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  ملخص
دفي ى ھ ذا البحث إل ة ھ أتھا و دراس ث نش ن حي ريم م رآن الك از الق ز إعج ا، مراك أنواعھ

ا وم بھ ي تق طة الت واءواألنش ة؛ ، س ت علمي أليف ونحوھكالبحث ا أكان ي والت ة؛ملعلم  ا، أو عملي
ذه المراكز مع المجتمعات  ين ھ ى مدى الصلة ب م التعرف عل كالمؤتمرات والندوات ونحوھا، ث

ة المحلية والعالمية، وبيان أثرھا وجھودھا ف ك ضمن دراسة تطبيقي ي الدعوة إلى اإلسالم، كل ذل
ان، من خالل زيارة تحليلية عملية ا، وبي ة أمرھ ا وحقيق ات  الباحث للمراكز ورؤية واقعھ اإليجابي

ا لبيات فيھ ذا .والس د ھ يص وبع ك التمح بر وذل يّ  ،الس ز تب ذه المراك ن ھ أمول م ة الم ن الدراس
ورھا الحقيقي؟ وما األھداف الحقيقية التي أن ينبغي كيف ينبغي أن تكون؟ وما د: والمطلوب منھا

ا؟ رآن  .أن تسعى لتحقيقھ ز إعجاز الق ع مراك ذه الدراسة الفاحصة لجمي ديم ھ تم تق ك ي د ذل م بع ث
  .فتعالج السلبيات وتعزز اإليجابيات ،فيد منھاستالكريم لت

  .القرآن، الواقع، المأمول مراكز، إعجاز: ات المفتاحيةالكلم

Abstract 
This paper aims at studying the Miracle of the Holy Quran Centers in 

terms of their establishment, and the types of activities they hold 
(whether they are scientific such as scientific research and authoring or 
empirical such as conferences, seminars and so on). In addition, this 
study is to identify the extent to which there is a connection between 
these centers and the local and international communities, and to clarify 
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how influential they are and the efforts they exert in calling to Islam; all 
of this is included in an analytical and empirical study conducted by the 
researcher who visited these centers and observed them so as to identify 
their positive and negative sides. After this explanation, this study shows 
the aspired role of these centers and their needs: How should they be? 
What is their real role? What are their goals? After that, this study will be 
presented to all of the Miracle of the Holy Quran Centers so that they 
make use of it in treating the negative sides and reinforcing the positive 
ones.  

Keywords: Centers, Miracle, Holy Quran, Reality and Aspiration. 

  مقدمةال
ة الدراسات  (1)تعد ھذه الدراسة ة الجوف لخدم دمھا جامع ي تق رة الت إحدى الدراسات الكبي

اص كل خ ة بش ات القرآني ام، والدراس كل ع المية بش ون أساًس. اإلس ا أن تك ع منھ ن  اويتوق م
ي تُ  ات الت د فاألساس دوات، عتم ؤتمرات والن ز والم توى المراك ى مس ازي، عل ب اإلعج ي الجان

م  ة، تشخيصية، ث ل ھي نظرة واقعي ورق، ب فليست ھي مجرد دراسة بحثية تبدأ وتنتھي حيث ال
 .عالجية، لكل ما يتعلق بمراكز إعجاز القرآن الكريم

ا ت ا وتكمن أھمية ھذه الدراسة في كونھا تتعلق بكتاب هللا تعالى، وخاصة أنھ جمع في طياتھ
  .ي التفسير والعقيدةعلمَ 

دانيً  اعمليً  اجانبً  إلى الدراسات القرآنية؛ ألنھا تأخذ اأن تضيف شيئً ھذه الدراسة  وتحاول ؛ امي
  .احتياج مكتبة الدراسات القرآنية إلى الدراسات الميدانية التحسينية لتلبية

  اف الدراسةأھد
 .وأنواعھا ونشأتھا فكرتھا حيث من الكريم القرآن إعجاز بمراكز التعريف .1

 .القرآنية الدراسات بمراكز الكريم إعجاز مراكز عالقة إظھار .2

 .وضعتھا التي لألھداف اإلعجاز مراكز تحقيق مدى بيان .3

ة بشكل  .4 ة بشكل خاص، والقرآني إظھار أثر مراكز اإلعجاز في تطوير الدراسات اإلعجازي
 .عام

 .ة والخارجيةتوضيح أثر ھذه المراكز في المجتمعات المحلي .5
                                                            

مشروع بحثي كبير مدعوم من جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية، قاربت  ه الدراسةأصل ھذ )1(
ض الواقع، وسبر وقد قام الباحثان بزيارة مراكز إعجاز القرآن الكريم على أر ،صفحاته على المائة أو زادت

 .وتشخيصه للوصول إلى المأمول من الدراسة بالطريقة العلمية التجريبية, كل ما يمكن اإلفادة منه
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  .شيھا مع مفردات العصر الحديثابيان مدى إفادة ھذه المراكز من التقنيات العلمية وتم .6

ة؛ ين أن يقدما نظرة فرضية ناجكما يتوقع من الباحثَ  ة عن التنقيب والدراسة العملي والتي م
ون كيف يجب أن تكون مراكز إعجاز القرآن، في شكلھا ومضمونھا؛ لتك: يلخصھا السؤال اآلتي

  .قادرة على القيام بالمھمة التي انبرت لھا واستشرفت لحملھا على كاھلھا

 الدراسات السابقة
ا ات وغيرھ ك فيصل للبحوث والدراس ة المل ي مؤسس ات ف د البيان وع لقواع د الرج ن  بع م

دنا ات البحث، وج ات ومحرك ة  المكتب الة المعنون ذه الرس رآن "ھ ي الق از العلمي ف ات اإلعج ھيئ
نة وجھو ةوالس ا الدعوي ث د" دھ ن . للباح ليمان ب وراةس الة دكت ي رس د، وھ د المحيمي ي  محم ف

  :وضح اآلتيھـ، وھنا نود أن ن1435نورة، نوقشت عام الجامعة اإلسالمية بالمدينة الم

عن مراكز  أن بحثنا ھذا انطلق ورسمت خطته قبل معرفتنا بوجود أي رسالة علمية تتحدث .1
 .اإلعدادت رسالة الدكتور سليمان المحيميد في طور ، حيث كانوھيئاته اإلعجاز العلمي

ه .2 لنا مع ا، تواص الته وظھورھ د لرس ليمان المحيمي دكتور س ة الباحث ال د مناقش رة  بع مباش
اطلعنا على الرسالة، وحاولنا جاھدين تجنب التكرار في بحثنوأ ذا، حيث حاولن ز  ا ھ التركي

 .لعمل فيھاعلى نقد ھذه المراكز، ومحاولة إيجاد رؤية مناسبة ل

ا، لكن  ال ننكر مدى فائدتنا مما كتبه .3 د في جانب المراكز ومواقعھ ليمان المحيمي دكتور س ال
ذا المشروع د في ھ م يتطرق  بذلنا قصارى جھدنا أن نأتي بالجدي ا ل ابق، مم ه الباحث الس ل

رآن الدراسة  ولھذا كانت ھذه شاملة متخصصة ركزت في مضمونھا على مراكز إعجاز الق
ارة عدد ال ، وبيان واقعھا والمأمول منھاوالمقارنة بينھا الكريم، ، في دراسة نقدية شملت زي

  .بأس به من ھذه المراكز

  أمثلتھاوأھدافھا، ونشأتھا،  :التعريف بمراكز إعجاز القرآن الكريم: المبحث األول

  تعريف إعجاز القرآن الكريم: المطلب األول
ركب، وال بد لتعريفه من تفكيك أجزاء التركيب ھو مصطلح م ؛القرآن الكريممراكز إعجاز 

  .مراكز، إعجاز، القرآن: الثالثة

ارس)ركز: (وأصلھا اسم، جمع مركز، :مراكز: أواًل  ن ف راء والكاف ) ركز(: "، يقول اب ال
ان ، )2("، واآلخر َصوتأحدھما إثبات شيٍء في شيء يذھب ُسْفاًل : أصالن )1(والزاء وھو اسم مك

وة، مَ : من رَكَز، وھو ادة ومركز الق ع منه فروع، ومنه مركز الشرطة، ومركز القي قَرٌّ ثابت تتفرَّ
  .وھكذا

                                                            
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، : ، انظرفالزاي والزاء كلھا أسماء صحيحة) ز: (الزاء أحد ألفاظ اسم حرف )1(

)2/510.(  
 ). 2/433(ركز، : دةمعجم مقاييس اللغة، ما ابن فارس،: انظر )2(
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يئ)عجز: (وأصلھا): أعجز(مصدر من  :إعجاز: اثانيً  ى ش دل في أصلھا عل ين ، والعجز ت
ا ين ھم يء: اثن ؤخر الش ارس. الضعف وم ن ف ال اب ز(: "ق زاء أصالِن ) عج يم وال ين والج الع

ُدھما دلُّ أح ر الشيء صحيحان، ي ؤخَّ ى م عف، واآلخر عل ى الضَّ األول  .عل َز عن الشيء ف َعِج
زً  عيفايعجز َعْج و عاجٌز، أي َض ُعف . ، فھ ه يَْض ذا؛ ألن ْزم فمن ھ يُض الَح َز نق ولھم إّن العج وق

ْزت: ويقال". المرء يَْعِجز ال َمَحالة: "ونويقول. رأيُه الٌن، إذا َعِج ي ف ه أعجَزن ه وإدراك . عن طلب
رآن. تعالى شيء، أي ال يَعِجز هللاَ تعالى عنه متى شاء هللاَ ولن يُعجز    Ä  Å   Æچ  : وفي الق

Ç  È  É  Ê  Ë     الى]12الجن [چ وت [چ ºچ ې  ې  ې  ې     : ، وقال تع العنكب
  .)1("]31، الشورى 22

ا األصل اآلخر فالَعُجز: (وقال أيًضا ر الشيء، والجمع أعجاز، حتى أم: وأمَّ وؤخَّ : ننھم يقول
  .)2()وا أعجاَز أموٍر ولَّْت صدوُرھاال تََدبَّرُ : (ويقولون. َعُجز األمِر، وأعجاُز األمور

ب ول الراغ ن : "ويق أخر ع له الت ز أص ر، أيوالعج ز األم د عج وله عن يء، وحص : الش
درة،للق افي التعارف اسمً  في الدبر، وصار كما ذكر مؤخره،  صور عن فعل الشيء، وھو ضد الق

ال الى ق دة [ چË  Ì  Í  چ :تع ه]31/ المائ ه وعاجزت اً وعجزت ه : ، وأعجزت فالن جعلت

