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ٱ ٻ ٻ

 :المستخلص
: تعامل المراكز اإلسالمية في أمريكا مع األسئلة المتعلقة موضوع البحث

 بأركان اإليمان.
: يهدف البحث إلى معرفة مدى عناية المركز اإلسالمية بشرح أهداف البحث

أركان اإليمان الستة، ومعرفة األركان التي يكثر السؤال عنها، واألركان التي يقل 
ال عنها في المراكز اإلسالمية، كما يحدد البحث األسئلة التي يصعب على السؤ 

لدى المراكز  المراكز اإلسالمية اإلجابة عنها، ويتعرف على اإلمكانيات المتوفرة
 هم في اإلجابة على التساؤالت المتعلقة بأركان اإليمان الستة.اإلسالمية والتي تس
 وصفي.: يعتمد البحث على المنهج المنهج البحث
في  ا: أثبت البحث أن المراكز اإلسالمية في أمريكا تواجه ضعف  أهم النتائج

–التأهيل العلمي، وأظهرت الدراسة أن األسئلة حول توحيد الربوبية ووجود هللا 
، ويليها األسئلة المتعلقة بتوحيد األسماء والصفات،  -تعالى هي األكثر تناوال 

توحيد األلوهية، كما أوضحت الدراسة كثرة المسائل وبعدها بالكثرة األسئلة المتعلقة ب

مع األسئلة  تعامل املراكز اإلسالمية يف أمريكا
 ناكن اإليمااملتعلقة بأر

 تركي بن خالد الظفيريإعداد: د. 
 أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية

 كلية التربية
 سطام بن عبد العزيز جامعة األمير
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أو المسائل المتعلقة بالكتاب المقدس عند  ،المتعلقة بالشبهات حول القرآن
 .رتهوسي النصارى، وكذلك المسائل المتعلقة بنبوة النبي محمد 

صة في مسائل تتوصي الدراسة بأهمية إيجاد جهة مخ: أهم التوصيات
وفق ا  ،ل على إصدار الفتاوى العقدية، وبناء المناهج العقديةالعقيدة في الغرب، وتعم

الحتياج المسلم في أمريكا والغرب، واالهتمام بما ال يسع المسلم جهله من المسائل 
كما  ،فاصيل قد ال يحتاجها المسلم هناكالمتعلقة بأركان اإليمان، دون الدخول في ت

 .القائمين على هذه المراكز هم في تأهيلصي بإطالق مبادرات استراتيجية تستو 
 : اإليمان، المراكز اإلسالمية، أمريكا.الكلمات المفتاحة

 :المقدمة
 ،نبينا محمد ،وأسلم على خير خلقه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين، وأصلي

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
 أما بعد:

في مكة المكرمة، وكان منهجه الدعوي التركيز على  فقد ُبعث النبي 
حيح العقيدة، والتأكيد على أهميتها، ففي العهد المكي كانت العقيدة هي محور تص

دعوته، وتعدُّ أركان اإليمان الستة هي أصول العقيدة اإلسالمية، وال يصح اإلسالم 
 إال باإليمان بها.

وتعليم أركان اإليمان وشرحها وتوضيحها يختلف من بيئة إلى أخرى، ففي 
المسلمين يحفظونها عن ظهر قلب، ويعرفون معناها، بالد المسلمين نجد أطفال 

أما في البالد غير المسلمة نجد أن المسلمين هناك قد ال يتاح لهم تعلمها في 
ومساجدهم، فيكون في فهمها غموض، وقد يكون الفهم خاطئ ا  ،وبيوتهم ،مدراسهم

مية عند بعضهم، لذلك هذه الدراسة تحاول أن توصف طريقة تعامل المراكز اإلسال
باعتبار أن المراكز اإلسالمية هي المكان المناسب  أمريكا مع هذه األركانفي 

وتوضيح المفاهيم الشرعية، وفيها دعاة هذا همهم وعملهم، وأسأل  ،للدعوة إلى هللا
 هللا اإلعانة والتوفيق والسداد.
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 مشكلة البحث:
شرعية  المراكز اإلسالمية في أمريكا تتعامل مع أسئلة عديدة في مجاالت

مختلفة، ومنها ما يتعلق بأركان اإليمان الستة التي يجب على كل مسلم أن يؤمن 
ويفهم المقصود بها، وهذه األركان هي: اإليمان باهلل، ومالئكته، وكتبه،  ،بها

وهذا البحث يناقش نوعية األسئلة المتعلقة ، واليوم اآلخر، والقدر خيره وشرهورسله، 
ة هذه المراكز على اإلجابة عليها، والصعوبات التي بهذه األركان، ومعرفة قدر 

 تواجههم عند نقاش تفاصيلها.
 أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من أهمية موضوعه المتعلق بأركان اإليمان الستة، التي 
ال يتم إيمان أحد إال إذا آمن بها على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب 

ة ألركان اإليمان وأثرها على المسلم يعاني والسنة، ومع هذه األهمية البالغ
ونشرها بين المسلمين، وهذا  ،وفهمها ،المسلمون في أمريكا من صعوبات لتعلمها

ا المتعلقة بهذه  البحث يسعى لتحديد هذه الصعوبات، والمسائل األكثر إلحاح 
 األركان الستة.
 أهداف البحث:

 إليمان الستة.معرفة مدى عناية المركز اإلسالمية بشرح أركان ا .1
معرفة األركان التي يكثر السؤال عنها، واألركان التي يقل السؤال عنها في  .2

 المراكز اإلسالمية.
 معرفة األسئلة التي يصعب على المراكز اإلسالمية اإلجابة عنها. .3
هم في اإلجابة التي تس معرفة اإلمكانيات المتوفرة لدى المراكز اإلسالمية .4

 أركان اإليمان الستة.على التساؤالت المتعلقة ب
 منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي؛ للوصول إلى معرفة تعامل المراكز 
 اإلسالمية في أمريكا مع األسئلة المتعلقة بأركان اإليمان.
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 الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة تبحث تعامل المراكز اإلسالمية في أمريكا مع األسئلة 

 اإليمان.المتعلقة بأركان 
 : أدوات البحث

( سؤال شاملة ألهداف 44االستبيان: فقد تم إعداد استبيان مكون من ) .1
 البحث.

