Senkaku Shishi Kidenدين يک

احلـج  < :دوافع سياسية، ويفهم هذا من کتابه كالفترة، ورمبا کانت هنا كأعلن إسالمه يف تل
الذي تضمن ذکريات رحلته ألداء  >،ة األفقصفح ىطايف علليف اإلسالم السحاب األبيض ا

  م.١٩٢٤فريضة احلج سنة 
ـ  اإلسالم، وکيف صـار مسـلماً   ىيلقي الکتاب الضوء علي کيفية تعرفه عل  ةوالرحل

م عـن  ١٩٣٤وتـويف سـنة    م١٩٣٣مرة ثانية سنة  توضح وجهة نظره اإلسالمية، وقد حج
 خاصة وتقديراً ةحمب ـوغريهم  ـلمون ، ويکن له اليابانيون املسنيعمر يناهز الثانية واخلمس

األسـتاذ   مبعىن Sensei >سنسيه<بامسه لقب  هلم، ويلحقون دائماً اً، ويعتربونه أستاذعظيماً
   ٢.واملريب

سبب  ، وقد أشار يف الرحلة إىلرفيعاً يتضح من عنوان رحلته أنه أديب يکتب أدباً
يف منامه أنه يقف  ىفقال إنه رأ صفحة األفق، ىتسمية الرحلة بالسحاب األبيض الطايف عل

(جبال هندکوش) يف وسط آسيا، لکنـه مل يـتمکن مـن     >،باميل<قمة مرتفعات  ىأعل ىعل
جبل عرفات، ليشـاهد   م کان تفسري حلمه يف قدومه إىل١٩٢٤حتقيق هذا احللم، ويف سنة 

  صفحة األفق!! ىبيض يطفو علأاحلجيج يف مالبس اإلحرام البيض، وکأم سحاب 
 املقدمة اليت کتبها األستاذ تناکا، شرح برنامج رحلته، وکيف وصلت السفينة إىلبعد 

                                            
و کتـاب احلـاج مصـطفي کومـورا      ٦٢املسلمون اليابانيون) ص  بون (مبعىنشن. انظر تزاوا تاکويا مسلم ١

 .٤٤تاريخ اإلسالم يف اليابان)، ص نيهون اسالم شي (مبعىن باليابانية أيضاً
يابـاين يف  <ما جاء عنه يف رحلة تاکيشي سوزوکي  وانظر أيضاً ٣٨٣. اإلسالم واألديان يف اليابان، ص ١

 م.١٩٩٩عبدالعزيز بالرياض،  كد إبراهيم وسارة تاکاهاشي، مکتبة امللترمجة د. مسري عبد احلمي >مکة
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وعرفـات، وأفـرد    مکة، ووصف مکة والکعبة، کما وصف مىن جدة، مث سفره من جدة إىل
بعنـوان   سنغافورة، مث وضع يف اية کتابـه فصـالً   للحديث عن عودته من جدة إىل فصالً

   ١ن أداء املشاعر.فصل فيه احلديث ع >،مذکرات احلج<
يف معهـد الثقافـات الشـرقية     وقد عمل احلاج نور تناکا أو األستاذ تناکـا حماضـراً  

Bunka Gakk-in Daito      وکان يأمل يف تقوية العالقات بـني اليابـان والعـرب مـن
، وتشکيل وحدة واحدة من هذه الـدول حتـت   ىناحية وبني العرب وآسيا من ناحية أخر

حتقيق هذه الفکرة يبدأ بتقويـة العالقـات بـني اليابـان      أنّ ىورأ ،>الفکر االسالمي<مظلة 
احلاج نور تناکا مسلمي اليابان  حتأسيس الدولة احلديثة، وهکذا نص... وجزيرة العرب بعد

أثـره   ابضرورة بذل اجلهود لدعم العالقات بني اليابان واململکة العربية السعودية، وکان هلذ
ـ   يف قدوم بعض تالمذته من املس  ىلمني اليابانيني ألداء فريضة احلج من جهـة، والعمـل عل

  ، وهذا ما سنوضحه يف السطور التالية.ىدعم العالقات اليابانية السعودية من جهة أخر

  ه (تالمذة احلاج نور تناکا)اقرحالت سوزوکي تاکيشي ورف

صوا علي املسلمني اليابانيني، الذين حر ىعل کبرياً احلاج حممد نور تناکا تأثرياً كتر
سـوکاوا (حممـد عبـد املـنعم)     واتباع جه ومنواله ومن هؤالء: اينوموتـو موموتـارو، وه  

  .وسوزوکي تاکيشي (احلاج حممد صاحل)
م وخترج ١٩٠٨سايتاما القريبة من طوکيو سنة  ةيف حمافظ >اروتاينوموتو مومو<ولد 

  سـافر إىل مث Rikkyoجامعـة ريکّيـو    ىيف جامعة تابعة لإلرسـاليات النصـرانية تـدع   
م وبعـدها بعـام التحـق بصـحيفة     ١٩٣٤اليابـان سـنة    شنغهاي للعمل بالصحافة وعاد إىل

م سافر ألداء فريضة احلج وعاد ١٩٣٦وساکا اليت کانت تصدر باللغة اإلجنليزية، ويف سنة أ
مث تقلد عدة أعمال يف جمال  ،شنغهاي أثناء احلرب اليابانية الصينية إىل خاصاً ليعمل مراسالً