ة [چ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  چ: عاجزاً، قال تعالى  الى] 2/ التوب ال تع چ ºچ ې  ې  ې  ې     : ، وق
ان  .)3( ]5/سبأ [چ ہ  ہ  ہ  ھ  ه    چ، ]"31، الشورى 22العنكبوت [ وھو قصور الناس عن اإلتي

اس فضل. يقول د بمثله، ة إعجاز مصدر: (عب رآن من إضافة المصدر  ،فكلم ى الق وإضافتھا إل
  .)4()أعجز القرآن الناس أن يأتوا بمثله: لفاعله، فإن التقدير

  القرآن: اثالثً 
 ،)5(اسم مشتق) القرآن: (اسٌم جامد غير مھموز، ومنھم من قال) القران: (منھم من قال :لغة

  :وھؤالء اختلفوا
ال نھم من ق وٌز مشتقٌ إنَّ ا: فم رآن مصدٌر مھم َرأ(من  لق روء ) قَ ه المق مِّي ب ال، ُس ى تَ بمعن

 Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ùچ ي   :ومنه قوله تعالى، تسميةً للمفعول بالمصدر
  .)6(أي قِراءتَه ،]18-17/القيامة[ چ

                                                            
 ).4/232( ،)عجز(، مادة المصدر السابق )1(
 ).4/233( ،المصدر السابق )2(
 ).1/547( ،مفردات القرآن ،األصفھاني: انظر )3(
  .27ص ،فضل عباس، إعجاز القرآن الكريم: انظر )4(
 ).1/363(، )قرأ: (ادةتاج العروس، م ، والزبيدي،)1/128(، )قرأ: (سان العرب، مادةل ابن منظور، :انظر )5(
 ).1/363(، )قرأ(تاج العروس، مادة  الزبيدي، :انظر )6(
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قرأ الماء في الحوض : بمعنى جمع، ومنه) قرأ(إنَّ القرآن وصٌف ُمشتٌق من : ومنھم من قال
اِت إذ د واآلي د والوعي ي والوع ر والنھ ع القصص واألم ه َجَم ا ألنَّ رآن قرآنً مِّي القُ ه، وُس ا جمع

  .)1(والسور بعَضھا إلى بعضٍ 

ولھم: ومنھم من قال ه ق ه، ومن ين : إنَّه مشتق من قََرنُت الشيء بالشيء إذا ضممتُه إلي َرن ب قَ
ين الحج  القرآن البعيرين، إذا جمع بينھما، ومنه ُسمِّي الجمع ب َران، ف رة في إحرام واحد قِ والعم

  .مجموٌع بعضه إلى بعض

اِت : ومنھم من قال ذلك ألنَّ آي مِّي ب بيه، ُس إنَّه مشتق من القرائن جمع قَِرينة، أي المثيل والش
  .)2(االقرآن يُشبِه بعُضھا بعضً 

يا: ااصطالحً  رة، أورد العلماء تعريفات اصطالحية كثيرة للقرآن الكريم، اتفقت في أش ء كثي
ى حد _ واختلفت في أخرى، إال أن االختالفات الواردة في التعريفات ليست اختالفات متناقضة إل

  .مت إلى التعريفات بقصد اإليضاح وزيادة التبيينبل ھي مجموعة من األوصاف التي ضُ _ كبير

  :وأذكر منھا

 .)3(امتواترً  ما نُقِل إلينا بين َدفَّتي المصحف نقاًل  −

ل على الرسول كالم هللا، ال −  .)4(المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقاًل متواتًرا ،ُمنـزَّ

وله − ى رس ل عل ـزَّ ز، الُمن الى، الُمعِج الم هللا تع ول ، المَ  ك احف، الَمنقُ ي المص وب ف كتُ
  .)5(الَمبُدوء بسورة الفاتحة، الَمختُوم بسورة الناس بالتواتر، الُمتعبَّد بتالوته

  أة مراكز إعجاز القرآن الكريمنش :طلب الثانيالم
ا  ة؛ فإنھ ة أو الدعوي ز العلمي ن المراك ر م ن كثي ريم ع رآن الك از الق ز إعج ف مراك ال تختل
ا  ى أن يستحدثوا كل م جاءت نتيجة الحاجة الملحة التي دفعت منظري اإلسالم والمدافعين عنه إل

تالءم  ھو جديد ومعاصر لخدمة القرآن الكريم والدفاع عنه بأساليب تتواكب ة العصر وت مع حداث
ه اته وشركاته وقنوات وخاصة أن  .مع سرعة التطور العلمي، واإلعالمي المعاصر بكل مؤسس

د أُنشئ ريم ق رآن الك ة للق ي المعادي الم الغرب ذ مراكز الدراسات اإلسالمية في الع ا من دأ عملھ ت وب
ا نفق عليھا الماليين؛ بھدف الطعن في كتاب اإلسالم مئات السنين، وتُ  األقدس والتشكيك في كل م

   .اكبيرً  أم اما يكن صغيرً  ايستطيعون أن يشككوا فيه أيً 

                                                            
ان العرب، مادة لس وابن منظور، ).4/30(، )قرأ(واألثر، مادة النھاية في غريب الحديث  ابن األثير، :انظر )1(

 ).1/128(، )قرأ(
 .المصدر السابق )2(
 ).1/81(المستصفى في علم األصول  ، والغزالي،)1/62(ظر وجنة المناظرروضة النا ،ابن قدامة :انظر )3(
 ).1/18(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول،  الشوكاني، :انظر )4(
 .3صأصول في التفسير،  ،ن عثيميناب :انظر )5(
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ا الك) م1312(ففي عام  رر مجمع فيّن ة لدراسة نسي تأسيس كراسـي الجامعات األورق وبي
ة ة العربي الم واللغ ام ، اإلس ي ع ات ) م1539(وف ي الجامع ة ف ة العربي ي للغ ئت أول كراس أُنش

ة أواًل وھي تعد ا. الغربية ة العربي دأت باللغ ي ب م  لبدايات الرسمية األولى لمراكز االستشراق الت ث
  .نفذت من خاللھا إلى دراسة ما يتعلق بالقرآن الكريم والحديث الشريف وعلومھما

  .)1(وقد أشار ابن قتيبة إلى أن الطعن في كتاب هللا تعالى بدأ منذ نزول القرآن الكريم

د أشھر قضايا الدراسات ولھذا، جاءت فكرة إنشاء مرا ريم والتي تع رآن الك كز إعجاز الق
  .اإلسالمية التي تجاذبتھا وسائل اإلعالم في العصر الحديث

  دور مراكز إعجاز القرآن الكريم في الدعوة إلى هللا والدين الحنيف: المطلب الثالث
ة ال ين أن قضية اإلعجاز من أخطر القضايا الدعوي دى المھتم ي من بات من المعروف ل ت

رآن  إن مراكز إعجاز الق ذلك ف الممكن أن تغير حياة األشخاص وتنقلھم من الكفر إلى اإليمان، ول
ة القضية  ا من أجل خدم الكريم انتبھت لھذه القضية في اآلونة األخيرة، وأصبحت تكثف جھودھ
ريم رآن الك دعوي لمراكز إعجاز الق ى الصعيد ال ، ونشرھا، ولقد وجدت نشاطات ال بأس بھا عل

  :وأذكر منھا على سبيل التمثيل ال الحصر ما يأتي

ام المؤتمرات العالمية التي عقدت في موسكو وا − يا وإ1412لسنغال ع ـ وإندونيس سطنبول ھـ
 .وغيرھا

ة − ي مدين نة ف رآن والس ي الق ي ف از العلم ى اإلعج رة  ملتق ي الفت ا ف فورد ببريطاني -11أكس
 .الل أعمال ھذا الملتقىم، وقد أعلن رجل وامرأتان إسالمھم خ15/5/2012

وم  − ي ي اون مع المركز األوروب دت بالتع دعاة والتي عق الندوة الخاصة باألئمة والخطباء وال
 .)2( ـھ6/7/1433ھـ، في فرنسا، واللقاء مع الجالية المسلمة في فرنسا يوم 5/7/1433

ة المطھ − نة النبوي ريم والس رآن الك ي الق از العلمي ف ة لإلعج ة العالمي دورة نظمت الھيئ رة ال
ك  ا وذل ة تنزاني مة جمھوري الم عاص ة دار الس ي مدين ي ف از العلم ى لإلعج ة األول التدريبي

ا  ي تنزاني ر ف ادي الخي ة أي ع جمعي اون م ن 2/7/2013بالتع دورة م ي ال ارك ف د ش م، وق
ات ة  الجامع ة التنزاني ا) 60(المختلف ن  أكاديميً م م ة، وھ ات المختلف اتذة الجامع ن أس م

 .)3(لعلوم المختلفة كالطب والبيولوجيا والجغرافيا والفلكالمتخصصين في ا

الم  رآن في الع إضافة إلى العديد من الفعاليات التي أقامتھا الھيئة العالمية ومراكز إعجاز الق
  .اإلسالمي

                                                            
 .3ص تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة،: انظر  )1(
، الھيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنةنشرة الحقيقة اإلخبارية، تصدر عن المصلح، : انظر  )2(

 .1، ص23، عددھـ1433
 .2ص  ،المصدر السابق  )3(
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  إنشاء مراكز إعجاز القرآن الكريمأھداف : طلب الرابعالم
دافً وجد ،بعد النظر والتطواف في مراكز إعجاز القرآن الكريم ة أھ رة مشتركة  انا أن ثم كثي

  :)1(إلى ما يأتي ھا وإرجاعھايصيمكن تلخ أسھمت في تأسيس مراكز إعجاز القرآن الكريم،

  .القرآن الكريم فياإلعجاز حقيقة استخالص كل ما يتعلق ب .1

  .اوتطويرً  اوتدقيقً  االعناية باألبحاث والدراسات التي تعنى بقضية اإلعجاز تحقيقً  .2

  .لدعوة إلى الدين اإلسالمي الحنيفواإلفادة منه في ا ،العلمي في قضية اإلعجاز نتاجنشر اإل .3

  أمثلة على مراكز إعجاز القرآن الكريم: طلب الخامسمال
  :ومن ھذه المراكز ما يأتي

 .)2()السعودية(الھيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  .1

ة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، معھد دراسات اإلعجاز العلمي في القرآن والسن .2
 .)3(السعودية

 .)4()المغرب(لعلمي في القرآن والسنة الھيئة المغربية لإلعجاز ا .3

ا .4 ا بماليزي ة مالي ابع لجامع رآن الت وث الق ز بح اه)5(مرك د زرن اواطلع ، وق اطاته  ن ى نش عل
  .وشراكاته والمؤتمرات والندوات التي يعقدھا