 المقابلة: وقد تم زيارة عدد من المراكز اإلسالمية ومقابلة القائمين عليها. .2
 العينة:

في أمريكا،  اإسالمي ا( مركز 30)ثالثين تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 
جر  ،وزيارتها  اء مقابالت مع القائمين عليها.وا 

 خطة البحث:
 وهي كاآلتي: ،من مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة يتكون هذا البحث

 :المقدمة
 .المبحث األول: مفهوم اإليمان
 .المبحث الثاني: أركان اإليمان

 .المبحث الثالث: تحليل نتائج الدراسة
 : نتائج البحث وتوصياته.الخاتمة

 ع.فهرس المصادر والمراج
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 المبحث األول
 مفهوم اإليمان

 اإليمان لغًة:
، (1)طمأنينة النفس، وزوال الخوف" :قال الراغب األصفهاني: "أصل األمن

 .(2)هو التصديق، والثقة، والطمأنينة، واإلقرارومن تعريفات اإليمان: 
 اإليمان شرًعا:

تعالى، - هو التصديق الجازم، واإلقرار الكامل، واالعتراف التام؛ بوجود هللا
وصفاته، واستحقاقه وحده العبادة، واطمئنان القلب  ،وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه

تعالى، واجتناب -بذلك اطمئنان ا ُترى آثاره في سلوك اإلنسان، والتزامه بأوامر هللا 
رسول هللا، وخاتم النبيين، وقبول جميع ما أخبر  وأن محمد بن عبد هللا  ،نواهيه
من األمور الغيبية، واألحكام  وعن دين اإلسالم ،وعال جل-عن ربه  به 

بالطاعة المطلقة فيما أمر به،  الشرعية، وبجميع مفردات الدين، واالنقياد له 
ظهار الخضوع والطمأنينة لكل  ،ظاهر ا ،وزجر والكف ِّ عما نهى عنه  وباطن ا، وا 

  ذلك.
: أئمُتهم وعلماؤهم كما أجمع عليه-ومسمى اإليمان عند أهل السنة والجماعة 

يزيد بالطاعة، وينقص  ،ل بالجوارح واألركانتصديق بالجنان، وقول باللسان، وعم
 .(3)بالمعصية

                                                 

 .25ني، ص( المفردات في غريب القرآن، الراغب األصفها1)
 .33( زيادة اإليمان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، د. عبدالرزاق البدر، ص 2)
 .25نواقضه، عبدهللا األثري، ص -خوارمه-( اإليمان: حقيقته3)
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ل الشيخ حافظ  ،وعند أهل السنة والجماعة أن اإليمان قول وعمل، ويفص 
واللسان، وعمل تعني: عمل  ،أي: قول بالقلب .حكمي في هذا المعنى بقوله: قول

 .(1)والجوارح، فهذه أربعة أشياء جامعة ألمور دين اإلسالم ،واللسان ،بالقلب
يقانهاألول: قول القلب  جي يه  ىه  ُّٱ تعالى:-قال هللا  ،، وهو تصديقه وا 

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 [.34-33]الزمر:  َّ  زئ رئ
شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدا  :لشهادتين، وهو النطق باالثاني: قول اللسان

 مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱتعالى: -قال هللا  ن، واإلقرار بلوازمهارسول هللا

ُأِمْرُت »:  وقال ،[53]القصص:  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 .(2)«َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيَشَهُدوا َأْن اَل ِإٰلَه ِإالَّ هللُا، َوَأنِ ي َرُسوُل هللاِ 

بة واالنقياد واإلقبال على هللا ، وهو النية واإلخالص، والمحوالثالث: عمل القلب
 جك مق حق مف خف ُّٱتعالى: -قال هللا  ،التوكل عليه، ولوازم ذلك وتوابعه، و 

إنََّما اأْلَْعَماُل »: [، وقال النبي 52]األنعام:  َّ جلمك  لك خك حك
نََّما ِلُكلِ  اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَلى َّللاَِّ َورَ  يَّاِت، َواِ  ُسوِلِه َفِهْجَرُتُه إَلى ِبالنِ 

َّللاَِّ َوَرُسوِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصيُبَها َأْو اْمَرَأٍة َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه إَلى َما 
 .(3)«َهاَجَر إَلْيهِ 

                                                 

 .223( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، حافظ حكمي، ص 1)
( 1، رقم) َّ جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت ُّٱ( أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب: 2)
ال إله إال هللا محمد رسول  :، ومسلم، كتاب: اإليمان، باب: األمر بقتال الناس حتى يقولوا1/11

 .53-1/51(، 22-21-20هللا، رقم )
، باب: كيف بدء الوحي إلى رسول هللا 3) ، 1/2، (1رقم ) ( أخرجه البخاري، كتاب: َبْدُء الَوْحيِّ

 .3/1515(، 1907(، رقم)إنما األعمال بالنية: )قوله  ومسلم، كتاب: اإلمارة، باب:
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كتالوة القرآن،  ،فعمل اللسان ما ال يؤدى إال به الرابع: عمل اللسان والجوارح،
عمل الجوارح ما ال يؤدى إال بها مثل: القيام، والركوع، والسجود، وسائر األذكار، و 

 جغ مع جع مظ ُّٱتعالى: -قال هللا  ،ذلك مما يشمله حديث شعب اإليمان وغير

[، 29]فاطر: َّ جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ
 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ُّٱتعالى: -وقال هللا 

 .(1)[64-63]الفرقان:  َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس

                                                 

هللا  ، وانظر: التعليقات على لمعة االعتقاد، د. عبد592-2/587( معارج القبول، حافظ حكمي، 1)
 .31-30الجبرين، ص
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 بحث الثانيالم
 أركان اإليمان

أركان اإليمان التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة ستة أركان: اإليمان باهلل، 
 يل ُّٱتعالى: -ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره، قال 

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام

]البقرة:  َّ هت مت خت حت جت هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ
285.] 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱتعالى: -وقوله 

 [.177]البقرة: َّ ىه  مه جه ين ىن من خن
يَمان؟  المشهور حين سأل النبي  حديُث جبريل  ومن السنة عن اإلِّ

َأْن ُتْؤِمَن ِباهلل، َوَمالِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َواْلَيْوِم اآلِخِر،  :اإِليَمانُ ": فقال 
 .(1)"رِِه َوَشر ِهَوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخيْ 

 : الركن األول: اإليمان باهلل
اإليمان باهلل هو "االعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف 
بصفات الكمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه المستحق للعبادة وحده ال شريك 

" له، والقيام بذلك علم ا وعمال 
(2). 

