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*

تأيت كلمة حترير هذا العدد من جملة الفكر اإلسالمي املعارص ،يف ظرف افتقدت فيه األمة
مجعاء ،واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي خاصة ،أحد أبرز املفكرين املعارصين ،الذي كانت له
بصامت ورؤى عميقة يف حركة إصالح الفكر اإلسالمي املعارص ،وتطوير منهجيات التعامل مع
الفكر والثقافة اإلسالمية ،وهو الدكتور عبد احلميد أبو سليامن؛ الرئيس السابق للمعهد العاملي
للفكر اإلسالمي وأحد مؤسسيه ،رمحه اهلل.
ولعلنا نغتنم موضوع العدد اخلاص حول القيم يف التعليم اجلامعي ،لنُربز بعض جهود املرحوم
الدكتور عبد احلميد وإسهاماته الفكرية واإلدارية واإلبداعية يف الكشف عن أمهية القيم يف بناء
الشخصية اإلسالمية املعارصة.
كان الدكتور عبد احلميد واعي ًا ب أمهية القيم يف البناء ،وبأن املرشوع الفكري الذي حياول صوغه
وتطويره متصل اتصاالً مبارش ًا بموضوع القيم .فمرشوع إسالمية املعرفة مرشوع قيمي ،وحتتل فيه
القيم مكان ًا بارز ًا؛ ذلك ألهنا الضلع الثالث من أضالع الفلسفة والرؤية ال ُكلية :املعرفة والوجود
والقيم (األخالق) .ففي مقالته املوسومة بـ "أهيا الرتبويون :الرؤية الكونية احلضارية القرآنية ،ثم
الرتبية ..والرتبية ..والرتبية العملية" ركّز أبو سليامن عىل أمهية اخللفية الفكرية والرؤية ال ُكلية يف
تصوره للمعرفة
تأسيس عملنا الرتبوي ،وغرس القيم يف النفوس .وينطلق الدكتور عبد احلميد من ّ
تصوره للمعرفة قائم عىل وحدة املعرفة ،ووحدة
بالربط املحكم بني املعرفة واألخالق والقيم؛ إذ إن ّ
*
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املعرفة معن ّي ة برتمجة مبادئ التوحيد يف املجال املعريف .وهذا يعني أن مصدر املعرفة كامن يف الوحي
والعامل ،وبينهام تكاملّ ،
وأن الغاية من املعرفة هي ربط املعرفة باألخالق والقيم.
واملرشوع الفكري للدكتور عبد احلميد ومدرسة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يسعى إىل
ختليص الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي مما علق هبام من أوهام تتعلق بحيادية العلوم واملعارف
الغربية؛ إذ هي علوم ومعارف ُمش َبعة بقيم وفلسفات غربية ال تتسق والبناء املعريف اإلسالمي ،مما
التوجه والغاية
يتطلب معايرهتا ومقاربتها ضمن املرجعية اإلسالمية التي تعني يف جوهرها سالمة
ُّ
تفحص الدكتور أبو سليامن
والفلسفة ضمن الرؤية ال ُكلية القرآنية التوحيدية وقيمها وغاياهتا .وقد ّ
الفروقات اجلوهرية بني القيم اإلسالمية والقيم الغربية؛ ففي مقالته املعنونة بـ "اإلنسان بني
رشيعتني :رؤية قرآنية ملعرفة الذات ومعرفة اآلخر" رأى أن القيم يف الفكر اإلسالمي ويف الثقافة
اإلسالمية ختتلف عن القيم يف الفكر والثقافة الغربية ،وأن املجتمعات الغربية تعيش أزمة قيم .وأن
احلياة اإلنسانية رصاع بني رشيعة النور املتمثلة يف الروح واملبادئ واملعاين والقيم من ناحية ،ورشيعة
التوجهان يف ذات اإلنسان
الغاب املتمثلة يف املادة واهلوى والشهوات من ناحية أخرى ،حيث يلتقي
ُّ
وكينونته -خالل حياته الدنيوية -لقا ًء فريد ًا ،وينتهي هذا اللقاء إما إىل صفاء ونقاء وجنة وخلود
أبدي يف النعيم ،وإما إىل ظلم وباطل وفساد وإحباط وخرسان وعذاب وجحيم وشقاء مقيم.