 .)6()فلسطين(للبحوث والدراسات لعلمي مركز اإلعجاز ا .5
                                                            

تفصيل األھداف فيما ذكرته مراكز اإلعجاز، وخاصة ما ذكره معھد دراسات اإلعجاز العلمي بجامعة  :انظر  )1(
  :اإلمام محمد بن سعود على الرابط اآلتي

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/cosssiqas/Pages/1434-6-12-2.aspx 
وافتتحت . ھـ1423ھـ، إلى أن اتخذت الھيئة شكلھا النھائي اسًما ومضمونًا عام 1404بدأت الفكرة عام   )2(

ب ، المغر)الجزائر(، الجزائر )القاھرة(مصر : العالمية مكاتب لھا في مجموعة من الدول منھا= الھيئة
  .وقد قمنا بزيارة بعض فروعھا)= خرطومال(، السودان )الرباط(

  :ھـ، في رواق جامعة اإلمام، وانظر معلوماته على الرابط1431تأسس المعھد عام   )3(
http://deanships.imamu.edu.sa/support_deanery/cosssiqas/Pages/Areas%20of%20work
%20of%20the%20Institute_7.aspx .اطه وعملهوقد قمنا بزيارته واالطالع على نش    

: ھـ، وانظر معلومات الھيئة المغربية على الرابط اآلتي1423تأسست الھيئة عام   )4(
http://www.comijaz.org/Contacts.phpھيئات اإلعجاز العلمي في القرآن  المحيميد،: ، انظر

وقد قمنا بزيارتھا . 89، صز العلمي بين المؤيدين والمعارضينقضية اإلعجا، والنجار، 138صوالسنة، 
  .وعقدنا لقاء موسًعا مع مؤسسيھا

م، وله مكاتب خاصة ضمن مجموعة من مكاتب المراكز العلمية التابعة للجامعة في 2010نشأ المركز عام   )5(
 .م5/2/2015كوااللمبور، وقد قام الباحث بزيارة ھذا المركز بتاريخ 

  :م، ومكانه غزة، وانظر موقع المركز على الرابط اآلتي2008لمركز عام نشأ ا  )6(
https://www.facebook.com/aleajaz/info#!/aleajaz/info?tab=page_info 
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ة واالطالع ، وقد تم التواصل مع أعضاء الجمعي)1(ة األردنية إلعجاز القرآن والسنةالجمعي .6
  .على واقعھا وأنشطتھا

  .)2()الھند(العلمي في القرآن والسنة األكاديمية الفرقانية لإلعجاز  .7

  .)3()السودان(لعالمي ألبحاث اإليمان المركز ا .8

 .)4()العراق(عجاز العلمي في القرآن والسنة مركز كركوك لإل .9

 .)5()، لبناناإلمارات(دار اإلعجـاز  .10

 .)6()مصر(لجنة اإلعجاز العلمي بالمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  .11

 .)7()مصر( لجنة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة باألزھر .12

  لقرآن الكريمإعجاز ا مراكزالتحديات التي تواجه : المبحث الثاني

  التي تواجھھا مراكز إعجاز القرآن الكريم التحديات العلمية: المطلب األول
ده  ا بع ى م ه إل ز اإلسالمي وتعدت إن قضية اإلعجاز علمية في أصلھا، وعلميتھا شملت الحي
ا يترتب  ل حول قضية اإلعجاز؛ لم ره من المل من حدود؛ نتيجة للصراع القائم بين اإلسالم وغي

اكرً انتائج خطيرة وكبيرة شكلت عائقً على إثباته أو نفيه من  ام إنشاء  ا، وتن ر أم في الفكر والتنظي
  :ومن المسائل التي ال بد من الوقوف عندھا ما يأتي كز اإلعجاز أو في بدايات إنشائھا،مرا

  الخالف في وجه إعجاز القرآن الكريم: األول الفرع
ديثً  اسر أن العلماء قديمً يجد بكل سھولة وي ,الناظر في تراث األمة حول قضية اإلعجاز  اوح

  :ھما لم يتفقوا على وجه إعجاز القرآن الكريم، وقد أخذ اختالفھم منحيين اثنين

                                                            
م، إلى أن استقلت عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم في 2010مرت الجمعية بعدة مراحل منذ عام   )1(

ان، و م؛11/7/2011  .ھي تابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية باألردنومقرھا َعمَّ
م، وانظر معلومات األكاديمية على 1970نشأت األكاديمية بجھود الشيخ محمد شھاب الدين الندوي عام   )2(

  : م اإللكتروني على الرابط اآلتيموقعھ
http://furqaniaacademy.com/Arabic/AboutUsAimsAr.htm 

: ھـ، بقرار من المجلس القومي للتعليم العالي، وانظر األھداف على الرابط اآلتي1411تأسس المركز عام   )3(
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8059&article=17959#.VRo1JfysXZ

E 
  .م2007نشأ المركز في كركوك عام   )4(
 .م، ثم أُنشئ فرع في دبي في اإلمارات العربية المتحدة2007أُْنشئت دار اإلعجاز في طرابلس بلبنان في عام   )5(
من وزارة األوقاف بإنشاء لجنة اإلعجاز العلمي للقرآن  ، بقرار)م1997(ھـ 1418عام  نشأت اللجنة في  )6(

  .والسنة بالمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
ھا مجمع البحوث اإلسالمية1998نشأت اللجنة عام   )7(  .م، في مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزھر، ومقرُّ
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ومنھم من رأى ، اختالفھم في عدد أوجه إعجاز القرآن الكريم، فمنھم من رأى أنه وجه واحد .1
  .)1(أنه أكثر من وجه

ن .2 ريم، فم رآن الك ازي للق ه اإلعج د الوج ي تحدي تالفھم ف ي، اخ از بالغ ه إعج ال بأن ن ق ھم م
ي ه بالصرفة أو علمي أو نفسي أو عددي أو تشريعي أو ومنھم من قال بأنه غيب ر  أو أن غي
  .)2(ذلك من وجوه اإلعجاز

داخالن ين مت ى  ،وأرى أن المنحي تكلم عل األول ي ان، ف ا مختلف ع بعض، إال أنھم بعضھما م
وين مراكز اإلعجاز ھو وأھم أنواع اإلعجاز الت .النوع العدد والثاني على ة وتك رت في بني ي أث

د ذلك وج ي، ول از العلم ا اقتصراإلعج از م ز اإلعج ن مراك رآن  نا م ي للق از العلم ى اإلعج عل
ال بيل المث ى س ك عل ن ذل ريم، وم ة  الك ة العالمي نةالھيئ رآن والس ي الق ي ف از العلم ام لإلعج  ع

  .ھـ1404
نةا مركز خادم الحرمين الشريفين لدراومن ذلك أيضً  رآن والس  سات اإلعجاز العلمي في الق

اض، بجامعة اإلمام  ن سعود اإلسالمية بالري د ب ذ محم ى تأوال ة عل ام  سيسهي صدرت الموافق ع
  .وغيرھا من المراكز والمعاھد التي سمت نفسھا باسم اإلعجاز العلمي للقرآن الكريمھـ، 1432

احثين و اويكمن التحدي أو الصعوبة ھنا في أن عددً  ي ال من الب اتبين في اإلعجاز القرآن الك
ذه  ايرون اإلعجاز العلمي وجھً  ن يشاركوا في ھ من وجوه إعجاز القرآن الكريم، وبالتالي فإنھم ل

ز ز،  ،المراك ذه المراك ات نظر منشئي ھ ع وجھ ة نظرھم م د الختالف وجھ م جھ ن يكون لھ ول
  .من وجوه اإلعجاز اوجھً  على الذين يرون صحة اإلعجاز العلمي افيكون الجانب العلمي قاصرً 

ىاإلقضية سحب االختالف في : الفرع الثاني ريم عل رآن الك ة  عجاز العلمي في الق السنة النبوي
  المطھرة
أثيرً في وجود اإلعجاز العلمي في السنة النبوية الخالف  لعل ابق،  اال يقل ت عن الخالف الس

  .القرآن الكريموذلك أن إعجاز الحديث النبوي فيه فتح باب عريض على إعجاز 
د  ر من الجھ ر وأكث ات إعجاز الحديث الشريف أكب وإن الجھد الذي ستبذله المراكز في إثب

  :المبذول في إعجاز القرآن الكريم، ولعلي أشير إلى بعض األسباب، ومنھا
ود  .1 ة وج ي حقيق الف ف از اإلالخ ام-عج كل ع از اإلأو  -بش ي العج اصب-علم كل خ ي  -ش ف

  .)3(الحديث الشريف

                                                            
، وما بعدھا 75ص القرآن، ثالث رسائل في إعجاز ضمن ،، النكت في إعجاز القرآنالرماني: انظر  )1(

  ).2/94( البرھان في علوم القرآن، وما بعدھا، والزركشي، 21ص المصدر السابقو
ثالث رسائل في إعجاز ضمن  ،الخطابي، بيان إعجاز القرآنو، 8، ص، إعجاز القرآن الكريمالباقالني: انظر  )2(

 ،اإلتقان في علوم القرآن ي،، والسيوط258، ص، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وعياض28صالقرآن، 
)2/313.( 

مباحث في  وما بعدھا، والقطان، 266صإعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الرباني، الخالدي، : انظر  )3(
 .278ص ،علوم القرآن
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ا يشتت العمل ويضاعف عدم ا .2 نحصار الحديث الشريف في كتاب واحد كالقرآن الكريم، مم
  .الجھد

ا يع األحاديث في المسألة المعينة؛ عدم اطالع كثير من الباحثين على جم .3 ما يجعل النظر إليھ
  .بعين واحدة، وھذا يضعف الرأي في المسألة

ا .4 ة من الفيزي ا دخول كثير من المتخصصين في العلوم التجريبي اء وغيرھ اء واألحي ء والكيمي
أشغلتھم تخصصاتھم عن التبحر  قد -اغالبً –في مجال البحث في العلوم اإلعجازية، وھؤالء 

  .كثير من الجزئيات التخصصية لعلوم الشريعة في

اء الم .5 ي بن ا ف ن األحاديث الضعيفة والموضوعة ودخولھ ر م ار كثي ة انتش ة اإلعجازي نظوم
  .أساسات سليمة صحيحة على البناء غير قائمما جعل ھذا للحديث الشريف، 

إال أن  -وإن أجازه العلماء-هللا عليه وسلم بالمعنى، وھذا  رواية كثير من أحاديث النبي صلى .6
  .في مسألة اإلعجاز اكبيرً  اله أثرً 