تعالى، واإليمان -اإليمان بوجود هللا  هي: ،يتضمن اإليمان باهلل أربعة أمور
 .(3)بربوبيته، واإليمان بألوهيته، واإليمان بأسمائه وصفاته

 ٰذ يي ُّٱتعالى: -: ومن األدلة على وجود هللا قوله تعالى-اإليمان بوجود هللا  .1

أنهم لم يخلقوا من غير  :[. يعني35]الطور:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
                                                 

 .1/36(، 1( أخرجه مسلم، كتاب: اإليمان، باب: اإليمان واإلسالم واإلحسان، رقم )1)
 .11ية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، د. صالح الفوزان، ص( شرح العقيدة الواسط2)
 .26-15( شرح أصول اإليمان، محمد بن صالح بن عثيمين، ص 3)
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تبارك -فتعين أن يكون خالقهم هو هللا  ؛الذين خلقوا أنفسهمخالق، وال هم 
 وتعالى.

والرب:  .والتدبير ،والملك ،بالخلق -سبحانه–إفراد هللا  :: أياإليمان بربوبيته .2
من له الخلق، والملك، واألمر، فال خالق إال هللا، وال مالك إال هو، وال أمر إال 

 مت زت ُّٱوقال:  [،54]األعراف:  َّ ميزي ري  ٰى ين ُّٱتعالى: -قال  ،(1)له

 [.13]فاطر:  َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رثيت ىت نت
 ،بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قوال   "إفراد هللا  :أي: اإليمان بألوهيته .3

، ونفي العبادة عن كل ما سوى هللا  -، قال (2)كائن ا من كان" -تعالى–وعمال 
 يل ُّٱتعالى: -[، وقال 23]اإلسراء:  َّ من زن رن مم ام يل ُّٱتعالى: 

 .[36]النساء:  َّ ننمن زن رن مم ام
بما وصف به نفسه،  -تعالى–: وهو أن يوصف هللا اإليمان بأسمائه وصفاته .4

وال  ،من غير تحريف، وال تعطيل، ومن غير تكييف وبما وصفه به رسوله 
ال في  ،ليس كمثله شيء -تعالى–تمثيل، فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن هللا 

 جي  يه ىهمه جه ين ُّٱٱتعالى:-قال  ،(3)وال في أفعاله ،وال في صفاته ،ذاته

 يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱتعالى: -[، وقال هللا 11]الشورى:  َّ حي

 نئ ُّٱ[، وقال: 180]األعراف:  َّ نت مت زت رت يب ىبنب  مب زب رب

 [.27]الروم:  َّ رت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ
 
 

                                                 

 .6-5( القول المفيد على كتاب التوحيد، ص1)
 .50( أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ص2)
 .32ية، الرياض: مكتبة الرشد، ص( شرح العقيدة األصفهانية، شيخ اإلسالم ابن تيم3)
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 الركن الثاني: اإليمان بالمالئكة: 
يمان بوجودهم، والتصديق بأعمالهم التي يقومون بها  في هذا الكون، هو اإلِّ

فهم خلق من عالم الغيب ال نراهم، ولكن نؤمن بهم إيمان ا جازم ا ال يتطرَّق إِّليه 
 ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱتعالى: -شك، وال ريب، قال هللا 

 [.285]البقرة:  َّ ىي  ني مي زي ري
؛ إجماال  فيمن لم يسمَّ،  فَأهل الُسن ة والجماعة يؤمنون بهم إِّجماال  وتفصيال 

، كجبريل الموكل تفصيال  فبمن صح به الدليل، ممن سم اه هللا ورسوله  وَأمَّا
سرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك  بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر، وا 

 .(1)الموت الموكل بقبض اأَلرواح، ومالك خازن النَّار
َفرة وأَهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المالئكة هم عباد هللا المكَرمون، وال سَّ

وُخلق ا، والكرام  ،وهم الكرام َخلق ا، عليهم الصالة والسالم–وبين رسله  -تعالى–بينه 
، المطيعين هلل  ،وصفة   ،تعالى، بررة  طاهرين ذات ا-على هللا  تعالى، خلقهم -وأفعاال 

قدرات خاصة بهم، وعبادات تختلف عن  -تعالى–، ووهبهم هللا (2)هللا من نور
  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ تعالى:-قال  ،(3)عبادات البشر

 جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱتعالى: -[، وقوله 5]الشورى:  َّ ربيئ

 .[206]األعراف:  َّ حم  جم هل مل خل حل
 الركن الثالث: اإليمان بالكتب:

تكلم  -سبحانه–ويراد به التصديق بالكتب التي أنزلها هللا على رسله، وأنه 
فيجب اإليمان بما سمى  وهدى، ،نورو  ،بها حقيقة على الوجه الذي أراد، وأنها حق

-كالتوراة، واإلنجيل، والزبور، والقرآن، واإليمان بما لم ُيسم ِّ هللا منها، قال  ،هللا منها

                                                 

 .63-62( انظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح، عبدهللا األثري، ص1)
 .2/656( انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، حافظ حكمي، 2)
 .30-9( انظر: عالم المالئكة األبرار، د. عمر األشقر، ص3)
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 نب مب ُّٱ[، وقال: 143]األعراف: َّ خت  حت جت هب مب خب ُّٱتعالى: 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ[، وقال: 10]النجم: َّ  زت رت يب ىب