ورشيعة الغاب هي رشيعة الطني ،ورشيعة االفرتاس ،ورشيعة الظلم ،ورشيعة العنرصية،
املحرفة فهي رشيعة احلق،
ورشيعة االعتداء .أما رشيعة النور كام جاءت هبا الرساالت الساموية غري
َّ
والرتاحم والتكافل ،ورشيعة التقوى وحفظ
ورشيعة العدل ،ورشيعة املسؤولية ،ورشيعة اإلخاء
ُ
األرواح ،وأداء األمانات وإنصاف املظلوم ،وعدم اإلرساف والفساد ،دون أي اعتبار ذايت أو قومي أو
احلق للقوة ،وال
عنرصي ،والقوة يف هذه الرشيعة للحق عىل عكس مقولة رشيعة الغاب التي جتعل َّ
احلق والعدل لذاهتا؛ ولكن برتتيب احلقوق ،أو
جمال يف عالقات الشعوب يف رشيعة الغاب ملقوالت ِّ
عىل األصح املكاسب ،هبدف التغالب وحلول الرصاعات السياسية التي تقوم عىل قهر غلبة القوة.
وعند حديثه عن الفروقات اجلوهرية بني النظام السيايس العلامين الديمقراطي والنظام السيايس
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اإلسالمي الشوري ،نراه يركز عىل املنطلقات القيمية والفلسفية لكال النظامني؛ ففلسفة النظام العلامين
تقوم عىل فكر مادي جيعل اإلرادة اإلنسانية معيار ًا للحق والصواب واخلري ،بام جيعل احلقيقة قضية
ذاتية إنسانية ،فهو نظام يقوم عىل التوافق بني إرادات ذاتية .وتولدت عن ممارسـات ذلـك النظـام -
وفـق فلـسفته -إشـكاالت؛ أبرزها أن احلريـة صـارت تعنـي الفـوىض االجتامعيـة األخالقيـة،
فاهنـارت القـيم واملبـادئ والقيـود األخالقيـة ،وسـادت الـشهوات واألهـواء الذاتيـة ،وعـصف
ذلـك بالـدور الرتبـوي لألرسة بوصفها حمضن ًا لرتبية األجيال وسد حاجاهتم الروحية والنفـسية
والعاطفيـة واملادية .أما نظام الشورى اإلسالمي فهو يقوم عىل مقاصد القرآن ،ومع أنه يلتزم خيار
األغلبية فإنه ينطلـق مـن الـوعي بـأن احلـق حقيقـة موضـوعية غـري ذاتيـة ،وأن احلقيقــة الكونيــة
الكليــة ليــست يف متنــاول البــرش ،وأن اإلنــسان حمتــاج إىل الرؤيــة الكونية الكلية ،وتلك
الرؤية رؤية قيم ومبادئ يلزم غرسها يف وجدان املسلم ،وهي متناغمة مع الفطرة اإلنسانية ،يرتوي هبا
خرية.
العقل والروح والوجدان ،ومت ّثل إطار ًا ثابتـ ًا حلياة إنسانية روحية أخالقية إعامرية ِّ
َّ
وحث عىل
يمر هبا الفكر اإلسالمي،
حاول الدكتور أبو سليامن تشخيص األزمة القيمية التي ّ
التعامل اجلاد مع أزمات األمة الثالث :أزمة العقل واملنهج ،وأزمة الفكر والثقافة ،وأزمة الوجدان
اخلرية.