ريم لقضية إعجاز م رآن الك ي مراكز إعجاز الق ألة تبن ر الخالف في مس ن ھذا يتبين لنا أث
  .في تشتيت اإلمكانيات وبذل الجھود لھذه المراكزالحديث الشريف، 

زھم، مباحث خالف منشئي المراكز في ضم : الفرع الثالث علوم القرآن الكريم األخرى إلى مراك
  فقطأو قصرھا على قضية اإلعجاز القرآني 

ا منھًج دايات تكوينھ د انتھجت في ب  اجمعيً امن المعلوم أن مراكز الدراسات االستشراقية ق
يً  رآن أو سنة شريفة أو  امؤسس لمين من ق ق باإلسالم والمس ا يتعل ه وكل م لدراسة اإلسالم وأھل

  .تاريخ أو لغة أو أدب أو نحو ذلك من كثير من اھتماماتھم

ه، وفي تلك المراكز حققت  ولقد ى اإلسالم وأھل نجاحات كبيرة ھائلة في مجال االطالع عل
  .يفةمجال التشكيك في القرآن والسنة النبوية الشر

ن  رى م ة أخ ع طائف رة جم ريم فك رآن الك از الق ز إعج ن مراك ة م ذا، راودت مجموع ولھ
ار  ى بإظھ ي تعن ك الدراسات الت الدراسات اإلسالمية إلى قضية إعجاز القرآن الكريم، وخاصة تل
بھات  ى ش الرد عل ى ب ي تعن ات الت زمن الحاضر، والدراس ماحته وصالحه لل ان س الم وبي اإلس

ي حاول أعداء اإلسالم أن المشككين، في الع وم الت ك من العل ر ذل ه أو التفسير أو غي دة أو الفق قي
  .يدخلوا منھا بھدف الدفاع عن اإلسالم والدعوة إليه

  التي تواجه مراكز إعجاز القرآن الكريم التحديات اإلعالمية: المطلب الثاني
وم؛ ي الم الي ى الع اظر إل ظإن الن ؤ لح ايا الم م القض ن أھ الم م ام أن اإلع ه الع ي واقع ثرة ف

كاله،  ه وأش الم وأدوات ردات اإلع ن مف ر م م كبي ى حج تولى عل د اس رب ق اص، وأن الغ والخ
ة، مكمحطات التلفزة، واإلذ اء العالمي االت األنب ة واإلسالمية أن اعة ووك دول العربي ا اضطر ال
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سائل السيطرة يستقوا من مصدر واحد ھو تلك القيادات العالمية التي اتخذت إعالمھا وسيلة من و
  .على العقول البشرية ومراكز الدراسات العلمية، وتحوير أفكارھا إلى أفكار موافقة للفكر الغربي

ل من  م الھائ ذا الك ة ليست بمعزل عن ھ ومراكز إعجاز القرآن كغيرھا من المراكز العلمي
ة، وبال ة الحديث ات اإلعالمي ا الضغط الشعبي واالرتكاز الحضاري المتأصل في النظري الي فإنھ ت

  :تواجه تحديات إعالمية تتمثل فيما يأتي

  .عدم معرفة بعض أفرادھا بالقيمة الحقيقية لإلعالم، ومدى تأثيره على األفكار والشعوب .1

زة،  .2 ل بالصحافة واإلذاعة والتلف دي المتمث ى اإلعالم التقلي اعتماد بعض مراكز اإلعجاز عل
  .)1( ه وتعداه بمراحلأن اإلعالم غير التقليدي قد تجاوز افحسب، علمً 

ة والتي ينبغي  .3 ة المطلوب عدم تماشي تلك المراكز مع مستحدثات اإلعالم المعاصر بالطريق
  .إلى جنب مع سرعة تلك المنظومة اإلعالمية للعصر الحديث وتطورھا اأن تتوازى جنبً 

ايا  .4 رض قض ة لع رق التقليدي تخدام الط از، واس ايا اإلعج ي لقض راج اإلعالم عف اإلخ ض
ا از، وخاصة ما يتعلق باإلعجاز العلمي من خالل بعض الفيديوھااإلعج تم إخراجھ ي ي ت الت

  .ما يجعل اإلنسان المعاصر يفضل غيرھا عليھا، أو يھملھا بشكل نھائيبطرق بدائية 

ا  .5 ة تتوالھ ا وجھ م تتخذ لھ العشوائية اإلعالمية الظاھرة في بعض مراكز اإلعجاز، والتي ل
  .هبتغيت امخصوصً  اواضحً  اوال ھدفً 

اليب  .6 ة واإلشباع الحقيقي ألس ة اإلعالمي ق الكفاي ى تحقي رآن عل عدم قدرة مراكز إعجاز الق
ى رأسھاالتواصل االجتماعي التي غزت كل مك يس : (ان ووصلت إلى كل شخص، وعل الف

  .انتشرت في كل مكانوغيرھا من وسائل اإلعالم التي ) تويتر(و) بوك

تقبليعدم قدرة مراكز اإلعجاز على التنب .7 رؤات المس ي ستنتشر أكث ا مم ة لوسائل اإلعالم الت
رً  اعالميً  االذي لو تم لحققت فيه مراكز اإلعجاز سبقً وھو منتشر اآلن،  رة ، واكبي شاعت الفك

  .ما يخدم القضية، ويقوي جزئياتھا ومفرداتھاانتشار النار في الھشيم، وانتشرت 

رويج قضية  ؛اإلعالمية الشھيرةضعف مھارة مسؤولي اإلعالم في استقطاب الشخصيات  .8 لت
  .عند متابعي تلك الشخصيات اإلعجاز ونشرھا

ة وال .9 ائف العلمي ين الوظ رآن ب از الق ز إعج ج مراك ا دم ا، م املين فيھ ة للع ة اإلعالمي وظيف
مّ يضع إال  ف التركيز في الجانبين، ولذلك ال بد من تخصيص عاملين في المراكز ليس لھم ھ

  .لقضية اإلعجاز البناء اإلعالمي والترويج

                                                            
  .55ص التربية اإلعالمية، ،الشميمري: انظر  )1(
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  تواجه مراكز إعجاز القرآن الكريمالتي  التحديات االقتصادية: المطلب الثالث
أنً  ل ش ا من المشكالت  اإن المشكلة المالية لدى مراكز إعجاز القرآن الكريم ال تق عن غيرھ

وتكمن تقوم بواجبھا تجاه قضيتھا،  كي؛ كبير تحتاج إلى دعم مالي ، فإنھاالتي تواجه تلك المراكز
  :حاجة المراكز لألمور اآلتية

  .، واإلكثار من انتشارھا في بلدان العالماالدعم المادي إلنشاء المراكز أساسً  .1

ز،  .2 ك المراك ي تل املين ف الي للع دعم الم اد ال ةإيج ع قل ك  وخاصة م ي تل ل ف رغين للعم المتف
   .المراكز

ز  .3 ك المراك طة تل ام بأنش افي للقي ل الك اد التموي ؤكإيج ة الم ات إقام دوات والحلق تمرات والن
  .العلمية، ونشر الكتب والمجالت وغيرھا

إيجاد التمويل الكافي لالنطالق في مجال البحث ضعف قدرة كثير من مراكز اإلعجاز على  .4
  .؛ إلخراج فكرة إعجازية قوية وسليمة في الوقت نفسهالعلمي بجميع جوانبه

  .المتعددةائل اإلعالم المرئية في وس لمالي الكبير لترويج قضية اإلعجازاالحتياج ا .5

  .فشل كثير من مراكز اإلعجاز في جلب الدعم المادي من الدولة نفسھا التي نشأ فيھا المركز .6

ومتابعتھا واإلنفاق ولو عملنا مقارنة سريعة بين مراكز اإلعجاز التي تولت الدول دعمھا 
 .بون الشاسع في أداء كل منھاوال لوجدنا الفرق الكبير ،بذلك وبين غيرھا التي لم تحظَ  ،عليھا

ھيئة اإلعجاز العلمي التي أنشئت في السعودية برعاية من الدولة، مقارنة ونمثل على ذلك ب
  .بغيرھا من الھيئات والمراكز

  التي تواجه مراكز إعجاز القرآن الكريم التحديات السياسية واألمنية: المطلب الرابع
ريم ليست قاصرة رآن الك رة  إن قضية إعجاز الق ل كثي ا مل ل تعاورتھ ة اإلسالم، ب ى مل عل

ل  رآن دلي ات إعجاز الق رة إثب ك أن ثم ك وتجاذبتھا شرائع متنوعة؛ والسبب في ذل ى تھافت تل عل
د الملل والشرائع، وأ ائق وعقائ رآن من حق ه الق ا جاء ب ن إعجاز القرآن الكريم يعني التصديق بم

دعوة إلوعلوم، وتكذيب الملل األخرى وتوھينھا والتشكيك  ا، وال ات تحريفھ ا، وإثب اد فيھ ى االنقي
ل ال  ذه المل اع ھ ل أتب ا يجع الم؛ م الة اإلس ى رس كتإل ة  ونيس ريم العنيف رآن الك ات الق ام اتھام أم

ا جاءت التحديات السياسية . ألديانھم وشرائعھم، وحتى ألشخاصھم وكرامتھم ونفسياتھم ومن ھن
ر بالد اإلسالمية، . آنواألمنية لتحول أمام نجاح مراكز إعجاز الق ر ال ذا األمر في غي ويظھر ھ

  :ويرجع ذلك إلى عدة أمور منھا ما يأتي

 .يلزم منه الطعن في الديانات األخرى بناء مراكز القرآن الكريم ظنھم بأن .1

 .محمد عليه الصالة والسالم لنشر ديناعتبار مثل ھذه المراكز مراكز تدعو  .2

 .فيھا شأنھا أن تثير الفتن في المناطق التي تقام من ،رھابيةعتبار ھذه المراكز مراكز إا .3
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ي المعاھد ومراكز للرد على صنيع الغرب ف مراكزَ ھذه اعتبار مراكز إعجاز القرآن الكريم  .4
 .أو التبشيرية التي تدعو إلى النصرانية االستشراقيةالبحث 

رغم ،ي يمكن أن تحركه مراكز اإلعجاز في نفوس الناساألثر البالغ الذ .5 ى ال ة  عل من البدائي
ك  ي ذل ل، والسبب ف ة العم رويج والتحضير وطريق ي الت و ف رآن ھ أثير الق ى ت اد عل االعتم