ويجب اإليمان بكل ما  [،46]المائدة: َّ مه جه ين ىن من خنحن  جن يم
ا في  -تعالى–وال يكذبه، قال  ،فيها من الشرائع، وأن جميعها يصدق بعضها بعض 

وفيه دليل  [،48]المائدة: َّ يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱالقرآن: 
 .(1)ومصدق ا لها ،على أن هللا أنزل القرآن حاكم ا على هذه الكتب

 الركن الرابع: اإليمان بالرسل:
بعث في كل أمة رسوال  منهم يدعوهم إلى  -تعالى–أن هللا التصديق الجازم ب

مصدقون،  ،والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون  ،عبادة هللا وحده
بررة، أتقياء، أمناء، هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة  ،بارون، راشدون، كرام

 به، لم يكتموا، واآليات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم هللا
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱولم ينقصوه،  ،ولم يغيروا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرف ا

، وأفضلهم أولو العزم (2)[، وأنهم كلهم على الحق المبين"35]النحل:  َّ  ِّ ُّ
براهيم، وموسى، عيسى ومحمد  ثم بقية ، عليهم السالم-من الرسل وهم: نوح، وا 

 .(3)الرسل، ثم األنبياء
 ن الخامس: اإليمان باليوم اآلخر:ركال

ال محالة، والعمل بموجب -اإليمان باليوم اآلخر هو "التصديق الجازم بإتيانه 
ذلك، ويدخل في ذلك اإليمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها ال محالة، 

وخروج  ،ونعيمه، وبالنفخ في الصور ،وعذابه ،وما بعده من فتنة القبر ،وبالموت
                                                 

، وسلم 11خ اإلسالم ابن تيمية، د. صالح الفوزان، ص( انظر: شرح العقيدة الواسطية لشي1)
 .675-2/671الوصول إلى علم األصول، حافظ حكمي، 

 .79( أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة، حافظ حكمي، ص2)
 .12( انظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، د. صالح الفوزان، ص3)
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وتفاصيل  ،واألفزاع ،لخالئق من القبور، وما في موقف القيامة من األهوالا
 ،والحوض، والشفاعة ،المحشر: نشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط

، وبالنار وعذابها الذي ونعيمها الذي أعاله النظر إلى وجه هللا  ،وغيرها، وبالجنة
(1)عز وجل"-أشده حجبهم عن ربهم 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ قال هللا تعالى: ،
 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
 مق حق مف خف حف ُّٱتعالى: -[، وقال هللا 8 - 7]يونس:  َّ خي حي جي
 َّ يه ىه مه جه ين ىن ُّٱتعالى: -[، وقال هللا 6 - 5]الذاريات:  َّ  خك حك جك

 .[7]الحج: 
 الركن السادس: اإليمان بالقضاء والقدر:

بأنها  -سبحانه-القِّدم، ويعلم قدر األشياء في  -تعالى-وهو اإليمان بأن هللا 
لذلك  -سبحان-ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابته 

 .(2)ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها، وخلقه لها
 هي: ،والقدر له أربع مراتب

 المرتبة األولى: علم الرب سبحانه باألشياء قبل وقوعها.
 ل كونها.المرتبة الثانية: كتابته لها قب
 المرتبة الثالثة: مشيئته لها.
 .(3)المرتبة الرابعة: خلقه لها

                                                 

 110لسنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة، حافظ حكمي، ص( أعالم ا1)
( انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، د. عبدالرحمن المحمود، 2)

 .40-39ص
 .71( انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم الجوزية، ص3)
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 المبحث الثالث
 تحليل نتائج الدراسة

 أواًل: نتائج المقابالت مع المراكز اإلسالمية:
ا من القائمين على المراكز اإلسالمية في أمريكا، وأستطيع  قابلت عدد 

 تلخيص أهم ما ورد فيها بما يلي:
ئمين على المراكز اإلسالمية يرون اختالف المذاهب كثير من القا .1

كما دل عليها الكتاب  هاشرح اإلسالمية عائق ا أمام توضيح أركان اإليمان
والسنة، فلكل مذهب فهمه الخاص لتفاصيل هذه األركان، وهناك اختالفات 

 ،وأسمائه ،متعددة بين الفرق اإلسالمية في مفهوم اإليمان، واإليمان باهلل
وغيرها من األركان، وهذا من العوائق أمام المراكز  ،، واإليمان بالقدروصفاته

 اإلسالمية في تعليم الناس أركان اإليمان بالمفهوم الصحيح.
ضعف تأهيل بعض  ور المؤثرة في شرح أركان اإليمانومن األم .2

مما يقلل أهمية  ؛راكز، وضعف التأصيل العلمي لديهمالقائمين على هذه الم
ذا أتاهم من يسألهم عن التطرق للمس ائل العلمية المتعلقة بأركان اإليمان، وا 

أسهل المسائل ال يستطيع اإلجابة عليها، وهذا تحد   كبير يواجه المسلمين في 
الغرب، ويحسن بالمهتمين هناك إيجاد برامج متنوعة لـتأهل الدعاة على شرح 

 وأهمها أركان اإليمان. ،المسائل العقدية
االهتمام بمسائل العقيدة في برامج المراكز اإلسالمية من المالحظ قلة  .3

في أمريكا، فلم أجد جهة تبنت مسائل االعتقاد وتوضيحها للمسلمين، فهناك 
أو  ،مجامع فقهية وهذا خير كبير، لكن المجتمعات هناك تحتاج جمعيات

مجامع تناقش مسائل االعتقاد والنوازل فيها، وتوضيحها بما يناسب 
 تلك البالد.المستقرين في 

تلك أبرز النقاط التي كانت مثار اهتمام في النقاشات التي تمت مع عدد  من 
 المراكز اإلسالمية في أمريكا.
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 :ثانًيا: تحليل نتائج االستبانة
 استبانة أركان اإليمان:

، كانت حول أركان اإل44على أربعة وأربعين ) ةنااالستب تاحتو  يمان ( سؤاال 
، وقد احتوت اإلجابات على خمسة ضمن خيارات مغلقة وكانت اإلجابات الستة،

 (، وتعني هذه األرقام ما يلي:5( إلى رقم )1( خيارات موزعة من رقم )5)
= ال أوافق  1= ال أوافق،  2= أوافق نوع ا ما،  3= أوافق،  4= أوافق بشدة،  5)

 بشدة(.
عة من ( محاور، داخل كل محور مجمو 7كما تم تقسيم االستبانة إلى سبعة )

 األسئلة، وهذه المحاور كاآلتي:
 .المحور األول: تعليم أركان اإليمان في المراكز اإلسالمية 
  .المحور الثاني: اإليمان باهلل 
 .المحور الثالث: اإليمان بالمالئكة 
 .المحور الرابع: اإليمان بالكتب 
 .المحور الخامس: اإليمان بالرسل 
  .المحور السادس: اإليمان باليوم اآلخر 
 .المحور السابع: اإليمان بالقدر 
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 المحور األول: تعليم أركان اإليمان في المراكز اإلسالمية:
(، وكانت نتائجها 8( إلى رقم )1هذا المحور تناول ثمانية أسئلة، من رقم )

 كاآلتي:
 العبارة 1 2 3 4 5

100%     
أرى أهمية شرح أركان  .1

 .اإليمان للمسلمين

3.3% 50% 33.3% 13.3%  

المركز اإلسالمي  .2
يعتني بتقديم محاضرات 

ودروس عن أركان 
 .اإليمان

3.3% 46.7% 30% 20%  

األسر المسلمة  .3
حريصة على تعليم أركان 

اإليمان لألطفال 
 .والمراهقين

43.3% 30% 26.7%   
المسلم الجديد مقبل  .4

 .على تعلم أركان اإليمان

46.7% 26.7% 26.7%   

اإلمكانيات المعينة  .5
ح أركان على توضي

اإليمان لدى المركز 
 .فرةااإلسالمي متو 

6.7% 33.3% 6.7% 46.7% 6.7% 
الكتب باللغة اإلنجليزية  .6

 .فرةاعن أركان اإليمان متو 

20% 46.7% 20% 13.3%  
المعلومات في  .7

اإلنترنت باللغة اإلنجليزية 
 .فرةاعن أركان اإليمان متو 

60% 26.7% 13.3%   
أرى الحاجة لمراجع  .8

أركان اإليمان  علمية عن
 .في المراكز اإلسالمية
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تبين األسئلة في الجدول السابقة مدى عناية المراكز اإلسالمية بتعليم أركان 
( يتفق جميع 1فر المراجع العلمية المتخصصة، ففي السؤال )ااإليمان، ومدى تو 

نجد أن ف( 2أفراد العينة حول أهمية تعليم وبيان هذه األركان، أما في السؤال )
لعناية بهذه األركان يميل لالرتفاع، فالذين وافقوا بأن عناية المراكز اإلسالمية ا

%، أما الذين وافقوا إلى حد   ما كانت 53بتعليم أركان اإليمان تجاوزت نسبتهم 
% رأوا أن العناية بها قليلة، ويسجل السؤال 13%، وأكثر من 33نسبتهم أكثر من 

كما هو موضح بالجدول أعاله، وهذا -ثاني ( نسبة مقاربة من نسب السؤال ال3)
وتحتاج إلى تحسين أكبر من المراكز  ،يدل أن العناية بتعليم أركان اإليمان جيدة

% من األسر المسلمة حرصها قليل على تعليم أركان اإليمان 20اإلسالمية، فنسبة 
 لألطفال والمراهقين نسبة ليست بالقليلة.

فقد رأى أغلب  ت المعينة على توضيح هذه األركانفر اإلمكانيااومن حيث تو 
%، 73وأوافق( تجاوزا نسبة  ،فرة، فالذين اختاروا )أوافق بشدةاأفراد العينة أنها متو 

 أركان اإليمان باللغة اإلنجليزيةأما عن توفر الكتب والمعلومات المتخصصة في 
فاألغلب يرون المعلومات على اإلنترنت، ر الفرق بين الكتب المطبوعة و فقد ظه
%، بالمقابل نرى أغلب أفراد العينة رأوا 52وتجاوزت نسبتهم  ،فرها مطبوعةاعدم تو 

%، 66وأوافق بشدة( أكثر من  ،توفر المعلومات على اإلنترنت، فقد اختار )أوافق
فر المراجع العلمية اأكدت نتيجته بأن األغلب يرون أهمية تو ف( 8أما السؤال )

%، وهذه نسبة عالية تدل 86وبنسبة تجاوزت  ،مانالمتخصصة في أركان اإلي
 فر هذه المراجع.اعلى الحاجة إلى تو 
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 : المحور الثاني: اإليمان باهلل
(، وكانت نتائجها 15رقم ) ( إلى9هذا المحور تناول سبعة أسئلة، من رقم )

 :كاآلتي

 العبارة 1 2 3 4 5
األسئلة عن وجود  .9   13.3% 37.7% 50%

 .كثيرة -تعالى–هللا 
إجابة األسئلة  .10 26.7% 13.3% 13.3% 46.7% 

–المتعلقة بوجود هللا 
 .صعبة -تعالى

األسئلة عن  .11 6.7%  13.3% 60% 20%
 .اإللحاد كثيرة

األسر المسلمة  .12 3.3% 16.7% 40% 40% 
تعاني من شبهات 

اإللحاد وتأثيرها على 
 .أفرادها

األسئلة عن الشرك  .13  26.7% 66.7% 6.7% 
 ،كالصالة ،بغير هللا

 .والدعاء لغير هللا كثيرة
التعامل مع أسئلة  .14 26.7% 20% 53.3%  

 .بغير هللا صعبة الشرك
األسئلة عن   .15  20% 46.7% 20% 13.3%

أسماء هللا وصفاته 
 .كثيرة
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يتضح من خالل هذه النتائج أن األسئلة المتعلقة بهذا الركن اإليمان باهلل 
راد العينة كثرة األسئلة عن وجود هللا، فأكثر ( رأى أغلب أف9كثيرة، ففي السؤال )