                                            
 .١٩١ ـ ١٧١(باللغة اليابانية)، ص  ة. ماجييمي شنجي، مک٢
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 ىم وعمـل يف إحـد  ١٩٤٧لصحافة، وتقاعد من العمل جبريدة ماي نيتشي شـنبون سـنة   ا
نيبـال،   لنهرو، مث فجأة يسـافر إىل  م ليعمل مستشارا١٩٥١ًاهلند سنة  الشرکات وسافر إىل

األسباب، ورغم عمله بالصـحافة    يلقي حتفه وهو يف الثانية واألربعني!! دون معرفة كوهنا
  حلته ألداء فريضة احلج.عن ر يکتب شيئاً لکنه مل

احلج مع سوزوکي تاکيشي، وکتـب   أما هوسوکاوا أو حممد عبد املنعم فقد سافر إىل
تـاريخ اإلسـالم يف   <کومورا يف کتابه باليابانية  ىعنه تاکيشي يف رحلته لکن احلاج مصطف

وا تاکويا يف کما مل يذکر عنه تزا >،حممد عبد املنعم<امسه اإلسالمي  مل يذکر عنه إالّ >،اليابان
ـ  شـيئاً >، نبونشمسلم  ،املسلمون اليابانيون<کتابه  االطـالق، بينمـا ذکـر سـوزوکي     ى عل

عبدالعزيز ترمجتها بعنـوان يابـاين يف    كاملل  احلج اليت نشرت مکتبة تاکيشي يف رحلته إىل
السيد / هوسوکارا کان معه حني تعرضوا حلادثة يف السـيارة يف صـحراء اجلزيـرة     أنّ  مکة

احلج، فأصيبوا جبروح، وفقد هوسوکاوا وعيـه بعـد أن سـالت     كهم ملناسئناء أداثربية أالع
   ١.الدماء من أنفه

  مذکرات حج تاکيشي سوزوکي وهوسوکاوا:

کتب کل من تاکيشي سوزوکي وهوسوکاوا مـذکراما عـن حجهمـا األول، وقـد     
ة احلج قبلهما، وتضمنت ياماوا وتناکا اللذين قاما بأداء فريض ىتضمنت يف البداية ثناء عل

رمـي اجلمـرات، وورد ذکـر     كاحلج مبا يف ذل كاملذکرات احلديث بالتفصيل عن أداء مناس
ـ   كلقائهما املل ذکـر اجتمـاع    ىابن سعود واجتماعهما بالوزير عبد اهللا سليمان، ورکـزا عل

يطانيا، ذکر عالقة الشريف حسني برب وتطرقا إىل >،املؤمتر الدويل يف احلج<احلجيج وأمسياه 
   ٢ويف النهاية أوضحا ما دار يف اجتماع خاص ضمهم والشيخ سليمان.

                                            
 .١٩. انظر الرحلة، ص ١
 .٢١٣ ـ ١٩٩، صة. ماجييمي شنجي، مک٢
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مذکراما اليت قدما هلا مبقدمة عـن اجلزيـرة العربيـة     وعن حجهما الثاين کتبا أيضاً
يفهم الناس يف اليابـان   املکان الساحر اجلميل، وعن ضرورة الکتابة عن هذا املوضوع حىت

مة يف قلوب املسلمني، وکيفية أداء شعائر احلـج، باإلضـافه   ما هو احلج، ومکانة مکة املکر
  اإلسالم، وبيان أحوال اجلزيرة العربية. ئشرح مباد إىل

مکة املکرمـة:   إىل<بدأت بفصل عنوانه  ةفصول صغري قسم املؤلفان مذکراما إىل
ـ <وکانا قد سافرا علي ظهر الباخرة >، ...كلبي كل كشري ال ك، لبيكاللهم لبيك لبي . >زمزم

األراضي املقدسـة، وقـد فصـال     تأشريات الدخول إىل ىقادمني من مصر حيث حصال عل
ميناء جدة ووصفا مدينة جدة والسفر منـها عـرب طريـق     احلديث عن الرحلة بالسفينة إىل

مغادرة مکـة، صـعوبات يف الصـحراء،    <يف فصول بعنوان:  كمکة، وجاء ذل صحراوي إىل
لليابان  عن الکعبة املشرفة وعن موسم احلج وأفردا فصالً مث کتبا>، بوابة مکة، دخول مکة

بعنوان السوق واملنتجات اليابانية. ويف القسم الثاين من الکتاب شرح املؤلفان حتت عنـوان  
االسـتعداد للحـج.   : <يوميام يف األراضي املقدسة ضمن النقـاط التاليـة   >،مذکرات احلج<

الثاين: احلرارة الشديدة، املزدلفـة، اليـوم الثالـث:    عرفات، اليوم  ى. علاليوم األول: يف مىن
ابن سـعود، املـؤمتر    ك، لقاء بامللىمرة أخر ابن سعود حلادثة يف احلرم، يف مىن كتعرض املل

  >.الدويل يف احلج...
ما وذکرا حترکهمـا مـن مـىن    وهکذا استمر املؤلفان يف احلديث عن کل ما مر إىل 

   ١ن طريق جب الطور...جدة فالقاهرة ع ومنها إىل ،مکة

  رحلة تاکيشي سوزوکي (ياباين يف مکة)

