مقترح من أجل
مشروع مسجد شيزوكا
شيزوكا ،اليابان

إن جمعية مسلمي شيزوكا هي المؤسس لهذا المشروع منذ عام  .0202نحاول الوصول إلى اإلخوة واألخوات حول العالم لندعوهم للمشاركة
بهذا المشروع المهم والمتفرد ،والذي نرجو من هللا أن يكون سببا في نشر اإلسالم في اليابان.

توصيف المسجد والمركز الثقافي اإلسالمي
الموقع:
نبحث اآلن عن قطعة من األرض بمساحة ألف متر مربع تتميز
بالمواصفات التالية:
 -0موقع استراتيجي في مدينة شيزوكا كي يكون المسجد
سهل الوصول لكل من المصلين و عامة اليابانيين
المهتمين باإلسالم

 -0أن تؤمن رؤية مباشرة (بدون عوائق بصرية) لجبل فوجي والذي نطمح أن يصبح رمزاً النتشار اإلسالم في اليابان
 -3أن يؤمن الموقع مردودا ً عاليا ً للطاقة الشمسية والماء ،حتى نخفض من استهالك الطاقة قدر اإلمكان ،للحد من المصاريف وحماية
البيئة كذلك

مركز الشباب:
إن مستقبل اإلسالم في اليابان سيتمثل في الجيل القادم من المسلمين الذين ولدوا أو نشؤوا في اليابان ،ألنهم خير من يفهم المجتمع الياباني
وحياته اليومية ونمط تفكيره .ودورنا كبالغين هو نؤمن البيئة المالئمة للمسلمين الشباب ليتعلموا اإلسالم ويطوروا مهاراتهم ليكونوا صوتا
لإلسالم فيحمون حياتهم كمسلمين في اليابان .وللوصول لهذا الهدف ،ال بد لمسجدنا من أن
يحوي المرافق التالية:
 ˗١تجهيز معدات ترفيه مناسبة:
وذلك كي نحبب األطفال بالمسجد
مع إيجاد بيئة مناسبة للبالغين
أثناءالصالة أو المحاضرات أو
نشاطات أخرى (عندما يحضرون
أبناءهم معهم للمسجد).
 ˗٢مكتبة الوسائط المتعددة :حيث يمكن للجيل الشاب أن يتعلم عن اإلسالم
ويبقى على تواصل مع المسلمين حول العالم ضمن بيئة مالئمة ومدروسة .وكذلك
لصنع وسائط تتعلق بالدعوة ومشاركتها مع عامة اليابانيين.
 ˗٣غرف دراسة (صفوف) :حيث نخطط أن نعطي دروسا ً مفصلة عن اإلسالم
واللغة العربية .وأن نعمل على مشاريع تنموية.

الخدمات:
إن الوصول إلى حالة االكتفاء الذاتي اقتصاديا ً يعني إيجاد موارد مادية إضافية
للصدقة ضروري من أجل االعتناء بالمسجد و المحافظة على جودة البرامج التي يقدمها كمركز لإلرشاد .ولذلك فإن المسجد سيحوي على
مايلي:
 ˗١محالت لآلجار :لتغطية نفقات المسجد األساسية و البرامج المقدمة فيه.
 ˗٢مطبخ إسالمي :لتقديم دروس عن مفاهيم الحالل وأنواع الطبخ من
المجتمعات المسلمة للمجتمع الياباني.

 ˗٣غرف استراحة (نرغب أن تكون على النمط الياباني) :لتأجيرها
للمسلمين المسافرين وكذلك من أجل المناسبات.

المسجد هو رمز لإلسالم الذي ينتشر في اليابان
الشك أن المسجد هو المكان حيث يجتمع المسلمون ويتعبدون ويتعلمون ويخدمون مجتمعهم .ولكن بنفس الوقت ،نرجو من هللا أن يصبح منارة
مميزة لعامة اليابانيين ليتعرفو على المجتمع المسلم و يتحدثوا مع المسلمين ليتعرفوا على تاريخ وحقيقة وجمال اإلسالم.

برنامج الدعوة:
اإلسالم دين جميل ،يحمل إجابات وحلوالً للعديد من األسئلة والمشاكل التي يمر بها اإلنسان .ولذلك فالبد لمسجد شيزوكا أن يصبح مركزاً ثقافيا ً
إسالميا ً حيث يمكن لعامة اليابانيين أن يزوروه بحرية وأن يقتربوا من دين هللا عبر برامج مجتمعنا للدعوة .نهدف إلى أن تتضمن البرامج على
حلقات توعية ومحاضرات ودروس ومحالت وووسائط متعددة ومناسبات م جتمعنا المسلم ،التي ستركز على ترسيخ الفهم المتبادل وإيصال
رسالة اإلسالم.
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