تلمس األسباب التي حالت دون مت ُّثل األمة لقيمها وغايات دينها ِّ
والرتبية .ودعا إىل حماولة ُّ
تشوه
تشوهات أ ّثرت يف بنائها املعريف والوجداين؛ ولعل أمههاّ :
وتبني له أن األمة عاشت -وما زالتّ -
ّ
الرؤية الكونية اإلسالمية التي جاءت نتيجة عزلـة العلـامء ،وتركيـزهم عـىل تقـديم رؤيـة فرديـة
كـرس اعتقـاد ًا غـري صـحيح
تتعلـق بالـشؤون الشخـصية ال مجاعيـة تتعلـق بالـشؤون العامـة ،و ُت ِّ
تشوه ماثل يف
بـأن الثواب عىل العبادات ،أما املعـامالت فهـي شـأن دنيـوي ال ثـواب عليـه؛ وثمة ّ
العزلة بني القيادة العلمية (الصفوة العلمية وأهل العلم) والقيادة السياسية .فأصبح العلامء معزولني يف
حلقات ِّ
سميه أبو سليامن بالرؤية االنعزالية املدرسية ،وأ ّدى هذا العزل
الذكر وأداء الشعائر ضمن ما ُي ّ
إىل انشغال أهل العلم بأحادية املعرفة والتلقني واإلحاطة اللغوية والنصية دون الوعي باملتغريات
االجتامعية ،وبأساليب تربوية بعيدة عن صوغ شخصية املسلم .ونتيجــة لعزلــة القيــادة الفكريــة
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اإلســالمية وحمدوديــة اهتامماهتــا وممارســاهتا االجتامعية والسياسية ،مل تتطـور األصـول الفقهيـة
الفرعيـة بـام جيعلهـا أدوات للنظر العلمي املنهجـي يف أحـوال الـنفس والكائنـات والتنظـيامت
ويفرس ذلك وفرة الدراسات الفقهيـة
االجتامعيـة؛ فلـم تنشأ لدينا علوم الفطرة اإلنسانية االجتامعيةّ ،
النصوصية ،وندرة الدراسات الفكرية املتعلقة بمسرية حياة األمة ومؤسساهتا العامـة والبدائل
وتشوه معريف خاص بتأثريات الفكر
احلضارية ،وغياب الربنامج العلمي الرتبوي والثقايف املتكامل؛
ّ
وتشوه ماثل يف استرياد النظريات الغربية دون وعي
التصوري اليوناين ،مما أسهم يف التقليد واملحاكاة؛
ّ
ّ
باخلصوصية اإلسالمية ،وال تأخذ باحلسبان قيم األمة وطبيعتها وشخصيتها ومنطلقاهتا القائمة عىل
التوحيد واالستخالف ،وغائية الوجود وأخالقياته وتكامل أبعاده املادية والروحية.
ولعل ّ
والتشوهات كان يف الرؤية التوحيدية الكونية القرآنية
احلل األمثل ملعاجلة هذه األزمات
ّ
وأداهتا املنهجية املاثلة يف التكامل املعريف؛ إذ م ّثل التكامل املعريف إطار ًا منهجي ًا للدكتور عبد احلميد أبو
سليامن ،وهو جزء من تكوينه الذايت وفلسفته يف التعامل مع علوم الرشيعة والعلوم االجتامعية واإلنسانية
نتلمس هذا اإلطار يف كل أعامله بوصفه مرجعية منهجية علمية شمولية حتليلية
خاصة؛ ومن اليسري أن ّ
منضبطة .فالتكامل املعريف يؤمن إيامن ًا مطلق ًا بوحدة املعرفة ال أحاديتها ،ويقيم وص ً
ال بني مصادر املعرفة
(الوحي والعامل) وأدواهتا (العقل واحلس)؛ إذ تتيح للعلوم االجتامعية واإلنسانية االتساق مع بنية
املجتمعات اإلسالمية من خالل ما توفره علوم الرشيعة من رؤية كلية توحيدية ،وإشباع هذه العلوم
بالرؤية الكلية اإلسالمية؛ وفيها قدرة عىل اإلملام بقيم املجتمع وتقاليده والرؤية الكلية القرآنية ،واإلملام
باحلكمة التي توفرها املعارف احلديثة ،بحيث تتكامل مبادئ األخالق والسلوك مع املعرفة املعارصة.
ورأى الدكتور أب و سليامن أننا ال ندرك حقيقة التوجيهات واهلدي اإلهلي دون معرفة الطبائع
والوقائع يف اخللق والكون ،وأ َّن نا ال نستطيع اإلسهام يف بناء اإلنسانية إال إذا اهتدت بقيم الرشيعة
ومقاصدها ورؤيتها الكلية .وهو يعطي وزن ًا للامدة كام للروح والعقل؛ إذ ينبغي للمسلم أن يكون
أكثر جدية يف تعامله مع املادة واألخذ بأسباهبا؛ لتحقيق قيم اخلري وغاياته ،وجتسيدها يف رحلة احلياة،
جتسد
ألنه دون املادة ال يمكن حتقيق تلك الغايات ،وال جتسيد تلك املقاصد والقيم .واملادة حني ّ
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معاين اخلري واحلق واجلامل ورشيعة النور ،فإهنا تسمو وتصبح خري ًا ونعمة ورقي ًا حسن ًا ،أما إذا
أصبحت غاية يف حدِّ ذاهتا ،وأصبحت جتسيد ًا لغايات رشيعة الغاب والظلم والعدوان والعنرصية
والرشك واإلحلاد ،فإهنا تكون عند ذلك خداع ًا ورساب ًا وهوى وشهوات.