املکرمـة وهـي     مکـة  تعد رحلة تاکيشي سوزوکي أو احلاج حممد صاحل احلـج إىل 
الت الـيت  حمـن أهـم الـر    >،Seichi Mekka Junreiسيئيتشي مکة جونرئي <بعنوان 

                                            
 .٢٦٥ ـ ٢٢٢. املصدر السابق، ص١
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، فقد سافر طويالً وقتاً املؤلف کتبها بعد مراجعة استغرقت صدرت باللغة اليابانية، خاصة أنّ
 ١٣٥٥هجرية، مث سـافر للمـرة الثانيـة يف حـج      ١٣٥٣م / ١٩٣٥احلج أول مرة سنة  إىل

م وکتب رحلته هذه عن حجـه  ١٩٣٨هجرية /  ١٣٥٦هجرية وسافر للمرة الثالثة يف حج 
ر بعض األحداث اليت وقعت له ولرفاقه يف املرتني السـابقتني،  كليذ األخري، واستطرد أحياناً

 والندري من األسباب الـيت دعتـه إىل   ،م١٩٤٣سنة  >املکرمة مکة احلج إىل<ونشر رحلته 
  املراجعة وإعادة النظر واهللا أعلم.  ىتأخري نشر رحلته سو

  من هو تاکيشي سوزوکي أو احلاج حممد صاحل؟

 Kanagawaم يف حمافظـة کاناغـاوا   ١٩٠٤ولد تاکيشي سوزوکي يف إبريل سـنة  
التجاريـة  الشـرکات   ىيکمل تعليمه الثانوي، وعمل بإحـد  نه ملإيقال القريبة من طوکيو و
يف شرق إندونيسيا، وقـد عقـد    New GUINEAجزر نيوغينيا  وکان دائم السفر إىل
، وأجنب بعد الزواج ثالثة أطفال، وکثرت أسـفاره  هو قبل اکتمال بنائيقرانه يف مسجد طوک

ه حماضر يف مدرسة التـدريب العسـکري   احلج، وکان الناس يعرفون أن كمناس ىبعد أن أد
موعـة جـاوه    اخلاضعة إلشراف املکتب العسکري العام، مث صار احلاج حممد صاحل قائداً

  ٢.جلمعية املسلمني يف طوکيو کما کان نائباً ١،اإلسالمية اليت نظمتها اليابان
خـالل  دعم العالقات بني اليابان واململکة العربية السعودية من  ىعمل سوزوکي عل

خاصة ذکرهـا يف رحلتـه    ىعبدالعزيز وبأعضاء حکومته، لقاءات عامة وأخر كلقائه باملل
أثـر   ىعل م١٩٤٥عبدالعزيز العامة وقد تويف سنة  كاليت نشرت ترمجتها بالعربية مکتبة املل

                                            
 يابان.کومورا، تاريخ اإلسالم يف ال ى. انظر کتاب احلاج مصطف١
 . نفسه.٢
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  ١اليابان. إىل قله عائداًنغرق السفينة اليت کانت ت
يف دعـم العالقـات العربيـة     أساسياً راًلعب دو مسلماً کان احلاج حممد صاحل يابانياً

، کما کان ىاليابانية من ناحية ويف دعم حرکة اجلهاد اإلسالمي يف إندونيسيا من ناحية أخر
فکره اإلسالمي من خـالل قـراءة مقدمتـه لرحلتـه،      ى، وميکن االطالع عللوطنه متاماً حمباً

  ٢.هئوهي عن اإلسالم ومباد

  الرحلة ىحمتو

 متکامالً تعد منوذجاً  >ةياباين يف مکّ<أو  >،مةة املکرإىل مکّ حلجا<رحلة  أنّ كال ش
املشـاهدات العينيـة    ة حبق اعتمد فيها الکاتب باإلضافة إىليب الرحلة، وهي رحلة أدبدأل
مطالعة الرحالت السابقة اليت کتبها غريه، وقد بدأ الرحلـة   ىما مسعه من أخبار، وعل ىعل

 عن الرحلة ذاا والظـروف الـيت دفعتـه إىل    ى، مث مبقدمة أخرمبقدمة عن اإلسالم ومبادئه
ـ القيام  ـ  ىا، ورکز يف کتابته عل ر اجلغرافيـة واالجتماعيـة والثقافيـه واالقتصـادية     واألم

العمرانية، ووصف الطرق والعمران واملرافق والظواهر املناخية، ووجه عناية خاصة لألمور و
تمع وطبقاته ووضع الرجال والنسـاء يف اتمـع   االجتماعية، فتحدث عن البشر وفئات ا

يت هـذه األمـور کلـها    أ، وت...، ومل ختل رحلته من ذکر رجال الدولة والعلماء وكوغري ذل
  احلج. كداخل اإلطار األساسي وهو احلج ومناس

سلم صاغ عباراته بأسلوب سهل وسلس، ورغم مـرور أکثـر مـن    ميب دواملؤلف أ
لة، فال يزال أسلوب الرحلة ال خيتلف عن أساليب التعـبريات  تأليفه للرح ىنصف قرن عل

ـ  ىمستو ىعل ة احلديثه، وميکن القول بأنه کتب أدباًياألدب مـن خـالل    ئه القـار رفيع حيس

                                            
ديـان يف اليابـان،   اإلسـالم واأل  وما بعدها وأيضاً ٢٦. انظر تفاصيل حياته ووفاته يف ياباين يف مکة، ص٣