ره في  الكريم في النفوس، وھذا أمر ال يخفى على أولئك الذين عرفوا قيمة القرآن الكريم وأث
 .من أعداء الدين والقرآن النفوس

ك تلحظ أن ھذه بعض التحديات األمنية التي تواجه إنشاء مراكز إع جاز القرآن الكريم، ولعل
  .نطبق على إقامة مراكز اإلعجاز في الدول غير اإلسالميةأغلبھا ي

ل، فتكمن ية والسياسية في الدول اإلسالميةأما التحديات األمن دول من العم ك ال  في خوف تل
ؤدي إللا تنذي ي ل والف ارة البالب تخدام، ى إث ن اس ذه الص والخوف م ز ھ ك المراك راد تل روح أف
  .ة، تحت غطاء إعجاز القرآن الكريملدعوة إلى أحزاب معينة أو أفكار مخصوصل

  التي تواجه مراكز إعجاز القرآن الكريم التحديات االجتماعية: المطلب الخامس
  :ما يأتيالتحديات ھذه ومن 

ة ا عجز مراكز إعجاز القرآن عن .1 هإقناع المجتمع بقيم وم ب ذي تق ا يجع، لعمل ال ا تعمل م لھ
  .بشتى أنواعه معھا تعاطف المجتمعھا منفردة دون جلب وحد

ة اإلفادة من قضيتھم في مفردات أعضاء مراكز إعجاز القرآن على  ضعف .2 الحياة االجتماعي
  .فراد واألسرالخاصة لدى األ

أن ھذه القضايا  اقلة اھتمام المراكز بقضايا حقوق الطفل والمرأة وحقوق اإلنسان عامة، علمً  .3
  .من المراكز العالمية التي تعنى بالمجتمع وحقوق أفراده اكثيرً قد أضحت تتصدر 

ى  .4 وا الخطاب اإلعجازي عل وجود عدد كبير من الناس العاميين الذين ال يستطيعون أن يفھم
ى حقيقته، وھذه إحدى الوظ وا ائف المھمة التي ينبغي على القائمين عل ك المراكز أن ينتبھ تل

ل ، على طبقة معينة من المجتمع ارً قاص الھا، فإعجاز القرآن ليس أمرً  م األمر ب يجب أن يع
  .ه مع مراعاة الفروق الفرديةجميع أفراد

ذه القضية  .5 ا أن ھ ريم، وبم رآن الك ى قضية واحدة خاصة ھي إعجاز الق قصر المراكز عل
ة  ذي يوجد في المراكز العملي ك التفاعل ال ا ذل ن يكون لھ ا ل ط، فإنھ ة فق قضية علمية نظري

  .وتثير خباياه وسواكنه ي تحرك المجتمعالحركية الت

  المتعلقة باألنشطةالتحديات : المطلب السادس
ؤتمرات و ريم من م رآن الك اءات األنشطة كل ما يصدر عن مراكز إعجاز الق دوات ولق ون

زة واإلذاعة  واألعمالت ونشرات تثقيفية، علمية وكتب ومجال وات التلف الدعوية اإلعالمية في قن
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ذه األمن التحديات والصعوبات التي تواجه و. ونحو ذلكاالجتماعي ومواقع التواصل  ا نشطة ھ م
  :يأتي

  .الكوادر البشرية المختصة بإنشاء األنشطة وتكوينھاندرة  .1

ى استحداث .2 وادر الموجودة عل درة الك واع  عدم ق اليبھا األنشطةأن قتصار ، واالوتطوير أس
  .على األساليب التقليدية

  .وتطويرھا بالطرق التي تناسب العصر الحديثالمتعددة  ألنشطةضعف الدعم المادي ل .3

  .ضيق المساحة العملية المتاحة من قبل الجھات المنظمة ألعمال ھذه المراكز .4

ذه المراكز من تجارب المرا .5 ي ال عدم إفادة ھ ة الت ة أو العلمي المراكز الدعوي كز األخرى ك
  .ھدافھابغض النظر عن ھويتھا وأ تعنى بقضية اإلعجاز،

  مراكز إعجاز القرآن الكريمل الفئات المستھدفة: بحث الثالثالم
الناظر إلى أعمال مراكز إعجاز القرآن الكريم وسبر أحوالھا، يجد أن الفئات المستھدفة من 

  :ھذه المراكز على صنفين ھما كاآلتي

  المسلمون: المطلب األول
  :دة منھاوخاصة من كان حديث العھد باإلسالم، وتواجه ھذه الفئة تحديات ع

ى شاطئ  .1 ى أن يصلوا إل داراتھم إل ه من نفوسھم، وم ا وتمكين ان ب الحاجة إلى تدعيم اإليم
 .اإليمان السليم والذي يشعرون فيه باألمان

ل بضغط  االصراع االجتماعي الذي قد يحول يومً  .2 من األيام أمام استمرار إسالمھم، والمتمث
 .دولھم وعشائرھم ومجتمعاتھم

ى نسخه للكتب  ن ھذه الفئة منأ .3 ريم وصحته وصدقه أو حت أھداف المشككين في القرآن الك
 .األخرى وھيمنته عليھا، ولذلك ھم مرتع من مراتع تلقي الشبھات

ا دخلت إال  .4 أن فئة غير قليلة من ھذه الفئة تُوِھم بأنھا دخلت في اإلسالم، ولكنھا في الحقيقة م
 .لتقوض أركان الدين، وتزعزع ثقة الناس به

ديخفى على ذي بصيرة الكم الھائل من األوال  ون ؤشخاص الذين أعلنوا إسالمھم، وب وا يكتب
ة إال  نھم ليسوا في الحقيق لمين، ولك اء مس ا لعلم ى أنھ االتھم، عل وينظرون، وتنتشر مؤلفاتھم ومق

  .إال الطعن في الدين والتشكيك في القرآن والسنة طائفة مدسوسة مدفوعة، ليس لھم ھمّ 

ان  ا ك تھدفة، ومن ھن ة المس ذه الفئ ال ھ رآن حي د من وضوح موقف مراكز إعجاز الق ال ب
  :ويكمن ذلك فيما يأتي
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ع األع  .أ  ه لجمي ي التنب از القرآن ة باإلعج ال المتعلق ا_م از العلمي _ مبشكل ع بشكل _واإلعج
ا، اعلميً  اوالحكم عليھا وتحقيقھا تحقيقً  _خاص داراة لمؤلفيھ ة ألصحابھا، وال م ، دون مجامل

  .ا تكون جنسياتھم ومرجعياتھم، ومھما كانت جامعاتھم ومراكزھمم اأيً 

ديثً   .ب  لموا ح ذين أس اه اتحقيق مقاالت أولئك ال ة تجاھھم أو تج ًدا عن العاطف ا بعي ا علميً ، تحقيقً
  .كتاباتھم

ذه   .ج  ا خطاب ھ جم معھ ى ينس افتھم حت ة ثق اة طبيع يھم، ومراع ه إل ي الخطاب الموج النظر ف
  .المراكز

  غير المسلمين: المطلب الثاني
ى قسمين  ريم، إل رآن الك وقفھم من قضية إعجاز الق ار م ويمكن تقسيم غير المسلمين باعتب

  :ھما

رآن وال   .أ  ا الق ون م الذي ال يَنصب عداءه لقضية اإلعجاز ومراكزه ومعاھده، فھؤالء ال يعرف
ه،  وليسوا اإلعجاز إال معرفة سطحية، وھم كذلك تنعدم عندھم الغيرة على الدين الذي يتبنون

  .مھتمين بالعراك الديني بين الملل واألديان

  .لإلسالم بشكل عام، وللقرآن بشكل خاص االذي نّصب من نفسه عدوً   .ب 

ة وفي الحقيقة، أ ا مدعوم ا أنھ ن ھذه الطائفة ليست بالطائفة اليسير أمرھا، وخاصة إذا عرفن
  .من قبل بعض الحكومات والمنظمات العالمية المعادية لإلسالم

تلخص وھذه ا ا، وي رين في التعامل معھ اء كبي ة وذك لطائفة تحتاج مراكز اإلعجاز إلى حنك
  :ذلك في طريقين

ان صادرً  .1 ادين، سواء أك بشكل  االحذر الكبير من النتاج العلمي الذي يصدر عن ھؤالء المع
ه  اصادرً أو معاھدھم أو جامعاتھم، أو  رسمي من مراكزھم ا يثيرون عن أفرادھم، وخاصة م

 .ول قضية إعجاز القرآن الكريم، أو أي قضية إسالمية لھا تعلق باإلعجازمن شبه ح

دفاع عن قضية  وعليه، فإنه ال يجوز لمراكز إعجاز القرآن الكريم أن تكتفي بالعاطفة في ال
ول أي رد للشبھات  ذكاء، وعدم قب إعجاز القرآن الكريم، بل ينبغي أن يكون العمل في منتھى ال

ق، و ا ردود دون تمحيص أو تحقي و أمامھ وي، وتخب كل ق بھات بش ذه الش ر ھ ى ال تظھ ك حت ذل
  .العاملين في مراكز اإلعجاز

ا  راد في قضية اإلعجاز، ولكنن ذلھا األف ي يب ود الت ولسنا في ھذا الصدد نقلل من شأن الجھ
ارً  ر انتش ن وأكث ي أتق ل المؤسس ي أن العم ك ف بحنا ال نش اط الع اأص ي األوس ب ف ة والجوان لمي

ة ذا ماإلعالمي ة ، وھ رة العظيم ؤولة الكبي ل المس ي تحم از ف ز اإلعج ى مراك بء عل د الع ا يزي
  .الشريفة
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اس، إال  :الكريم الدعوة إلى إعجاز القرآن .2 ة من الن رغم الضغائن التي تمأل قلوب ھذه الطائف
م القضية بأجمل  أنه ينبغي لنا أن نوجه لھم الدعوة إلى إعجاز القرآن الكريم، وأن نوصل لھ

ى حلة وأ دعوة إل بھى عبارة وأتقن أسلوب، فھم بشر من البشر، ونحن مطالبون بإيصال ال
م من عدو أصبح  لمين، فك كل األصناف بغض النظر عن مدى كرھھم وشراستھم مع المس

  .أفادت منه الدعوة اإلسالمية اصديقً 

  القرآن الكريم بالعمل األكاديمي عالقة مراكز إعجاز: رابعالمبحث ال
رو ن المع ه م د عموًمإن ز والمعاھ ات والمراك ا الجمعي وم بھ ي تق ال الت ، اف اآلن أن األعم