( اختار األغلب 11وأوافق(، وكذلك في السؤال ) ،% اختاروا )أوافق بشدة87من 
وأوافق(  ،أن األسئلة حول اإللحاد كثيرة، وتجاوزت نسبة الذين اختاروا )أوافق بشدة

المسلمين %، وهنا يتبين تأثير موجة اإللحاد في أمريكا على تفكير 80أكثر من 
( 13بكثرة، أما السؤال ) -تعالى–مما جعلهم يتساءلون عن وجود هللا  ؛وعقيدتهم

فيتضح أن األغلب وافقوا نوع ا ما بنسبة  لتي ناقشت كثرة األسئلة عن الشركا
%، وهذا يدل أن عدد 26%، والذين لم يوافقوا تجاوزت نسبتهم 66تجاوزت 

( 15ة متوسطة الحدوث، وفي السؤال )األسئلة المتعلقة بالشرك بتوحيد األلوهي
يتضح أن األسئلة المتعلقة باألسماء والصفات متوسطة الكثرة، ونستطيع أن نستنتج 
، ويليها األسئلة المتعلقة  من هذا أن األسئلة حول توحيد الربوبية هي األكثر تناوال 

 هية.بتوحيد األسماء والصفات، وبعدها بالكثرة األسئلة المتعلقة بتوحيد األلو 
أما من حيث صعوبة التعامل مع األسئلة المتعلقة بوجود هللا فقد وافق على 

% وافقوا نوع ا ما، وهذا يدل على أن 13%، وأكثر من 46صعوبتها أكثر من 
نسبة عالية من المراكز اإلسالمية تجد صعوبة في اإلجابة على هذا النوع من 

 سطة الصعوبة.األسئلة، وبالمقابل األسئلة حول الشرك كانت متو 
وهنا نوصي بأهمية تأهيل الدعاة في المراكز اإلسالمية بتوحيد الربوبية  

تعالى، وكيفية التعامل مع أسئلة اإللحاد، وتوفير مراجع علمية -ووجود هللا 
 متخصصة باللغة اإلنجليزية تتناول هذا األمر.
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 المحور الثالث: اإليمان بالمالئكة:
(، وكانت 20( إلى رقم )16أسئلة، من رقم )هذا المحور تناول خمسة 

 نتائجها كاآلتي:
 العبارة 1 2 3 4 5
األسئلة عن كيفية  .16  66.7% 6.7% 20% 6.7%

 .اإليمان بالمالئكة كثيرة
األسئلة عن صفات   .17  60% 20% 20% 

 .المالئكة كثيرة
األسئلة عن المهام  .18 13.3% 20% 53.3% 13.3% 

التي يقوم بها المالئكة 
 .كثيرة

األسئلة عن كيفية   .19 13.3% 46.7% 20% 20% 
العبادة التي يقوم بها 

 .المالئكة كثيرة
أرى صعوبة التعامل  .20 20% 53.3% 26.7%  

مع الشبهات المتعلقة 
 .بالمالئكة

 
هذه النتائج تشير بوضوح إلى أن األسئلة المتعلقة بالمالئكة ليست كثيرة، 

عينة قلة األسئلة عن كيفية اإليمان ( رأى أغلب ال19و ،17و ،16ففي األسئلة )
وعبادتهم، فلم يوافق أغلب أفراد العينة على أن  ،وعن صفات المالئكة ،بالمالئكة

قوم واختاروا )ال أوافق(، أما عن كثرة األسئلة حول المهام التي ي ،هذه األسئلة كثيرة
% لم 20% أوافق نوع ا، و53فقد اختار أكثر من  (18بها المالئكة في السؤال )

يوافقوا، وهذا يوضح أن التساؤالت حول المهام التي يقوم بها المالئكة متوسطة 



 (97العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-304- 

رأى أغلب أفراد العينة ف(  20األهمية عند المسلمين في أمريكا، أما في السؤال )
% سهولة 73سهولة األسئلة المتعلقة بالشبهات حول المالئكة، فقد رأى أكثر من 

ضح أن المراكز اإلسالمية ال تواجه صعوبة في التعامل مع هذه األسئلة، وهنا يت
 التعامل مع األسئلة المتعلقة بهذا الركن اإليمان بالمالئكة.
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 المحور الرابع: اإليمان بالكتب:
(، وكانت 29( إلى رقم )21هذا المحور تناول تسعة أسئلة، من رقم )

 نتائجها كاآلتي:
 العبارة 1 2 3 4 5
األسئلة عن اإليمان  .21  20% 46.6% 26.7% 6.7%

 .بالكتب كثيرة
إجابة األسئلة المتعلقة  .22 26.7% 40% 20% 13.3% 

 .مان بالكتب صعبةباإلي
األسئلة عن القرآن  .23  20% 13.3% 46.7% 20%

-الكريم بأنه كالم هللا 
 .كثيرة -تعالى

أرى صعوبة اإلجابة  .24 46.7% 13.3% 20% 20% 
على األسئلة المتعلقة بكيفية 

 .نزول القرآن
أرى صعوبة اإلجابة  .25 26.6% 36.7% 30% 6.7% 

على األسئلة المتعلقة 
 .بأسباب النزول

أرى صعوبة اإلجابة  .26 20% 36.7% 30% 13.3% 
على األسئلة المتعلقة بترتيب 

 .سور القرآن
أرى صعوبة اإلجابة  .27 13.3% 16.7% 63.3% 6.7% 

على األسئلة المتعلقة 
بالشبهات حول القرآن 

 .الكريم
األسئلة عن الكتاب  .28  20% 23.3% 56.7% 

 .المقدس عند النصارى كثيرة
ة عن التوراة عند األسئل .29  53.3% 16.7% 30% 

 .اليهود كثيرة
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يتضح من خالل هذه النتائج أن األسئلة حول اإليمان بالكتب متوسطة 
% )أوافق نوع ا ما(، أما األسئلة المتعلقة 46الطرح والنقاش، فقد اختار أكثر من 