 .٣٨٩ص
 .٤٦ ـ ٣٧. الترمجة العربية، ص٤
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العبارات املنمقة، واجلمل القصرية، واستطرادات الکاتب اليت يصف فيهـا الطبيعـة اخلالبـة    
مبياهه الزرقاء وأمواجه اهلادئة، والصحراء برماهلـا  بسمائها الصافية وجنومها الالمعة والبحر 

األديب الرفيـع مـن    ىهـذا املسـتو   ئمن مناظر خالبة، ويستشعر القار كالناعمة وغري ذل
خالل ما ضمنه املؤلف کتابه من أمثال مشهورة يف اللغة اليابانية، کانت جتري بني السـطور  

خـاص أو موقـف بذاتـه، ال يصـلح      بطريقة عفوية، خالية من التکلف، للتعبري عن معـىن 
  ألسنة اليابانيني. ىما أورده من مثل جيري عل ىللتعبري عنه سو

فال عجب أن يدمج يف سياق تعبرياته آيات من الذکر  مسلماً وملا کان املؤلف يابانياً
ـ    ىاحلکيم أو تعبريات جرت عل  ، واحلقيقـة أنّ كألسنة املسلمني، إذا ما اسـتلزم احلـال ذل

عـامل األدب،   لرحلته قيمة أديبة رفيعة مبا عرضه فيها من أساليب ترتفـع إىل الکاتب جعل 
  اخليال الفين، ونثبت هنا هذه العبارات اليت وردت يف بداية الرحلة: ىمستو ا إىل ىوترق

عن األنظار،  ىعند الغروب، بينما أخذت الشمس متيل بسرعة، تتوار ك... کان ذل<
تأشرية للسيد/  ىاحلصول عل ، مل نوفق يفىغري هد ىعل >کوبيه<ومضينا يف شوارع مدينة 

تشان وکان من املتوقع أن نسافر يف الغد، ولکن ها حنن نواجه مشکلة عويصة، وهلذا بقيت 
صوت وقع خطواتنا املتتابعة، بينما  ىسو كيف صمت، مل يکن هنا والسيد/ تشان منضي معاً

يشـملنا، فانعقـد لسـاننا عـن الکـالم،       الشـديد  ىکان الشعور باحلزن العميق يلفنا، واألس
  ١>.ري...كنا عن التفوتوقفت عقولُ

مدينة جدة من بعيد بلون <بدت  وکتب يصف جدة من فوق ظهر السفينة اليت أقلته:
يف األسـاطري القدميـة،    عامل غريب، ال وجود له إالّ رمادي، شعرت للحظة أننا ذاهبون إىل
ن يف مالبس اإلحرام، وکان هذا املنظـر بالنسـبة يل   کان اجلميع مبن فيهم أنا والسيد / تشا

باألسرار، جعلين أشعر کأننا يف عامل آخر، لکن ما هو أکثر من کل هذا هـو   ا، مملوًءغامضاً

                                            
 .٥٤. الترمجة العربية، ص١
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، وال أجد هنا کلمات تعرب عنه غري أنه غامض ومملوء أن ما نطالعه أمامنا بدا أکثر غموضاً
أحد أن  ىقت األجساد، ومل يکن من السهل علة وتالصنباألسرار... ازداد الزحام يف السفي

وجوه اجلميع، بينما کـان العطـش حيـرق حلوقنـا،      ىات العرق علحب ت، وتساقطكيتحر
يتجه  ... عندئذ شاهدنا قارباًصارت مهساً حىت فشيئاً فأخذت أصوات التلبية تضعف شيئاً

لنا من عنداهللا،   کان هدية، فيبيع بطيخاً حنونا، اقترب من السفينة، کان القارب حيمل عجوزاً
هذا العجوز أنقذنا مما کنا فيه، فکانت قطعة البطيخ اليت التهمتها تساوي مليون  و شعرنا بأنّ

قطعة ذهبية... شعرت براحة شديدة وانتعاش، و کان هذا حال بقية املسافرين الذين أکلـوا  
ـ  ـ   كالبطيخ، فبدأت أصوات التلبية تعلو من جديد: لبي ـ ، لبكاللـهم لبي ـ  كشـري  ال كي  كل

  ١...كلبي

  ندرة رحالت احلج اليابانية يف النصف الثاين من القرن املاضي:

، وتأسيس مجعيات خمتلفـة ـتم   رغم انتشار اإلسالم بني عدد معقول من اليابانيني
ـ   ـ  ىبالدراسات اإلسـالمية، وترع ون اليابـانيني املسـلمني، وقيـام البلـدان اإلسـالمية      ؤش

احلـج،   أنه يندر أن جند من کتب عن ذکريات رحلته إىل هلم، إالّمبساعدم وتقدمي العون 
 ىانشغال هؤالء الدعاة املسلمني بأمور الکتابة عن موضوعات أخر ورمبا يرجع السبب إىل

مثل ترمجة معاين القرآن الکرمي، أو ترمجة بعض الکتب اإلسالمية أو التأليف يف موضوعات 
م ا مع البلدان العربيـة   اإلسالمية، أو املساعدة يف أموراحلکومة اليابانية وتتصل بعالقا