َّ
إن القيم عند الدكتور عبد احلميد ُتبنى بنا ًء ،ال سيام يف مرحلة الطفولة التي ر ّكز عليها كثري ًا؛ ألن
التقليد واملحاكاة وإغراق الطفل باملعلومات التي ال تناسبه وال تتسق مع بنائه النفيس ،ستسهم يف أزمة
وجدانية ونفسية له .ومن هنا ر ّكز الدكتور عبد احلميد عىل بناء الطفل وجداني ًا وقيمي ًا؛ فهو يرى أن مـن
أخطـر مـا وقعـت فيـه األمـة يف عـصور ُّ
تأخرهـا سـوء عرضها للحـدود اإلسالمية ،وغياب خطاب
تربـوي لألطفـال يـربيهم عـىل حـب اهلل وحـب القـرآن ،وليس عـىل اخلـوف؛ فـالفكر اإلسـالمي يف
تلـك العـصور مل يـدرك األبعـاد الرتبويـة للطفل ،وجتاوز الطفولة عىل نحو حال دون فهم طبيعتها
وتطورها ،ومعرفـة دورهـا يف التغيري ،وحرمها من الوعي بالنهج النبوي يف تربية الطفل واحلـرص عـىل
حقوقـه بخطاب له خصوصيته وداللته .وأدرك الدكتور عبد احلميد أن اجلانب الوجداين الروحي
النفيس يف مرحلة الطفولة أهم وأشمل من اجلانب املعريف ،واجلانب املعريف وسيلة للبناء النفيس
الوجداين ،لذلك ينبغي انتخاب القيم املناسبة هلذه املرحلة العمرية املهمة؛ إذ إن بناء القيم متعلق بالزمن
بصورة كبرية ،فكل مرحلة هلا بناؤها الوجداين اخلاص هبا" ،ولذلك جيب أن يكون الوجداين النفيس هو
األساس الذي ُيبنى عليه نوع املعريف وأسلوب تعليمه ،حتى يف جمال تعليم العقيدة والقيم واألخالق".
يتكئ خطاب الدكتور أبو سليامن عىل ُمجلة من القيم العليا من أمهها :التوحيد واالستخالف
والعدل ،واالعتدال ،واحلرية ،والشورى ،واملـسؤولية ،والغائية ،واألخالقية ،والشمولية العلميـة
الـسننية ،والعامليـة ،والـسالم ،واإلصالح ،والعمران ،واجلامل .وثمة قيم مركزية يف بناء األفراد
واملجتمعات واألمم؛ وقد جعلها الدكتور عبد احلميد يف إطارين :إطار التعامل مع الذات ،وإطار
التعامل مع اآلخر .ففي بناء الذات نلمح تركيز ًا كبري ًا عىل قيمة وحدة األمة .وهذا ما نجده يف مقالته
املوسومة بـ "استفتاء علامء األمة بشأن مواقيت الصالة وصوم رمضان"؛ إذ يرى أن الصالة حلقة
وصل ال فصل ،ويعطي حلوالً اهلدف منها نظرة مقاصدية تعمق روح الوحدة بني أبناء األمة،
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ويساوي بني مجيع أفرادها عىل اختالف مناطقهم ،لتظل الصالة كتاب ًا موقوت ًا .وظهر هذا الرتكيز عىل
هذه القيمة من خالل مقالته املعنونة بـ " استفتاء يف قضية ختتص بتجديد فهم الدين:

ما هي أيام احلج يف العامل املعارص؟" .ونلمح الرتكيز عىل قيمة ُحلمة الصف ووحدة املجتمع يف كتابه
"العنف وإدارة الرصاع" .وهو يرى بأن التمزق والرصاع من األمراض االجتامعية التي تتعلق
باجلانب اجلمعي يف الشخصية اإلنسانية ،لذلك ينبغي أن نركز يف بنائنا القيمي عىل الوحدة
والتضامن والتعاون ،حتى تستقيم هذه الشخصية وتتوازن.