ة، وال اط العلمي ين األوس ا ب ا ورواجھ بل اعتمادھ ا وس ي قوتھ اوت ف ي  تتف ال الت أن األعم شك ب
غطى من قبل المؤسسات األكاديمية تعتبر أقوى من غيرھا، وعلى رأسھا الجامعات والمؤسسات تُ 

  .الحكومية العلمية

فنا القول بأن العالقة بين مراكز إعجاز القرآن الكريم والجامعات كانت عالقة محدودة ويؤس
ودً  .وال تروي غلياًل  ضيقة ال تشفي علياًل   اولم تكن سبل الشراكة بين المراكز والجامعات إال جھ

املين في المؤسسة األ دريس الع ة الت ة والمركز شخصية، وعالقات نادرة من أعضاء ھيئ كاديمي
  .لوقت نفسهفي ا

ريم ولذلك، و رآن الك م المناسب لقضية إعجاز الق ك الك في ردح طويل من الزمن لم نجد ذل
  .في أروقة الجامعات والمعاھد، وال خارجھا تحت غطائھا وترتيبھا

دأ ن ب دأ ولك راھن، وب ت ال ي الوق ه ف ذ طريق ل يأخ ذا العم از  تھ ز اإلعج ن مراك ل م ك
ه ونشرهلشراكة المؤسسات األكاديمية تدرك أھمية او ولكن ومع  .من أجل تطوير العمل وترتيب

ا زال بطيئً اون، إال أن العمل م ة التع ك المظاھر  امعرفة كل من الطرفين ألھمي وال يوجد إال تل
  .شراكة والعمل اإلعجازي التعاونيالقليلة ألشكال ال

ثقافة اإلعجاز بين المسلمين من األھداف األساسية  إن نشر: (يقول الدكتور عبد هللا المصلح
اھج علمي)1(للھيئة ا من ة معھ ة ، وقد اقتضى ذلك أن تضع الھيئة والجامعات والمؤسسات المتعاون

ك  دقيقة تنفذ من خالل جھد متكامل ات، وكل ذل اديميين في الجامع ة واألك احثين في الھيئ ين الب ب
ت يصبّ  ي تثب از الت رة اإلعج ة فك ي خدم راھين ف ه الب دين اإلسالمي لدي تطيع أن  أن ال ي يس الت

د أن يصل دمھا لمن يري ين المسطل يق ة ب م والمقارن ر والعل ة من خالل التفكي ة اإليماني ورة لحقيق
ه تھدف أساًس ن مھمة نشر علوم اإلعجازواآلية المنظورة، وأ اوني في خدمت  ابھذا األسلوب التع

ين إلى تحريك العقل اإلنساني ليبدع ويبت ات ب ا أن تسھم كل االتفاقي اس، وأملن ر للن كر ويقدم الخي
ذا الھدف يئً  .)2()الھيئة والجامعات اإلسالمية في تحقيق ھ ال ش ى سبيل المث ي أذكر عل ا  اولعل مم

  :في ھذا المجال على النحو اآلتي العالمية لإلعجاز قامت به الھيئة
                                                            

 .الھيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة: أي )1(
 تصدر عن الھيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، نشرة الحقيقة اإلخبارية،، المصلح: انظر )2(

  .1ص 23عدد
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 .)1(لسودان المفتوحةاتفاقية تعاون بين الھيئة العالمية لإلعجاز وجامعة ا −

ة السودان − ادة اإلعجاز العلمي في جامع دريس م ابھا  ت ى حس ة عل المفتوحة، وطبعت الھيئ
  .)2(آالف نسخة من كتاب منھج اإلعجاز العلمي لتدريسه ةعشر

ة  − ي المملك المية ف عود اإلس ن س د ب ام محم ة اإلم ة وجامع ة العالمي ين الھيئ ة ب ع اتفاقي توقي
ة المنصورة، والعربية السعودية، وجا وب معة األزھر، وجامع ة جن وان، وجامع ة حل جامع

 .وجامعة السودان المفتوحة في جمھورية مصر العربية، الوادي

 .زھرألبروتوكول عمل مشترك بين الھيئة وجامعة ا −

 :عقد مؤتمرات لإلعجاز بالشراكة مع الجامعات، ومن ذلك −

ة ب − ي جامع ي ف از العلم نوي األول لإلعج ؤتمر الس ي الم ر ن ة مص ي جمھوري ويف، ف س
 .أقامته الھيئة ,العربية

  .المؤتمر األول لإلعجاز العلمي في جامعة حلوان، أقامته الھيئة −

ال أيًض ذا المج ي ھ ادرات ف ن المب ة  اوم ن إقام ارات م ي اإلم از ف ه دار اإلعج ا قامت ب م
ن أصحاب الكف ك م ي ذل راغبين ف از لل ي قضية اإلعج ة البحث ف ي كيفي ة ف اءات دورات منھجي

دائي  داء من الصف األول االبت العلمية وطالب الجامعات، وإعداد مناھج دراسية في اإلعجاز ابت
   .)3(وانتھاء بالسنة الرابعة من الجامعة

  يم عمل مراكز إعجاز القرآن الكريمتقو: خامسالمبحث ال
الم اإلسالم ريم في الع ي من وبعد التطواف العملي والنظري على مراكز إعجاز القرآن الك

ويم عجاز القرآن الكريم، نصل لحيث نشأتھا وعملھا وأنشطتھا وكل ما يتعلق بخدمتھا لقضية إ لتق
  :ه المراكز وذلك على النحو اآلتياإلجمالي لعمل ھذ

 قيمھا مراكز إعجاز القرآن الكريمالتي ت الفعالياتيم تقو: المطلب األول
  :ينا ما يأتيرأوالبحث في واقعھا،  الفعالياتھذه بعد النظر في و

ة مع أنشطة وخاصة المؤتمرات قلة عدد الفعاليات  .1 رآن مقارن ا مراكز إعجاز الق التي تقيمھ
دً  ل ج ددھا قلي إن ع ة، ف ا والنظري ة منھ رى التجريبي وم األخ ز العل ة امراك دوات ب مقارن الن

 .واللقاءات العلمية

                                                            
  .3ص ،المصدر السابق )1(
  .3ص ،المصدر السابق )2(
 .161ص، لمحيميد، ھيئات اإلعجاز العلمي في القرآن والسنةا )3(
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معلوم فإن إعجاز القرآن قامتھا، وكما ھو قاءات العلمية بشتى أشكالھا قبل إضعف الترويج لل .2
ا زاد الكريم قضية دعوية في أصلھا ومقتضاھا، ولذلك كلما زاد الترويج للقاءات الخاصة ب ھ

ر فعدد المقبلين على الحضور  ة أكث ا ھيب ا يجعل لھ ول ي الجانب اإلعالمي، ونحن م ال نق
دد اأكثر من مؤتمر لإلعجاز القرآ ، فقد حضرنااذلك جزافً  ك الع ي وال نجد ذل ذي يتناسب ن ل
  .قضية اإلعجاز القرآنيمع شأن 

ن  .3 ة م رة الالمع ماء الكبي ى األس ا عل ة لھ ان العلمي ؤتمرات وخاصة اللج تفضيل منظمي الم
أصحاب المناصب المميزة والدرجات العلمية العالية في قبول الورقات العلمية، واألصل في 

ه أن يُ  ك كل ى منصب كاذل يس إل ة ول ة العلمي وة الورق ى ق ر إل ة، نظ ه العلمي ا أو درجت تبھ
ي  ا أو وضعھم ف ب عليھ ات أو التعقي إدارة الجلس يفھم ب ن تكل ة يمك ذه الطبق ن ھ ادة م ولإلف

يس علاأن يخدم المؤتمر إعالميً أو العلمية، أو أي شيء يمكن الھيئات االستشارية ى ، لكن ل
 .حساب جودة األوراق التي تقدم

ي عدم إعطاء الباحثين الوقت الكافي لكتابة أ .4 بحاث متينة، ولعل ھذه من أقوى الملحوظات الت
رة ز التھاون بھا، ال يجو دنا أن الفت ة لوج اءات العلمي ؤتمرات واللق ر الم ى أكث ا إل و رجعن ول

ة،  ھر أو أربع ة أش دى ثالث احثين ال تتع ي تعطى للب رة الت ذه الفت إن ھ ا ف ة نظرن ن وجھ وم
 .كقضية إعجاز القرآن الكريم غير كافية لكتابة بحث في قضية خطيرة مھمة _بالطبع_

ى الموضوعات  .5 النظر إل ريم، فب التكرار الممجوج في موضوعات فعاليات إعجاز القرآن الك
ة في الموضوعات  ا ال نجد الجدة الحقيقي ات فإنن ؤتمرات والفعالي التي تطرح في أوراق الم

النظر في موضوعات  .المطروحة ة ب ة المخول ات أن ولذلك فإننا نھيب باللجان العلمي الورق
  .وال تقبل إال ما يخدم قضية إعجاز القرآن الكريم ،لھذا األمر اتنتبه كثيرً 

از  .6 واع اإلعج ن أن د م وع واح ى ن از عل ؤتمرات اإلعج ن م ر م از واقتصار كثي و اإلعج ھ
اني وترك أنواع أخرى ال تقل أھمية عن اإلعجاز  ,العلمي ا اإلعجاز البي ى العلمي، ومنھ عل

في العصر  اواضحً  اورواجً  اكبيرً  اقر بأن اإلعجاز العلمي قد أخذ شوطً نونحن  .سبيل المثال
  .الحديث إال أنه ال يقبل أن يكون التركيز عليه وترك غيره

ال، وخاصة أصحاب  .7 ذا المج ي ھ ارف والحرف األخرى ف ن أصحاب المع ر م دخول كثي
ة،العلوم التجريبية أو العلمية كالكيمياء والفيزياء والفلك وعلم اإلنسا ر  ن والكائنات الحي وكثي

منھم ليس عنده غوص  افي علومھم وتخصصاتھم إال أن بعضً  زينمن ھؤالء وإن كانوا مبرّ 
ا ظاھره التعارض وحل  ين م ق ب زول والتوفي في علوم القرآن الكريم كالتفسير وأسباب الن

ىبل إن كثيرً  .المشكل ونحو ذلك ة عل دناھا مبني أحاديث ال  ا من األوراق العلمية المقدمة وج
ام  ة، أو في مق وم القيام أصل لھا أو ضعيفة، أو ھي في مسرد الحديث عن اآلخرة وأھوال ي

  .الحديث عن معجزات األنبياء
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ام  .8 ذا المق اءات، والواجب في ھ المجاملة الواضحة في كثير من الورقات المعروضة في اللق
اقش كل أن نقدم مصلحة قضية اإلعجاز على مشاعر الباحثين والمشاركين،  والواجب أن ين