اجلزيـرة   رحلتـه إىل  أن أجيريو ناکانو الذي کتـب مـذکرات   واإلسالمية، ونشري بداية إىل
عبدالعزيز، فقد انشـغل بالعمـل    كشرت ترمجتها دارة امللم) ون١٩٣٩هـ /  ١٣٥٨العربية (

ر، کما درس يف جامعة القاهرة، وکتاباته درس يف األزه الرمسي، ومن املرجح أنه مسلم فقد

                                            
 . نفسه.٢
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بعد   وناکانو ذکر يف کتابه طرق احلج اليت صارت آمنة ١،عمق مشاعره اإلسالمية ىتدل عل
... والنـاس الـذين يـأتون    املنطقة متاماً ىرة علطعبدالعزيز الذي متکن من السي كقدوم املل

ا األمر، فقد کانت رحلتـه رحلـة   ومل يذکر يف رحلته غري هذ ٢،احلج مل يعودوا خيافون شيئاً
  رمسية، هلا هدف خاص.

أما صادق إميايزومي فقد قام بدعم مجعية مسلمي اليابان منـذ تأسيسـها، وخطـط    
إلرسال البعثات الدراسية جلامعات بلدان العامل اإلسالمي، وعقـد نـدوات وحماضـرات يف    

 يتا الذي انتخب رئيساًم، واحلاج عمر م١٩٦٠وقد تويف يف صيف عام  ٣،خمتلف مدن اليابان
معاين القرآن الکرمي،   جلمعية مسلمي اليابان بعد وفاة صادق إميايزومي کرس حياته لترمجة

احلـج مث زار مکـة املکرمـة فيمـا بعـد        فريضة ىکما نشر عدة کتب عن اإلسالم، وقد أد
عـاين  ترمجات م<م) وقد ذکر الدکتور عبد اهللا عباس الندوي يف مقدمة کتابه ١٩٧٤(مارس 

أنه عکف سنتني ومثانية أشهر مع احلاج عمر ميتا يتصفح فيهـا الترمجـات،    >،القرآن الکرمي
 كمناس ى، واحلاج عبد الکرمي سايتو أد٤،ويراجع کتب التفاسري، مث يناقش املترجم الياباين

يف جامعـة   م وزار األراضي املقدسة أکثر مـن مـرة، وقـد عمـل أسـتاذاً     ١٩٦٤احلج سنة 
 ـم  ١٩٥٩ية االقتصاد والعلوم السياسية قسـم دراسـات الشـرق األوسـط (    بکل كتاکوشو
م ١٩٩٨أن توفاه اهللا يف أواخر سـنة   م) وقد استمر يف خدمة اإلسالم واملسلمني إىل١٩٧٨

  دون أن يکتب عن ذکرياته يف احلج.
بوبکر مورميوتو فکان يتوق ألداء فريضـة احلـج لکـن ظروفـه املاديـة      أأما احلاج 

، إال أنه وجد فرصة ألداء العمرة حني سافر مع احلاج عمر ميتـا إلهـداء   كبذلتسمح له  مل

                                            
 . انظر مقدمة الترمجة العربية.١
 .١٢. الترمجة العربية، ص٢
 ومابعدها. ٤١١ن يف اليابان، ص. اإلسالم واألديا٣
 هجرية. ١٤١٧انظر الکتاب طبعة رابطة العامل اإلسالمي، مکة، . ٤
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م، مث واتته الفرصة للحـج  ١٩٧٣رابطة العامل اإلسالمي سنة  ترمجة معاين القرآن الکرمي إىل
من احلجاج اليابـانيني املسـافرين عـن طريـق املرکـز       م ضمن وفد ضم عددا١٩٧٨ًسنة 

عن ذکريات حجه، وهکذا احلـال بالنسـبة لعمـر     تب أيضاًاإلسالمي يف طوکيو، لکنه مل يک
  من املسلمني اليابانيني للذهاب ألداء فريضة احلج.  من سبعة مکوناً إيوکيبيه الذي قاد وفداً

 كوهکذا مل يهتم هؤالء بالکتابة عن ذکريام أو خواطرهم أثناء احلـج، لکـن هنـا   
تابة خواطرهم، وذکريام عـن احلـج،   عدد من املسلمني اليابانيني، مسحت هلم ظروفهم بک

لکنها کتابات خمتصرة مل تنشر يف کتاب، بل نشرت يف دوريات تصدر باليابانية مثل السيدة 
اليت نشرت ذکريات حجها يف جملة السالم الـيت تصـدر    Yuko Abe(أم آدم) يوکو آبيه 

مثل حممد سوادا الذي و ١>،رحليت إىل احلج<باليابانية عن املرکز اإلسالمي يف طوکيو بعنوان 
ومثل قاسم نوهارا، الذي نشـر ذکرياتـه    ٢>،کنت يف احلج<ذکريات حجه بعنوان  نشر أيضاً

يونيـو   ٢٠العـدد الثـاين عشـر     >،مسلم شنبونـ  املسلمون اليابانية  < ةعن احلج يف جريد
ـ    ىم، مث أعاد حتريرها مرة أخر١٩٩٣ أمـا   ٣،نترنـت ياإل ىونشرها يف موقع خـص بـه عل

نشرت ذکريات حجه لکن ليست بقلمه هو، فقد قام بتحريرها قاسم  موري فقد ىيسع أبو
أکتـوبر   ٢٠ م إىل١٩٩٦يونيـو   ٢٠مـن   ٥٢ إىل ٤٨نوهـارا، وصـدرت يف األعـداد مـن     