وأوافق( أكثر من  ،فقد اختار )أوافق بشدة -تعالى–وأنه كالم هللا  ،لكريمبالقرآن ا
%، وهذا يدل على كثرة األسئلة الواردة حول ذلك، ويلي ذلك األسئلة المتعلقة 66

%، وهذا يعني أن 56بالكتاب المقدس عند النصارى فقد وافق على ذلك أكثر من 
كتاب المقدس، أما عن التوراة أكثر من نصف العينة يرون كثرة األسئلة حول ال

 .ة% يرون أنها قليل53سبتها أكثر منفأغلب العينة ون
أو  ،يتضح أن األسئلة المتعلقة باإليمان بالكتبفأما من حيث الصعوبة 

التفاصيل المتعلقة بالقرآن الكريم نجد أنها تميل للسهولة، ففي السؤال الثاني 
وال أوافق( وهذا يدل على سهولتها،  ،% اختار )ال أوافق بشدة66والعشرين أكثر 

( التي أشارت إلى مدى صعوبة المسائل 26( إلى )24وكذلك األسئلة من )
وترتيب السور،  ه،وأسباب ،وكيفية نزول القرآن -تعالى–المتعلقة بأن القرآن كالم هللا 
% إلى 56فتتراوح نسبة السهولة في هذه األسئلة بين  ،فأغلب العينة يرون سهولتها

متوسطة فمن أفراد العينة، أما األسئلة المتعلقة بالشبهات حول القرآن  62%
 (.27كما رأى أغلب أفراد العينة في السؤال ) ،الصعوبة

وما سبق يدل أن األسئلة حول اإليمان بالكتب تميل للكثرة، والمسائل 
ى المتعلقة بالشبهات حول القرآن أو المسائل المتعلقة بالكتاب المقدس عند النصار 

ا إضافية لتوضيحها زالة الشبهات حولها. ،تتطلب من المراكز اإلسالمية جهود   وا 
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 المحور الخامس: اإليمان بالرسل:
(، وكانت 36( إلى رقم )30هذا المحور تناول سبعة أسئلة، من رقم )

 نتائجها كاآلتي:
 

من خالل هذه النتائج يتضح أن األسئلة حول اإليمان بالرسل متوسطة 
كانوا أكثر من % من العينة )أوافق نوع ا ما(، والذين وافقوا 50الكثرة، فقد اختار 

%، أما األسئلة عن نبوة النبي محمد 32%، أما الذين يرون سهولتها تجاوزوا 26
  وأوافق(، وأكثر من  ،% لصالح )أوافق بشدة53فقد مالت للكثرة بنسبة تجاوزت

 العبارة 1 2 3 4 5
األسئلة عن اإليمان  .30  32.3% 50% 26.7% 

 .بالرسل كثيرة
األسئلة عن نبوة محمد  .31  13.4 33.3% 33.3% 20%

 كثيرة. 
األسئلة عن سيرة  .32  13.3% 26.7% 13.3% 46.7%

 .كثيرة الرسول محمد 
أرى صعوبة التعامل  .33 6.7% 60% 33.3%  

مع الشبهات حول سيرة 
 .الرسول محمد 

أرى صعوبة التعامل  .34 13.3% 46.7% 20% 20% 
مع الشبهات حول إنكار نبوة 

 .ل محمد الرسو 
األسئلة عن معجزات  .35  53.3% 20% .26% 

 .األنبياء كثيرة
أرى صعوبة التعامل  .36 16.7% 63.3%  20% 

مع الشبهات حول النبي 
 .عيسى 
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فقد  % اختاروا )أوافق نوع ا ما(، وكذلك األسئلة حول سيرة الرسول محمد 33
% اختاروا 26وأوافق(، وأكثر من  ،أوافق بشدة% من أفراد العينة )60اختار 

)أوافق نوع ا ما(، وفيما يتعلق بمعجزات األنبياء فقد كانت تميل لقلة العدد؛ فأكثر 
 % لم يوافقوا على كثرتها.53من 

كما يتضح أن أغلب أفراد العينة يرون سهولة التعامل مع األسئلة المتعلقة 
 (.36و ،34و ،33كما في األسئلة ) ،جهون صعوبة حولهاوال يو  ،بهذا الركن
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 المحور السادس: اإليمان باليوم اآلخر:
(، وكانت 41( إلى رقم )37هذا المحور تناول خمسة أسئلة، من رقم )

 نتائجها كاآلتي:
 

 
نة يوافقون على كثرة من خالل النتائج السابقة يتضح أن أغلب أفراد العي

وأوافق نوع ا ما( وصلوا إلى  ،األسئلة عن اليوم اآلخر، فالذين اختاروا )أوافق بشدة
 ،39و ،38% من اإلفراد العينة، وتطابقت هذه النسبة مع األسئلة )80نسبة 

 ،ونعيمه، والحساب ،حيث اتفق األغلب أن األسئلة عن عذاب القبر ،(40و
 والنار كثيرة. ،والجنة

مقابل كثرة األسئلة فإن اإلجابة عليها ال تواجه بصعوبة بالغة عند المراكز وب
% يرون 53% يرون أنها متوسطة الصعوبة، وأكثر من 43اإلسالمية، فأكثر من 

سهولتها، وهنا يتضح أن المراكز اإلسالمية ال تواجه إشكاالت حول المسائل 
 المتعلقة باليوم اآلخر.