ويركز أبو سليامن يف عدد من مقاالته وكتبه عىل قيمة الشورى بوصفها قيمة مركزية عليا؛
فعندما يطرح قضية ما فإنه ُيتبعها بقوله" :إن من املطلوب يف واقع العرص أن تطرح عىل الساحة
الفكرية ،وبكل اجلرأة واألمانة الفكرية أمام العلامء واملفكرين ومجهور األمة مجيع االجتهادات
والرؤى ،ليتداولوها ،ويتدبروها ،فأمر األمة املسلمة شورى بينهم ".وهو عندما يعرض األمر عىل
علامء األمة ،فإنه يسعى إىل تثبيت قيمة الشورى .ويرى أن استقرار املجتمع املسلم ونجاح حركات
اإلصالح لن يرتسخ إال من خالل عقلية جمتمع الشورى ونظامه ،وهلذا ينبغي أن ندرك أن املنهج
الشوري يف جوهره أمر مبدئي ومفاهيمي وتربوي ،جيب أن يرتسخ يف ضمري األمة عىل خمتلف
مستويات الرتبية والتعليم والتعامل فيها ،وليس قضية هيكلية تنظيمية فحسب.
ويف إطار اآلخر نلمح حديث ًا معرفي ًا عن قيمة املثاقفة الواعية واحلوار مع اآلخر ،وقد ركّز يف
هذا اإلطار عىل الرتمجة وإنشاء التخصصات املتعلقة بالفكر الغريب .وينطلق الدكتور أبو سليامن يف
إعالء قيمة املثاقفة واحلوار من منهجية التكامل املعريف التي ترى يف اخلربة املعارصة رشط ًا فاع ً
ال يف
تطوير العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف إطار املقاصد الرشعية للهدي اإلهلي والنبوي.
املجرد إىل الفعل القيمي وإىل
حاول الدكتور عبد احلميد أن ينقل موضوع القيم من إطاره النظري ّ
ح ّيز التطبيق .وقد مت ّثل هذا التطبيق يف نطاقني مهمني :النطاق اإلبداعي ،والنطاق اجلامعي األكاديمي.
املوجهة إىل األطفال مثل :جزيرة البنائني ،وكنوز جزيرة
ففي النطاق اإلبداعي تربز القيم يف قصصه َّ
البنائني ،والقرد الذكي يعرف احلساب .وقد َّ
بث يف هذه القصص عدد ًا كبري ًا من القيم التي تبني شخصية
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أفكار القصص واحلكايات عىل معارف وعلوم حديثة ال سيام
الطفل املسلم املعارص ،متكئ ًا يف صوغه
َ
العلوم السلوكية :علم النفس واالجتامع واإلنسان ،وربطها بام يف خمزونه العلمي والثقايف اإلسالمي.
ّ
التجّل األكرب للدكتور عبد احلميد يف موضوع القيم كان يف اإلطار اجلامعي األكاديمي،
ولعل
ودوره يف البناء القيمي للشخصية اجلامعية؛ إذ نلمح مدرسة إسالمية املعرفة والتكامل املعريف ورؤية
املعهد واضحة للعيان ،ال سيام يف برامج اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا ومقرراهتا الدراسية ونظامها،
وهي اجلامعة التي ّ
توىل إدارهتا الدكتور عبد احلميد عرشة أعوام؛ فاجلامعة تنطلق من مبدأ وحدة املعرفة
بالربط بني اهلدي اإلهلي والطبائع والوقائع ،لذلك عىل الطالب أن يعرف العلوم مضاف ًا إليها مفاهيمه
وقيمه اإلسالمية ،ليقوم الطالب واألستاذ بعملية نظر وتفكري مستمر لتوليد الفكر واملعارف اإلسالمية
نمي الطاقات وتواجه التحديات .ونتلمس هذه القيم يف التجليات اآلتية:
التي متثل املقاصد والقيم و ُت ّ
 احلرم اجلامعيلقد ُبني احلرم اجلامعي بصورة ختدم فكرة التكامل املعريف ،وحتقق القيم اإلسالمية ومقاصد
الرشيعة ،وعىل الربط املتني بني توجيهات الوحي وطبائع اإلنسان وحاجاته .ومن أبرز األمثلة عىل
هذا ،التخطيط لسكن الطالب يف إطار القيم اإلسالمية؛ فالدراسة النفسية أ ّدت إىل اكتشاف رؤية
جديدة ملقاصد ترشيع العقوبات يف اإلسالم .وبناء اجلامعة ينحاز إىل قيمة اجلامل يف العامرة
اإلسالمية ضمن رؤية الوحدة والتنوع :الوحدة يف التعبري عن مكنونات اجلاملية اإلسالمية التي
ويعرب الدكتور أبو سليامن عن هذه اجلاملية
ُأ ّسها التوحيد ،والتنوع يف مناسبة البناء للثقافة املاالويةّ .