  م.١٩٩٦
احلج بقلم املسلمني اليابانيني املعاصرين يسوده طابع   رحلة نع أن ما نشر كوال ش

ـ  ىالکتابة التقريرية اليت تعتمد عل يف  كذکر األحداث اليومية، دف بيان کيفية أداء املناس
، لکن املشاعر قد تفيض فتـأيت العبـارات بأسـلوب    احلج، ويغلب الطابع اإلرشادي أحياناً

  أديب مؤثر مثلما حدث عند قاسم نوهارا وهو يکتب عن يومياته يف احلج.
                                            

 .٣١ – ٢٣ص  ،م١٩٩٤هجرية أکتوبر  ١٤١٥ األوىل ىمجاد ٦٢العدد  .١
 .١٣ – ١٠، ص م١١٩٥هجرية / أکتوبر  ١٤١٦ األوىل ىمجاد ٦٦العدد . ٢
  qasim – rye,hoops.ne.jpاإلنترنيت  ىموقعه عل. ٣
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ـ    Kichijyojiوقاسم (ساتشيو) نوهارا ولـد يف   و سـنة  کيتشـي جـوجي يف طوکي
سوريا قبل أن يأيت للعمل يف الرياض، وهو اآلن وم وقد درس يف اليابان ويف لبنان ١٩٤٨

 Mitsubishi Corporationيتقلد منصب املدير العام اإلقليمي لشـرکة ميتسوبيشـي   
  التجارية.

  يف يومياته عن احلج شرح قاسم نوهارا أسباب سفره للحج هکذا:
 ألن موسـم احلـج يـأيت بعـد حـرب اخللـيج       فکرت يف الذهاب هذا العام للحج،<

أن احلج يأيت يف شهر يونيـو حـني    ، باإلضافة إىلوسيکون عدد احلجاج قليالً ]الفارسي[
هو أن أسرة سـورية صـديقة عرضـت     كتکون احلرارة شديدة يف مکة، وأهم من هذا وذا

ون السفر معها للحج، وهکذا قررت السفر فمن الصعب أن يـذهب اإلنسـان للحـج د    ىعل
رفقة.. وبعد إعداد کل شيء فوجئت باألسرة السورية الصديقة ختربين حبدوث ظـرف مـا   

احلج هـذا   ىمينعها من السفر للحج.. ففکرت: ماذا أفعل؟ أتوقف؟ کنت قد عقدت النية عل
من املوظفني احملليني يف مکتب شـرکتنا أن يبحثـوا يل عـن     تالعام، وهلذا مل أتراجع، وطلب

يف محلـة   لة من محالت احلج، ومن حسن احلـظ، وجـدوا يل مکانـاً   مکان واحد يف أي مح
فقـط يف هـذه    واحـداً  قبل احلج بأربعة أيام، وجدوا مکانـاً  كحجاج باکستانيني... کان ذل

  >.هذا العام، فاحلمد هللا! جاحلملة، فشعرت بأن اهللا قسم يل أن أح
 غـادر الريـاض   بدأ قاسم نوهارا ذکريات رحلته باليوم السابع من ذي احلجة حني

باحلافلة، وصادف يوم عرفات يوم اجلمعة هلذا کـان حجـاج الـداخل أکثـر مـن حجـاج       
  احلرم احتوته مشاعر عرب عنها مبا يلي: ارج، وحني وصل إىلخلا

ـ  ىاحلرم انتبهت عل حني وصلت إىل< مشـهد النـاس الـذين     ىصوت األذان، وعل
آخر غري البياض، انتابين شـعور   اضة، ال يوجد لونفيرتدون مالبس اإلحرام البيض الفض

غريب أو رمبا فقدت مشاعري، أحسست أنـين حمـاط بأکفـان بـيض، إحسـاس غريـب       
  >.اآلن!! حىت هساورين، ال أعرف معنا

اهللا   ويف عرفات يصاب قاسم نوهارا بضربة مشس کادت تقضي عليـه لـوال رعايـة   
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  أخوته املسلمني الذين کانوا معه يف اخليمة. ورعاية 
  ذهب قاسم حللق شعره أو تقصريه أخذ يفکر وکتب ما يلي:عند ما 

کنت أفکر وأفکر فيما يتعلق باحللق أو التقصري... کيف سيکون شکلي لو لبسـت  <
! رأيت من األفضل أن أقـوم بتقصـري   اجلاکيت مع رباط العنق؟! رمبا سيکون شکلي عجيباً

ـ   املکان الذي يتجمع فيـه  شعري، وظللت أفکر، لکن حني وصلت إىل  ىاحلالقـون، تالش
، وقررت أن أحلق کل شعري، ال أدري کيـف حـدث   التفکري من ذهين، وزال التردد متاماً

کجلـد النمـر، وأخـربوين بـأنين     ا هذا..؟ بالطبع بعدها انتقدين بعض الناس ألن رأسي بـد 
  .>مبا حدث متاماً کنت راضياً كسي حلالق غري حمترف، ورغم ذلأسلمت ر

  غري قاسم نوهارا عن مشاعره بالعبارات التالية:العقبة   بعد رمي مجرة
>  بعد االنتهاء من رمي مجرة العقبة، ويف هذه اللحظه بالذات تذکرت اليوم الذي مـن