 العبارة 1 2 3 4 5
األسئلة عن اإليمان باليوم  .37  20% 20% 40% 20%

 .اآلخر كثيرة
ن عذاب القبر األسئلة ع .38  13.3% 23.2% 33.2% 13.3%

 .ونعيمه كثيرة
األسئلة عن الحساب يوم  .39  6.7% 53.3% 33.3% 6.7%

 .القيامة كثيرة
األسئلة عن الجنة والنار  .40   40% 60% 

 .كثيرة
أرى صعوبة التعامل مع  .41 20% 33.3% 43.3% 3.4% 

 .الشبهات المتعلقة باليوم اآلخر
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 القدر:المحور السابع: اإليمان ب
(، وكانت نتائجها 44( إلى رقم )42هذا المحور تناول ثالثة أسئلة من رقم )

 كاآلتي:

 العبارة 1 2 3 4 5
األسئلة عن اإليمان  .42  33.3% 40% 20% 6.7%

 .بالقدر كثيرة
األسئلة عن كتابة  .43 43.3% 13.3% 20% 16.7% 6.7%

المقادير في اللوح المحفوظ 
 .كثيرة

أرى صعوبة التعامل  .44 10% 30% 36.7% 20% 3.3%
مع الشبهات حول اإليمان 

 .بالقدر
 

يتضح من خالل هذه النتائج أن األسئلة حول اإليمان بالقدر تميل بين 
% من أفراد 60المتوسطة إلى الكثيرة، فالذين اختاروا )أوافق وأوفق نوع ا ما( 
عدم % يرون 57العينة، أما تفاصيل مراتب القدر فهي أقل من ذلك، فأكثر من 

 كثرتها.
وتتفق صعوبة األسئلة مع كثرتها، فالذين أجابوا عن السؤال الرابع واألربعين 

% يميلون لصعوبة 60أن  :أغلبهم اختار )أوافق بشدة، وأوافق، وأوفق نوع ا ما( أي
األسئلة المتعلقة بركن اإليمان بالقدر، ويتضح من خالل ذلك أن المراكز اإلسالمية 

لهذا الركن، وتأهيل علمي للتعامل مع الشبهات المتعلقة تحتاج معرفة تفصيلية 
 بالقدر.
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 الخاتمـــــــة
إن أركان اإليمان لها أهميتها على كل مسلم ومسلمة؛ ولذلك كان االهتمام 
بها ودراسة واقعها في حياة الدعاة، واهتمامهم بها في غاية األهمية، والمراكز 

وشرح المعتقد  ،ا عليهم واجب الدعوةاإلسالمية في الغرب أمريكا والغرب عموم  
الصحيح لعموم المسلمين هناك، وهذه الدراسة التي عنونت لها بــ "تعامل المراكز 
اإلسالمية في أمريكا مع األسئلة المتعلقة بأركان اإليمان" خرجت بعدة نتائج 

 يلي: فيماوتوصيات، ويمكننا تلخصيها 
ية في أمريكا االختالفات العقدية من التحديات التي تواجهها المراكز اإلسالم .1

فيما بينها، وهذا االختالف ناتج عن تعدد الفرق والمذاهب هناك، ولتجاوز هذا 
التحدي يوصى باالهتمام بما ال يسع المسلم جهله من المسائل المتعلقة بأركان 

 اإليمان، دون الدخول في تفاصيل قد ال يحتاجها المسلم في أمريكا.
تواجه المراكز اإلسالمية في أمريكا ضعف التأهيل العلمي ومن التحديات التي  .2

ا، ويوصي البا حث بإطالق مبادرات استراتيجية للقائمين عليها، وهذا تحد   كبير جد 
 هم في تأهيل القائمين على هذه المراكز.تس
صة في مسائل العقيدة في الغرب، وتعمل على تخيوصي الباحث بإيجاد جهة م .3

وفق ا الحتياج المسلم في أمريكا  ،ة، وبناء المناهج العقديةإصدار الفتاوى العقدي
 والغرب.

فر كتب العقيدة مطبوعة باللغة اإلنجليزية، ومن اأغلب أفراد العينة يرون عدم تو  .4
هنا يوصي الباحث بأهمية التأليف في مسائل االعتقاد بما يتناسب مع المجتمع 

ا.و  ،الغربي، وتوفيرها للمراكز اإلسالمية اقتناء    توزيع 
هي األكثر  -تعالى–أظهرت الدراسة أن األسئلة حول توحيد الربوبية ووجود هللا  .5

، ويليها األسئلة المتعلقة بتوحيد األسماء والصفات، وبعدها بالكثرة األسئلة  تناوال 
المتعلقة بتوحيد األلوهية، ويوصي الباحث المراكز اإلسالمية بأهمية العناية بمسائل 

 وفق ا لهذا الترتيب في األهمية. ،اإليمان باهلل
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بينت الدراسة أن المراكز اإلسالمية ال تواجه صعوبة في التعامل مع األسئلة  .6
 المتعلقة باإليمان بالمالئكة.

أوضحت الدراسة أن المسائل المتعلقة بالشبهات حول القرآن أو المسائل  .7
ا المتعلقة بالكتاب المقدس عند النصارى تتطلب من المراكز اإلسالم ية جهود 

زالة الشبهات حولها. ،إضافية لتوضيحها  وا 
، وهذا تهوسير  أغلب أفراد العينة يرون كثرة األسئلة المتعلقة بنبوة النبي محمد  .8

ا مضاعفة من المراكز اإلسالمية حول توضيح المعالم  اإلقبال يتطلب جهود 
 .المضيئة في سيرته 

عن اليوم اآلخر، وبالمقابل المراكز أغلب أفراد العينة يوافقون على كثرة األسئلة  .9
اإلسالمية ال تواجه صعوبة في اإلجابة على تساؤالتهم، وهنا يوصي الباحث 

ه، فترسيخ اإليمان بهذا بأهمية العناية بالتذكير بيوم القيامة، وضرورة الوعظ حول
 ومواجهة االنحالل المادي واألخالقي. ،هم في زيادة اإليمانالركن يس

اركين في الدراسة صعوبة األسئلة المتعلقة باإليمان بالقدر، يرى أغلب المش .10
وأوضحت الدراسة أن المراكز اإلسالمية تحتاج معرفة تفصيلية لهذا الركن، وتأهيل 

 علمي للتعامل مع الشبهات المتعلقة بالقدر.



 أبحاث
 تعامل المراكز اإلسالمية في أمريكا
 تركي بن خالد الظفيري د. نمع األسئلة المتعلقة بأركان اإليما
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