 .من يقدم ورقة مناقشة علمية ال مجاملة فيھا وال تھاون

ال لفعاليات من الناحية اإلعالمية، لھذه ا ومن ذلك الضعف الواضح في الدعوة .9 ما يجعل اإلقب
 .إال على نزر يسير منھا إلى حد كبير ملحوظ، وال تكاد ترى إقبااًل  اعليھا ضعيفً 

ا عدم العمل  اومن ذلك أيضً  .10 ك إم ات، والسبب في ذل ك الفعالي بالتوصيات التي توصي بھا تل
ادي  الخلل في التوصيات نفسھا، بحيث ال تكون مقنعة للمعنيين بھا، وإما لضعف التمويل الم

 . لتلك الفعاليات

 التي تقوم بھا مراكز إعجاز القرآن الكريم األنشطة العلميةتقييم : المطلب الثاني
ة يراد باألنشطة  ات والعلمي ا الكتب والمؤلف ا كھن ول فيھ ع المنشورات، والق القول في جمي

ذا، إال كثير من  ا أو ضعف الكاتب نفسه، وھك نقاط المطلب السابق، من حيث ضعف الترويج لھ
  :أنه ينبغي التنبيه إلى األمور اآلتية

زت عن .1 ة تمي طة العلمي رآن  أن األنش از الق ي موضوعات إعج التنوع ف ة ب ات العملي الفعالي
ة في  ا نوعت وأكثرت من الكتاب ل إنھ ى اإلعجاز العلمي فحسب، ب الكريم، فلم تقتصر عل

 .ياني واإلعجاز التشريعي وأنواع اإلعجاز األخرىاإلعجاز الب

ازت عن .2 ر من  كما امت ا في كثي ة وقوتھ ادة العلمي ة الم وة الطرح وكثاف ة بق ات العملي الفعالي
ذلك تفضيل ا ي ب ى المؤلفات العلمية، وال نعن وم عل ل ھو تفضيل عم ع، ب ى الجمي ع عل لجمي

 .عموم

ة أخذت جانبًوأيًض .3 إن األنشطة العلمي ميً  اا ف ن مفرداتھ ارس ر م ي كثي ي ف ك ف ل ذل ا، ويتمث
دكتوراة ائل ال ي  رس ب الت ى الكت افة إل رج، إض وث التخ ة وبح وث الترقي تير وبح والماجس

  .اوتحقيقً  اة أكثر انضباطً ھذا يجعل ھذه األنشطو .كمھا الجامعات والمعاھد الرسميةتح

  :إال أنه يؤخذ على األنشطة العلمية ما يأتي

دة .1 ة واح ى لغ ريم عل رآن الك از الق ات إعج ن مؤلف ر م ار كثي ة  اغالبً ،اقتص ون اللغ ا تك م
 .ا أن قضية اإلعجاز قضية عالمية غير خاصة بالعرب وحدھمسابقً  العربية، وقد قدمنا

ا ال تتناسب مع اعتماد كثير من ھذه المؤلفات والكت .2 أليف ربم ة في الت ابات على طرق قديم
 .طبيعة القارئ في العصر الحديث

رويج  .3 ة لت ة داعم ر حكومي ة أو غي اد مؤسسات حكومي دم إيج ات، مع ب والمؤلف ذه الكت ا ھ
 .اضعيفً يجعل اإلقبال عليھا 
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راد .4 ه أف ذي يعتنق دين ال رة بغض النظر عن ال ذه  عدم إيصال ھذه األنشطة إلى الدول الفقي ھ
ولنا أن نربط ھذه النقطة بالتي قبلھا،  ل أفريقيا ودول شرق آسيا الفقيرة،الدول، ومن ذلك دو

 .لإلفادة من الدعم الرسمي والحكومي لتبني مثل ھذه المشروعات المھمة

ث ب الثال المراكز يم وتق: المطل رآن ب از الق ز إعج ة مراك يوالمؤسسات عالق ى بقضية  الت تعن
 اإلعجاز

ا ناوبيّ  ،لعملية لمراكز إعجاز القرآنيم لألنشطة اولمطلبين السابقين تقفي ا ذكرنا ا  ما فيھ مم
ا من المراكز رأيناه في واقع ھذه المراكز، ة مراكز اإلعجاز بغيرھ  والمؤسسات وأما عن عالق

ة ال تسر صديقً  ز، من اوال تغضب عدوً  افھي عالق ذه المراك ين ھ ادل ب ى حجم التب النظر إل ، فب
  .حاوالت قليلة نادرة في التواصلطة والتفاعل الثقافي والعلمي فإننا ال نجد إال محيث األنش

ا نضع جانبً ذا التواصل وضعفه، إال أنن  اوإننا وإن كنا نعيب على مراكز اإلعجاز برودة ھ
ل مراكز الدراسات اإلسالمية عموًم ى عاتق المراكز األخرى مث ، ومراكز امن المسؤولية عل

ر وا اللغة العربية ات غي لمراكز التي تعنى بالجاليات اإلسالمية في البالد غير اإلسالمية أو الجالي
  .اإلسالمية في البالد اإلسالمية

والسبب في ذلك أن عالقة ھذه المراكز بإعجاز القرآن الكريم ھي عالقة تشاركية مصيرية، 
  .في كل زمان المدافع عنھافليست اللغة العربية غريبة عن إعجاز القرآن، فھو حافظھا و

ات  ى بالجالي ي تعن ز الت ا المراك الوأم رً ن ف ز خط ر المراك ا إال أكث وقً  اخالھ ية  اولص بقض
  .اإلعجاز لما يترتب عليھا من عمل وثمرة لھذه المراكز

ة تقصيرً  ر أن ثم رً  اوخالصة األم المية ب اكبي ز اإلس ات المراك ي عالق بعض، العضھا بف
او ذي وحتى المراكز التي بينھا صالت وتع وب ال ا أضعف من أن تكون بالمستوى المطل ن فإنھ

  .من أجلھا ھا وأھدافھا التي وجدتيعبر عن حقيقة رسالت

ا أن نسجل أن بعًض دأت في تدشين  اولكن، ال يفوتن د ب ريم ق رآن الك من مراكز إعجاز الق
ا ال ا ھن ذكر منھ تحياء، ون ى اس ن عل ة لك واع العالق ن أن از العبعض م ة لإلعج ة العالمي يھيئ  لم

از  ريفين لإلعج رمين الش ادم الح د خ ي، ومعھ از العلم ة لإلعج ة المغربي ذلك الھيئ عودية وك بالس
  .العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود بالسعودية

فيد كل منا من ستاآلخر، ويالبعَض نا فيه بعضُ  لعمل مؤسسي متكامل يعين اولعلنا نصل يومً 
  .اخذ من األمة اإلسالمية جھدھا ووقتھا وأموالھلذي أخبرات غيره، ونتجنب التكرار القاتل ا

ة ستوال من العيب أن ن وليس من السيئ ة أو المراكز المعادي رات المراكز الغربي فيد من خب
ق  تم توثي ز، وكيف ي نھم كيف تكون المراك تعلم م ا أن ن ه ينبغي علين ل إن ام، ب لإلسالم بشكل ع

  .العالقات بينھا
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ا نجاحات ولسنا نقول ذلك من باب انبھارن ه غيرن ع سجل في ام واق ا بثقافة الغرب، ولكننا أم
ااواضحً  املموًس اوتقدمً  على مستوى عالٍ  رى والمنظم ة الكب ى المؤسسات العالمي ت ، ولننظر إل

م تكن  ا_العالمية العظمى التي ل ا  _في أغلبھ ذكر، ولكنھ اد ت إال مراكز أو منشآت صغيرة ال تك
ع أج اعالميً  الم تلبث إال أن اتحدت وكونت لنفسھا كيانً  بأول، ثم طور نفسھا أواًل بدأت تُ  برت الجمي

ا يمكن االستعلى احترامه وتقديره،  رويواستفادت من كل م ه في ت ا فادة من ج بضاعتھا وتزويقھ
، إال أنھا عرفت كيف تنشر كل بيت ومؤسسة، على الرغم من رداءة كثير من منتجاتھاوإيصالھا ل
  .بضاعتھا

ى حث نناشد إخواننا في مراكز إعجاز الونحن في ھذا الب قرآن الكريم في العالم اإلسالمي إل
  :ما يأتي

  .الھدف الذي يدعون إليه ، ولعظمملونھاأن ينتبھوا لخطورة الرسالة التي يح .1

أن قضية اإلعجاز القرآني ال تستطيع حمل مھمتھا مراكز إعجاز القرآن الكريم وحدھا،  .2
ية أو أي نوع من أنواع المراكز التي تعنى بالدراسات بمعزل عن مراكز الدراسات القرآن

  .اإلسالمية

وما يجنيه ھذا أنه ينبغي على مراكز إعجاز القرآن الكريم معرفة إيجابيات العمل الجماعي،  .3
  .أكاديمية وعملية العمل من ثمرات

لية عات يحتاج إلى نفقات ماأن نشر قضية إعجاز القرآن الكريم وبثھا بين األفراد والمجتم .4
ال يقدر عليھا مركز واحد أو ھيئة واحدة، وبالتالي ال بد من التعاون المشترك في  كبيرة،

  .إيصال الرسالة وتحقيق األھداف

أن يكون العمل كله  إلى العمل الجماعي المشترك، إال أننا ال نعني بھذا ننا وإن كنا ندعوإ .5
تنويع والتشكيل، من أجل أن تحت مسمى مركز واحد أو ھيئة واحدة فحسب، بل إنه ينبغي ال

، تكون المخرجات متنوعة وتكون الفائدة أعم وأنسب لفئات المجتمعات المحلية والعالمية
صلى هللا عليه  لكن ضمن ضوابط علمية ودينية مؤصلة من كتاب هللا تعالى وسنة رسوله

  .وسلم

نافسية بالمعنى إنه ال يجوز بحال من األحوال أن تكون العالقة بين ھذه المراكز عالقة ت .6
الشرعي، فالكل يقدم أفضل ما  تنافسية بالمعنى الدينيالوصولي الدنيوي، بل ينبغي أن تكون 

عنده من أجل خدمة الدين واإلسالم والقرآن، وليس من أجل مصالح شخصية أو دنيوية أو 
  .نحو ذلك

ة وتقوية الشراكة إنه ال بد لمراكز إعجاز القرآن الكريم أن تكون ھي المبادرة لتجسير العالق .7
  .من كونھا حاملة اللواء ورائدة الھدف امع المراكز والھيئات والمنظمات األخرى، انطالقً 