بقوله" :هو تعبري عن قيم اإلسالم يف مجال البناء وكفاءة األداء" ،مستله ًام مقاصد الفكر اإلسالمي يف
ختطيط املدينة من حيث موقع املسجد واملساكن إلخ .مما جيعل البناء بناء قيمي ًا واضح ًا.
 املساقات اجلامعيةيف كل مساق من املساقات التي أنشأها الدكتور عبد احلميد يف اجلامعة كانت هناك قيمة
مقصودة؛ فنجد مث ً
ال قيمة التعارف واحلوار كام هو يف مادة الدراسات الغربية ،وقيمة االنتامء إىل
الذات من خالل اللغة العربية ،واملثاقفة مع احلضارة املعارصة من خالل اللغة اإلنجليزية.
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كلمة التحرير

 برامج متطلبات اجلامعةجاءت برامج متطلبات اجلامعة يف خطة اجلامعة ،لكي ُتـعنى باألسس العقدية واألخالقية
والثقافية العامة للطالب؛ هبدف ترقية ثقافته ومعرفته ،وتنميته روحي ًا وقيمي ًا وثقافي ًا وديني ًا وتربوي ًا،
واإلسهام يف إعداده للقيام بدوره االجتامعي والقيادي .وقد استحدث الدكتور عبد احلميد مقرر ًا
واألبوة" ،لبناء القيم يف نفوس الفتيات والشباب؛ ما جيعلهم أه ً
ال ألداء دورهم
جامعي ًا عن "األرسة
َّ
األرسي من خالل إدراك الوسائل الرتبوية الناجعة.
 بناء شخصية الطالب اللغويةوعى الدكتور عبد احلميد أن اللغة قيمة ،وهي تعبري عن هوية الطالب املسلم ،فباإلضافة إىل
اللغة األم عند الطلبة ،وما يمكن أن حيققوه من إبداع يف التفكري ّ
وحل املشكالت ،وانطالق ًا من
منهجية التكامل املعريف ،سعى الدكتور عبد احلميد إىل تثبيت هوية األمة من خالل تدريس علوم
الرشيعة باللغة العربية القادرة عىل الكشف عن مقاصد الرشع ،والتواصل الوجداين بني أبناء األمة،
وتدريس العلوم االجتامعية واإلنسانية باللغة اإلنجليزية؛ إذ متثل لغة املعرفة املعارصة ،وتيسري سبل
االطالع املبارش عىل النتاج املعريف لألمم األخرى .وقد ركز الدكتور عبد احلميد عىل الرتمجة بوصفها
قنطرة مهمة يف التأسيس للمثاقفة الواعية.
ويأيت هذا العدد اخلاص بالقيم يف التعليم اجلامعي املعارص متسق ًا مع منهج أبو سليامن يف
التخطيط والتأسيس العلمي للمشاريع البحثية؛ إذ جاءت بحوث هذا العدد بعد مسرية حافلة من
طورت أفكار هذه البحوث ،وقامت إدارة التحرير
اللقاءات العلمية واحللقات النقاشية التي ّ
بضبطها لتنسجم مع متطلبات النرش يف املنصات العاملية.
نسأل اهلل سبحانه أن يرحم الدكتور عبد احلميد أبو سليامن ،وجيزيه خري اجلزاء عىل ما قدمه من
جهود فكرية وعملية ،يف سبيل اإلصالح اإلسالمي القائم عىل سالمة الرؤية وصحيح املعرفة
الرشد احلضاري ،ويف النهوض املنشود.
وفاعلية القيم ،ل ُتمثل سريته اإلصالحية نموذج ًا يف ُّ