يف اليابان، منذ عشرين سـنة مضـت.. فـامرت الـدموع      كاهللا علي فيه باإلسالم، کان ذل
بعد عوديت للخيمـة کانـت    غزيرة من عيين، مل تتوقف الدموع املنهمرة لفترة طويلة، وحىت

  وأوقفها... كالدموع ال تزال تنهمر من عيين، مل أستطع أن أمتاس
... رمبا ألنين أکملت الرمـي بسـالم، أو رمبـا ألنـين     ؟!کنت أتعجب ملاذا حدث هذا

 كالغزارة طول تل هأدري ملاذا انسکبت الدموع من عيين ذ احلج... لکن ال كأمتمت مناس
أعماقي من املاضي،  ما انتابين، وصل إىل شيئاً كأقول بوضوح بأن هنا لکن ميکن أن ؟املدة

  شيء ولد من جديد بداخلي... كللماضي، ورمبا هنا رمبا کنت يف هذه اللحظة أقول وداعاً
کـن يف املسـتقبل إذا واتـتين    مي، مل أکن قد تزوجت بعد، األيام کنت وحيداً كيف تل

  .>سريت معيأشتاق الصطحاب احلج ثانية فإنين أ الفرصة للذهاب إىل
  املدينة حيث قال يف مذکراته: ومن مکة إىل

غـري العـادة، بطريقـة     ىعل احلرم، کان احلرم مزدمحاً جاءت احلافلة، فحملتنا إىل<
املدينـة   أشهدها من قبل.. بعد االنتهاء من طواف الـوداع، غادرنـا احلـرم مـتجهني إىل     مل

  >.املنورة
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ـ نالحظ أن قلم الکاتب هنا حت التعـبري عـن    احلـج إىل  كول من سرد أحداث مناس
املشاعر اليت احتوته بعد االنتهاء من رمي مجرة العقبة وحني تذکر اليوم الذي هداه اهللا فيـه  

اإلسالم قبل عشرين سنة، حني کان يف وطنه اليابان، وقـد سـيطرت عليـه روحانيـة      إىل
  شديدة فهو يذکر جتربة مر ا يف احلج:

 احلج مررت بتجربة عجيبة، ففـي اليـوم األول لوصـويل مـىن     كخالل أداء مناس<
فيما  كشاهدت أمامي يف السماء شکل الکعبة، بدت يل الکعبة بلون وردي مجيل، کنت أش

، کيـف حـدث هـذا..؟ لکـن بعـض      الکعبة، وأنا يف مـىن   وأنا أنظر جتاه القبلة، ناحية ىأر
د عوديت مـن احلـج سـألت أحـد     ، وبعيضاًأأصدقائي أخربوين أم شاهدوا هذا الشکل 

وقـال   يضاًألشيء الشيوخ عن تفسري هذه الظاهرة، فقال يل إن بعض الناس شاهدوا هذا ا
  .>إن اهللا يتقبل مين حجي ويغفر يل ذنويب

مـوري الـيت حررهـا     ىيب عيسـ أيف رحلة حج  وقد نالحظ األسلوب األديب أيضاً
  وجاء يف مقدمتها ما يلي: >،مسلم شنبون<حلقات يف  ىقاسم نوهارا ونشرها عل

  برواية حکاية حج أسرة يابانية، وأحاول أن أکتـب حکايـة   ممن الزوج أقو بدالً<
منط حکايات ألف ليلة وليلة مع أنين لست بشهرزاد، لکن رمبا وحنـن هنـا يف   ى حجهم عل

  >..من شهرزاد.. احلکاية بصفيت شهريار بدالً  اململکة العربية السعودية، رمبا أصلح لرواية
قص يد من احلدث األعظم ئالرجل العا<وجاء القسم األول من احلکاية حتت عنوان 

الراجحي للحج، والرحيل   وتضمنت احلکاية بداية اختاذ القرار بالسفر للحج، محلة>، حکايته
  الرياض. طواف الوداع والعودة ثانية إىل احلج حىت كمن الرياض... و أداء مناس

  قراره باحلج هکذا: سبب اختاذ ىيذکر أبو عيس
أغادر عملي بالسـفارة اليابانيـة    فکانت هذه السنة األخرية يل يف الرياض، فسو<

 قبـل أن أختـذ قـراراً    هذا العام، کانت املشکلة يف األطفال، فهـم صـغار، وتـرددت کـثرياً    
احلج، ولکين قررت يف النهاية أن آخذهم معي يف سفرنا  كباصطحام معي أثناء أداء مناس

يـدرس يف جامعـة أم    ىاحلج أکثر من مرة (کان أبـو عيسـ    .. أنا نفسي أديت فريضةهذا.
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عام) لکن زوجـيت وأوالدي يـؤدون    ي فريضة احلج کلّالقري لعدة سنوات وهلذا کان يؤد
احلج ألول مرة، ورمبا آلخر مرة.. من يدري؟! هلذا قمنا بإاء کافـة اإلجـراءات الالزمـة    

  >.ملکرمةمکة ا للسفر من الرياض إىل
  ويصف الوقوف يف عرفات هکذا:

أنا و أسريت مع مليـونني مـن احلجـاج، يف     وقصراً الظهر والعصر مجعاً  أدينا صالة<
اهللا بالـدعاء ليغفـر يل    اهللا، کنـت أتوجـه إىل   وقت واحد کانت ألسنتنا تلهج بالـدعاء إىل 

تنا ومجيع املسـلمني...  ن يهب السالم أخوأاهللا أن يهبنا السالم و ىعل وألسريت، وکنا نتمىن
تلمع، تعکس صـورة الغـروب القـادم مـن وراء       کاملرآة الصافية کانت وجوه الناس مجيعاً

 ؟!سألته ماذا طلب من اهللا ىابين الصغري يصلي ويدعو اهللا، وحني انته ىالوادي.. کان عيس
  >.فابتسم ومل ينطق حبرف، متنيت أن أکون بنفس براءة الطفل وهو يصلي هللا!