ا العمل الذي تقوم به مراكز اإلعجاز إنه ال بد من التصارح الواضح في بيان قيمة  .8 أو غيرھ
امن أجل الوصول ل مما يعنى بقضيتھا؛ ا ھو  ثمرة حقيقية واقعية في قضية اإلعجاز، وأم م
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حاصل بين المراكز والھيئات والمؤسسات من مجاملة وسكوت عن األخطاء، فال شك أنه قد 
  .أضر بالعملية التشاركية التعاونية بينھا

ى  يموتق :المطلب الرابع ريم في التغلب عل رآن الك مشكالتھا والتحديات قدرة مراكز إعجاز الق
 التي تواجھھا

ريم، ذكرنا في مباحث سابقة مجموعة من ال رآن الك ي تواجه مراكز إعجاز الق تحديات الت
، ما يواجه ھذه المراكز من مشكالت وتحديات كل على منھا إال أننا لم نأتِ  اكثيرً  اا شيئً نوقد ذكر

  :ولعلنا نسجل النقاط اآلتية

رً إن موضوع المشكالت والتحديات لم يأخذ ھّمً .1 ة  اا كبي د بداي رآن عن دى مراكز إعجاز الق ل
ك التحديات  تطع كثير من المراكزتكوين، وبالتالي لم تسالنشأة وال تجاوز ھذه المشكالت وتل

  .بالسرعة الممكنة والوجه المطلوب

ل لتحديات والمشكالت لم تتبلور في أإن فكرة ا .2 ز، ب ذه المراك ى ھ ذھان كثير من المنتسبين إل
ار، وأصحا ى المسؤولين الكب ا،إنھا تكاد تقتصر عل ة فيھ ذلك ب المناصب العالي وحسب  ول

ذه القضية مكانً د لھ م نج از، ل ز اإلعج وبي مراك ع منس ا م ا ولقاءاتن ديث  امھًم ابحثن ي ح ف
  .، وفي ھذا إشارة إلى ضعف ھذه الثقافة عندھمأعضاء المراكز

ة التحديات .3 ى المشكالت ومواجھ ة السيطرة عل رآن في نشر ثقاف  .ضعف مراكز إعجاز الق
ي تع ورات الت درة المنش ك ن ن ذل ا  ينوم ة، فإنن ذه الثقاف م ھ ى فھ ى ح_عل ا عل سب اطالعن

لم نجد الحجم المناسب للحديث عن الصعوبات والتحديات في الكتب أو  _منشورات المراكز
أة والتأسيس (، المقاالت أو حتى في المواقع اإللكترونية واألغلب على المنشورات ذكر النش

ى اإلنجازات واإلنجازات، بل وا ا كانت_لنظر إل رةع _مھم ا إنجازات كبي ى أنھ ذلك )ل ، ول
ة منسوبي  دوة خاصة بقضية الصعوبات والتحديات، وتوعي ر من ن فإننا نوصي بعمل أكث

  .المراكز بھذه الثقافة

أتھا، دخول العاطفة واالتكالية  .4 وين المراكز ونش ا غيّفي تك دقيق والتصور م ب التخطيط ال
  .المبدئي لمستقبل المراكز

ق أن  ولوالح ي: نق ذا ل ز اإل اس خاًصإن ھ ز بمراك ن المراك ر م دن كثي و دي ل ھ از، ب عج
  .غطاء االتكال على هللاعنى بالدراسات اإلسالمية، ويغطون موقفھم واتكاليتھم بالتي توالمعاھد 

دً إيماننا العميق وثقتنا با تعالى، إال أن ھذفي  اوليس ألحد أن يشك أبدً  ا أب من أن  اا ال يعفين
ھد ونجاھد، من أجل االرتقاء بمستوى مراكزنا التي تحمل رسالتنا وديننا نأخذ باألسباب، وأن نجت

  .وعقيدتنا

دأت،  ا ب ن تبقى كم ذه المراكز ل ار أن ھ وال أقل من أن تكون المراكز قد أخذت بعين االعتب
دي عوبات وتح رات وص ات ومعك ز، ولدون عقب ل المراك أن ك أنھا ش ل ش ن ات، ب اف م نا نخ س

  .عدم قدرة المراكز على مواجھتھا ذاتھا، بل الخوف كل الخوف منالتحديات والصعوبات بحد 
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 مراكز إعجاز القرآن الكريمالتي تقوم بھا  األنشطة الدعويةيم وتق: المطلب الخامس
  :نأخذ على مراكز إعجاز القرآن في عملھا الدعوي ما يأتيو

ا المرا .1 ي تقيمھ ات الت دوات والمحاضرات والفعالي ؤتمرات والن دول كقلة عدد الم ز خارج ال
  .فقط إال في نزر يسير منھا على الدول اإلسالمية اإلسالمية، وتركيزھا

لتلقي أي  اخصبً  اضعف النشاط الدعوي لمراكز اإلعجاز في الدول الفقيرة، والتي تعد مرتعً  .2
ى  ديني إل ثقافة أو دين أو نشاط، ومن ذلك دول أفريقيا التي تعاني الفقر والفراغ الروحي وال

  .ملحوظ حد واضح

ضعف حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات األخرى، وخاصة في جانب البحث في  .3
ة في  ة اإلنجليزي ا، واللغ ة في معظمھ ة العربي ى اللغ اإلعجاز العلمي، واقتصار األبحاث عل

  .وأما باقي اللغات فأبحاث اإلعجاز المترجمة بھا ال تكاد تذكر ،بعضھا

لمراكز اإلعجاز، سواء أكان في اللغات التي دشن بھا الموقع، أو ضعف المواقع اإللكترونية  .4
ا  يس لھ في المواد العلمية المعروضة، أو في شكلھا ونظامھا، بل إن بعض مراكز اإلعجاز ل

  .موقع، أو ما زالت تعد الموقع حتى بعض مضي عام أو أكثر على تأسيسھا

ريم .5 رآن الك اة فضائية واحدة خاصة انعدام القنوات الفضائية لمراكز إعجاز الق ، فال نجد قن
ك النشاط الملحوظ  بإعجاز القرآن الكريم تابعة لمركز من مراكزه، بل وفوق ذلك ال نجد ذل
ا  رويج لھ ز والت طة المراك از وأنش ى اإلعج دعوة إل ي ال ائية ف وات الفض ي القن ز ف للمراك

  .ودعمھا

اھج الدرا .6 وم في عدم سعي مراكز إعجاز القرآن إلى التغلغل في المن يس الل ة، ول سية العالمي
لم ع المس ذا يلحق جمي ل إن ھ دھا، ب از وح ز اإلعج ى مراك ك عل ات _ين ذل وخاصة الجالي

  .وتقصيرھم في السعي وراء ذلك _اإلسالمية

ي  .7 ريم ف رآن الك از، ضعف مراكز إعجاز الق ار حول قضية اإلعج ي تث جانب الشبھات الت
ردون والذي ينبغي أن يوجد قسم خاص فيه علماء متخ ابعون قضية الشبھات وي صصون يت

  .امقنعً  امنطقيً  اعلميً  اعليھا ردً 

  الخاتمة
ا  ة أمرھ ا وحقيق الم اإلسالمي وسبر واقعھ ين مراكز اإلعجاز في الع وبعد ھذا التطواف ب

  :نخلص إلى النتائج اآلتية

ورة قضية  .1 ك لخط ة؛ وذل ي األھمي ة ف ر غاي ريم أم رآن الك از الق ز إعج ع مراك ة واق دراس
 .عجاز نفسھااإل

رق واض .2 ة ف ة ثم ات العالمي ز الدراس ين مراك ز ال_ح ب ة المراك الموخاص ة لإلس ، _معادي
 .من حيث جودتھا وعملھا وتحقيقھا ألھدافھاومراكز إعجاز القرآن الكريم، 
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ه  .3 ادة من تھدف مراكز اإلعجاز إلى استخالص النتاج العلمي الخاص باإلعجاز ونشره واإلف
 .في الدعوة إلى هللا

 .نتشرت مراكز إعجاز القرآن بشكل أوسع مما كانت عليه في العقدين الماضيينا .4

ة واالقتصادية  .5 ة واإلعالمي ديات العلمي ا التح رة، ومنھ ديات كثي از تح ز اإلعج ه مراك تواج
 .واالجتماعية

م  .6 ة، ث من التحديات العلمية التي تواجھھا مراكز اإلعجاز الخالف في وجوه اإلعجاز من جھ
 .ر المراكز على اإلعجاز العلمي من جھة أخرىالخالف في قص

ى األغل .7 از عل ز اإلعج م مراك اتتس ي العتمادھ ب اإلعالم ب  ب بضعف الجان ى الجان عل
 .التقليدي والعشوائية وضعف اإلمكانات اإلعالمية لدى منسوبي المراكز

 تواجه مراكز اإلعجاز تحديات سياسية كبيرة داخلية وخارجية؛ وذلك بحسب اختالف نظرة .8
ا  رى أنھ الدول إلى المراكز التي أنشئت فيھا، فمنھم من يعتبرھا مراكز إرھابية ومنھم من ي

 .مراكز عدائية، ومنھم من ال يرى لوجودھا أھمية أو فائدة وھكذا

 .مراكز اإلعجاز المسلمين وغير المسلمين بشتى أصنافھمتستھدف مراكز  .9

 .ك بحسب اإلمكانات التي تمتلكھاكبيرة تشكر عليھا، وذل اتقدم مراكز اإلعجاز جھودً  .10

  التوصيات
إعادة النظر في كل صغيرة وكبيرة في  راكز اإلعجاز والقائمين عليھايتوجب على منشئي م .1

ا علميً ادة تأھيلھ زھم وإع ايا مراك ديث اوإعالميً اقض ر الح ب العص ي تواك الطرق الت ، ب
 .وتتوافق مع مشارب الناس واختالف مواردھم

ؤتمر شامل ل .2 ة م ازإقام الم، بحيث ت كل مراكز إعج ريم في الع رآن الك ه جميالق ع شارك في
 .المراكز

 .البحث عن سبل متنوعة ومتجددة لدعم مراكز إعجاز القرآن وإعانتھا على القيام بدورھا .3

ي  .4 ين مراكز اإلعجاز ومؤسسات المجتمع المحل وجوب عمل خطط عمل إلقامة شراكات ب
 .ةسواء األكاديمية منھا وغير األكاديمي

ات بي .5 ة دراس ى إقام ز إل وة المراك ن دع ادة م تركة واإلف اث مش ة وأبح ات ني ز الدراس مراك
 .اإلسالمية والمراكز الدعوية في جميع البالد
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