  طواف الوداع کتب ما يلي:وعن 
بالنسـبة لألطفـال ألن احلـرارة کانـت      طواف الوداع، کان األمر صعباً بدأنا مجيعاً<

ـ  ويف املـاء، و  >فوطة<غري العادة يف هذا الوقت، بللت  ىعل شديدة جداً رأس  ىضـعتها عل
ولدي الصغري، فکانت جتف بسرعة، يف وقت قصري، وبعد أن طفنـا ثـالث مـرات أعطيتـه     

  رأسه فتحسنت حالته، وحني بدأنا الطـواف ثانيـة   ىملاء وبللت الفوطة ووضعتها علبعض ا
 ل القامة يطوف خلفـه ممسـکاً  يطو دت رجالًجرأسه فنظرت، فو ىعل ظليالً شاهدت ظالً

فشکرته وقبلت منه هـذا   >املظلة<وضعها فوق ابين، کان قد أکمل طوافه فقدم لنا  >مظلة<
وابـنيت مـي االسـتمرار     ىند املرة اخلامسة مل يسـتطع عيسـ  الکرم، ومضينا يف الطواف، وع

أن يقبل منا حجتنـا   فقررت أنا وزوجيت أن نکمل الطواف... بعد الطواف دعوت اهللا کثرياً
والعافية والصرب، وأن مينح اهللا القوة والعافية جلميـع مـن قـدم للحـج       هذه وأن مينحنا القوة

  >.م السالم مجيع املسلمني يف بقاع األرض...وجلميع من مل يستطع القدوم للحج، وأن يع

  خامتة:

احلج يف األدب الياباين ظهر مع اعتناق بعض اليابانيني اإلسـالم،   وهکذا نالحظ أنّ



 الحّج يف األدب اليابا�

               ٢٨٩ 
 

دعم عالقاا مع بلدان العامل اإلسالمي، مث تراجع  ىوازدهر يف فترة حرصت فيها اليابان عل
لتقـدم   طبيعة رحلة احلج ذاا، نظـراً  هذا األدب يف الوقت احلاضر ألسباب عدة من أمهها

. وأهـم مـن هـذا    ىوسائل املواصالت من جهة، وانشغال املسلمني اليابانيني من جهة أخر
التعمق، واالنغمـاس الروحـي يف احلـدث     اخلربة وإىل حاجة املسلمني اليابانيني إىل كذاو

هبة الکتابـة واإلبـداع   منهم مو كفيهم املشاعر جتاه احلدث، وجيعل من ميتل كنفسه. مما حير
ة، جتعل من عمله يالکتابة عن مشاهداته يف احلج، يصفها وحيللها، يف عبارات أدب يتجه إىل

  حبق. إبداعياً عمالً
ـ ورغم قلة عدد احلجاج اليابانيني يف الفترات السابقة. فقد ظهرت عدة أعمال أدب ة ي

ـ  ني اليابانيني الـذين قـدموا للحـج    مجيدة. وإذا کان عدد املسل عبـدالعزيز   كيف عهـد املل
قـد جتـاوز    م مـثالً ١٩٩٩هجرية  ١٤٢٠يتجاوز أربعة حجاج، فإن عددهم يف حج عام  مل

  عام ليؤدوا فريضـة  املزيد من احلجاج اليابانيني کلّ  کومة تقوم بدعوةاحل، واألربعني حاجاً
جنـد مـن    فهد بن عبد العزيز. ورغم هـذا مل  كنفقة خادم احلرمني الشريفني املل ىاحلج عل

ة ما يستحق الذکر، ومن هنا يقترح الباحثان توجيه بعض من ميتلکون ملکة ياألعمال األدب
أن تقوم وزارة احلج بنشـر أعمـاهلم باللغـة     ىالکتابة عن جتربتهم يف احلج، عل اإلبداع إىل

إعـادة نشـر الـرحالت     يضـاً أالعربية وغريها، وسيکون من املفيـد   اليابانية وترمجتها إىل
للجيـل احلـايل ممـن     تکون منوذجاً يطلع عليها القراء اليابانيون وحىت بانية القدمية، حىتاليا

ـ    أن تتوىل ينوي الکتابة عن املوضوع نفسه، ومن املفيد أيضاً  ىوزارة احلـج اإلشـراف عل
 إسـالمياً  اللغة العربية، ونشرها، خاصة أا متثل تراثـاً  ترمجة الرحالت اليابانية القدمية إىل

  عن جزيرة العرب اليت انطلق منها نور اإلسالم. ا بالد بعيدة جدظهر يف
  وباهللا التوفيق 
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